Prečo na seba
kričíme?
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Pre všetky matky
Odkiaľsi z tichých nedozerných výšin neba
vnímam i naslúcham spev anjelský
i vtáčí, prírody Božej hlas oslavuje teba
v kvetene mája Matky Božej sviatok lásky.
Tak celý vesmír, spievaj vzácnu áriu,
nebo, Zem, moria, zdravte Matku Máriu,
vďaky vzdávajme za všetky jej i naše sviatky,
za orodovanie i milosti pre všetky matky.

EKO súťaž v ZŠ
Po dvoch rokoch sa na pôde našej základnej školy stretli všetky
tvorivé, zručné, kreatívne, a hravé deti, a hlavne veselé deti, aby
nám všetkým ukázali a dokázali,
koľko nápadov a vedomostí sa
v nich skrýva.
21. apríla sme si pripomenuli
Deň Zeme Eko - súťažou, ktorá
má u nás už dlhoročnú tradíciu.
V prvej časti si žiaci základných škôl Horehronia z Heľpy,
Závadky nad Hronom, Polomky, Beňuša, Bacúcha, Pohorelej,
zmerali svoje sily v písomnom
teste z biológie. Druhá časť bola
venovaná ich rýchlej reakcii
na kreativitu, kde za určitý čas
tvorili z odpadového materiálu čokoľvek na tému Voda živá.
Priznám sa, že ich výsledok ma
veľmi milo prekvapil. Boli všetci
úžasní a pohotoví. Žiaľ, vyhrať
mohli len prvé tri družstvá.
Okrem toho odborná porota
pozostávajúca z učiteliek Horehronia vybrala najkrajšie práce
, ktoré sme umiestnili v našej
Regionálnej triede a môžu si ich

všetci poprezerať do konca tohto mesiaca. Dvere sú otvorené aj
pre rodičov.
VODA ŽIVÁ
Občas, keď pozriem do vody,
mám na to obyčajné dôvody.
A vždy sa mi chce opýtať, či rybám čistej vody dať?
Občas, keď pozriem do diaľky,
necítim vôňu fialky.
Lebo smog môj nos napája, že
môžem ho nožom krájať!
A zajtra, keď pozriem do neba,
nič viac mi už netreba.
Mne naskytne sa pohľad taký,
že uvidím lietať vtáky.
Pozajtra pozriem do vody, mám
neobyčajné dôvody.
Tú vodu budem nielen piť. Keď
chceme všetci zdraví byť!
Nuž, čo mám teraz urobiť? Zasadiť do zeme kvet?
Nie! Pokúsim sa zmeniť svet!!!
ZŠ Polomka

Súhrnné spravodajstvo
Breziniek
II. stretnutie zberateľov
a milovníkov krojov na
Polomke

Deň víťazstva nad fašizmom
Štátnym sviatkom 8. mája Deň víťazstva nad
fašizmom si pripomíname koniec druhej svetovej vojny. Už 72 rokov uplynulo odvtedy, ako sa
skončili útrapy tejto vojny. Preživší si pamätajú
a mladší by nemali zabudnúť. Ťažké vojnové časy,
hlad, bieda, chudoba, rachot zbraní, smrť a zranenia najbližších by mali byť varovným signálom aj
pre dnešnú strednú, ale hlavne mladú generáciu.
V kontexte dnešného zmáhajúceho sa extrémizmu, vojnových konfliktov v rôznych kútov sveta
by sme sa mali zamyslieť nad odkazom druhej

svetovej vojny. V srdci Európy žijeme pokojný život bez vojnového ohrozenia. Avšak dokedy. Kto
môže zaručiť mierový status na rok, na dva? Vojnové konflikty vo svete sa nás netýkajú, kým ich
nemáme za humnami. Oprášiť historické fakty, vypočuť si svedectvá starých otcov a mám, urobiť si
vlastný názor a nedopustiť návrat vojnových čias.
Každá generácia je zodpovedná za to, ako vedie
tento svet. Nezabudnime, nedopusťme. Hroby
mŕtvych sú našim mementom!
D.Ď

Odhalenie pamätnej tabule
na pamätníku
Anglo - americkej misie
Veľvyslanci USA a UK v spolupráci so starostom obce Polomka
1.6.2017 od 10.40 spoločne odhalia pamätnú tabuľu na pamätníku
Anglo- americkej misie.

Program spomienkového podujatia.

11.00 – kladenie vencov
11.15 – odhalenie pamätnej tabule, príhovory hostí, znovu
vysvätenie pomníka
Podujatia sa zúčastnia minister obrany SR, Náčelník GŠ,
veľvyslanci USA a UK, pridelenci obrany USA a UK.
Podujatie bude sprevádzať vojenská hudba OS SR.
Pozývame širokú verejnosť zúčastniť sa spomienkového aktu na
počesť padlých hrdinov.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona
č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa 20. apríla 2017 konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Polomke.
Zo zasadnutia sa ospravedlnili
poslanci: Mgr. Ivana Šándorová
a MUDr. Dušan Maruškin. Ostatní
poslanci boli prítomní.
Starosta obce pán Lihan privítal
na zasadnutí poslancov obecného
zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo
zasadnutie uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania
poveril Janku Hebeňovú a Dianu
Ďurčenkovú, referentky obecného úradu.
Za overovateľov správnosti
zápisnice z rokovania určil Ing.
Vladimíra Hrablaya a Ing. Mariana
Jagerčíka.

Starosta obce predložil na schválenie program rokovania obecného
zastupiteľstva. Program bol všetkými hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh, aby
do návrhovej komisie boli zvolení
poslanci:
Roman Kohút, Roman Bešina, Ing.
Jozef Guzma.
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia bola jednomyseľne zvolená.
Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej
činnosti predložil Ing. Jozef Svetlák, hlavný kontrolór obce. Prijaté
uznesenia boli vzaté na vedomie,
alebo sa schvaľovali a nevyžadovali však dodatočné plnenie.
Vykonávala sa kontrolná činnosť
podľa schváleného plánu práce.
Bola zameraná na dodržiavanie
finančnej disciplíny, tvorbu záverečného účtu, dohľad pri výkone
stavebných prác v obci a na lyžiarskom vleku. Kontrolované doklady v rozpočtovej i hospodárskej

časti spĺňajú požiadavky kladené
právnymi normami účtovníctva sú
plne preukázané a vyjadrujú reálny obraz hospodárenia a pohybov
majetku.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie správu o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti. Zo stanoviska hlavného kontrolóra vyplýva že návrh
záverečného účtu Obce Polomka
za rok 2016 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky potrebné náležitosti.
Návrh záverečného účtu Obce
Polomka za rok 2016 bol v zmysle § 9 ods. 4 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a § 16
ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní
spôsobom v obci obvyklým. Na
základe týchto skutočností odporúčam obecnému zastupiteľpokračovanie na str.4
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SPOMÍNAME
Čas plynie a nevráti čo vzal.
Zostali len spomienky a žiaľ.
More lásky si so sebou vzal,
horu bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.
Dňa 22.mája 2017 si pripomenieme dlhých
5 rokov, ako nás navždy opustil náš drahý
Ján Murín
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
Anna s rodinou a syn Ján s rodinou
Keď zomrie otec, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak otec vedel mať rád.
Dňa 25. apríla 2017 sme si pripomenuli desiate výročie od smrti nášho drahého
Jozefa Skubáka
S bolesťou v srdci spomína manželka Helena,
dcéry Anna a Viera, synovia Ondrej a František s rodinami, vnúčatá Janík a Peter a pravnúčatá Kristínka a Davidko
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.
Smútok a žiaľ v srdci máme,
na teba s láskou spomíname.
Dňa 19. apríla 2017 sme si pripomenuli smutné 28. výročie, kedy nás navždy opustila naša
mama, stará, prastará a praprastará mama
Anna Zubaľová
S láskou si na ňu spomínajú deti s rodinami,
vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá
Cintorín záhradka čudná,
i keď veľa kvetov máš, veľmi si smutná.
Keď na hrobe sviečka horí,
človek tíško modlitbou sa korí.
Dňa 25. apríla 2017 sme si pripomenuli 20.
výročie, ako nás opustil náš milovaný manžel,
otec, starý a prastarý otec, brat a švagor
Ján Rástočan
a 13. decembra sme si pripomenuli jeho nedožité 75te narodeniny
S úctou a láskou spomína manželka, deti
s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá, sestra s rodinou a ostatná
rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
APRÍL 2017

Narodení: 1, Prihlásení: 4, Odhlásení:0, Zomretá:1.
Počet obyvateľov k 31.3.2017- 2947

v mesiaci máj

Rusin Andrej

94 r.

Hyrková Anna

91 r.

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať, nech máte svoju

lásku komu dať, nech Vás má
každý veľmi rád. Oslávencom
srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa rokov spokojného života.

INZERCIA

Mária Oceľová

Ašport- OD JEDNOTA Brezno
Letný tovar

Studený máj
Smaragdovým hodvábom halí sa krajina
i naša nehostinná nezaprie svoju snahu.
Roztopašný a vtieravý vietor, nevítaný mráz
i blahodarné korálky studeného dažďa
žiarlia
na nežný ľudský dotyk ruky k roztúženej
pôde.
1.mája už Svätý Jozef nabáda k pilnej práci
i bard poézie, Hviezdoslav, slávny hymnus
o práci pel:
-Ó, práci všetka česť, česť práci všetka.Tušíme neurčitý šepot dávnych pranostík.
Ó, studený máj! Bude v stodole raj?

OBUV po č.48
ODEVY po č.3XL
Tešíme sa na Vašu návštevu.

rt šport
ort AšNA
portZĽAVU
AšpKUPÓN
Ašpo 13%.
A
Ing. Ján Fusek – Novootvorená
geodetická kancelária pre okres
Brezno ponúka geodetické práce:
- Vyhotovenie geometrických
plánov
- Vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov
- Polohopisné a výškopisné zameranie
Kontakt: fusek.geodet@gmail.
com, 0907484554

Predám Ford Fiesta vo veľmi
dobrom technickom stave,
1,25i, rok výroby 2011, šedá
metalíza, 31 900 km, 1. majiteľ,
kúpené v SR. Cena dohodou. Tel.
číslo:0905844607.

Milí Polomčania,
vždy ma vedelo uraziť, keď sa hovorilo, že Polomčania sú zlí, zákerní a vždy majú málo. Dalo sa to
pochopiť, keď život ľudí závisel na poľnohospodárstve, aj keď to nebolo správne, ľudia sa v minulosti išli pozabíjať pre prekosenú medzu v poli,
alebo urobené koľaje od voza v poli. Ale tak to
bolo v minulosti. Vždy som tvrdila, že všade sú aj
dobrí a aj zlí.
Teraz sme stratili úctu k pôde, je už nová generácia, ktorá si pestuje a krášli svoje priedomia
a domy. Je to pekné, že naša obec opeknieva. Ale
je nepochopiteľné, že kde sa v tej novej generácií berie tá arogantnosť a zákernosť. Žeby sme to
zdedili po predkoch, aj keď nám už nejde o prežitie. Vymenili sme vozový park, miesto vozov
máme autá, a čím ďalej tým väčšie a širšie. Je skoro v každej rodine, a nie jedno. Je to v poriadku, asi
sa máme lepšie.
Ale čo ma mrzí, je, že každému je málo, nestačí ,
že má ohradenú záhradku. Nechcem vstupovať
do vlastníckych vzťahov, či aj tie záhradky a priedomia sú podľa vlastníctva v poriadku, ale že uložené skaly a dlažba ďaleko od svojho domu, alebo
odkvapové žľaby a kolíky zasahujúce skoro do
vozovky. Vysadené stromy v križovatke!

Naše ulice sú dosť úzke, nie sú stavané na dnešný
trend autománií, preto je problém sa vyhnúť
dvom autám, zvlášť keď sa objaví nákladné alebo
zásobovacie. Neviem, či sme všetci ľahostajní ako
tí Ťapákovci, k týmto jednotlivcom, alebo až keď
si poškodíme náš majetok, začneme to riešiť, lebo
sa to bude dotýkať nás. Dovtedy si nevšímame, že
aj keď si opravujeme a staviame základy pre nový
plot, podáme ich o ½ až meter ďalej, aj keď je to
pri potoku. Som toho svedkom. Tiež ma mrzí, že
v minulosti boli prechodné uličky, asi naši predkovia vedeli prečo tu boli, veď nechodili na autách,
ale pešo, a preto si potrebovali skrátiť cestu či
do poľa alebo do kostola, alebo k rodine. Bolo to
dobre. Veď ani dnes sa všetci nevozíme na autách.
A boli by vhodné aj dnes. Ale aj pozemky uličiek
chýbali našim spoluobčanom. Bolo ich asi šesť
alebo sedem, ostala len jedna na Kaštieli.
Preto by som prosila našich predstaviteľov obce,
tiež aj poslancov, aby sa raz za čas prešli po dedine
pešo, nie na autách a všímali si tieto naše nové
trendy, našu novú vlastnosť,“ že nikdy nemáme
dosť.“
S.H

Prečo na seba kričíme?

Jedného dňa prišiel učiteľ so svojimi žiakmi
k rieke a našiel tam na jej brehu mladý pár, ako
na seba navzájom v hneve kričia. Podišiel k svojim
žiakom a spýtal sa: „Viete, prečo ľudia v hneve na
seba kričia?“ Jeden z nich chvíľu premýšľal a povedal: „Pretože stratíme vnútorný pokoj, preto v
hneve kričíme.“ „Ale prečo musíte kričať, keď osoba, na ktorú kričíte stojí hneď vedľa vás? Mohli by
ste to tiež povedať tomu človeku omnoho jemnejším a tichším spôsobom,“ dodal učiteľ. Žiaci hľadali rôzne vysvetlenia, prečo sa tak deje, ale nikto
z nich s nikým nesúhlasil. A tak to učiteľ vysvetlil:
„Ak sú dvaja ľudia nahnevaní jeden na druhého,
ich srdcia sa veľmi vzdialia. Aby prekonali túto
vzdialenosť, musia jeden na druhého kričať. A
čím sú nahnevanejší, tým hlasnejšie kričia, aby sa
počuli a prekonali túto vzdialenosť.“ „A viete, čo

sa deje, ak sú dvaja ľudia zamilovaní?“ Nekričia
na seba. Zhovárajú sa láskavo a potichu, pretože
ich srdcia sú veľmi blízko. Žiadnu vzdialenosť vtedy medzi sebou nevnímajú, neexistuje alebo je
až príliš malá…“ „A keď sa milujú navzájom ešte
viac? Čo sa stane? Nehovoria, iba šepkajú a sú si
ešte bližší svojou láskou. Nepotrebujú dokonca
ani hovoriť, stačí im hľadieť si do očí. Pohľad vám
naznačí, ako sú si ľudia blízki, keď sa milujú.“ Učiteľ pozrel na svojich žiakov a dodal: „Preto, keď sa
snažíte niekomu, koho milujete argumentovať,
nedovoľte, aby sa vaše srdcia vzdialili. Nehovorte
slová, ktoré vás rozdelia ešte viac. Jedného dňa
môže prísť deň, kedy vaša vzdialenosť bude taká
veľká, že nebudete schopní nájsť cestu späť.“
Michal Jenča
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Súhrnné spravodajstvo Breziniek

Stredoslovenské osvetové stredisko
v Banskej Bystrici usporiadalo v dňoch
30.3-1.4.2017 regionálnu postupovú súťaž amatérskeho divadla dospelých, kde
sa prezentovali, vzájomne konfrontovali
a inšpirovali divadelné kolektívy regiónu.
Súťaže sa zúčastnili: DOS Ráztočan s hrou
Bisťu dedina, Medzibrodské kočovné divadlo s hrou S brokovnicou na manžela,
DSJCH Brezno s hrou Spálená večera
a FSk Brezinky s hrou Podzemní. Nesú-

ťažne sa predstavili M-Bravo z Braväcova
s hrou Popánštená kotrba. Víťazom sa
stal kolektív z Brezna a bol nominovaný
na krajskú prehliadku. Mnoho rokov je
tento kolektív úspešný a pracuje pod vedením profesionálneho režiséra.
Deti z Breziniek zas súťažili o postup
9.4.2017 v Polomke. Detský folklórny festival okresu Brezno, ktorý sa u nás koná
každé dva roky, má podporovať rozvoj
detských folklórnych súborov a zvyšovať

ich umeleckú úroveň. Z pomedzi kolektívov z Pohorelej, Heľpy, Závadky nad
Hronom a mýta pod Ďumbierom porota
vybrala do krajského kolo DFS Brezinky.
V Kokave nad Rimavicou sa 28.4.2017
zišli detské kolektívy z nášho kraja. Porota
mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších,
pretože súťažili naozaj výborné kolektívy
s ešte lepšími choreografiami. Porota
preto ani neudelila bronzové pásmo.
V striebornom pásme sa umiestnili: FaDS
Dubkáčik z Buzitky, DFS Krtíšanček z Veľkého Krtíša, DFS Drienka zo Slovenskej
Ľupče, DFS Makovička z Hliníka nad Hronom a DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty. V zlatom pásme sa umiestnili DFS Brezinky z Polomky, DFS vrchárik z Hriňovej,
DFS Matičiarik III z Banskej Bystrice, DFS
Malá Rakonca z Fiľakova s návrhom na

postup a laureátom sa stal DFS Zornička
zo Zvolena. Medzi kolektívmi, ktoré patria k najlepším v kraji, Brezinky dopadli
veľmi dobre aj podľa vyjadrení poroty,
ktorá naše vystúpenie hodnotila veľmi
priaznivo. Deti mali možnosť porovnať sa
s tými najlepšími. Ďakujeme, deti, za peknú reprezentáciu nášho regiónu.
FSk Brezinky sa 30.4.2017 zúčastnila
na Jarnej slávnosti sv. Juraja v Lopeji. Po
slávnostnej svätej omši sme sa v sprievode s hosťami a ostatnými účinkujúcimi presunuli na námestie, kde sa konal
kultúrny program. Plné námestie sme
potešili skoro hodinovým vystúpením,
ktorým sme zároveň otvorili našu folklórnu sezónu.
M. Pisárová

II. stretnutie zberateľov a milovníkov krojov na Polomke

V sobotu 29. apríla sa v priestoroch Polomského múzea (Výstavnej siene ???)
zišlo niekoľko desiatok nadšencov z rôznych kútov Slovenska, ktorým učaroval
ľudový odev. Po prvom stretnutí, ktoré
bolo v septembri 2016 v Martine sa organizátori rozhodli navštíviť obec Polomka,
kde sú kroje dodnes neoddeliteľnou súčasťou života mnohých obyvateľov.
Veľkú oporu a pochopenie sme od začiatku našli v osobe p. Jozefa Jagerčíka

s pani manželkou, rovnako
aj p. Marty Pisárovej s rodinou, ako aj p. Jaroslava Jagerčíka s rodinou a v rodine
Piliarovej, ktorí nám nezištne
pomáhali s prípravou. Vďaka
nim sa v priestoroch múzea
zhromaždilo množstvo unikátnych exponátov, krojov,
krojových súčastí a textílií
z celého Horehronu, od Bacúcha až po Telgárt. Zároveň
sme mali možnosť stretnúť
nositeľov tradícií, ktorí nám priamo ukázali zloženie a spôsob nosenia kroja vo
svojej obci, pradenie ľanu a vyšívanie
mužskej košele z Polomky. Veľmi cennou
a vysoko hodnotenou bola prezentácia
odlišností v odievaní medzi susednými
dedinami. Na oplátku, zberatelia krojov
predstavili domácim svoje vzácne kúsky
z Važca, Detvy, Hranovnice, Bošáce, Hornej Stredy či Hrušova. Aj touto formou
sme ukázali, že náš vzťah ku krojom nie

je povrchný a ľahkovážny, ale že si ich vysoko vážime a ceníme.
A ešte na jednu vec nesmiem a nechcem
zabudnúť, a to na úžasnú pohostinnosť
domácich, ktorí nasýtili nielen našu
túžbu po cenných informáciách, ale aj
naše žalúdky. Vďaka lahodnej kapustnici,
na ktorú finančne prispela obec Polomka, slaným aj sladkým koláčom a priateľskej atmosfére sme sa skutočne cítili ako
doma, medzi svojimi.
Na záver chcem ešte raz úprimne poďakovať všetkým organizátorom, členom
FS Brezinky aj ostatným obyvateľom,
vďaka, ktorým sme zažili krásny deň
s množstvom zážitkov. Poďakovanie patrí
aj účastníkom z iných obcí, ktorí venovali
svoj čas a boli ochotní sa obliecť do kroja a ukázať ich nám všetkým. Vaša obec
musí byť na vás hrdá a vďačná za obraz,
ktorý o Polomke vytvárate na verejnosti.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!
Ing. Stanislav Talapka, PhD. s manželkou
MARTIN

Jarunkovej
jar

V piatok 28.4.2017 cestovali naši traja
recitátori do neďalekého Šumiaca na regionálnu súťaž v recitácii slovenskej poézie a prózy pod názvom Jarunkovej jar.
Napriek neúčasti troch výborných recitátoriek sa naša minivýprava nestratila a v
zložení Mia Jazmína Maruškinová, Lívia
Popročiová z 3.A triedy, Alena Kubušová z 9.A triedy zanechala slušný dojem.
Čerešničkou na torte bol výkon Aleny
Kubušovej, ktorá získala Cenu poroty za
netradičnú interpretáciu svojej básne v
3.kategórii - v poézii.
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Výsledky florbalového turnaja
Komisia pre šport a agroturistiku
pri Obecnom zastupiteľstve v Polomke zorganizovala 22.04.2017
2. ročník florbalového turnaja,
ktorý sa konal v telocvični v Polomke. Na turnaji sa zúčastnilo 5
družstiev. Hralo sa systémom 2 x
každý s každým a prvé štyri družVýsledky základnej časti:

Horehronské
stolnotenisové nádeje
Dňa 27.4.2017 sa žiaci 9. ročníka Tadeáš Horváth, Marcel Móc a
Adam Štulrajter zúčastnili 7. ročníka turnaja «Horehronské stolnotenisové nádeje» v Predajnej. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. V
kategórii starší žiaci Tadeáš Horváth obsadil 1.miesto a Marcel Móc
2.miesto. K týmto výsledkom srdečne blahoželáme.
ZŠ Polomka

pokračovanie zo str. 1
stvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Polomka za rok 2016
výrokom: Schvaľuje bez výhrad. Účtovná
uzávierka za rok 2016 a hospodárenie obce
bola potvrdená audítorom. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce
za rok 2016, správu audítora za rok 2016,
zhodnotenie záverečného účtu za rok 2016
a zhodnotenie stavu obecného majetku,
jeho využitie. Doporučuje vykonať opravy
a údržby tak, ako je uvedené v správe.
Poslanci sa na tomto zasadnutí zaoberali
a plnením úloh na úseku požiarnej ochrany
a predloženú správu zobrali na vedomie.
Kompletnú ekonomickú správu o lyžiarskej
sezóne predložila PhDr. Magdaléna Melagová. Hospodársky výsledok s prípravnými
prácami za lyžiarsku sezónu 2016/2017 je
ziskový a to 10.554,15 €. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kompletnú správu
o lyžiarskom vleku.
Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou Slovenskej
správy ciest o uzavretie vecného bremena.
V zastúpení investora stavby „I/66 Polomka
– bodová závada“ si nás dovoľujú osloviť
ako vlastníka nehnuteľností, dotknutých navrhovanou stavbou „I/66 Polomka - bodová
závada“, nachádzajúcich sa v k.ú Polomka.
V súvislosti s uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena v prospech tretej osoby
nás žiadajú v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí o schválenie uvedenej

stvá postúpili do semifinále.
Zloženie družstiev:
Kapec expres – Tomčík A., Lilko
M., Nosko K.
Šandorovci – Šandor A., Šandor
N., Nikel J.
Horko Dolko – Tokár M., Bošeľa

Kapec
Horko
PoŠandorovci
Šumiačani Tokárovci Body Skóre
expres
Dolko
radie
Kapec
2:4
1:2
1:3
2:1
XXX
7 12:19 4.
expres
1:4
1:3
1:1
3:1
4:2
3:1
5:2
4:1
Šandorovci
XXX
21 28:13 1.
4:1
3:2
4:2
1:2
Horko
2:1
1:3
4:0
2:2
XXX
11 17:14 3.
Dolko
3:1
2:3
2:3
1:1
3:1
2:5
2:2
3:0
Šumiačani
XXX
12 19:18 2.
1:1
2:4
3:2
3:3
1:2
1:4
0:4
0:3
Tokárovci
XXX
5 9:21 5.
1:3
2:1
1:1
3:3
XXX

M., Maruškin M.
Šumiačani – Majerčík M., Brozman T., Omasta J.
Tokárovci – Tokár R., Tokár D., Majerčík M.
Po základnej časti nasledovalo
semifinále.
V prvom semifinále sa stretlo 1.
družstvo so 4., Šandorovci – Kapec expres a zápas skončil výsledkom 3:0
V druhom semifinále sa stretlo 2.
družstvo s 3., Šumiačani – Horko
Dolko a zápas skončil výsledkom
1:3
V súboji o 3. miesto sa stretli zdolaní semifinalisti, Kapec expres
– Šumiačani a zápas skončil výsledkom 3:6
Vo finále sa stretli víťazi oboch
semifinále, Šandorovci – Horko
Dolko a zápas skončil výsledkom
2:1
Prvým trom družstvám boli odovzdané medaily a vecné ceny.
Celkové poradie turnaja.
Šandorovci – Šandor A., Šandor
N., Nikel J.
Horko Dolko – Tokár M., Bošeľa
M., Maruškin M.
Šumiačani – Majerčík M., Brozman T., Omasta J.
Kapec expres – Tomčík A., Lilko
M., Nosko K.
Tokárovci – Tokár R., Tokár D., Majerčík M.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
zmluvy na Obecnom zastupiteľstve Obce
Polomka.
Predmetom zmluvy je zriadenie v prospech
SVS a.s. časovo neobmedzeného vecného
bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejného vodovodu s jeho
pásmom ochrany - „SO 531-00 Úprava vodovodu v obci Polomka“ na častiach pozemkov
parcela. č. KN-C 2178/1, KN-C 2222/2, KN-c
2226/6, KN-C 2225/7, KN-C 2225/8 a KN-C
2225/9 v kat. území obce Polomka. Bez tohto
nemôže prejsť kolaudácia. Poslanci zmluvu
o zriadení vecného bremena schválili.
Na programe bola aj žiadosť Slovenskej správy ciest o odpredaj nášho obecného pozemku pod komunikáciou vo Voňacom v záreze
vo výmere 491 m2 za cenu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom. Na stavbu
bolo Obcou Polomka vydané rozhodnutie
o umiestnení „I/66 Polomka – bodová závada“. Nehnuteľnosti sú dotknuté realizáciou
stavby v rozsahu parcela č. 3020/1 s výmerou
132 m2 a parcela č. 3021/1 s výmerou 359
m2. Celkom ide o 491 m2 za cenu 2,08 €/m2.
Poslanci odpredaj schválili.
Starosta obce informoval poslancov, že
sme podali žiadosť na Envirofond v roku
2016, a to na vybudovanie vodojemu,
ktorý pozostáva z dvoch kusov vodojemov s objemom 25 m3 a manipulačnej
komory. K tomuto sme pridali prívodné
vodovodné potrubie od trasy vodovodu
Polomka Závadka po tento novovybudo-

vaný vodojem. Celková hodnota vodovodu v Hámre podľa projektovej dokumentácii je 1 012 703,41 € s DPH.
Vlani v marci vyšla výzva z eurofondov na
budovanie kanalizácií a vodovodov do ktorej sme podali projekt, avšak táto výzva bola
v lete 2016 zrušená.
Preto sme celý projekt rozdelili na niekoľko častí ( z envirofondu nie je možné získať
peniaze na celý projekt ). Naša žiadosť bola
čiastočne úspešná, dostali sme 100 000
€. Projekt, ktorý sme podali, bol vo výške
209 000 €. Dva vodojemy s objemom po 25
m3 a manipulačná komora bola v roku 2011
za 84 000 €, teraz od toho istého dodávateľa
je to za 98 000 €.
Na celý projekt je vyprojektovaná projektová
dokumentácia a je vydané aj stavebné povolenie. Máme uzavretú zmluvu o budúcej
zmluve so Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, že po takto zrealizovanom
projekte by sme im to odovzdali bezplatne
do užívania.
Keďže v tejto zime z vodovodu Závadka Polomka nepretieklo ani liter vody, musíme
rozmýšľať, žeby sme sa vrátili naspäť a miestny vodovod by bol napájaný samostatne
zo samostatného prameňa. Vzdialenosť
od trasy vodovodu Závadka Polomka po
prameň je cca 1500 m. Pri tejto alternatíve
musíme vykonať množstvo úkonov. Zamerať polohopis a výškopis prameňa, odkúpiť
parcelu, na ktorej sa nachádza prameň, dať

vytýčiť ochranné pásmo prvého stupňa. Zároveň túto plochu odkúpiť, vytýčiť ochranné
pásmo druhého stupňa, požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva o odber vody a celú
stavbu skolaudovať. K tomuto treba doložiť
rozbory vody. Po tomto kroku musíme nájsť
osobu odborne spôsobilú , ktorá bude vykonávať vodohospodársku činnosť na prevádzkovanie verejného vodovodu Polomka
Hámor. Čo sa týka pána Oravkina, musím Vás
informovať o skutočnostiach, ktoré prebehli
na obecnom zastupiteľstve dňa 26.8.2010.
Prerokovali sa zmeny a doplnky č. 5 územného plánu sídelného útvaru Polomka. Okrem
iného sa prítomný pán Oravkin vyjadril, že
vodovod sa bude ťahať zo Závadky. Rozhodnutie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
bolo: „Nesúhlasíme s napojením objektov
z obecného vodovodu Polomka Hámor z kapacitných dôvodov“. Takéto vyjadrenie obec
zaslala aj firme eR STAR s.r.o., Trieda SNP č.
75 Banská Bystrica, ktorá spracovala územný
plán obce Polomka – doplnok č. 5. Preto pri
žiadosti o napojenie sa na vodovod dostal
od obce zamietavé stanovisko.
Po diskusii k tejto téme obecné zastupiteľstvo schválilo s realizáciou vodojemu Hámor
podľa pridelených finančných prostriedkov
z envirofondu.
Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
D.Ď
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