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Zmena výberu poplatku za TKO
Na základe schváleného Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2022 je poplatok za zvoz TKO 20 €
na osobu a rok. Ruší sa daňový bonus za
separovanie.
V platnosti zostali úľavy pre študentov
bývajúcich na internáte – je potrebné
doložiť potvrdenie z internátu alebo školy, v tom prípade zaplatia 10 €, a občania
pracujúci na území SR v iných mestách
na týždňovky alebo v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy, v tom prípade takisto zaplatia 10 €.
Občan, ktorý predloží rozhodnutie a doklad o úhrade poplatku za zvoz a likvidáciu TKO v inej obci alebo meste, vystavený na jeho meno, je od poplatku za TKO
oslobodený. Všetky vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť v kancelárii
úseku vvs do 31.1.2022.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minulom roku uplatnili zľavu na poplatku

za TKO a nedoložili pracovnú zmluvu
alebo potvrdenie o návšteve školy, aby
ho predložili pri úhrade poplatku za rok
2022. V opačnom prípade budú musieť
poskytnutú zľavu doplatiť.
V kalendárnom roku 2022 dochádza
v našej obci k zmene výberu poplatku za
TKO. Do domácností vám bude doručený
platobný výmer o miestnom poplatku za
TKO. Na základe doručeného platobného výmeru bude možné uhradiť platbu
bezhotovostne na účet obce uvedeného
v platobnom výmere alebo v hotovosti
u pani Piliarovej na úseku Výstavby, výroby a služieb (Vvs). Upozorňujeme týmto občanov, že hotovostné platby sa na
úseku Vvs nebudú prijímať predtým, ako
vám bude doručený platobný výmer. Majitelia nehnuteľností určených na rekreáciu-chatári, môžu uhrádzať poplatok tak
ako doteraz v kancelárii vvs, pretože im
nebude vystavený platobný výmer. Poplatok sa pre nich nemení 20€/na chatu.
-úsek Vvs

Povinnosť podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti na rok 2022
Kúpili, zdedili alebo inak ste nadobudli
byt, dom, pozemok či inú nehnuteľnosť?
Alebo ste predali nehnuteľnosť? V takomto prípade Vám vyplýva povinnosť podať
daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
Kto je povinný podať daňové priznanie k
dani z nehnuteľností na rok 2022?
Daňové priznanie je povinný zákonom
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podať každý daňovník
(fyzická ako aj právnická osoba), ktorej
vznikla alebo zanikla daňová povinnosť
t.j. stala sa vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom nehnuteľnosti, ktorá
je predmetom dane, alebo pri predaji
nehnuteľnosti.
Ak daňovník podá daňové priznanie k
dani z nehnuteľnosti na rok 2022 prvý-

krát a počas zdaňovacieho obdobia (počas roka 2022) sa nič nezmení (nevznikne
alebo nezanikne mu daňová povinnosť),
nemá povinnosť podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľností na rok 2023.
Ak sa u daňovníka nič nezmenilo, nie
je potrebné podávať žiadne daňové ani
zmenové priznanie na kalendárny rok
2022.
Na daňovníka, ktorý je držiteľom psa,
sa taktiež vzťahujú povinnosti vyššie citovaného zákona a daňovník je povinný
nahlásiť vznik, zánik a zmeny k dani za
psa na príslušný kalendárny rok. Ak u daňovníka zmeny nenastali, nie je potrebné
podávať priznanie.
Termín na podanie zmien, vzniku, zániku daňovej povinnosti na rok 2022 je do
31.januára 2022 na obecnom úrade.
M.M

Oznam pre ubytovateľov
v obci Polomka

Upozornenie pre chovateľov psov

Upozorňujeme poskytovateľov ubytovania v obci Polomka na platnosť
VZN č. 68/2019 a jeho doplnkov od
1.1.2022 pre právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú ubytovacie služby
a ich povinnosť na odvádzanie dane z
ubytovania.
VZN ustanovuje v bode 4, kde sa
sadzba dane nahrádza novým znením:
Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,70 €/ osoba od 6 rokov.
Potrebné tlačivá nájdete na webovej
stránke www.polomka.sk -v menu Samospráva - Na stiahnutie - odbor daní
a poplatkov.

Obecný úrad dôrazne žiada majiteľov psov, aby zvýšili dohľad nad svojimi psami, ktorí sa často potulujú po
uliciach obce. Takto voľne pohybujúce
sa zvieratá ohrozujú nielen bezpečnosť
ostatných občanov, ale aj bezpečnosť
cestnej premávky, nakoľko behajú po
miestnych komunikáciách a aj po ceste
I. triedy. Je potrebné aby si majiteľ psa
dôkladne zabezpečil oplotenie a ohradenia dvora a záhrady, a tak zabránil
úniku psa do obce. Buďme k sebe ohľaduplní a nevystavujme svojich spoluobčanov strachu z voľne pohybujúcich sa
psov, nebodaj zraneniam po napadnutí
potulujúcim sa psom.
rr

DOBRÍ ĽUDIA EŠTE ŽIJÚ
MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, RÚŠKO
NA ÚSTACH MÁŠ?

Spokojný a
pokojný rok 2022
naplnený zdravím,
šťastím, osobnými
a pracovnými
úspechmi Vám želá
redakcia

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania, milé deti!
S príchodom Nového roku 2022 Vás
srdečne zdravím a prajem všetko najlepšie v súkromí, a aj v pracovnom živote. Želám Vám, aby radostná atmosféra
prežitých sviatkov pozitívne očarila aj
nasledujúce všedné dni, mesiace. Prajem
všetkým tiež veľa zdravia a šťastia – ktoré
všetci potrebujeme. Zvlášť v posledných
dvoch rokoch je naše zdravie sústavne
ohrozené a je na nás, aby sme svojou
zodpovednosťou chránili seba aj slabších
vo svojom okolí. Zatiaľ nemôžeme počítať s tým, žeby sme sa tohto bremena
epidémie zbavili v dohľadnej dobe.
No neprežili sme v minulom roku 2021 len
nepríjemné chvíle. Naša obec Polomka
sa v súčasnosti rozvíja a opeknieva. Tak,
ako je naša domácnosť našim obrazom,
platí to i o našej obci a jej obyvateľoch.
Postavili sme sa čelom novým výzvam,
ktoré prináša život a nová doba. Aktívne
sme sa zapojili do plnenia litery zákona a
hlavne do ochrany životného prostredia.
Investovali sme prostriedky na žlté kontajnery na plasty a 800 litrové kompostéry do každej domácnosti. Pokračuje sa
v dostavbe obecného kompostoviska.
Zakúpili sme k mleciemu vozu bubnový
preosievač na kompost – na jeho finálnu úpravu. V tomto roku je naplánovaná
výstavba garáže pre nakúpenú techniku
potrebnú pri rôznej údržbe v obci. Ani pri

prácach na vzhľade a údržbe budov sme
nezaspali. Novú tvár i možnosť využitia
získava obecné Papiernictvo, ktoré sa
pred našimi očami premieňa na kvalitnú
budovu s podkrovím. Ani naša pamäť a
vďaka nie sú v útlme. Vykonala sa prvotná úprava Pamätníka padlým v druhej
svetovej vojne pri cintoríne, aby aj naša
mládež mala pripomienku minulosti. Polomčania však radi žijú v prítomnosti, a v
tom budeme napomáhať i ďalšími prácami, ako sú opravy ciest, rigolov a podobne. Dúfam, že rok 2022 už nebude taký
macošský aj ku kultúrnym podujatiam,
na ktorých sa budú môcť stretávať ľudia
a diskutovať o možnostiach rozvoja našej
obce po komunálnych a župných voľbách v novembri 2022. Dúfam, že budeme mať viac kvalitných kandidátov, a najlepší z nich presvedčí svojím programom
voličov. Na záver chcem ešte poďakovať
spolupracovníkom na obecnom úrade
aj poslancom obecného zastupiteľstva
za spoluprácu pri smerovaní obce. Ďakujem zamestnancom obecnej s.r.o.za
vykonanú prácu. Ďakujem učiteľom za
ich sťaženú prácu, tiež našim hasičom i
ľudovým Brezinkám za kultúrnu činnosť
v tejto koronovej dobe.
Vážení občania, ďakujem Vám za pozornosť a ešte raz Vám želám všetko dobré v
novom roku 2022.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

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 9.12.2021.
Program rokovania :
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu OZ, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov a zapisovateľky
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Plán kontrol na I. polrok 2022
5/ Dodatok č. 2 VZN obce Polomka č.
68/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2022

6a Dodatok č. 10 VZN obce Polomka č.
41/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ
a dieťa školského zariadenia
6b Dodatok č. 1 VZN obce Polomka č.
66/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
7/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021
8a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
8b Návrh rozpočtu obce na rok 2022
8c Návrh rozpočtu obce na roky 20222024
9/ Schválenie plánu práce obecného zapokračovanie na str.4
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SPOMÍNAME
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň.
Ty len tíško snívaj svoj večný sen...
Dňa 17. januára si pripomíname
5.výročie úmrtia našej
drahej mamy, starkej
aj prastarkej
Emílii Jagerčíkovej
Venujte jej spolu s
nami tichú spomienku. S láskou spomína
smútiaca rodina.
...
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec
za všetkých nás.
Dňa 27 januára si pripomíname prvé
výročie smrti, ako
nás opustil náš drahý
manžel a otec
Ján Bova
S úctou a láskou
spomína manželka,
dcéry, sestry a ostatná
rodina.
...
Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, ani sme
netušili, čo to má znamenať. Srdce
ubolené prestalo biť, nebolo lieku,
aby si mohol ďalej žiť. Neúprosný
osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, veľký smútok a prázdny dom si nám zanechal. Bez Teba už
žiť musíme, no v srdciach našich Ťa
stále nosíme.
Dňa 1. februára si
pripomenieme druhé
výročie úmrtia nášho
drahého
Jána Šuleja
S nehynúcou láskou,
vďakou a bolesťou
v srdci spomína manželka, dcéra Deniska s manželom
a vnučka Natálka.

POĎAKOVANIE
Aj týmto spôsobom vyslovujeme veľké
ĎAKUJEM organizátorom a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do
Vianočného bazáru venovanému našej
dcére.

INZERCIA
- Vezmem do prenájmu poľnohospodársku pôdu. Cena 33€/ha. Tel: 0910 975 941
- Kúpim pozemok alebo časť záhrady
s rozlohou 400 – 750 m2. peniaze ihneď
na ruku. Tel: 0915347824, mail: aquahron@gmail.com
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Dobrí ľudia ešte žijú
Pandémia covidu neustupuje. Na chvíľku mesiac dva sa trochu upokojí a nestačíme sa ani poriadne nadýchnuť a je tu
nová s novými nepredvídanými vírusmi.
Priebehy ochorenia sú rôzne, možno
i preto, že každý organizmus to ináč
znáša. No nech je to akokoľvek, je to nepríjemná zákerná choroba a niekedy i dlhotrvajúca. Veď od 25. novembra takmer
do Vianoc to by aj stačilo. Nehovoriac
o postcovidových pocitoch a následkoch.
A tá odlúčenosť od ľudí, pripadá to ako
malomocenstvo. Napriek dvojitému očkovaniu, blízko pred treťou dávkou to
predsa prišlo.
Tak človek, ktorý žije sám, ocení pomoc

blížnych a uvedomí si, koľko má dobrých,
vzácnych a ochotných ľudí podávajúcich
pomocnú ruku či vybavovaním a donášaním liekov na okenný parapet i iných
materiálnych potrieb.
V ťažkej chvíli vedomie, že niekomu na
mne záleží, bolo pre mňa veľkou oporou,
či to boli krátke telefonické rozhovory
i ponuky rôznej pomoci, určite to všetko
pôsobilo na mňa povzbudivo.
Viac ako inokedy som si uvedomovala Božiu pomoc za silu, že som sa mohla sama
o seba postarať. Oporou mi boli i moji geograficky vzdialení vnuci a nevesta v láskavých a povzbudzujúcich telefonátoch.
V týchto ťažkých chvíľach som bola a som

vďačná dobrosrdečným dámam z môjho
okolia, príbuzenstva i priateľstva za materiálne zabezpečenie. A keďže som iba
pešiak, oceňujem priazeň všetkých a som
vďačná všetkým, ktorí mi často podávajú
pomoc najmä počas poľadovice, keď mi
s úsmevom a láskou ponúknu miesto
v aute a vzácnym prekvapením pre mňa
bol z vlastnej iniciatívy odvoz záhradného lístia na zberný dvor.
Milí priatelia, neberte tento môj príspevok mojej novej skúsenosti ako sťažovanie alebo fňukanie, ale ako vďačnosť za
to, že dobrí ľudia ešte žijú, ktorí si možno
uvedomujú, možno nie to biblické: -Čo
ste urobili jednému z mojich maličkých,
mne ste to urobili-. V každom prípade je
v nich humánnosť.
M.Oceľová

Historické pamiatky v Polomke
V Polomke sú zaujímavé historické budovy, verím, že sa nám podarí opísať ich tak,
aby ste boli hrdí na to, čo nám zanechali
naši predkovia.
V prvom mesiaci nového roka začíname
s pamiatkou u nás v obci najvýraznejšou
a tou je rímskokatolícky Kostol sv. Jána
Krstiteľa.
Pôvodne barokový kostol dal v roku 1666
postaviť uhorský palatín František Wesselényi, po jeho smrti v stavbe pokračovala
jeho manželka Mária Széchy (Muránska
Venuša). V septembri 1669 bol kostol
slávnostne posvätený a zasvätený úcte
Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Z dôvodu
opakujúcich sa protihabsburských povstaní a iných nepokojov bol kostol v
roku 1702 opevnený múrom so strieĺňami, v časoch nebezpečenstva sa obyvatelia schovávali za múrmi opevnenia.
Mnohí z nás obdivujeme mohutné kamenné stĺpy vnútri kostola, ktoré oddeľujú trojloďový priestor s polygonálne zakončeným presbytériom, interiér okrem
novej sakristie z roku 1941 je zaklenutý
krížovými hrebienkovými klenbami.
Hlavný oltár je barokový s novším obrazom svätca z konca 19.st., kazateľnica je
ranobaroková, je z druhej polovice 17.st.,
polychrómovaná s bohatou ornamentikou, je kultúrnou pamiatkou; kovová
krstiteľnica a orgánová skriňa sú ďalšie
skvosty v našom kostole. Na západnej
strane kostola je murovaný chór s jednomanuálovým organom s pedálom.
Keď píšem tento článok, v mysli sa mi

Mikuláš, Mikuláš,
rúško na ústach máš?
Namiesto rúška prišiel Mikuláš 5.12. do
CDR Polomka ku Včielkam s hustou bielou bradou.
Nenechal si ujsť takú príležitosť, aby deťom rozdal darčeky so sladkosťami. V jednom balíčku však mal zabalené aj uhlie.
Neprišiel sám, boli s ním aj pomocníci
čert a anjel. Čert deťom vyčítal zlé správanie, anjel ich obhajoval a tak sa dohodli, že si deti musia svoje balíčky zaslúžiť.
Mali sa preto pomodliť alebo zaspievať
Mikulášovi pesničku. Čo by deti neurobili
pre sladkosti – modlili sa opreteky, aj zaspievali. Prisľúbili, že sa polepšia a budú
pokračovanie na str.4

skladajú obrázky ako sa „chodilo“ do
kostola napr. v nedeľu a počas cirkevných sviatkov: ľudia mali oblečené svoje
najkrajšie a najnovšie veci, tety v kroji
decentne uviazané šatky na kapkach,
lebo tak sa „patrilo“, staré mamy hrdé na
svoje vnúčatá, ktoré sedeli s nimi v lavici a vyberali im vzácne sväté obrázky z
modlitebných knižiek, zásoba hašleriek
a mentolových cukríkov, v ich malých
čiernych kabelkách, ktoré nám potichúčky odbaľovali, klobúky starších „ujov“
zavesené na malých háčikoch smerom
na chór. Veľa mladých rodín s kočíkmi a

malými deťmi pred kostolom, podanie
ruky, vzájomné rozhovory lebo sme prišli
pešo a každý potom odchádzal domov k
nedeľnému obedu. Mala som to šťastie,
že som bola susedka pána rechtora Heretu, na chóre to bolo pre mňa ako vo filme,
magické miesto.
Polomský kostol Sv. Jána Krstiteľa je
významná sakrálna pamiatka a ak by
ste radi vedeli viac, odporúčam zdroje:
htps://www.polomka.sk, https://polomka.fara.sk, www.pamiatkynaslovensku.
skhttps://
I.Š + foto
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Z Valachov valasi

Po zašlej sláve salaša prastarých rodičov Ioannisa a Vihelmíny sa ich pravnuci rozpŕchli rôznymi smermi horného
Uhorska, kde poučení chybami svojich
príbuzných mohli začať nový život.
Keďže ich korienky vychádzajúce zo
spoločného mocného koreňa boli už narušené a oslabené, všetci si hľadali novú
živnú pôdu, ktorá ich prijme a zotaví. Tak
by sme dnes ich potomkov našli na Spiši,
Zemplíne, Šariši, v Gemeri, v okolí Trenčína, na Orave, či v blízkosti Turnianskeho,
Plaveckého, Krásnohorského i Likavského hradu, v oblasti Kysúc, v Ždiari i na
menej známych, ale pre valašstvo vyhovujúcich miestach.
Nuž taká je zem slovenská, k nikomu sa
nikdy nezachovala macošsky, ale privinula všetkých, ktorí ju zveľaďovali, aby
zabezpečila hoci skromnú, ale istú obživu pre všetky svoje pracovité deti.
Muránsky hrad ešte stále patrí dedičom Štefana Zápoľského a vnuci a pravnuci Gertrúdy, Hedvigy a Alexa žijú
v údolí Hrona predovšetkým v Polomke,
ale i iných osadách a dedinkách.
Tu svedomito obrábajú políčka po svojich predkoch, pričom nezabúdajú ani na
chov ovečiek, kôz i aspoň jednej kravičky, ktorá bola hlavnou živiteľkou rodiny
tohto hornatého kraja raz štedrého na
slnečné dni, raz na zamračené, ba i nevľúdne veterné i mrazivé dni.
To však potomkom našich pevných valachov nevadilo, pretože ich práve v 16.
storočí podporuje i nová vlna valašskej
kolonizácie, začínajúca tvoriť značnú
časť horehronského obyvateľstva. Dedinčania-valasi boli šporovliví, pretože
nie všetko, čo vypestovali a dochovali,
stačilo pre ich i tak skromný život, veď
bolo treba to i to. Od krámikára kúpiť
pantliky dievkam do vrkočov, pre ženy
a dievky šnúročky a pantliky ku kroju

i pre chlopov šnúrky na košele a na gate
a od jarmočníkov mosadzné spony na
opasky, sekery, soľ a iné potrebné veci
a bolo treba ísť aj na Spiš po kapustu, ak
ju Spišiaci nedopravili bližšie a muránske
panstvo tiež neodpustilo rôzne nie malé
poplatky.
Nuž potom valasi predávali, čo mali. Tak
to bolo i s obyvateľom Polomky Alexom,
nie však s Ioannisovým synom.
Bolo to ANNO DOMINI 1525. Alex už
pred svitaním poľnou cestou i skratkami
chodníčkami popri chladnom spievajúcom Hrone meral cestu do Brezna, kde
dorazil udychčaný práve včas. Jarmočníci mali svoj tovar už rozložený a už aj
bolo počuť prekrikovanie jarmočníkov
s prekrikovaným vychvaľovaním svojho
tovaru.
Alex obťažkaný sahajdakmi plnými čerstvého pod zubami príjemne vŕzgajúceho syra, bol plný nádeje dobrej tržby,
keď sa zrazu pri ňom zastaví bohato
vyobliekaný povýšenecký mešťan.- Hej,
Hronec, čože to máš v tom sahajdaku?Nuž, čože by som mal, ponížene prosím,
pán veľkomožný, syr, veľmi dobrý syr
z mlieka pravých valašiek.-Hm a po čomže ho predáš?! – Nuž ráčte si ho pozrieť, pán veľkomožný a potom ošacujte, koľko je hodný.- Mešťan
Konopka sa podvodnícky usmial – Tu
máš, Hronec, toľko je hodný ten tvoj syr
a hodil mu znehodnotenú mincu, ale
Alex zvyknutý predávať z ruky do ruky,
nestratil ducha prítomnosť, rýchlo sa
zorientoval, postrehol, že je minca znehodnotená.
-Oj, tak takto nie, pán veľkomožný, za
túto znehodnotenú mincu nepredám
syr ani vlastnému bratovi! – Tak nie?! –
-Nie! –Uvidíme!-Môj syr je vyrobený z mlieka tých najlepších valašiek, môj syr nie je znehod-

Vianoce 2021
Vianoce pre väčšinou z nás sú jedným
z najobľúbenejších sviatkov. Pre niekoho
ide o duchovnú záležitosť, pre niekoho
viac o rodinný sviatok pokoja. Dovoľte mi
na jednom príbehu kňaza opísať Vianoce.

Istý kňaz požiadal vychýreného umelca, aby zhotovil do ich kostola jasličky.
Umelec bol všade veľmi uznávaný a tak,
keď sa prišiel kňaz pozrieť na dielo, ktoré vytvoril, bol nemilo prekvapený. Dieťa

Foto: F Hereta

notený ako vaša minca!Medzi mešťanom Konopkom a Alexom
sa stupňovalo napätie, keď sa ocitli na
breznianskej radnici. Nuž, ale vrana vrane oči nevykole a tak pán Konopka nebol potrestaný, lebo vraj konečne syr nekúpil a nech si Alex predá syr komu chce
a už i tak nedostane zaň požadovanú
mincu, pretože od včasného brieždenia,
keď sa Alex so syrom poberal z Polomky
do Brezna je už ďaleko, takže jeho syr už
nie je frišný. Takto rozhodol brezniansky richtár, ktorý sa nielen na Alexa, ale
na všetkých Horehoncov pozeral veľmi
zvrchu.
Nech už boli panské poriadky a móresy
akékoľvek, predsa nebolo tak zle, aby
nebolo možné byť horšie. Je pokojné
nedeľné popoludnie prvej polovice augusta ANNO DOMINI 1526, keď sa dedinkou preháňajú panskí drábi muránskeho
panstva.
Muselo im byť strašne naponáhlo, keď
v priebehu pol hodiny vedú pred sebou
desiatich švárnych junákov. – Tak a teraz,
valasi, ukážte, ako viete brániť pred Turkom uhorskú vlasť! Už ste sa dosť napovaľovali! Bojujte za kráľa a za Uhorsko!Posledné pohľady na rodné drevenice
od dvoch Hedviginých, troch Gertrúdiných a troch Alexových vnukov a ťažko
sa kráčalo Bartolomejovi i Félixovi sotva
osemnásť-devätnásť ročným susedovým
mládencom.
Ioannisovi potomkovia sa tradične venovali bojovým technikám s proti tureckým
zameraním. Po Ioannisovi ich vo výcviku
viedol nebohý ňaňko Alex, ktorý skonal
rok – dva pred touto tureckou hrozbou.
Je 28. august ANNO DOMINI 1526.
osmanská armáda v sile 60 000 vojakov
pravidelných jednotiek pri juhomaďarskom meste Moháč dostala príkaz na
boj. – My sultán Suleyman II. Veľkolepý

v jasličkách nebolo ani poriadne vidieť.
Jozef stál viac zhrbený ako vzpriamený a
Mária? Tej nebolo vidieť tvár, závoj, ktorý
jej padal nadol, zakryl celú jej postavu aj
dieťa, ktoré malo byť v jasliach. Kňaz bol
v rozpakoch. „ Viete majstre, moja predstava bola trochu iná. A keby som vám
nebol povedal, ako si to predstavujem,
ale takto. Hm...“
Myslíte? Povedal starý majster. „Keď sa
mocný Boh sklonil až k zemi, aby zdvihol
z prachu bedára a narodil sa ako malé
dieťa v chudobnej maštali, tak aj nám treba pristupovať k jasličkám na kolenách
s pokorou. Skúste si kľaknúť. „
Kňaz si kľakol a oči mu zaliali slzy. Oči
malého dieťatka Ježiša sa vpíjali do jeho
oči akoby hovorili: „Milujem ťa viac, ako
si to vieš predstaviť.“ A potom pozrel na
Jozefa. Ten sa nehrbil, ale prikrýval svojim ramenom dieťatko a matku, aby ich
uchránil pred zimou. Jeho oči hovorili:
„Zveril si mi vzácny poklad Bože a teraz
mi daj silu ich ochrániť.“ Potom ho upútal
ešte jeden pohľad na Matku Máriu. Spod
závoja žiaril jej úsmev a z očí sálala láska.
Chvíľu mal pocit, že upiera zrak na Syna
v jasliach a chvíľu zas, že sa pozerá na
neho, akoby hovorila: „Neboj sa môj milovaný syn. S čímkoľvek prichádzaš, odo-
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predpokladáme, že uhorské vojsko, ktoré má len 25 000 mužov, zaútočí na našu
armádu pri prechode cez rieku Karašicu.Ráno 29. augusta 1526.
-Najjasnejší, najväčší, Veľkolepý sultán
SuleymanII., ráno napadlo uhorské vojsko náš turecký predvoj.- podáva správu zadychčaný janičiar. Velenia sa ujíma
sám turecký sultán, v strede nastupuje
s janičiarmi do bojového postavenia. Zasurmili surmity. Obrnené uhorské jazdy
prinútili turecké jednotky, aby sa stiahli
a rozostúpili, ale rytieri Ľudovíta II. sa dostali pod paľbu janičiarov. Osmani rozbili
hlavný voj Uhrov. Tureckí vojaci po celú
noc zostali v bojovom postavení, s vedomím, že boj bude pokračovať, no za
Uhrov už nemal kto bojovať.
Tak tu ležia na bojisku v blate a bahne
rovnako ako uhorskí velitelia tak i jednoduchí vojaci i naši valasi Juraj, Fero, Demeter, Jakub a Bartolomej. Ján, Mikloš,
Tomáš a Filip sa snažili uniknúť, pokiaľ
vládne na bojisku zmätok, keď v blízkosti potoka Cseke počujú bolestný ston
Felixa. Skúsenejší Ján si rýchlo z vŕby
utvorí niečo ako snežnice, natiahne na
obuv, čím sa udrží na povrchu bahna,
Mikloš za ním ho drží okolo pása a tak
postupne v zástupe sa všetci držia okolo pása a mierne ťahajú Jána dozadu,
ktorý vyťahuje Felixa z bahna, ktorý mal
v nešťastí šťastie, pretože sa Osmanom
nechcelo riskovať prenasledovanie ďaura v bahennom teréne, pričom si boli istí,
že ten ďaur aj tak zahynul a v tomto bahennom potoku Cseke zahynul na úteku
i uhorský kráľ Ľudovít II. posledný z rodu
Jagelovcov.
Teraz sa Osmanom otvorila cesta do Budína – hlavného mesta Uhorska a stredná Európa sa dostala na viac než 150
rokov pod ich nadvládu.
No a naši preživší Ján, Mikloš, Tomáš,
Filip a Felix po dlhej, nebezpečnej a namáhavej ceste s menšími i väčšími poraneniami od tureckých zbraní sa z posledných síl doplazili do rodnej Polomky.
M. Oceľová
vzdaj to môjmu Synovi, aby sa On mohol
znova a znova narodiť v tvojom Srdci.
„Ježiš“ je pravým dôvodom Vianoc. Preto nečakaj na Vianoce, ale na Ježiša. To
dôležité a podstatné sa skrýva v jasliach.
Cieľom jeho príchodu je vykúpiť človeka, nie obchody. On túži nájsť poriadok
v tvojom srdci, nie v tvojom byte. Nezabudni: Ježiš sa môže narodiť hoc aj tisíckrát v betlehemskej maštali, ale zmysel
to bude mať až vtedy, keď sa aspoň raz
narodí v tvojom srdci.
Dovoľte mi popriať Vám všetkým, aby pre
nás prežité Vianoce aj keď ľudsky ťažké,
keďže sme ich mnohí prežili iným spôsobom, ktorý na celom svete nemá obdobu a boli sme vylúčení z účasti na svätej
omši, iba OP a obmedzenom režime, boli
príležitosťou, ktorú nám núka Boh, aby
sme si naplno uvedomili, že Vianoce nie
sú stromčeky, darčeky a rodinné pohody.
Je to narodenie, nášho Spasiteľa Ježiša
Krista, aby sme od neho načerpali silu
hľadať „zlato vyskúšané ohňom“. Od nás
a našej generácie bude závisieť, či prežije naša viera, či prežijú ozajstné Vianoce.
Ježiš stále klope na naše dvere a je už len
na nás či mu ich otvoríme.
M.B
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Plán zvozu separovaného odpadu
v obci Polomka na rok 2022
Rok 2022
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Zvoz
4.1.2022
1.2.2022
1.3.2022
5.4.2022
3.5.2022
7.6.2022
6.7.2022
2.8.2022
6.9.2022
4.10.2022
2.11.2022
6.12.2022

Vysvetlivky:
Zber separovaného odpadu v roku 2022 sa robí raz za mesiac a trvá jeden deň a
pokiaľ sa nestihne vyzbierať tak sa zbiera aj na druhý deň.
Žiadame občanov aby odpad vykladali najneskoršie do 700 hod. dňa zberu!
Separujeme tieto druhy odpadu: sklo, železo, papier, tetrapak (obaly z mlieka,
džúsov), autobatérie.
Plasty –PET fľaše, od kečupov, saponátov, tvrdý plast ( vedrá, kvetináče .... ),
fólie ( obalové z nábytku , elektroniky, igelitové vrecia, tašky ), obaly z jogurtov,
ovocia , masiel – bez zvyškov obsahu !!!!
Separovaný odpad sa zbiera do jednotlivých prepážok na vozidle určenom na
zber.

Žiadame Vás o stláčanie „PET“ fliaš !!!
Uzávery dávať zvlášť do sáčku !!!

Plán zvozu tuhého komunálneho odpadu
obci Polomka na rok 2022
Rok 2022
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Zvoz
10.1.2022
24.1.2022
7.2.2022
21.02.2022
7.3.2022
21.3.2022
4.4.2022
19.04.2022
2.5.2022
16.5.2022
30.5.2022
13.6.2022
27.6.2022
11.7.2022
25.7.2022
8.8.2022
22.8.2022
5.9.2022
19.9,2022
3.10.2022
17.10.2022
31.10.2022
14.11.2022
28.11.2022
12.12.2022
28.12.2022
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Zasadalo obecné zastupiteľstvo
stupiteľstva na rok 2022
10/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
11/ Rôzne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
otvoril Ing. Ján Lihan, starosta obce. Podľa prezenčnej listiny bolo zrejmé, že na
dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, čím je zasadnutie uznášania schopné. Starosta obce predložil na
schválenie program rokovania obecného
zastupiteľstva. Keďže poslanci nemali k programu žiadne pripomienky, bol
všetkými hlasmi schválený. Starosta obce
predložil návrh, aby do návrhovej komisie
boli zvolení poslanci: Erik Michalec, Dušan
Muška, Ing. Ján Fusek. K návrhu neboli
žiadne pripomienky a návrhová komisia
bola jednomyseľne zvolená. Vedením zápisnice z rokovania poveril Janku Hebeňovú a Dianu Ďurčenkovú. Za overovateľov
správnosti zápisnice z rokovania navrhol
doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD. a Mgr.
Františka Heretu.
Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti predložil Roman Kohút, hlavný kontrolór obce.
V zmysle § 18 d) ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil kontrolu plnenia
uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Polomka konaného dňa 21.10.2021. Uznesenia nepožadovali ďalšie plnenia. Čo sa týka kontrolnej
činnosti, neboli zistené nedostatky, účtovná evidencia obce a obecnej s.r.o. je
vedená v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
a zároveň schválilo plán kontrol na I. polrok 2022 tak, ako bol predložený.
Poslanci prerokovali VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok
2022. Starosta obce ozrejmil, že firma Gemer Brantner navýšila o 4,5% oprávnené
náklady za zvoz TKO. Vyhliadka do budúcna je taká, že ak sa bude musieť odpad
ešte raz separovať, bude nárast o 30 – 40%
na osobu. Takto je to postupný nárast. Je
potrebné ešte lepšie odpad v domácnostiach separovať. Pri zbere TKO sme náhodne kontrolovali kuka nádoby a zistili
sme, že 50% odpadu by sa dalo ešte vyseparovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo
VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2022 a to tak, že
sa zrušil daňový bonus a tým sa poplatok
za TKO dostáva na 20 €/osoba.
VZN sa mení aj v bode 4, kde sa sadzba
dane nahrádza novým znením: Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške
0,70 €/ osoba od 6 rokov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia. Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole 10,- €/ mesačne.
Poslanci sa zaoberali aj rozpočtom obce

na rok 2022. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 podal Roman Kohút,
hlavný kontrolór obce. Návrh rozpočtu
bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Odporučil poslancom schváliť
návrh rozpočtu na rok 2022 a zobrať na
vedomie návrh viacročného rozpočtu na
roky 2022 až 2024. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
na rok 2022, schválilo návrh rozpočtu
obce na rok 2022 s programovou štruktúrou a zobralo na vedomie návrh rozpočtu
obce na rok 2023 – 2024. Poslanci schválili
aj plán práce obecného zastupiteľstva na
rok 2022
O stave pripravenosti lyžiarskeho strediska na zimnú sezónu informoval starosta obce. Vleky sú pripravené, elektrina je
rezervovaná. Tým, že je COVID a je situácia
taká aká je, neodporučil začať so zasnežovaním. Je potrebné vykonávať také
činnosti, na ktoré máme zdroje. Obecné
zastupiteľstvo zobralo informáciu o príprave na lyžiarsku sezónu na vedomie.
Rokovalo sa aj o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi Polomka o poskytnutie dotácie.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Polomka
si podala žiadosť o poskytnutie dotácie
na rekonštrukciu veže farského kostola sv. Jána Krstiteľa v Polomke. Jej južná
časť postupne podlieha poveternostným
vplyvom a už sú opadané jednotlivé časti
omietky. Ďalšie sú už oduté, popraskané
a je otázka krátkeho času, kedy to odpadne. Nakoľko ešte nie je určená presná
rozpočtovaná suma, poslanci sa k tomuto
bodu vrátia a svojím rozhodnutím určia
výšku dotácie po predložení vysúťaženého rozpočtu.
V závere zasadnutia sa poslanci zaoberali žiadosťou občanov z Jánošíkovej ulice
k riešeniu prístupových mostíkov k jednotlivým domom. Po diskusii a odovzdávaní informácií k problému so zrážkovou
vodou na uvedenej ulici sa zhodli na tom,
že po zistení skutkového stavu obec vyzve
občanov dotknutých domácnosti na jednanie. Rokovalo sa aj o žiadosti o právne
vysporiadanie pozemku na Bernolákovej
ulici. Žiadosť sa prekladá na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
D.Ď
pokračovanie zo str.2

Mikuláš, Mikuláš, rúško
na ústach máš?

sa viac učiť. No uvidíme. Čert si to zapísal
a na budúci rok bude vyúčtovanie či svoj
sľub splnili. Počas dňa, kedy deti Mikuláša nedočkavo očakávali, vyrobili si čiapky
mitry (biskupské čiapky), v ktorých ich
vidíte aj na fotke.
Po rozdávaní darčekov sa zistilo, že jeden chlapček sa tiež volá Mikuláš a jeho
sestra mala tiež v ten deň narodeniny. To
bol ďalší dôvod na oslavu, z ničoho nič sa
objavila torta s ohňostrojom a zaznela
hudba. Všetci sú už takí „hladní“ po zábave, ktorú si už druhý rok musíme odopierať, že si takmer všetci prítomní s chuťou
zatancovali a boli šťastní, že aspoň takto
komorne – malá zábava. Takže takýto bol
Mikuláš v CDR Polomka!
Mgr. Mária Ďuricová + foto, CDR Polomka
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