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Zasadalo obecné
zastupiteľstvo
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov starosta obce zvolal zasadnutie obecného
zastupiteľstva na deň: 21. júna 2018. Ospravedlnení: doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Ing. Ivan Brozman, Roman Bešina, Ing. Vladimír Hrablay
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania
určil Ing. Mariana Jagerčíka a Mgr. Františka Heretu.
Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej
komisie boli zvolení poslanci: Mgr. Ivana Šándorová,
Ing. Jozef Guzma, Roman Kohút.
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová
komisia bola jednomyseľne zvolená.
Čo sa týka plnenia uznesení, splnené boli všetky.
Kontrolná činnosť sa vykonávala podľa schváleného
plánu práce so zameraním finančnej disciplíny na
všetkých úsekoch nášho hospodárenia. Preberala sa
aj konsolidovaná uzávierka a hlavný kontrolór konštatoval, že je vypracovaná precízne podľa doporučených postupov a nariadení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu
o stave separácie TKO stým, že je potrebné pokračovať v separácii odpadu, zvyšovať jej podiel na objeme odpadu.
Starosta informoval poslancov, že máme uzatvorenú zmluvu s novou spoločnosťou Elekos Nitra. Táto
spoločnosť financuje náklady zberu separovaného
odpadu, avšak vyseparovaý odpad naša s.r.o. triedi
a odpredáva zberným spoločnostiam na trhu. Sklady sú plné, cesta k riešeniu je ekologické spaľovanie.
Zákonný poplatok za uskladňovanie TKO sa bude
navyšovať.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrol na II.
polrok 2018 tak, ako bol predložený a zároveň schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Polomka na roky 2018 – 2022 tak, ako bol predložený.
Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
J. H

Penzión Bučnik počas víkendov v letných
mesiacoch v čase od 10.00 do 21.00, 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 z jedálneho lístka.

Príďte si povragať do dediny
29. 7 (nedeľa) od 10.00 ku Bumbarasu
na mesto kukaňa do televizora.
Brezinky, obec Polomka a SOS Banská Bystrica
pre vas porichtovali
,, Na posiedkoch v nedeľu,,
Budeme spievať, tancovať, tvoriť, variť a koštovať.
Radsej priďte, že by ste nemuseli banovať,
že ste nešli!

Spomienkové podujatie
Dňa 27.6. 2018 sa v Polomke konala každoročná
spomienka, na ktorej si americký veľvyslanec Adam
Sterling a britský veľvyslanec Andrew Garth spolu so
zástupcami Generálneho štábu armády SR a starostu
Polomky Jána Lihana uctili pamiatku obetí 2. svetovej
vojny z radov amerických a britských ozbrojených síl.
V slávnostnom príhovore veľvyslanec Sterling pripomenul úlohu príslušníkov Úradu strategických služieb (Office of Strategic Services – OSS), ktorí prišli na
Slovensko s cieľom podporiť boj slovenského národa
proti nacistickým okupantom počas Slovenského národného povstania v roku 1944. Veľvyslanec zdôraznil,

že „partnerstvo našich národov bolo ukuté v boji, a
zaplatené krvou tých najlepších z nás. Pokračujme v
ich odkaze tak, že budeme preukazovať našu vlastnú
odvahu byť slobodnými.“
Aj príhovory ostatných hostí sa niesli v duchu smútku vojnových udalostí, viery a nádeje, že sa už nezopakujú a odhodlania všemožnými silami tomu zabrániť. Po oficiálnom akte kladenia vencov k pamätníku
anglo- americkej misie sa hostia odobrali na Bučnik,
kde sa pokochali nádherným výhľadom z Polomského
očka.
D.Ď

Korenie čierno-bieleho sveta

Tak znie názov nevšedného umeleckého zážitku,
ktorý sa 8.6.2018 udial v Polomke. V tomto názve sa
skrýva výmena temperamentu, umeleckého stvárnenia a výmeny osobnosti.
Obec Polomka poskytla talentárskym umelcom,
aby odprezentovali korenisté rómske umenie a slovenské ľudové umenie v netradičnom šate, ktoré
bolo pre všetkých prekvapujúce, ohurujúce ,ba aj
dojímavé.

Detské srdce otvorilo svoje brány dokorán, odstránilo všetky bariéry a ukázalo nám všetkým, aj dospelým, toleranciu, lásku a pochopenie.
Umenie očami detí spojilo nás všetkých a dalo nám
nový pohľad na svet často nepochopený.
Ďakujeme celej obci Polomka, celému Horehroniu
a všetkým Vám, že ste nás prijali medzi seba
Vaše Talentárium
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Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada
mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 7. júla sme si pripomenuli
smutné prvé výročie smrti našej
drahej
Eleny
Pohančaníkovej
S láskou a úctou
spomínajú synovia
František, Ján, Milan a Jozef s rodinami a ostatná rodina
Je čas, zbohom musím dať
a na cestu sama musím sa vydať.
Som anjel - do neba chcem ísť,
Ľúbim Vás, neplačte... a nechajte
ma ísť.
Príde deň - raz sa tu stretneme,
potom nás nič nerozdelí,
zostaneme navždy spolu
a radostne žiť budeme.
Dňa 4. júla uplynuli štyri roky ako
nás opustila naša
milovaná
Martinka
Pruknerová
S láskou a úctou
spomína manžel,
rodičia, svokrovci,
priatelia a ostatná
rodina.
Dňa 15. apríla sme si pripomenuli
smutné tri roky od úmrtia nášho
milovaného
Samka Predajňu
S neskonalým žiaľom spomína ocko,
starí rodičia a ostatná rodina
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Kompostovisko nie je skládka
tuhého komunálneho odpadu
Samosprávam, ako manažérom odpadového hospodárstva vo vzťahu
ku komunálnym odpadom, zo zákona vyplýva povinnosť zabezpečiť
zhodnocovanie zeleného bioodpadu.
Obec je povinná zaviesť také opatrenia, ktoré zabraňujú vzniku zelených
bioodpadov.
Aj obec Polomka
zriadilo pre občanov kompostovisko z južnej strany
pri čističke odpadových vôd na Ulici Dimitrovovej.
preÚčelom
vádzky obecného
kompostoviska je
zamedziť:
-vhadzovaniu
zelených bioodpadov do nádob
na zmesový komunálny odpad,
-spaľovať zelené bioodpady na záhradách, resp. verejných priestranstvách
-vyhadzovať zelené bioodpady na
skládky odpadov
-zabrániť vzniku nelegálnych skládok
odpadov/bioodpadov
V kompostovisku je možné kompostovať skoro všetky netoxické a chemicky neošetrené organické odpady,
ktoré vznikajú v domácnosti a na záhrade:
-bioodpad z domácnosti (zvyšky
z čistenia ovocia a zeleniny, malé
množstvá varených jedál – ale nie
mliečne alebo mäsové výrobky, potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové
kvety, vysušené kytice, zemina)
-bioodpad zo záhrad ( štiepky, piliny,
pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky
po zbere ovocia a zeleniny, zhnité
ovocie, burina)

-iný organický odpad (popol z dreva, v kuka nádobách by malo končiť
hobliny,perie,)
už len minimum odpadu. Pribudla
k tomu možnosť odviezť bioodpad
Aký materiál je nevhodný na kom- z domácnosti na kompostovisko.
postovanie?
V takto nastavenom systéme by sme
Čerstvo chemicky ošetrené materiály na skládku odvážať čím ďalej, tým
a potraviny živočíšneho pôvodu - kos- menej ton odpadu. Nie je tomu však
tak a v našom úsilí
šetrne sa chovať
k životnému prostrediu nesmieme
poľaviť.
Nezamieňajme
si kompostovisko
so skládkou tuhého komunálneho
odpadu alebo so
zberným dvorom!
Odpad, ktorý sami
vyprodukujeme,
likvidujme v súlade s pravidlami.
Ak nevieme ako
ti, mäso a mliečne výrobky) - nie sú máme naložiť s konkrétnym druhom
vhodné na kompostovanie. Nevhod- odpadu alebo vecou, ktorú chceme
né sú aj:
vyhodiť, opýtajme sa. Na zbernom
Druhotné suroviny (kovy, plasty, sklo, dvore alebo na prevádzkarňach vám
poradia.
textil, papier)
Chemikálie a lieky (farby, expirované Odpad, ktorý ľudstvo produkuje
sa stáva problémom nie len u nás,
lieky, staré oleje, batérie)
Iné (prach zo smetí a vysávania, čas- v našej krajine, ale stáva sa probléti rastlín napadnutých chorobami a mom celosvetovým. Oceány plné
plastov, úhyn živočíchov a úniky nechemicky ošetrené)
Z uvedeného je zrejmé čo do kom- bezpečných látok vo svete sú aj napostoviska patrí a čo nie. Avšak aj bez šim pričineným. Ak sa to deje ďaleko
odborného ozrejmenia musí byť kaž- od nás ešte neznamená, že to nie je
dému laikovi jasné, na čo slúži kom- náš problém. V tom oceáne sa kľudpostovisko. Doterajšia prevádzka však ne môže nachádzať aj naša plastová
ukazuje že nie je to tomu tak. V kon- fľaša. Tak začnime od seba. Využime
tajneroch určených na bioodpad sú- všetky možnosti triedenia odpadu,
stavne nachádzame odpad, ktorý tam ktoré naša obec ponúka. Zapojme
nepatrí.
sa do separovania, kompostovania
V ostatnom čísle Polomských novi- a snažme sa znížiť množstvo odpadu
niek sme ( nie prvý raz) písali o sepa- odvážaného na skládku na minimum.
rovanom odpade. Sortiment odpadu Z maličkostí sa stávajú veľké veci.
zbieraného obcou je tak široký, že
D.Ď

A- ŠPORT

OD JEDNOTA BREZNO

Ponúka:

Tieto veci sem nepatria

Ponúka športový textil
a obuv, doplnkový tovar
Zľavy 10-60%
www.sportnakup.sk




KUPÓN NA ZĽAVU 20%
Platí do 20. 8. 2018

Takto je to správne
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Po každom z nich si nedočkavo
zapneme FB – pre neznalých ,, facebuk“, aby sme sa pokochali zábermi
z druhej strany. Lebo fotografi sa
predbehujú, kto urobí najkrajšiu fotku. Áno, vždy je zaplnený krásnymi
momentkami. Hľadia na nás krásne
dievčatá, chlapci, muzikanti, deti
s cukrovou vatou alebo pomaľovanými tvárami, remeselníci s výrobkami svojich šikovných rúk, tanečníci
v nezvyčajných pózach. S pokorou
hľadia postarší ľudia s vráskavenou
tvárou a starosťami v nich ukrytých.
Videjká, ktorých je záplava, zas dokumentujú naše vystúpenia. Hovorí sa
tomu technická vymoženosť. Tešia sa
z toho tí, ktorí tam neboli a aj tí, ktorí
boli na živo, lebo boli naviac obohatení o celkovú atmosféru, priateľské
stretnutia a radosť z pekných vystúpení. Folklórne festivaly majú svoje
čaro. Je pravda, že už sa konajú skoro na každej dedine, no pokiaľ ľudia
majú záujem, nech to žije.
Brezinky si tento rok zafestivovali ojojoj. Začínali sme v Heľpe,
našom najobľúbenejšom. So všetkými Horehroncami sme sa stretli
v sobotňajšom programe ,, Hronky
a Hronci“ s programovým číslom ,,
Na rukovacki“. V detskom programe
,, Hybaj ku nám, k tancom ku hrám“
naše deti ukázali, ako sa dakedy hrávali ,, Za humnami“. A aby sa nám
rátalo, nechýbal ,, heľpiansky festivalový dáždik“, ktorý dokonca detský
program skôr ukončil. Ale už sme si
zvykli, že s ním musíme vážne počítať.
Východná. Tá bola pre nás tento
rok veľmi náročná. Program ,, Hlávku
sťať“ režiséri Drugovci pripravovali
od zimy. Začiatkom júna sme sa s ostatnými kolektívmi – Železiar, Vatra
a Váh stretli v Liptovskom Mikuláši na
sústredení, kde sme tomu dávali konečnú podobu. Ťažko na cvičišti, ľahko na bojišti. V piatok 29.7 ráno sme
už skúšali, v noci po programe znova,
v sobotu doobeda tiež a keďže sme
mali aj vystúpenie na malej scéne
v programe ,, Predsvadbie“ a skúšky
sa križovali, boli sme aj tam a k tomu
sprievod Východnou... nezveličím,
keď poviem, že sme sa potešili pre-
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stávke pred večerným programom
,, Hlávku sťať“. Napriek veľkej zime
plný amfiteáter burácal a vlnil sa mexickými vlnami. Výborná atmosféra
pre výborný program, s ktorým boli
najviac spokojní hlavní organizátori
a všetci zainteresovaní. Spoločná vec
sa podarila. Neskromne poviem, že
sa nám dobre počúvali nespočetné
slová chvály. A Brezinky si ich právom
zaslúžili
Detva. V sobotu 7.7. v tento magický
dátum, sme ráno vyrazili, pretože na
každom festivale začíname generálkou. Keďže sme účinkovali v dvoch
programoch, mali sme skúšky do
poobedia. A aby sme si užili detvianskej atmosféry, tak to sme aj učinili
na obrovskom remeselnom jarmoku
s krajanským dvorom. Dakto hľadal
dobrú kávu, iný tradičné jedlo, neodmysliteľné ,, darčoky z jarmoku“ a aj
kolotoče. Všetko tam bolo. No ale čo
bolo hlavné, boli naše vystúpenia,
pre ne sme prišli. Spolu s kolektívmi
– Trnki, Heľpan, Chlopi z Heľpy, Telgárt a Mladosť z Banskej Bystrice sme
detvianskemu ( mimochodom veľmi
vďačnému) publiku ukázali ,, Vrch
Hrona“. A hneď po krátkej prestávke
v programe ,, Všelijaké žarty a cigánstvá“ sme na scénu s ostatnými kolektívmi doniesli hodný kus srandy
a smiechu, čo diváci veľmi ocenili.
A vari sme kus rozosmiali aj nášho
prezidenta pána Kisku, ktorý poctil
tento program svojou prítomnosťou.
No čo, niekedy rozosmievajú politici
nás a niekedy aj my ich.
No a záverom len hádam toľko, že
takáto šnúra festivalových vystúpení
riadne preverí každého, lebo záťažový
stupeň je dosť vysoký. Ale na druhej
strane, keď stojíte na javisku a pred
vami preplnený amfiteáter spokojných divákov, čo už na to treba povedať? Nič. Len s pokorou to prijať a ešte
s väčšou sa odovzdať divákom. A potom už len všetkým „ Brezinkárom“
vysloviť veľké poďakovanie, lebo obetujú pre to veľmi veľa. A aj tým, ktorí
nás v tom podporujú, prídu za nami
do hľadiska a tešia sa s nami. Sú to veľké veci priatelia.
M.Pisárová
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Gastrofestival

Komisia pre šport a agroturistiku pri
Obecnom zastupiteľstve Polomka
dňa 9.6.2018
usporiadala tretí ročník Gastrofestivalu vo varení kotlíkového gulášu.
Do súťaže sa prihlásilo osem družstiev: Koláče, Kaštieľčania, Turčin s.r.o.,
Ďuja, Juniori, Zvolenčania, Abo a Dolnáci.
Po vyhodnotení súťaže zvíťazilo
družstvo Juniori, na druhom mieste
skončilo Abo, a tretie bolo družstvo
Turčin s.r.o. O dobrú náladu Gastrofestivalu sa postarala príjemná hudba a
dobrá obsluha bufetu.

Za pomoc pri usporiadaní tohto podujatia sa chcem poďakovať starostovi
obce, zamestnancom obecného úradu
a členom komisie. Ani nepriaznivé počasie nepokazilo dobrú náladu súťažiacich, ktorých prišli podporiť ich rodinní
príslušníci a priatelia. Veľký úspech
mali súťaže v kopaní jedenástok a preťahovanie lanom. Súťažiaci sa už tešia
na štvrtý ročník Gastrofestivalu. Veríme, že toto podujatie si našlo svojich
priaznivcov a tradícia Gastrofetivalu
v Polomke bude patriť k úspešným akciám v našej obci.
Ján Černák

Výsledky pouličného
futbalového turnaja

Olympiáda škôlkarov
26. júna deti z materskej školy prežili Olympijský deň v základnej škole. Olympiády sa zúčastnilo 35 detí.
O súťažné disciplíny sa postaral pán
učiteľ Kováč. Deti súťažili behu na
30 metrov o najlepší čas, skákali do
diaľky a na záver prešli prekážkovou
dráhou. Na deti veľmi kladne pôsobi-

lo prostredie a plnené úlohy. Z olympiády mali veľkú radosť a jednotlivé
disciplíny plnili s veľkým oduševnením. Za splnené úlohy a podané výkony boli odmenené medailami a čokoládou. Deti prežili deň plný pohybu
a radosti.
MŠ

Komisia pre šport a agroturistiku
pri Obecnom úrade v Polomke zorganizovali 4. ročník pouličného futbalového turnaja Memoriál Dominika Horného s podporou SMERu -SD,
ktorý sa konal 01.07.2018 na ihrisku
v Polomke. Na turnaji sa zúčastnili 4
družstvá. Hralo sa systémom každý s
každým a podľa získaných bodov sa
družstva takto umiestnili:
1. Vyšný koniec
2. Košarky
3. Nižný koniec
4. Dolinka
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.
Roman Kohút, predseda komisie
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