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A začali prázdniny
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Horehron, Horehron,
ty krásny Horehron
III. ročník festivalu ľudovej kultúry, remesiel a tradícií sa
uskutoční 26. augusta 2017 na Bučniku v priestoroch lyžiarskeho strediska. Čaká na vás ľudová hudba, spev, tanec, tradičné kuchyne, majstri svojich remesiel, vystúpenia
folklórnych skupín a súborov, program pre deti a skvelá ľudová zábava. Kto nepríde, bude banovať.

Penzión Bučnik počas víkendov v letných mesiacoch
v čase od 10.00 do 22.00, pozýva občanov, návštevníkov a turistov na príjemné letné osvieženie v lone
nádhernej prírody. V ponuke nájdete čapované pivo,
kofolu, kávu, čaj a iné osviežujúce nápoje. Ponuka sa
plánuje rozšíriť o jedlá v menu a jedlá rýchleho občerstvenia.

Polomský deň 2017
Memoriál Michala Oceľa

Stavebný ruch v obci
V tomto období sa naplno rozbehli stavebné práce
v našej obci. Dokončili sme
úpravu fasády na budove spoločenskej miestnosti a začali
sme opravou oporného múru
na námestí a dokončujeme
priľahlý chodník.
Od jarných mesiacov sa vykonávajú práce na výstavbe
terasy budovy penziónu Bučnik v lyžiarskom stredisku.
Terasa sa buduje zo severnej
strany a po jej odovzdaní
do užívania rozšíri kapacitu
reštaurácie o 11 stolov a 66
miest. Stavba je konštrukčne
dosť náročná. Po zabetónovaní pätiek sa osadili kovové
konštrukcie. V tomto čase je
terasa pokrytá a čakáme na
dodanie okenných výplní
a dverí. Následne po ich osadení sa bude pokladať podlaha. Pre čo najvyšší komfort
návštevníkov bude terasa
vykurovaná. Predpokladáme
že sa nám podarí terasu dokončiť do konca júla tohto

roku a počas zimnej sezóny už
bude plne k dispozícii hosťom
lyžiarskeho strediska.
Súbežne s touto stavbou sa
pracuje aj na rozšírení zberného dvora. Zberný dvor nutne
potrebuje viac garáží na parkovanie motorovej techniky

štadión. Podľa schváleného
rozpočtu obce sa začne s realizáciou rekonštrukcie bežeckej dráhy. Celý ovál je potrebné vyasfaltovať a na jeho
vnútornú stranu položiť gumový pás v šírke 1,5m. Pogumovaný povrch bude slúžiť

a krytú plochu pre kontajnery ako bežecká dráha a asfaltová
na separovaný odpad.
časť ako dráha pre korčuliarov
Po ukončení prác na terase a cyklistov.
sa presunieme na športový
Ing. Ján Lihan ,starosta obce

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Obecné
zastupiteľstvo
v Polomke zasadalo 22. júna
2017. Ospravedlnení poslanci
: Mgr. Ivana Šándorová, Ing.
Vladimír Hrablay, Ing. Marian
Jagerčík, Roman Bešina.
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.
Jozefa Guzmu a Romana Kohúta. Program zasadnutia bol
všetkými hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej komisie
boli zvolení poslanci:
Mgr. František Hereta, doc.

Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia
bola jednomyseľne zvolená.
Správu o plnení uznesení OZ a kontrolnej činnosti
predložil Ing. Jozef Svetlák.
Prijaté uznesenia boli vzaté
na vedomie, alebo sa schvaľovali a nevyžadovali však dodatočné plnenie. Vykonávala
sa kontrolná činnosť podľa
schváleného plánu práce.
Správu o stave separácie
odpadu predložila Zuzana
Piliarová.
Separáciou odpadu sa očakáva zníženie nákladovej
položky na zvoz a uloženie
TKO na legálnej skládke firmy Brentner Gemer s.r.o.
Separovaný odpad sa sústreďuje na zbernom dvore,
kde sa následným triedením
a lisovaním spracováva na
odovzdanie našim zmluvným partnerom a odberateľom. Aj keď je v našej obci
už niekoľko rokov zavedený

separovaný zber, nie všetci
občania rešpektujú jednotlivé
druhy separovaného odpadu
a týmto spôsobom sa zbavujú
aj ostatného domového odpadu. Pri vytrieďovaní tohto
odpadu sme vytriedili 6,78
tony odpadu, ktorý sa nedal
spracovať a musel byť vyvezený na skládku Sekológ s.r.o.
Brezno – nárast finančných
nákladov činil cca 339,00 Eur.
Objem tvrdých plastov eliminujeme tak, že ich melieme
drvičom, ktorý je súčasťou
a vybavením Zberného dvora. Tento stroj sa využíva aj na
mletie stromov a okrasných
krov. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie správu
o stave separácie TKO.
Hlavný kontrolór predložil
poslancom plán kontrol na II
polrok 2017, ktorý poslanci
schválili.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Polomka podala žiadosť
o finančnú podporu pri inštalácii elektrického kúrenia

v kostole v Polomke. Jedná
sa o osadenie elektrických
panelov pod sedadlá lavíc. Obecné zastupiteľstvo
schválilo finančný príspevok
Rímskokatolíckej cirkvi v Polomke v sume 6 000 EUR na
rekonštrukciu
vykurovania
v kostole.
Na záver zasadnutia OZ Ing.
Príboj, pracovník stavebného
úradu, informoval poslancov
o možnostiach čerpať eurofondy. pripravujeme projekt
na modernizáciu polytechnickej učebne. Je to európsky projekt z Integrovaného
regionálneho
operačného
programu. V projekte ide
o zakúpenie vybavenia pre 16
žiakov a didaktické pomôcky. Potrebné sú aj stavebné
úpravy dielní – výmena PVC
podlahy,
elektroinštalácie
a vybudovanie rampy pre
bezbariérový prístup. Rozpočet projektu je 79 822 €, spolufinancovanie obce je 5,4 %.
Z envirofondu nám bola

schválená dotácia vo výške
100 000 € na projekt Polomka- Hámor- vodovod. Z tejto
sumy sa bude robiť stavebný
objekt vodojem 2 x 25 m3
s manipulačnou komorou.
Ako na minulom zasadnutí
obecného zastupiteľstva informoval pán starosta , začala
sa vybavovať legalizácia prameňa Kuriakovo, z ktorého
by bola alternatíva napájania
osady Hámor, pretože projekt počíta s napojením do
skupinového vodovodu Závadka- Polomka. Podľa najnovších informácií by mala
byť v najbližších dňoch vyhlásená výzva z Integrovaného
regionálneho
operačného
programu ( IROP ) na budovanie vodovodov. Do tejto výzvy by sme sa potom prihlásili
na celú stavbu Polomka-Hámor–vodovod.
Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
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Narodení : 3,
Prihlásení :9,
Odhlásení :19,
Zomretí : 4

Počet obyvateľov
k 30.6.2017- 2928

v mesiaci júl
Kotrčková Anna 90r.,
Mesiarkin Ján 90 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 veľa
rokov spokojného
života.

SPOMÍNAME
Martinka, Samko, na krídlach anjela
vzlietli ste v diaľ
a v srdciach našich zanechali obrovský
žiaľ.
V nich vás nosíme, v spomienkach
máme, často na vás myslievame.
Keby sa tak dalo znovu byť spolu, každý
deň zasadnúť k jednému stolu...
Keby sa tak dalo to, čo sa nedá ... vieme,
len tiché slovko do nebies posielame,
.... navždy milujeme.
Dňa 15. apríla sme si
pripomenuli
druhé
výročie od tej krutej
chvíle, čo nás navždy
opustil náš milovaný
Samko Predajňa
A dňa 4. júla uplynuli
smutné tri roky od smrti našej milovanej
Martinky
Pruknerovej,
ktorá by sa v tento čas
dožila 40 rokov.
S nehynúcou láskou
a každodennou myšlienkou spomína
manžel, otec a ostatná smútiaca rodina.
Spite sladko, snívajte svoj večný sen,
v spomienkach sme pri vás každý deň.
Smútok a žiaľ a v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Dňa 21. júna sme si pripomenuli smutné 10. výročie, kedy
nás navždy opustil náš
milovaný otec, starý
a prastarý otec
Jozef Kubuš
a 9. marca sme si pripomenuli 1. výročie
od smrti našej milovanej mamy, starej
a prastarej mamy Eleny Kubušovej
S láskou a smútkom v srdci spomínajú
deti Emília a Ľubomír s rodinami.
Odišla si nám tichučko.
Za všetky tvoje trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 2.7.2017 sme si pripomenuli 15
rokov od smrti našej
milovanej mamy, starej
a prastarej mamy
Magdalény
Špinderovej
V tichej modlitbe spomínajú synovia František a Milan, dcéra Marta s rodinami
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 6. júla sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia nášho drahého

Jána Kohúta
S bolesťou v srdci spomína manželka, dcéra Drahuša, nevesta
Janka, vnúčatá Janko,
Janka, Andrej, Jožka,
Marek, Kristínka, Janka
a pravnúčatá Martinka, Paulínka, Kristián a Vaneska
Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti priať, tichú modlitbu
odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 13. júla sme si pripomíname desiate výročie od smrti našej drahej mamičky, starej mamičky
a prastarej mamičky
Márii Skubákovej.
S láskou spomínajú syn
František s rodinou,
dcéra Eva s rodinou,
vnúčatá a pravnúčatá.”
Odišiel tíško, nie je medzi nami,
ale v našich srdciach navždy žije spomienkami.
Dňa 13. júla sme si pripomenuli smutné piate výročie ako nás navždy opustil
náš milovaný
Ján Mesiarkin
S láskou a vďakou
v modlitbách naň denne spomína manželka
Emília, dcéra Janka
s manželom, vnúčatá
Martinka a Janka, syn
Milan.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti otec všetkých nás.
Dňa 11. augusta si pripomenieme 25. výročie
úmrtia nášho drahého
Jozefa Švidraňa
S láskou a úctou spomína manželka, synovia a dcéry s rodinami.
Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôže Vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať mama
zbohom.
Dňa 4. augusta si pripomenieme smutné piate
výročie úmrtia
Emílie Jagerčíkovej
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina,
a príbuzní a známi

A začali prázdniny
30. jún je obľúbený deň všetkých žiakov. Žiaci našej školy sa zišli v kultúrnom dome na slávnostnom ukončení
školského roka. Ešte predtým sa deviataci slávnostne lúčili so základnou
školu na obecnom úrade, kde po slávnostnom príhovore p. starostu sa podpísali do obecnej kroniky. Rozlúčila sa s
nimi aj p. riaditeľka v kultúrnom dome.
Po slávnostnom príhovore na pódium
vystúpili žiaci, ktorí reprezentovali školu na rôznych súťažiach. Na záver sa so
žiakmi rozlúčili deviataci príhovorom a

peknou prezentáciou fotiek z ich deviatich školských rokov. Po ukončení
si žiaci prevzali vysvedčenia. Prajeme
teda krásne a slnečné prázdniny.
Deviataci vnímali tento deň ako veľký krok do budúceho života. Ako vo
svojom príhovore uviedli, opúšťajú
miesto, kde si postavili základy svojej budúcnosti. Poďakovali sa svojim
učiteľom zato, že aj keď ich viackrát
ranili, nevzdali to, všetko im odpustili
a priviedli ich až sem na prah nového
života.

SRDEČNÉ ĎAKUJEM!

Pánovi Ing. Jozefovi Jagerčíkovi a jeho
manželke Anne. Bez najmenšieho zaváhania poskytli kompletnú výbavu
polomského kroja pre Ninu Orovčíkovú, ktorá bude o pár dní reprezentovať
našu Polomku, náš región i naše malé
Slovensko na Miss- Deaf- World v Prahe.
Skúsim poďakovať básňou:
Poznám jednu báseň, ktorá značí: Každý deň stretnúť človeka- to stačí.
Poznám jednu pieseň, ktorá spieva: Že
občas sa aj v noci rozvidnieva.
Poznám jednu cestu, ktorá láka, no na
nej stretneš len tuláka.
Poznám jeden chodník zarúbaný, keď
po ňom kráčaš, môže raniť.
Poznám myšlienku, ktorá vraví: Aj malé
gesto veľa spraví!
A poznám pár ľudí vôkol seba, ktorí pomôžu vždy, keď treba!
Marika Orovčíková
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Polomský deň 2017
Polomský deň ako tradičné
stretnutie občanov Gemerskej Polomy, Pustej Polomy, Polomky a Polomy sa tento rok konalo v Polome
okres Sabinov. Predpoveď počasia
neveštila na tento deň nič dobré,
ale my sme nastupovali do autobusu s odhodlaním, že nás nič neodradí. Nepríjemné veterné a daždivé
počasie hneď po príchode do Polomy vystriedalo vrúcne a srdečné
privítanie. Vítali sme sa nielen s domácimi, ktorí sa prejavili ako vynikajúci hostitelia, ale aj s výpravami
ostatných Polôm, kde sme si za tie
roky vytvorili ozajstné priateľstvá.
Po slávnostnej svätej omši, ktorú
ozvláštnili mladí ľudia inou, modernejšou hudbou, sme sa vybrali
na ihrisko, kde boli pripravené súťažné stanovištia. Futbalisti započali hrať svoj turnaj, hasiči chystali
hadice a potrebnú techniku a bolo
sa treba pochlapiť aj v Polomskom
trojboji. V uzimenom a mokrom
počasí to bolo dvakrát náročnejšie.

Súťaže prebehli bez ujmy na zdraví v priateľskej atmosfére. Poradie
či víťazstvá nie sú dôležité, veď sa
zabávame s priateľmi. Ženičky sa
zapojili do súťaže o najlepšie zemiakové placky. Či boli najlepšie,
či nie, bolo nepodstatné, hlavne
že sme sa pri stánkoch s kuchárkami a kuchármi zasmiali a pobavili.
V programe v kultúrnom dome sa
nám predstavili domáci od škôlkarských detičiek, ktoré boli naozaj
roztomilé, až po dospelých členom
folklórnej skupiny. V rámci programu sa predstavili aj folkloristi z Gemerskej Polomy a taktiež naše Brezinky. Domáci pripravili program
pre všetky vekové kategórie. Do
čias Repete nás vrátil Dušan Grúň
a mladí sa vyskákali na koncerte
Mafia Corner. Ako vraví klasik ,, čas
bulo prisť, čas odísť“, hodina pokročila a my sme sa unavení, vetrom
a dažďom ošľahaní bezpečne vrátili
domov.
D.Ď

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja

OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

Oznam o vyhlásení výberového konania
Obecný úrad Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 POLOMKA
vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 03.08.2017 o 10.00 hod.
v priestoroch zasadačky (na 1. poschodí) na Obecnom úrade v Polomke.
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú
žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na
adresu obecného úradu.
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK.
Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP- NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27.07.2017
(rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky
doručovacej pošty na obálke).
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po
stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa
kandidát uchádza,
životopis uchádzača (odporúča sa forma Europass),
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti
spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo
školení a podobne),
výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.
Miestom výkonu práce je rómska osada v Polomke a kancelária TSP.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.09.2017.
OZNAM v plnom znení je zverejnený na informačnej tabuli obce Polomka
a na web stránke obce Polomka. Sú tam uvedené minimálne kvalifikačné
predpoklady a výberové kritériá pre pracovné pozície TSP a TP, ako aj popis
práce TSP a TP.
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Memoriál Michala Oceľa

Gastrofestival

Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom zastupiteľstve Polomka dňa
1.7.2017 usporiadala druhý
ročník Gastrofestivalu vo varení kotlíkového gulášu na
starom futbalovom ihrisku
v Polomke.
Do súťaže sa prihlásili tri
družstva: Spolužiaci, Muškatieri a Dolnáci.
Po vyhodnotení súťaže
zvíťazilo družstvo Spolužiaci, na druhom mieste skončili Muškatieri a tretí boli
Dolnáci. O dobrú náladu
gastrofestivalu sa postarala
príjemná hudba.
Za pomoc pri usporiadaní
tohoto podujatia sa chcem

poďakovať starostovi obce,
zamestnancom obecného
úradu a členom komisie. Pre
objektívne príčiny niektorých minuloročných súťažiacich a pre nepriaznivé počasie sa festivalu zúčastnilo
menší počet družstiev, ale
nálada a vzťahy medzi nimi
boli o to srdečnejšie. Podľa
ohlasov sa súťažiaci už tešia
na tretí ročník Gastrofestivalu. Veríme, že toto podujatie
si našlo svojich priaznivcov
a tradícia Gastrofestivalu
vo varení kotlíkového gulášu v Polomke bude patriť
k úspešným akciám, ktoré sa
konajú v našej obci.
Ján Černák

Memoriál
Dominika
Horného
Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom úrade
v Polomke zorganizovali 3. ročník pouličného futbalového turnaja Memoriál Dominika Horného s podporou SMERu -SD, ktorý sa konal 11.06.2017 na ihrisku v
Polomke. Na turnaji sa zúčastnili 4 družstvá. Hralo sa
systémom každý s každým a podľa získaných bodov sa
družstvá takto umiestnili:
Vyšný koniec
Košarky
Dolinka
Nižný koniec
Pohár pre víťaza si tento rok odniesol Vyšný koniec,
ktorý vyhral všetky zápasy. Na turnaji si hráči aj diváci
pochutnali na výbornom guláši, ktorý nám pripravil Ján
Maruškin.
R.K

V sobotu 1. júla poobede
ihrisko v Polomke patrilo
hasičskému športu. Prvé sa
na štart postavili deti od 4
do 17 rokov. Súťažili v útoku
s vodou. Pre naše polomské
deti bol memoriál Michala
Oceľa v kategórii Plameň
uzavretím hasičského krúžku, ktorý navštevujú počas
školského roka. Do súťaže
sa zapojili aj družstvá z Heľpy. Staršie dievčatá vyhrali,
druhé bolo družstvo z Heľpy a na treťom mieste sa
umiestnili mladšie dievčatá
z Polomky. V kategórii chlapcov sa na 1. mieste umiestnila Heľpa, 2. miesto patrilo
Polomke, 3. Heľpa, 4. Polomka, 5. Polomka. Ceny súťažným družstvám odovzdal
František Mikloško, ktorý je
najstarší člen DHZ Polomka.
Ako končili útoky s vodou,
začínala sa súťaž mini železný hasič, pre ktorú boli
pripravené štyri dráhy. V kategórii škôlkar vyhral Danielko Lovič, na druhom mieste
Emka Hrablayová a na treťom mieste Timea Kohútová.
V kategórii I. stupeň vyhral
Maťko Mihňák, 2. miesto
Marko Sidor, 3. miesto Silvia Koštialová. Kategória II.
stupeň – 1. miesto Gabriel
Bukovina, 2. miesto Mária
Tokárová, 3. miesto Kristián
Nosko. Kategória Odvážny
od 15 do 100 – 1. miesto
Kamil Ševc, 2. miesto Peťko
Job, 3. miesto Maroš Bošeľa. Po skončení a vyhlásení
Mini železného hasiča boli
na programe ukážky hase-

nia, ktoré divákv predviedol
Viliam Hláčik. Po súťažiach
nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny RETRO. Po
zotmení na nočnú hasičskú
súťaž nastúpilo 55 súťažiacich družstiev, ktoré privítal
starosta obce Ing. Ján Lihan.
Hasičská fontána otvorila
už 10. ročník hasičskej súťaže pod taktovkou DHZ Polomka. Zároveň to bol už 5.
ročník Memoriálu Michala

Oceľa.
Muži klasika: 1. Hronsek, 2.
Drábsko, 3. Bystrá
Muži šport: 1. Bystrá, 2. Polomka Dodo, 3. Trnava Hora
Jalná
Ženy klasika: 1. Hriňová,
2. Polomka, 3. Polomka Maminky
Ženy šport: 1. Budča, 2.
Budča Žabky, 3. Polomka
Veteráni: 1. My Wood Polomka Timber, 2. Šumiac, 3.

Heľpa
Ďakujeme nášmu kuchárovi F. Černákovi za pomoc
a chutnú stravu, F. Heretovi
za technické záležitosti, Marcelovi Tkáčikovi za promptné
zapožičanie lešenia, Slavomírovi Bučkovi za zapožičanie
chladiarenského auta, Petrovi Šuchaňovi za pomoc pri
live prenose a všetkým, ktorí
nás podporujú a pomáhajú
zorganizovať hasičskú súťaž.
Súťaž sa konala s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Obce
Polomka.
Ivana Tokárová
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