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Medzinárodný deň žien pripadajúci
každoročne na 8. marec je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN
k výročiu štrajku 40 000 newyorských
krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za
zrušenie desaťhodinového pracovného
času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Demonštrácie žien na
konci zimy, tradične v nedeľu, sa najskôr
odohrávali v USA na popud Socialistickej
strany USA. Veľké zhromaždenie za volebné právo žien sa konalo 8. marca 1908
v New Yorku. Na prvej medzinárodnej
ženskej konferencii Druhej internacionály v roku 1910 v Kodani presadila ne-

Usmejú sa, keď sa im chce kričať.
Spievajú, keď sa im chce plakať.
Plačú, keď sú šťastné a smejú sa,
keď sú v napätí.
Bijú sa za to, v čo veria.
Postavia sa nespravodlivosti.
Milujú vždy bez výhrad.
Ženy vedia, že objatie a bozk
majú moc uzdraviť zlomené srdce.
Ženy vedia viac, ako porodiť dieťa.
Prinášajú radosť i nádej.
Delia sa so súcitom i nápadmi.
Sú morálnou podporou pre svojich
blízkych a priateľov.
Je toho tak veľa, čo ženy môžu
povedať a dať.
mecká socialistka Clara Zetkinová medzinárodný sviatok, vtedy ešte bez určenia
pevného dátumu. Dátum 8. marec sa
ustálil až po 1. svetovej vojne. Sviatok sa
rýchlo rozšíril a dnes ho oslavuje takmer
celý svet.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 10.2.2022 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Polomke.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
otvoril Ing. Ján Lihan, starosta obce. Plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané podľa zákona
SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Podľa prezenčnej listiny bola na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo
zasadnutie uznášania schopné.
Starosta obce predložil na schválenie
program rokovania obecného zastupiteľstva. Z programu sa vypustil bod riešenia
pozemkov, nakoľko občan zainteresovaný do tohto bodu bol práceneschopný
a nezúčastnil sa rokovania. Keďže poslanci nemali k programu žiadne pripomienky, bol všetkými hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh, aby do
návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Mgr. Ivana Šandorová, Mgr. František Hereta, Ing. Marian Jagerčík.
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 Vladimíra Račáka
a Dušana Mušku.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti, správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, ktorú predložil hlavný kontrolór obce Roman
Kohút.
Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2021 spracoval mjr.
Mgr. Martin Baksa. Svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnil. Z predloženej
správy vyplynulo, že počet priestupkov

na území obce Polomka klesá, čo je priaznivý jav. Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2021.
Poslanci schválili plán kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2022 tak, ako bol
predložený a doplnený o informáciu, že
Polomský deň v Pustej Polome v Česku
by sa mal konať 18.6.2022.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledku inventarizácie za
rok 202i a konštatovalo, že inventarizácia
bola vykonaná na základe pokynu starostu obce a v zmysle platných predpisov,
inventarizačné komisie zistili skutočné
stavy majetku, porovnali ich s účtovnou
evidenciou a vyhotovili zápis, manká neboli zistené žiadne, vyradený majetok bol
zlikvidovaný na zbernom dvore. Poslanci
zároveň schválili VZN č. 69/2022 o určení
spádovej materskej školy zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Polomka.
V diskusii sa poslanci venovali nárastu
cien energií a vplyvu tejto skutočnosti na
chod a potreby obce.
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa zišli
aj 3.3.2022 a na svojom zasadnutí schválili zmluvu medzi ZMOSom a obcou Polomka, ktorej predmetom je spolupráca
partnera a obce pri riešení humanitárnej
krízy spôsobenej vojnovým konfliktom
na Ukrajine. Cieľom je najmä zmierenie
dôsledkov humanitárnej krízy. Obec poskytne finančné prostriedky vo výške
3 000,-€ na zabezpečenie základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí
utekajú pred vojnovým konfliktom alebo
im bol priznaný status dočasného útočiska na území Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.
D.Ď

Napriek tomu, že sme vás už v minulosti informovali, akým spôsobom sa
vypočíta poplatok za zber a uloženie
tuhého komunálneho odpadu (TKO)
a poplatok za odvádzanie odpadových
vôd ( stočné – kanalizácia), istotne nebude na škodu, ak sa k tejto téme ešte
raz vrátime.
Ako sa počíta poplatok za TKO? Za odvoz a uloženie v roku 2022 budeme
platiť nasledovne: Firma Brantner, ktorá
v našej obci realizuje zber TKO, fakturuje
sumu 94,40 € bez DPH
( s DPH to činí 113,28 €) za tonu vyvezeného odpadu. K tejto sume je potrebné
ešte pripočítať zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke, ktorý je v každej obci iný a určuje sa podľa množstva
vyseparovaného odpadu v konkrétnej
obci v percentách. Polomka platila 22,€. Tento poplatok sa platil za každú vyvezenú tonu odpadu. Na rok 2022 sme
dosiahli zvýšené percento vyseparovaného odpadu a miera separácie v Polomke dosiahla 45,61%, to znamená, že
zákonný poplatok ku každej tone odpadu uloženej na skládke bude pre našu
obec 18,- €. Spolu nás teda jedna tona
odpadu uloženého na skládku bude stáť
131,28 €.
Cena za tonu odvezeného TKO od firmy
Brantner je závislá od vstupných nákladov ( pohonné hmoty, mzdy a odvody, technologické vybavenie vozidiel
a amortizácia) a predpokladá sa, že táto
cena sa bude zvyšovať.
Z platného zákona o obecnom zriadení
vyplýva, že suma, ktorá sa vyberie od
fyzických osôb (občanov) a právnických
osôb ( podnikateľov) ako poplatok za
TKO, sa musí rovnať sume, ktorú obec
zaplatí za zber a uloženie TKO. Obec zo
zákona teda nemôže na tento účel presúvať finančné prostriedky z iných položiek rozpočtu obce a prispievať nimi
na úhradu faktúr za zber TKO. Z vyššie
uvedených ekonomických a právnych
ukazovateľov je zrejmé, že zavedenie
nových úľav z platenia poplatkov za TKO
nie je v tejto situácii možné.
Mnohí z vás isto postrehli informáciu,
že od 1.1.2023 nadobudne platnosť
novela zákona, podľa ktorej vyzbieraný
komunálny odpad bude musieť firma,
ktorá ho zbiera, ešte vytriediť – vyseparovať. Tieto firmy na naplnenie litery zákona budú musieť vybudovať triediace
linky, nakúpiť potrebnú technológiu a
prijať zamestnancov. Tieto náklady premietnu do ceny za zber a odvoz odpadu
obciam a tým pádom za smeti budeme
platiť opäť viac.
Riešením tejto situácie, v ktorej sa ocitne
aj naša obec je zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu. Dôkladnejším SEPAROVANÍM nami vyprodukovaného
odpadu v každej domácnosti dosiahne-

me ako obec dva prínosy. Prvým prínosom bude, že zvýšením percenta miery
separácie dosiahneme zníženie zákonného poplatku, čo sa prejaví na každej
tone uloženého odpadu. Druhým benefitom bude zníženie množstva odpadu,
ktorý nám ostane v kuka nádobách.
Tým pádom znížime množstvo ton odvezeného odpadu a firma Brantner nám
bude menej fakturovať. Je len na nás
ako sa k tomu postavíme a čo preto urobíme. Aj malé množstvo vyseparovaného odpadu, ktoré sa nedostane do kuka
nádoby sa počíta a všetci spolu dosiahneme obrovské množstvo. Inej cesty
ako dôkladná separácia niet. Výmena
firmy na zber TKO by pravdepodobne
cenový problém nevyriešila, nakoľko
cenová ponuka od iného poskytovateľa služby na zvoz TKO z roku 2019 bola
150,-€ s DPH + zákonný poplatok. Dlhodobo je teda spolupráca s dodávateľom
tejto služby firmou Brantner výhodnejšia.
Možno si viacerí z vás položia otázku,
prečo obec Polomka sama ako subjekt
nezbiera smeti, keďže má vlastný kuka
voz a nevozí odpad na skládku tak,
ako to bolo aj v minulosti a bolo by to
pravdepodobne lacnejšie. Združenie
Sekológ v Brezne ako správca skládky
Sekológ, uzavrela s obcami Horehronia
zmluvy o vývoze odpadu v roku 1996
a tak aj obec Polomka vykonávala túto
činnosť a vozila na skládku aj odpad vyzbieraný počas pravidelných zberov veľkoobjemového odpadu. Dňa 26.1.2020
však združenie Sekológ vypovedala
túto zmluvu s viacerými obcami a medzi
nimi aj s obcou Polomka. Z výpovede
tejto zmluvy vyplýva, že obec Polomka
ako subjekt nemôže vyvážať komunálny
odpad na skládku Sekológ do Brezna.
Občania ako fyzické a právnické osoby,
naďalej môžu samostatne odpad na
skládke v Brezne uložiť.
Cena za používanie kanalizácie.
Cena za používanie kanalizácie a odvádzanie odpadových vôd sa na rok 2022
navýšila z predchádzajúcich 0,82 € na
0,92 € za m3. Cenu stanovuje Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na
základe podkladov od prevádzkovateľa
kanalizácie, v našom prípade od obce.
Aké náklady znáša obec na kanalizáciu,
ktoré sú započítané v cene za stočné?
V prvom rade je to elektrická energia,
ktorú spotrebuje čistička odpadových
vôd (ČOV). Istotne ste v médiách zaregistrovali enormný nárast cien ciest
elektrickej energie pre samosprávy ako
také a objekty, ktoré spravujú. Pre ČOV
je od 1.1.2022 navýšená cena oproti
roku 2021 pri tarife VT ( denná energia
od 6.00 do 22.00 hod) pre 1MWh z 95,5
€ na 259,- € bez DPH, čo predstavuje nápokračovanie na str.4
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SPOMÍNAME
Keby láska dokázala nájsť cestu do
neba, keby spomienky boli schodmi.
Vyšli by sme hore a priviedla Ťa späť.
Oči zalievajú horúce slzy, bôlom
srdce kričí – Len minútku s Tebou –
to nám stačí. Tak hlavu do vankúša
skrývame a prosíme, nech sa nám
o Tebe aspoň sníva.
Dňa 19. februára uplynul najťažší
rok bez nášho milovaného manžela, otecka, starkého, príbuzného
a priateľa
Jána Ďurčenku
S hlbokou úctou
a láskou spomína
manželka
Emília,
synovia Peter a Ján
s manželkami, vnuci
Adamko, Samko a Janík, sestra Mária s rodinou, príbuzní
a priatelia
...
Odišli ste navždy, viac sa nevrátite,
Ale naše žiale, tie nezastavíte
Dňa 6. marca uplynulo šesť rokov čo,
nás navždy opustila
dcérka
Beatka Pohorelcová
a 7. apríla uplynie
osem rokov, čo navždy odišiel náš syn
Ivko Pohorelec
Odišli ste bez rozlúčky, Bože, daj im sladké odpočívanie
S nehynúcou láskou
spomínajú smútiaci rodičia
Dňa 7. marca uplynulo dvadsať rokov od úmrtia našej
drahej mamy
Márie Omastovej
Matka je srdcom
domova a rodiny.
Odpočívaj v pokoji.
S láskou spomínajú dcéry Elena
a Mária s rodinami.

Jedno srdce na svete sme mali,
čo nás dokázalo milovať. Aj keby sme
ho chceli láskou prebudiť, neozve sa
už nikdy viac.
Dňa 29. marca si pripomenieme 3.
výročie ako nás opustil milovaný
manžel, otec, starý
otec a dedo
František Mikloško
S láskou spomínajú
manželka Magdaléna, synovia František,
Jozef a Ján, vnúčatá
Erik, Martin, Lívia, Zuzana a pravnúčatá Laura, Nelka a Jakub.
...
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto
Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak
ako voda svojím tokom plynie, krásna
spomienka na Teba nikdy nepominie.
Dňa 18. marca si pripomíname štvrté výročie úmrtia nášho drahého
Rastislava
Majerčíka
S láskou a s bolesťou
spomínajú rodičia,
brat, dcéry a ostatná
rodina
...
Ťažko je bez vás, smutno je nám
všetkým, už nič nie je také, ako bolo
predtým. Už niet návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k vám zavedie.
Bez vás už žiť musíme, no v srdciach
našich vás stále nosíme.
9. marca sme si pripomenuli dvadsiate výročie úmrtia
milovanej
Emílie Skalošovej
a 12. októbra 2021
sme si pripomenuli dvadsiate výročie
úmrtia nášho drahého
Františka Skaloša
S láskou a úctou spomínajú synovia Jaroslav a Ján s rodinami.

POĎAKOVANIE
Piatok 25. februára 2022 usnul spánkom večného pokoja drahý manžel,
otec i starý otec pán Rudolf Omasta z Clementisovej ulice. Za účasť na poslednej rozlúčke s ním i za kvetinové dary vyjadruje úprimnú vďaku a prosí
o modlitby za jeho nesmrteľnú dušu pozostalá smútiaca rodina Omastová
a Kubajdová.
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Odpady a čo s nimi?
Napriek tomu, že sa snažíme nakladanie s odpadmi stále vylepšovať, zdá sa, že
téma odpadového hospodárstva je večná. Krôčik po krôčiku sa nám darí vylepšovať zber separovaného odpadu. Množstvo vyseparovaného odpadu a pomer
celkovej produkcie odpadu v našej obci je veľmi dôležitý aj pre peňaženku každého z nás. Skládkovaný odpad je najdrahší odpad. Náklady na skládkovanie sa
jednoznačne prejavia v ročnom poplatku za zvoz a likvidáciu TKO za každého
obyvateľa. Jedinou cestou, ako udržať alebo aj znižovať poplatok za zvoz TKO, je
triedenie odpadu. Áno, počas roka sa môžu vyskytnúť aj problémy s uskladnením vyseparovaného odpadu alebo problémy s odberateľmi niektorých druhov
odpadu. Avšak systém separácie a návyk občanov odpad triediť, je potrebné zachovať a udržať v čo najväčšej miere.
V roku 2021 občania Polomky vyprodukovali 727,455 ton odpadu. Podiel vyseparovaného odpadu z tohto množstva tvoril 45,61%. Tento údaj je smerodajný
pri určení zákonného poplatku podľa z.330/2018 Z.z, ktorým sa obci Polomka
navyšuje poplatok za uloženie 1 tony komunálneho odpadu na skládku o 18€.
Tento zákonný poplatok môžeme znížiť zvýšením množstva vytriedeného odpadu. Triedený odpad za rok 2021 činil 331,807 ton.
Druh

Rok 2020
v tonách

Rok 2021
V tonách

Elektro

15,971

11,415

Drevo

7,040

9,580

Plasty

7,089

9,554

Rozdiel
v tonách a v %
-4,556
+2,540

-28,5
+36

+2,514

+34,5

Železo, iné kovy

25,52

130,583

+105,063

+410

Papier a lepenka

18,22

23,515

+5,295

+29

Sklo

45,18

49,050

+3,87

+8,5

Tetrapaky

2,08

2,810

+0,73

+35

Ľahký kov

4,05

5,020

Jedlé oleje

0,14

0,280

+0,14

+100

Bio odpad

68

90,00

+22,0

+32,5

Spolu

194,085

331,807

+137,722

TKO

447,225

395,648

-51,577

-11,5

Celkový objem odpadu

641,31

727,455

+86,145

+13,5

+0,97

+23,5

+71

Porovnanie množstva vytriedeného
odpadu podľa druhu
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že oproti roku 2020 nám celkový objem odpadu
vzrástol o 86,145 tony. Napriek tomu je uspokojivým faktom, že z tohto objemu oproti roku 2020 podiel TKO klesol o 51,577 tony a podiel vyseparovaného
odpadu vzrástol o 137,722. Týmto pomerom sme dosiahli zvýšenú mieru separácie 45,61%. Najmarkantnejší nárast je evidentný pri železe a iných kovov. Táto
komodita sa navýšila o 410%. Tento nárast je spôsobený zmenou zákona, ktorá
hovorí o tom, že odpad odovzdaný v akomkoľvek zbernom dvore alebo výkupe,
fyzickou alebo právnickou osobou sa pripočítava obci alebo meste, kde má trvalý pobyt osoba, ktorá odpad odovzdala. Ak náš občan odvezie vyseparovaný
odpad napr. do Brezna, nám príde hlásenie o množstve odovzdaného odpadu.
Zdá sa, že nastolená cesta k vyššej separácii je správna. Nesmieme však zaspať
na vavrínoch a dôkladným separovaním sa snažiť znižovať množstvo TKO uloženého na skládke, pretože ešte stále je to obrovské číslo.
Komunálny odpad vyvezený na skládku v roku 2021 činil 395,648 ton. Pri prepočte na jedného obyvateľa zistíme, že produkcia TKO je cca 137 kg odpadu na
každého občana ročne. Pri separovanom odpade je toto číslo 115,25kg. Ideálny
stav by bol ak by tie čísla boli opačné, a najlepšie by bolo dosiahnuť stav 30%
zmesového odpadu a 70% vyseparovaného. Pre dosiahnutie tohto stavu, alebo
sa k nemu aspoň priblížiť bude obec aj naďalej vytvárať podmienky pre občanov
zlepšovaním komfortu zberu a rozširovaním možností triedený odpad zbierať.
Úspechom by bolo v prítomnosti a v krátkej budúcnosti aj 50 ku 50, žeby aspoň
polovicu vyprodukovaného odpadu dokázala každá domácnosť vytriediť.
V analýze množstva odpadu sa však bavíme len o legálne vyzbieranom a odvezenom odpade. Treba si uvedomiť a pripomenúť, že množstvo odpadu končí
na nelegálnych čiernych skládkach v okolí obce v prírode. Tento odpad okrem
toho, že zaťažuje životné prostredie, zaťažuje aj obecný rozpočet z dôvodu potreby jeho likvidácie. A že to nie sú malé množstvá a ojedinelé prípady, sa môže
presvedčiť každý, kto sa vyberie na prechádzku do okolitých dolín.
Ing. Ján Lihan

MAREC 2022

Polomské novinky

STRANA 3

Fašiangový karneval detí Materskej školy

„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“

Fašiangy sú obdobím radosti,
veselosti, plné zábav a hudby.
Preto sme aj my v našej mater-skej škole pripravili pre deti veselý týždeň fašiangových aktivít.

Výchovno vzdelávacie aktivity
sa niesli vo vzbudení záujmu a
získavaní nových informácií, čo
sú to fašiangy, aké boli zvyky,
ako sa ľudia zabávali....V každej

triede sa deti spolu s pani učiteľkami pripravovali na karneval
vyrábaním masiek, recitovaním
básní, tancovaním a spievaním
karnevalových piesní. V triedach nechýbali balóny ani pestrofarebné girlandy, ktoré nám
pripomínali blížiaci sa karneval.
Deti boli netrpezlivé, stále sa
pýtali otázky typu:„…koľko sa
ešte musíme vyspať a bude karneval…?“, alebo„…aká budeš
maska…?“ bolo ich nespočetné
množstvo. A nakoniec vysnívaný deň „D“ sa stále len blížil.
Bol to 25. február, keď sa celá
materská škola premenila na
rozprávkovú krajinu, v ktorej sa
stretli všetky rozprávkové bytosti – princezničky, králi, kráľovné,
piráti, krokodíly, tigre, mačičky,
motýliky, klauni, draky....Každá
trieda sa predstavila so svojím
programom a materská škola
ožila vravou a veselou hudbou.
Bola to riadna zábava plná radosti. Masky sa hrali, spievali,

vyjadril spokojnosť s reprezentáciou nášho Horehronia i celého Slovenska. Ďalším
takým hosťom bol veľvyslanec Českej Republiky pán Tomáš Kuchta.
Za všetky pozvania na ďalšie takéto
podujatia spomeniem len jedno, lebo to
je zatiaľ najďalej kam nás pozvali a toto

V sobotu 12.02.2022 sme sa zúčastnili
medzinárodného festivalu Klobásafest
vo výrobe klo-bás v Báčskom Petrovci
v Srbskej Vojvodine, ktorú organizoval
spolok Dolnozemských slo-vákov, miestne spoločenstvo v Báčskom Petrovci.
Súťažilo 83 družstiev zo Srbska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska,
Českej repub-liky. Súťažilo sa vo výrobe
klobás a prezentovaní svojho kraja, na
ochutnávku sme ponúkali naše zabíjačkové dobroty, polomské štrúdle, rôzne

Klobása fest Báčsky Petrovec Srbsko

koláče a v neposlednom rade aj dobrú
pá-lenku a pivo, pritom všetkom nám
hrala heligónka.

Pri našom stole sa pristavilo množstvo
návštevníkov festivalu a mnohí sa opakovane vracali. Spomedzi tých, ktorí sa
pristavili, spomeniem nášho veľvyslanca
v Srbsku pána Fedora Roso-chu, ktorý

pozvanie prišlo do republiky Bosna a
Hercegovina, za ktoré srdečne ďakujeme.
Vyhodnotenie:
1. miesto Petrovský evanielici z Báčskeho Petrovca
2. miesto Horehronci z Polomky
3. miesto Krútiari z Báčskeho Petrovca
Ešte sme obdržali Diplom za Najautentickejší tím festivalu. Predvečer klobásafestu sme sa zúčastnili privítania zástupcami slovenskej samosprávy v Bačskom
Petrovci, na ktorom sa stretli Slováci z
okolitých štátov. Po príhovoroch a večeri
sa rozprúdila zábava, o ktorú sa pos-taral
náš heligonkár Rasťo Gordulič z Polomky.
Zloženie nášho tímu: Tomáš Kubuš –
Polomka, Rasťo Gordulič – Polomka, Ing.
Roman Borčin – Brezno, Milan Kubanda
– Brezno
T.K + foto

tancovali. Tancovať v maskách
nebolo vôbec jednoduché. Každé jedno dieťa bolo jedinečné a
úžasné, preto i každé zvíťazilo.
Odmenou bol darček, ktorý ich
čakal po zábave. Na odmenu
nezabudli ani naše tety kuchárky, ktoré pre deti pripravili šišky
s džemom.

Veru, bol to vydarený a veselý
karneval. Všetkým sa zábava
veľmi páčila a čo bolo najdôležitejšie, nechýbali rozžiarené očká
našich detí. A že atmosféra bola
výborná, o tom svedčia aj naše
fotografie.
Mgr. Lucia Vengerová, učiteľka
MŠ + foto

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

V našej farnosti máme päť kaplniek,
ktoré tiež patria medzi vzácne historické
pamiatky.
Moje obľúbené miesto v Polomke, ktoré som navštívila nespočetne veľakrát a
chodím tam často s priateľmi a známymi
je pri kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie, ktorá bola postavená v prírode za dedinou v roku 1925, pod vedením správcu farnosti
Ferdinanda Goldu.
Niekedy tak rozmýšľam,
prečo sme sa našich starých rodičov viacej nepýtali na všetko, čo nás
mohlo zaujímať a tiež aj
rodičov a teraz už nemá
kto nám povedať detaily,
na aký účel, ktorá budova slúžila, kto ju postavil,
prečo tam ľudia chodili. Tiež som si myslela,
že po príchode domov
otvorím vaškuchňu a stará mama budú
furt šiť kapku za stolom a spýtam sa v sekunde čo potrebujem...
Čo aspoň z rozprávania viem, ku našej
„modrej kaplicke v poli pred dolným
mostom“ alebo ešte sa povie „pred Uhliskami“ sa chodili pracujúci ľudia osviežiť,
napiť sa vody z jej prameňa a ako to robím od môjho detstva aj ja, vždy si touto
vodou umyjem oči, pretože v minulosti

naši ľudia pripisovali jej prameňu liečivé
účinky ohľadom zraku, vyliečenia očí a ja
tomu verím.
V kaplnke sa nachádza socha Sedembolestnej Panny Márie, oltár je postavený na
tomto prameni vody, ktorá má výbornú
chuť, v zime nezamrzne a spod kaplnky
vyteká.
V roku 1999 bola nad tečúcim prameňom vybudovaná malá jaskyňa, v ktorej
je soška Panny Márie, s otvorenými rukami poukazuje na vodu. Okolie kaplnky
bolo rozšírené o obetný stôl z kameňa a
kríž. Toto malé pútnické miesto navštívil
15.9.1999 Mons. Eduard Kojnok, v tom
čase rožňavský diecézny biskup, ktorý pri
návšteve požehnal celý areál a posvätil
obetný stôl. Od uvedeného roku sa tento
areál Sedembolestnej Panny Márie stal
obľúbeným pútnickým miestom veriacich ľudí aj z okolitých
farností. Hlavná púť sa
koná každý rok 15. septembra na sviatok patrónky Slovenska.
Veľké ďakujem patrí
všetkým našim občanom, ktorí od myšlienky
na pútnické miesto, cez
terénne úpravy a všetky
potrebné náležitosti vo
svojom voľnom čase prichádzali ku kaplnke a nezištne areál vybudovali.
Ako ich poznám, nepotrebujú si tu prečítať svoje meno, ale ja im chcem
úprimne za všetkých nás poďakovať.
PS: Pre tých, ktorí nevedia, najlepší prístup ku kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie je na začiatku Dimitrovovej ulice
odbočiť do prava, ísť cez pole pred vami
a po chvíľke chôdze uvidíte jej striešku.
Areálom tiež preteká potok z doliny Voňacvô. Je to veľmi príjemné miesto na
oddych pre deti aj dospelých.
I.Š+ foto

STRANA 4

Vyžrebovanie futbalových zápasov
2. trieda dospelí – jarná časť
2021/2022

16. kolo 27. marca 2022 (nedeľa)
o 15:00 hodine:
Staré Hory – Polomka
17. kolo 03. apríla 2022 (nedeľa)
o 15:30 hodine:
Polomka – Dolná Lehota
18. kolo 10. apríla 2022 (nedeľa)
o 15:30 hodine:
Michalová – Polomka
30. kolo 15. apríla 2022 (piatok)
o 15:30 hodine:
Polomka – Čierny Balog „B“
19. kolo 17. apríla 2022 (nedeľa)
o 16:00 hodine:
Polomka – Horné Pršany
20. kolo 24. apríla 2022 (nedeľa)
o 16:00 hodine:
Malachov – Polomka
21. kolo 01. mája 2022 (nedeľa)
o 16:30 hodine:
Polomka – Šalková „B“
22. kolo 08. mája 2022 (nedeľa)
o 16:30 hodine:
Tajov – Polomka
23. kolo 15. mája 2022 (nedeľa)
o 16:30 hodine:
Polomka – Harmanec
24. kolo 22. mája 2022 (nedeľa)
o 17:00 hodine:
Riečka – Polomka
25. kolo 29. mája 2022 (nedeľa)
o 17:00 hodine:
Polomka – Pohronská Polhora
26. kolo 05. júna 2022 (nedeľa)
o 17:00 hodine:
Dúbravica – Polomka
27. kolo 11. júna 2022 (sobota)
o 17:00 hodine:
Polomka – Mičiná
28. kolo 18. júna 2022 (sobota)
o 17:00 hodine:
Hiadeľ – Polomka
29. kolo 25. júna 2022 (sobota)
o 17:30 hodine:
Selce „B“ – Polomka
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Piaty ročník LESY Ski Cup 2022 je za nami.
Štvrté kolo a záver piateho ročníka LESY
Ski Cup 2020 zabezpečoval náš klub na
lyžiarskom stredisku Hlobišov pri Hronci
v posledný februárový týždeň 26.2.2022.
Do Hlobišova prišlo cez 220 pretekárov.
Počasie nám prialo a snehové podmienky zniesli najvyššie kritéria. Naši členovia
klubu, pomocníci a zamestnanci strediska nám pripravili vynikajúce podmienky.
V 4. kole sme dosiahli pekné výsledky
medzi staršími predžiačkami kategóriu
vyhrala Elka Gáborová, Timejka Petrovičová bola 7, a Karolinka Tabernausova
15. V starších predžiakov kategóriu vyhral

Riško Frgelec ,Jakubko Šuchaň obsadil 9.
a Matejko Pavko bol 11. V mladších žiakoch sme brali prvé miesto Matúškom
Šuchaňom. V kategórii staršie žiačky
skončila Nelka Poštová na 9. mieste. V kategórii open muži Patrik Hrablay obsadil
prvé a Viliam Vičan bol štvrtý.
V celkovom hodnotení po 4 kolách sme
dopadli vynikajúco. Hodnotili sa len pretekári, ktorí absolvovali minimálne tri
kolá pretekov. V rámci celej súťaže sme
mali aj celkových víťazov v niektorých
kategóriách. Svoje kategórie vyhrali starší predžiaci Richard Frgelec a u mužoch

Obnovme si v pamäti
pokračovanie zo str.1

rast o 172%. Pri tarife NT ( nočná energia od 22.00 do 6.00 hod) z ceny 63,20
€ za 1 MWh na 183,40 € bez DPH, čo
predstavuje nárast o 191%. Samozrejme je potrebné zohľadniť aj nárast ceny
za maximálnu rezervovanú kapacitu.
Mesačne zaplatíme za rezervovanú kapacitu 144,70 € bez DPH. K uvedeným
nákladom za energie je nutné pripočítať
náklady na prevádzku ČOV, čerpadlá,
dúchadlo, obsluhu vrátane údržby
a opráv technologického zariadenia
a budovy. Z týchto nákladov ÚRSO stanový cenu za používanie kanalizácie
a odvádzanie odpadových vôd pre občanov za m3. Ako môžeme my občania
ovplyvniť túto cenu? Svojím zodpovedným správaním môžeme ponížiť náklady na opravu čerpadiel a zariadenia ČOV
a to tak, že nebudeme do kanalizácie
splachovať handry, vlhčené utierky,
kovové predmety a iné predmety, ktoré poškodzujú čerpadlá a upchávajú
odtokové potrubia a znemožňujú ply-

nulý prietok odpadových vôd. Oprava
čerpadiel a náprava havarijných situácií
zvyšujú náklady na prevádzku ČOV. Najjednoduchším a luxusným riešením by
bolo odovzdať správu kanalizácie v našej obci Stredoslovenskej vodárenskej
a prevádzkovej spoločnosti, kde stočné
na rok 2022 je stanovené na 1,3938 €
za m3. Avšak tento spôsob riešenia nie
je záujmom obce, nakoľko vlastnými
silami a svojím správaním sme schopní
skorigovať cenu za stočné na prijateľnú
sumu. Množstvo kubíkov vody, za ktoré
platíme stočné, taktiež upravuje zákon,
ktorý hovorí, že vodné = stočné. To znamená, že za vodu, ktorú odoberieme
musíme zaplatiť aj stočné. Nie je možné
individuálne zmerať v každej domácnosti, koľko vody sa spotrebovalo na polievanie, chov zvierat a iné účely. V tomto prípade je riešením celkové šetrenie
pitnou vodou, čo sa priaznivo odrazí na
faktúre za vodné aj za stočné.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Patrik Hrablay. Okrem toho v celkovom
hodnotení na druhých miestach skončili
Petrovičová Timea a Šuchaň Matúš, na
treťom mieste Viliam Vičan. Aj ďalšie
umiestnenia sú veľmi pekné. Kristínka
Tabernauserová skončila na 4. mieste, Gáborová Ela na 5. mieste a Jakub Šuchaň
na 8. mieste. Celkovo sa z nášho klubu
pretekom venovalo cez 16 pretekárov.
Všetkým pretekárom a organizátorom za
vzornú reprezentáciu nielen lyžiarskeho
oddielu, ale aj našej obce patrí jedno veľké poďakovanie.
Text + foto: Jag

36 ročná Marianna vo finále odsunula na striebornú
pozíciu Švédku Tove Alexandersso, bronz získala Francúzka Emily Harrop. Druhá
Slovenka v štartovom poli
Rebeka Rizmanová skončila
na 23. pozícii. Po víťazstve vo
svetovom pohári v 3. kole je
to jej ďalší úspech.
Práve šprint je Jagerčíkovej
najobľúbenejšou a najúspešnejšou disciplínou. Je v nej
dvojnásobnou vicemajsterkou sveta a trikrát v ňom
ovládla preteky Svetového
pohára.

Máme majsterku Európy v skialpinizme
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková sa stala
majsterkou Európy vo februári v šprinte. Marianna v šprinte na španielskej
strane Pyrenejí v lokalite Boi Taüll získala pre Slovensko historicky prvú zlatú
medailu z majstrovstiev Európy v skialpinizme.

V súťaži mužov si zlato vyjazdil domáci Oriol Cardona Coll. Medzi mužmi
do 20 rokov obsadil Slovák Samuel
Machaj 26. stupienok, medzi ženami
do 20 rokov Nikola Maťková skončila
na 13. pozícii a medzi športovcami do
18 rokov Šimon Adamov na 22. poste.
D.Ď . foto archív M.Jagerčíková
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