VÍTANIE MIKULÁŠA
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
MIKULÁŠ V MATERSKEJ
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ŠKÔLKE
NOVÉ HOJDAČKY V AREÁLI
MATERSKEJ ŠKOLY

POZVÁNKA NA OZ
obec Polomka starosta

Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň :
20. decembra 2018 ( štvrtok ) o 17,00 hodine
( v budove obecného úradu – bočný vchod )
Program:
Predkladá
1/ Otvorenie
starosta obce
2/ Voľba návrhovej komisie
starosta obce
3/ Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2019 starosta obce
4/ Schválenie plánu kontrol na I. polrok 2019
Ing. Svetlák
5/ Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Ing. Danieličová
6/ Návrh - Dodatok č. 3 VZN č. 58/2014 o miestnych daniach
Maruškinová
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2019
7/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
Maruškinová
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
8/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
starosta obce
9/ Rôzne
starosta obce
10/ Interpelácia a diskusia
Ján Lihan starosta obce

Zmena úradných hodín
Obecného úradu od 1.12.2018
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 17:00
7:30 - 15:30
7:30 - 14:00

Prevádzkové hodiny v knižnici
Obecný úrad v Polomke oznamuje čitateľskej verejnosti, že obecná knižnica
bude otvorená každý utorok a štvrtok
od 13.00 do 15.00 v kultúrnom dome.

Pracovná ponuka
Penzión Bučnik prijme do zamestnania na
TPP (alebo dohodu) počas lyžiarskej sezóny
2018/2019 na pracovnú pozíciu kuchára/kuchárku. Požiadavky: vyučený v odbore, prax min. 2
roky, flexibilita. Ponúkaný plat: 4,20 € brutto na
hodinu (+ mzdové zvýhodnenia).
Na pracovnú pozíciu čašníka/čašníčku. Pozícia je
vhodná aj pre študentov, alebo absolventov. Vyučenie v odbore je výhodou, ale nie podmienkou.
Ponúkaný plat: 3,60 € bruto na hodinu (+ mzdové
zvýhodnenia).
Predpokladaný termín nástupu je 20.12.2018
V prípade záujmu zasielajte žiadosti na adresu:
Obec Polomka s.r.o., Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka. Alebo mailom: personalne@polomka.sk

Silvestrovská zábava
Reštaurácia Bučnik
Lyžiarske stredisko Polomka
Vás pozýva na
Silvestrovskú zábavu
Reštaurácia Bučnik Polomka
19:00 hod.
Ohňostroj a DJ Maťo
Cena vstupenky: 28,- €
Objednávky na čísle:
0910 954 639

Zimná údržba
miestnych
komunikácii
Pluhovanie a posyp miestnych komunikácií v obci za zimnú sezónu 2018/2019
bude vykonávať Obec Polomka s.r.o.
Služby sa budú vykonávať vozidlami John Deere 5820 , Neu Holladnd a vozidlom Mercedes. V zálohe je pripravený
traktor Zetor 80. S týmito vozidlami zabezpečujeme aj posyp MK.
Na zabezpečenie pohotovosti a operatívneho zásahu na pluhovanie pri hustom
a trvalom snežení bude zabezpečená
pohotovostná služba, ktorá dá pokyn vodičovi. Už predchádzajúce zimné sezóny
pokyny zabezpečovala nočná služba na
lyžiarskom vleku.
Na zimné obdobie 2018/2019 je zabezpečené:
- dovoz štrku z kameňolomu Č. Skala
v množstve cca 240 ton frakcie 4-8 .
Zásady začatia pluhovania od 03,00 hod,
podľa množstva napadnutého snehu (7
cm, alebo konzistencie snehu), intervaly
pluhovania posypu – v závislosti od poveternostných podmienok. Poradie pluhovania MK – sa bude vykonávať ako po
minulé roky.
- údržbu chodníkov zabezpečuje Obec
Polomka s.r.o. v spolupráci s pracovníkmi
VPP. Aby MK boli v zimnom období zjazdné, budú občania upozornení rozhlasovou reláciou a novinkami, aby umožnili voľný prejazd vozidla a neparkovali
s autami na MK, neskladovali materiál
(drevo, stavebný materiál) na verejnom
priestranstve. Traktor Neu Holland – pluhuje: od hl. cesty dolnú časť.
John Deere - pluhuje: od hl. cesty hornú, časť Mercedes – pluhuje dlhé ulice
(Ždiarska, Komenského, SNP)
Vypracoval: Marian Kán

Krásne vianočné sviatky

Na stromčeku hviezda svieti, Prichádza ten
krásny čas, darujme si pokoja a šťastia, darujme
si lásku, čo je v nás.

Lyžiarska sezóna 2018/2019
v lyžiarskom stredisku Polomka Bučník
Lyžiarske stredisko Polomka Bučník plánuje otvoriť lyžiarsku sezónu 2018/2019
dňa 21.12.2018. Otvorenie sezóny a samotné zasnežovanie závisí od počasia.
Ceny lístkov zostávajú nezmenené. Tešíme sa na Vás aj túto sezónu.

ZÁPISNICA

z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Polomke, konaného
dňa 6. decembra 2018
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1/ Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
2/ Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
3/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5/ Príhovor starostu obce
6/ Určenie zapisovateľov, overovateľov
zápisnice, voľba návrhovej komisie
7/ Schválenie programu ustanovujúceho
zasadnutia
8/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
9/ Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
10/ Určenie sobášiacich
11/ Určenie platu starostu obce
12/ Ukončenie
Starosta obce pán Lihan privítal na prvom ustanovujúcom zasadnutí poslan-

cov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných.
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Polomka, konaných dňa
10.11.2018 a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi obce
a novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva predsedníčkou miestnej
volebnej komisie v Polomke p. Júliou
Gorduličovou
B/ konštatuje, že
1. Za starostu obce bol zvolený p. Ing. Ján
Lihan,
2. Za poslancov obecného zastupiteľstva
boli zvolení :
MUDr. Dušan Maruškin
Roman Kohút
Ing. Ján Lihan
Mgr. Ivana Šandorová
Mgr. František Hereta
doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
Dušan Muška
Erik Michalec
Ing. Ján Fusek
Náhradník Vladimír Račák
Vladimír Račák nastupuje ako prvý náhradník namiesto Ing. Jána Lihana, ktorý
pokračovanie na str. 2
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NOVEMBER 2018
Narodení: 2, Prihlásení: 1, Odhlásení: 3, Zomretí: 3.
Počet obyvateľov k 30. 11. 2018: 2941

SPOMÍNAME
Dňa 15.12. uplynie smutných 10
rokov od chvíle kedy nás navždy
opustila manželka, naša mama, stará
a prastará mama
Mária
Pohančaníková.
S láskou a úctou
spomína manžel a deti
s rodinami.
Dňa 7. decembra uplynuli dva dlhé a smutné roky od smrti
nášho drahého a milovaného
Michala Zubáka.
S láskou a bolesťou
v duši spomínajú rodičia, sestra, priateľka,
starí rodičia, rodina,
priatelia a spolužiaci
a 11. decembra uplynulo päť rokov od smrti
Františky
Pohančaníkovej.
S láskou a úctou spomínajú syn s rodinou
a dcéra s rodinou.

POZVÁNKA
Pozývame Vás na stretnutie
Lihanovcov /rodený Lihan,
Lihanová/,ktoré sa uskutoční dňa
4.5.2019 v penzióne Polomka Bučník.
Kontaktné údaje organizátorov:
slavomir.lihan@gmail.com
0901 707 421
agrafik@agrafik.sk 0905 656 382
starosta@polomka.sk

INZERCIA
Kúpim polomskú košeľu na vysokú
postavu. č.t. 0907113548

Polomské novinky
pokračovanie zo str. 1
bude zastávať funkciu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo
A/ konštatuje, že
novozvolený starosta obce Ing. Ján Lihan zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sľub starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo
A/ konštatuje, že
poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce zložili v zmysle § 26
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub
poslanca .
Starosta obce vo svojom prejave poďakoval poslancom za prácu, ktorú v minulom
období vykonali. Poprial veľa zdravia do
ďalšej spolupráce. Zdôraznil, že aj naďalej bude obec zveľaďovať a bude sa
snažiť splniť úlohy vyplývajúce z volebného programu. Zvlášť vyzval do práce
novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Za overovateľov zápisnice z dnešného
rokovania určil Mgr. Ivanu Šandorovú a
Romana Kohúta.
Vedením zápisnice poveril Janku Hebeňovú a Máriu Maruškinovú.
Starosta obce predložil na schválenie
program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol všetkými hlasmi schválený.
Obecné zastupiteľstvo
A/ poveruje
v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
MUDr. Dušana Maruškina, poslanca
obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo
A/ zriaďuje
1. Obecnú radu v počte 3 členov
B/ volí
za členov obecnej rady
MUDr. Dušana Maruškina, Mgr. Františka
Heretu, Dušana Mušku
C/ zriaďuje

ROMANTICKY
ROZPRÁVKOVÉ
VIAN CE
Už ste sa zasnívali ? Vianočná romantika prichádza
priamo k Vám, nechajte sa uniesť rozprávkovými Vianocami v stvárnení našich detských umelcov. Každý
jeden z Vás si môže rozbaliť svoj rozprávkový darček.
Naše Rozprávkové Vianoce nevynechajú ani jedného
z Vás, čaká Vás zasnežená nádielka rozprávkového
sveta v podobe neopakovateľných výtvarných, tanečných, hudobných a divadelných radovánok. Je tu ten
pravý vianočný čas, ktorý vstúpi priamo do Vašich
sŕdc a vytvorí vám vianočný sen o VÁS a o NÁS

Neopakovateľná romantika
na Vás čaká na vianočnom mieste

HOTEL ĎUMBIER

v neopakovateľný deň 21.12.2018
v neopakovateľný čas o 17.00 h
Vstupe pre vás: 3.- €

decembeR 2018

komisie obecného zastupiteľstva :
Komisia pre rozpočet a financie
1. doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. – predseda Osloboditeľov 2
2. MUDr. Dušan Maruškin – člen Jesenského 4
3. Ing. Peter Vojtko – člen SNP 113
4. Janka Kamzíková – členka Ždiarska 27
5. Ing. Mária Danieličová – tajomníčka
Nová 28
Komisia pre verejný poriadok a životné
prostredie
1. Dušan Muška – predseda SNP 9
2. Ján Harvanka – člen Kraskova 4
3. Vladimír Račák – člen Nová 14
4. Bc. Anna Šuchaňová – členka Komenského 103
5. Erik Michalec – člen SNP 13
6. MVDr. Lucia Nováková – členka Odbojárov 3
7. Radoslav Šuchaň – člen Komenského
103
8. Janka Hebeňová – tajomníčka Záhradná 25
Komisia pre šport a cestovný ruch
1. Roman Kohút – predseda Záhradná 6
2. Ivana Tokárová – členka Nálepkova 42
3. Katarína Malčeková – členka Hámor 20
4. Ľubomír Hrablay – člen Komenského 2
5. Mgr. Ján Černák – člen Osloboditeľov
29
6. Ing. Ján Fusek – člen SNP 130
7. Vladimír Račák – člen Nová 14
8. Ján Maruškin – člen Komenského 1
9. Michaela Heretová – členka Ždiarska
12
10. Mgr. Peter Kováč – člen Komenského
63
11. Radoslav Šuchaň – člen Komenského
103
12. Mgr. Milota Koroncziová, - tajomníčka
Ždiarska 13
Komisia pre kultúru a školstvo
1. Mgr. František Hereta - predseda Ždiarska 12
2. Paedr. Anna Černáková - členka Osloboditeľov 29
3. Alena Kubušová – členka Sládkovičova
56
4. Mgr. Ivana Šandorová – členka Ždiarska 6

Blahoželanie

Zavrela brány žiarivá jeseň, utíchla už jej
príjemná pieseň, čo pohládzala svojou nehou, dušu i srdce milou priazňou, keď oslávila osemdesiat liet oslávenkyňa – matka
nášho kňaza. Ako sa pred ňou skloniť? Slov
už niet. Ona vzbudzuje obdiv i lásku za
vieru, dôstojnosť, vzájomnú autoritu, z domácej cirkvi vyrastenú úctu syna k matke,
matky k synovi /i tak sa naša viera obnoví/,
i vtedy, keď obetu koná pri oltári, keď práve
prináša najvyššie ducha dary.
Vážená a vzácna jubilantka, pani Jenčová.
Ste evanjelizácie vzorom svetlým i neustálej misionárskej činnosti, veď syn Váš
nepohŕdal Vašim naučením. Pri Vašej spoluúčasti na plnení úloh farnosti nech Vám
náš Pán dá veľa sily i milosti a Matka Pána,
ktorá vidí Vašu bolesť, nech Vám vyprosí
nebeských lúčov lesk. Nech sú požehnané
Vaše kroky, žite v šťastí Božom dlhé roky.
V mene veriacich i obce k 80. narodeninám
jubilantke blahoželá
Mária Oceľová

5. Martina Babničová-Mesiarkinová –
členka Komenského 120
6. Ing. Andrea Lilková – členka Janka Kráľa
36
7. PaedDr. Monika Brozmanová, PhD. –
členka SNP 109
8. Marta Pisárová – členka Clementisova 7
9. Diana Ďurčenková - tajomníčka Sama
Chalupku 31
Komisia výstavby, územného plánovania,
pozemková
1. Ing. Ján Fusek – predseda SNP 130
2. Anna Šuchaňová – členka Komenského
103
3. František Bučko – člen Štúrova 87
4. Ján Ďurčenka – člen Sama Chalupku 31
5. Roman Brozman – člen SNP 109
6. Erik Michalec – člen SNP 13
7. Ing. Marek Tabernaus – člen Sama Chalupku 3
8. Mária Maruškinová - tajomníčka Jesenského 4
Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov obce
1. MUDr. Dušan Maruškin – predseda Jesenského 4
2. Mgr. Ivana Šandorová – členka Ždiarska
6
3. Mgr. František Hereta – člen Ždiarska 12
4. Erik Michalec – člen SNP 13
5. Mária Maruškinová – tajomníčka Jesenského 4
10/ Určenie sobášiacich
A/ poveruje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Mgr. Františka Heretu, uzatvárať
manželstvá
11 / Obecné zastupiteľstvo určuje plat
starostu obce Polomka s účinosťou od
1. 12. 2018 podľa zákona 320, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov § 4
ods. 1; 2.
Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: J. Hebeňová

TAJOMSTVO
VIANOČNEJ ROZPRÁVKY
Neuveriteľné moderné
prevedenie rozprávky
bratov Grimovcov
v tanečno - divadelnom šate.
O skvelý umelecko - vianočný zážitok
bude postarané predvedením všetkých tanečných žánrov, prídete si na
chuť ľudovému, modernému, klasickému tancu a improvizácie.
Nechajte sa prekvapiť, ako to celé
dopadne, určite každý z vás nájde
kúsok seba, Vstúpte spolu s nami do
našej tanečnej rozprávky, vianočná
opona sa otvára... Určite vám držíme
miesto v plesovej sále v Hoteli
ĎUMBIER, vo vianočnom čase 19.
decembra 2018 o 17.00 h
Vstupné pre vás : 3.- €

december 2018

Polomské novinky

UHLIE ALEBO SLADKOSTI?

Deň sv. Mikuláša
túžobne každý rok
očakávajú všetky deti
bez rozdielu pleti. Nie
je to ináč ani v našej
škole. Hneď ráno deti
v každej triede privítali Mikuláša a jeho
spoločníkov
čerta
a anjela peknými básničkami a pesničkami.
Za odmenu každý dostal balíček sladkostí.
Po jeho odchode
sa začala VIANOČNÁ
BURZA, na ktorej si

„Pred oknom – za oknom stojí Mikuláš,
povedz nám ,Mikuláš, čo v tom vreci
máš.
Pre dobrú Aničku medovú paničku
A pre zlého Janka korbáč a paličku.“

VÍTANIE MIKULÁŠA
mohli deti kúpiť za symbolickú cenu darček pre kamaráta alebo súrodenca. Deti predávali svoje výrobky, ktoré vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy alebo na krúžku.
Okrem toho mohli priniesť hračky, s ktorými sa už nehrajú, ale iným môžu poslúžiť.
Finančný výťažok z tejto burzy bude venovaný UNICEF do Vianočnej zbierky pre hladujúce deti.

OD ONREJA PO LUCIU
Blížia sa Vianoce a tento predvianočný aj vianočný čas je spojený s mnohými
zvyklosťami regiónov. V utorok 4. 12. k nám zavítal vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní, spolupracovník RTVS pán Anton Budínsky. Na svojom vystúpení nám
hovoril o vianočnom zvykosloví na Podpoľaní a celé pásmo malo názov „ Od Ondreja
po Luciu.“ Zahral nám na archaických hudobných nástrojoch ako je fujara, píšťala, gajdy, drumbľa, citara, cimbal, heligónka a ďalšie. Jeho vystúpenie bolo pre nás krásnym
kultúrnym zážitkom.

Požiarna zbrojnica Polomka- stavebné úpravy
Ministerstvo vnútra SR poskytlo v r.2018
obci Polomka dotáciu vo výške 30 000 €
na stavebné úpravy požiarnej zbrojnice. Za
tieto finančné prostriedky a ďalšieho spolufinancovania obce sa v požiarnej zbrojnici urobili rozvody ústredného kúrenie
a napojenie na zdroj tepla, zateplil sa strop
fúkanou izoláciou a urobila sa pochôdzna
podlaha, opravili sa sociálne zariadenia,
namontovali sa nové zariaďovacie predmety- umývadlá, záchody, sprchové kúty
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vrátane dlažieb, obkladov a omietok. Vynovená stavba bude teraz slúžiť pre tých, ktorý
dobrovoľne a nezištne ochraňujú verejný
majetok a majetok našich občanov. Pre svoju prácu majú teraz oveľa lepšie podmienky
a preto im želáme, aby sa vo svojej „ hasični“
cítili dobre a spokojne. Na záver treba poďakovať Ministerstvu vnútra SR za poskytnutie
dotácie, bez ktorej by sa nepodarilo zrealizovať práce v uvedenom rozsahu. Stavebné
práce realizovala Obec Polomka s.r.o.

Sinterklaas (Holandsko), Joulupukki
(Fínsko), Mikolaj (Poľsko), ... . Nech už sa
volá akokoľvek, stále hovoríme o jednej
a tej istej osobe. Sv. Mikuláš!
Isto si aj vy často zaspomínate na časy,
kedy ste boli mladí, netrpezliví a plní
očakávaní, či si aj vy nájdete niečo vo
vyblýskaných čižmičkách, ktoré ste drhli
do neskorého večera, aby boli do rána
pripravené pre Sv. Mikuláša, ktorý vám
do nich vložil každému to, čo si zaslúžil.
A tak nebolo ojedinelosťou, ak si Ferko,
ktorý bol celý rok neposlušný, našiel
čižmy plné uhlia a naopak Vierka, ktorá sa správala celý rok vzorne a tak, že
tým tešila seba aj svojich blízkych, našla
čižmy preplnené cukríkmi a ovocím. Ale
viete, prečo slávime sviatok Sv. Mikuláša?
Známy je príbeh o chudobnej rodine, ktorá mala tri dcéry. Ich otec prišiel
o všetky peniaze a dcéry si museli zarábať na živobytie predávaním svojho tela.
Lenže dcéry chceli žiť plnohodnotný život a chceli sa vydať. Na to však potrebovali bohaté veno. A práve tu sa Sv. Mikuláš zľutoval nad ich žalostným osudom,
a tak im po tri večery za sebou nechal na
okne mešec plný peňazí. Na jeho sviatok

sa vžilo obdarovávanie predovšetkým
detí ...
... a inak tomu nebolo ani tento rok,
keď Sv. Mikuláš navštívil Polomku a rozžiaril očká nejedného dievčaťa či chlapca sladkosťami, na ktorých sa finančne
podieľala aj obec. Už je to doba, odkedy
Mikuláš naposledy stál na pódiu v kultúrnom dome a deti si k nemu prichádzali po sladkú odmenu za básničku či
pesničku. Aby však deti nemuseli merať
toľkú diaľku, rozhodol sa, že príde on za
nimi, len čo rozsvieti sviečky na stromčeku na námestí. Do škôl však nechodí
sám. Pomáhajú mu čert a anjel. Táto trojica sa postará o nezabudnuteľný zážitok. Každému bude dané to čo mu patrí
a koľko mu patrí od najmenších v MŠ,
cez 1. a 2. stupeň ZŠ a Mikuláš s pomocníkmi neobíde ani ŠZŠ.
Sviatok Sv. Mikuláša je predzvesťou
toho, že sa začal mesiac december. Už
čochvíľa zapálime na adventnom venci poslednú sviečku, dom nám zaplavia nos vykrúcajúce vône pečúcich sa
koláčov, medovníkov či iných dobrôt.
Vianoce – obdobie pokoja, mieru, lásky, šťastia. Preto vám pred blížiacimi sa
sviatkami želám ničím nerušenú rodinnú pohodu, príjemné momenty v kruhu
najbližších a nevysýchajúcu studňu plnú
dobrých nápadov!
Príjemné sviatky!
Matúš Maruškin

Zima robí čáry máry, december je v kalendári,
kým šiesteho narátaš, zavíta k nám Mikuláš
Ani sme sa nenazdali a dlho očakávaný deň šiesteho bolo v kalendári. Všetci so zatajeným dychom očakávali návštevu Mikuláša v našej škole. Neprišiel len Mikuláš, ale
aj čertovský čert a anjelici. Žiaci ho privítali básňami a pesničkou tak, ako sa to naozaj
patrí! Za ich odvahu dostali od Mikuláša sladkú odmenu. Najväčšiu radosť z jeho návštevy mali samozrejme najmenší žiaci, a tak Mikuláš splnil svoje poslanie na jednotku!
Naše poďakovanie patrí organizátorom uvedenej akcie - Obci Polomka a tešíme sa na
mikulášsku návštevu v budúcom roku.
Špeciálna základná škola Polomka

Krajská prehliadka speváckych
súborov seniorov 2018 v Revúcej
Prehliadka speváckych súborov sa konala 28.11. v Revúcej v dome kultúry. Bolo 14
súťažiacich skupín troch generácii. Pani moderátorka nás privítala milými slovami
a popriala nám úspech všetkým účinkujúcim na javisku. Po chvíli sa začali vystúpenia
a každé vystúpenie bolo zaujímavé. Diváci sa taktiež zabávali a spievali. Ako prvé začali detské súbory z materskej škôlky. Boli úžasní. Ďalej pokračovali zo základnej školy
a potom my seniori. Bol to skutočne veľký zážitok z vystúpenia všetkých súborov.
Naše vystúpenie bolo prekrásne. Boli sme oblečení v kroji. Náš nádherný kroj nám
k tomu dopomohol. Spievali sme svadobné piesne. Na konci kultúrneho programu
vyzvali vedúcich súborov a odovzdali im ďakovné listy. Na záver sme všetci zaspievali
pieseň Aleluja. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
M. Bolfová

Mikuláš v materskej škôlke
Vitaj, vitaj, Mikuláš – touto básňou privítali deti Mikuláša v materskej škole. Deti,
ktoré sú v materskej škole prvýkrát, veru mali na tvárach slzičky. Slzičky uschli, keď
začali prednášať básne, spievať piesne a hrať divadielko, ktoré sa naučili deti pod
vedením pani učiteliek. Po odprezentovaní programu Mikulášovi a jeho pomocníkom deti dostali odmenu – balíčky a čokoládky. Balíčky pripravili rodičia a čokoládku
poslal Mikulášovi pre deti Obecný úrad v Polomke. Nakoniec sa s Mikulášom všetci
spoločne odfotili a sľúbil im, že o rok príde zas. Deti mu na cestu zaspievali pesničku,
aby sa mu ľahšie kráčalo k ďalším deťom. Sľúbili Mikulášovi, že už plakať nebudú, zato
budú poslúchať a tešiť sa na stretnutie s ním o rok.

Nové hojdačky v areáli materskej školy
V uplynulom období pribudli
pre deti materskej školy nové
farebné pružinové hojdačky.
Obec ich zakúpila s finančnou
podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja vo výške
1 000,- €. Zároveň boli z rozpočtu obce zakúpené ďalšie
hojdačky, ktoré budú postupne
rozmiestnené v obci.
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Školská súťaž v zdobení medovníkov
VOŇAVÁ KRÁSA
Dňa 6. 12. 2018 na Mikuláša sa v Základnej škole v Polomke konala súťaž v zdobení medovníkov pod názvom „Voňavá
krása.“ Zúčastnilo sa na nej 53 žiakov.
Boli rozdelení do troch kategórií . Víťazov vyberala päťčlenná porota v zložení
Mgr. I. Kohárová, Mgr. A. Mesiarkinová,
Š. Skalošová, A. Vernárska, V. Pohančaníková.
1. kategória (1. až 3.ročník)
1. miesto: M. Miškov – 2.roč.
2. miesto: M. Sidorová – 1. roč.
3.miesto: S. Ďuricová – 2.roč.
2. kategória (4. až 6.ročník)

Volejbalový turnaj
Dňa 24.11.2018 sa uskutočnil IV. ročník volejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce pri príležitosti 86. výročia Polomskej
vzbury, ktorý organizovala komisia pre šport
a agroturistiku pri Obecnom zastupiteľstve
v Polomke.
Turnaja sa zúčastnili družstvá z obcí Bacúch, Závadka nad Hronom, Pohorelá a Polomka. Po zdatnom športovom zápasení
putovný pohár pre rok 2018 získalo družstvo obce Závadka nad Hronom. Na druhom mieste skončilo družstvo z Bacúcha, na
treťom mieste Polomka a na štvrtom mieste
družstvo z obce Pohorelá.
I týmto podujatím sme si pripomenuli
takú významnú udalosť našej obce, ako je
výročie Polomskej vzbury.

1. miesto : L. Tkáčiková – 4.roč.
2. miesto: K. Kohútová – 4.roč.
3. miesto: M. Predajňová – 6.roč.
3. kategória (7. až 9.ročník)
1. miesto: E. Žeravá – 7. roč.
2. miesto: V. Maťašová – 7. roč.
3. miesto: P. Kubaský – 9. roč.
Žiaci boli odmení vecnými cenami .
Všetci neumiestnení žiaci boli odmenení
účastníckym diplomom a vianočnou vykrajovačkou. Celú súťaž pripravili a zorganizovali Mgr. A. Bartošíková a Bc. A.
Pohančaníková. Veríme, že aj na budúci
rok bude o túto súťaž veľký záujem.
Volám sa Laďka Semaňáková. Narodila som sa s viacerými vývojovými chybami. Už ako bábatko som
absolvovala tri ťažké operácie. Vďaka nim môžem dýchať, jesť a vylučovať. Som nepočujúca. Nosím
kochleárny implantát. Nahrádza mi sluch. Za pomoci logopedičky a surdepédky sa postupne učím
rozprávať.
Kvôli týmto cvičeniam a údržbe kochleárneho implantátu
často cestujem. Do budúcna mám naplánovanú plastickú
operáciu tváričky, ušiek a operáciu očka. Touto cestou sa
Vám chcem poďakovať za podporu a pomoc akoukoľvek formou alebo na
č.ú.: SK09 0900 0000 0050 6581 7954.
ĎAKUJEM
Rok prešiel ako voda a zas tu máme vianočný čas. Najkrajší čas v roku. Každý ho prežíva rôzne, ale
čo máme asi všetci spoločné, robíme prípravy na toto obdobie viac ako obyčajne. Deti z detského
súboru Brezinky sa zvyknú v tomto čase stretávať na svojich sústredeniach a popri tanci sa venujeme aj tvoreniu vianočných
dekorácií, len tak pre potešenie. Vlani sme sa stretávali v kultúrnom dome pri tvorení pre Boriska. Už vtedy sme sa zaoberali
myšlienkou, že by bolo dobré urobiť z toho tradíciu a pomôcť zas niekomu, lebo pomáhať si treba. A tak budeme tvoriť pre
Laďku. Laďka chodí k nám na skúšky, čoto tam s nami pobudne na javisku, potancuje si, kým čaká na sestru. Ktovie, možno si
raz s nami zatancuje, keď bude vytrvalá. Na vianočnom bazári, ktorý bude v nedeľu 16. 12. 2018 o 14 00 hod. v Bumbarase by
sme ponúkli naše aj vaše výrobky, ktoré budeme zhromažďovať v kultúrnom dome a výťažok z predaja venovali Laďke. Preto
komu sa naša myšlienka páči, tak príďte a pridajte sa k nám. Vopred ďakujeme. Informácie na t.č. 0907 113 548

POZVÁNKA
Dňa 26.12.2018 o 12.00 hod. sa uskutoční
tradičný volejbalový turnaj ulíc našej obce,
a preto je už čas formovať družstvá a začať
s tréningom.
Nadšenci tohto športu trénujú každý utorok a sobotu od 18.00 hod. v telocvični ZŠ,
kde Vás radi privítajú.
Ján Černák

Povinná registrácia
chovu ošípaných
Obec Polomka, na základe výzvy Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy upozorňuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia
Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669,
ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím
2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane
Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii zvierat. Uvedeným rozhodnutím nastáva
povinnosť registrácie chovov ošípaných v
centrálnom registri hospodárskych zvierat už
od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť
vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov.
Na základe týchto skutočností Obec Polomka
na žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych
zvierat v najkratšom možnom termíne. Každý
chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma
ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je
povinný registrovať tento chov.
Bližšie informácie na stránke https://www.pssr.sk

Víkend s Brezinkami
Spolok pre obnovu kultúry a tradícií
BREZINKY, FSk Brezinky v spolupráci s
OÚ v Polomke, so Stredoslovenským
osvetovým strediskom v Banskej Bystrici
a Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravili podujatie, ktoré si vo folklórnom kalendári získalo pevné miesto
a široký záujem divákov z blízkeho aj ďalekého okolia . Už niekoľko rokov sa vždy
koná koncom novembra. V sobotu 24.
11. sme začali o 14 00 hod. prednáškou
„Symboly v ľudových piesňach“, ktorú
viedla lektorka PhDr. Andrea Jágerová.
V minulosti ľudia otvorene nerozprávali
o veciach erotických tak otvorene, ale
svoje city, emócie vyjadrovali v piesňsch
pomocou symbolov ako napr. kohutík
jarabí, červené jabĺčko, majerán, zelená
breza, dolinka . A pre zúčastnených bolo
veľmi zaujímavé dozvedieť sa, čo ktorý
symbol naozaj v piesni znamená. FSk a
DFS Brezinky privítali svojich hostí o 16
30 hod. v spoločnom spevno-tanečnom
programe „Dnes je sobota, zajtra nedeľa“.
Vo viac ako dvojhodinovom maratóne
sa predstavili speváčka ľudových piesni
Andrea Jágerová, ŽSSk Trnki, MSSk Chlopi z Heľpy, MSSk Pohoreľski chlopi a ĽH
Jána Maka. Všetko výborní speváci nielenže rozospievali divákov, ale miestami
aj dojali k slzám. No a keďže Brezinky už

tradične pripravujú aj niečo do nefolkórnej časti, tentokrát divákov presvedčili,
že „Polomka má talentov“ hneď niekoľko,
čo úprimným smiechom a potleskom
ocenili vo vypredanej sále. Tiež FSk Brezinky odprezentovala programové číslo
„Na Katarínu“, s ktorým sa tento rok na
celoslovenskej prehliadke Nositelia tradícií umiestnila v zlatom pásme. Čo dodať
k jednému vydarenému predstaveniu,
ibaže z neho odchádzali spokojní diváci,
účinkujúci, a hlavne organizátori podujatia. Komu bolo málo spevu, tanca, hudby,
mohol pokračovať po vystúpení v Bumbarase na speváckom a tanečnom dome,
ktorý organizovalo SOS v Banskej Bystrici
spolu s Pohoreľskými chlopmi, Trnkami,
ĽH Jána Maka a Vandou a Mirom Golianovcami. A už ako môže dopadnúť jedno veľké stretnutie toľkých Horehroncov
netreba hovoriť. Skončilo to veľkou zábavou a veru riedko bilo, keď sa toto všetko
šťastlivo ukončilo.
V nedeľu o 9:00 hod. bola pripravená
„Hudobná tvorivá dielňa“ s Máriou a Ondrom Hlaváčovcami. Malí aj starší hudobníci si s lektormi „zahrali po Gemersky“.
Piesne a spevy, ktoré počas dopoludnia
pripravovali úspešne odprezentovali v
úvode popoludňajšieho programu „Zahrajže mi zahraj“- piateho ročníka pre-

hliadky ľudových hudieb. Deti a mládež
zodpovedne zobrali úlohu „ predskokana“ ľudových hudieb zvučných mien a s
veľkou chuťou s akou to pripravovali sa
predviedli. A potom prišli na rad hudobníci z ľudových hudieb : Nátura z Čierneho Balogu, Mostár z Brezna, Bukovinka z
Braväcova, Heľpan z Heľpy, Borsucki Gadi
z Pohorelej, Jána Maka z Banskej Bystrici,
ktorí rozosievali spevuchtivých divákov.
Zlatým klincom programu bola nesporne Martina Kanošová Ťasková so svojím
Manželom Viktorom Ťaskom a ĽH Verbunk. Tancom už tradične celý program
dopĺňali Bočkoroši z Brezna. Privítali sme
aj vzácneho hosťa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána
Luntera, ktorý podujatie podporil. A myslím, že treba dodať na záver, že pekná vec
sa zas raz podarila. Ako povedal jeden
divák, ktorý bol na obidvoch predstaveniach, že tak ako si za tieto dva dni oddýchol a koľko energie mu to dalo, že dávno niečo také nezažil. A tak to má buť. A
bolo to vďaka vám všetkým, čo ste prišli
do hľadiska a vytvorili takú atmosféru, pri
ktorej je radosť vystupovať. Ale hlavne
vďaka všetkým účinkujúcim a všetkým,
ktorí akokoľvek prispeli k tomu aby sme
sa v našom programe cítili dobre.
Marta Pisárová
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