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       Žiaci našej školy 
sa zapojili do súťaže 
Hore Hronom, dolu 
Hronom. Súťažilo sa 
v  literárnej a  výtvarnej 
tvorbe aj o  najkrajšiu 
fotografiu. Súťaž orga-
nizovala ZŠ Telgárt ako 
1. ročník a  zapojilo sa 
do nej množstvo škôl. 
Výhercovia súťaže boli 
pozvaní na slávnostné 
vyhodnotenie, ktoré sa 
konalo dňa 17. 6. 2022 
v Telgárte. Po obhliadke 
výstavy súťažných prác 
v  budove ZŠ Telgárt sa 
výhercovia presunuli 
do areálu SKI Telgárt, 

kde sa v  nádhernom 
prostredí uskutočnilo 
slávnostné odovzdá-
vanie cien. Žiaci ZŠ 
Telgárt všetkých pote-
šili krátkym kultúrnym 
programom. Odovzdá-
vanie cien sa ukončilo 
dobrovoľnou vychádz-
kou k  prameňu Hrona. 
Blahoželáme výhercom 
našej školy: Marcel Ber-
ky, Viktor Berky a Vane-
sa Berkyová zo štvrtého 
ročníka, ktorí získali 1. 
miesto vo výtvarnej ob-
lasti v danej kategórii.

Zita Šuchaňová ZŠ 
Polomka, foto ZŠ

Medzníky II. svetovej vojny
Radosť, pravá nefalšovaná radosť zaplavila našu trojicu žiakov v zložení Kristína Ta-
bernausová 9.A, Alex Fusek 8.A,Tobias Omasta 7.A, keď sa dozvedeli verdikt poroty 
v okresnom kole dejepisnej súťaže Medzníky 2.svetovej vojny. Bodaj by aj nie, veď 
v konkurencii deviatich škôl z okresu Brezno suverénne zvíťazili a preukázali najviac 
znalostí z histórie 2.svetovej vojny. Klobúk dole pred ich výkonom... Písal sa 19.máj 
2022.

Mgr. Jozef Lukáč ZŠ Polomka, foto ZŠ

Okresný úrad Brezno, pozemkový a les-
ný odbor, ako príslušný orgán ochrany 
poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 
č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č.245/2003 Z. z. o integrova-
nej prevencii a kontrole znečisťova-
nia životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších noviel, zabezpečuje výkon 
štátnej správy podľa § 23 citovaného 
zákona (ďalej len zákon).
Okresný úrad Brezno, pozemkový a les-
ný odbor u p o z o r ň u j e..a...v y z ý v a,
každého vlastníka, nájomcu a správcu 
poľnohospodárskej pôdy, aby zabez-
pečili základnú starostlivosť o poľno-
hospodársku pôdu ako to ustanovuje 
§ 3 zákona.
Každý vlastník, nájomca a správca poľ-
nohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia 
zamerané na ochranu a zachovanie 
kvalitatívnych
vlastností poľnohospodárskej pôdy a 
na ochranu pred jej poškodením a de-

gradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospo-
dárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená 
ekologická stabilita územia a  bola za-
chovaná funkčná spätosť prírodných 
procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospo-
dársky druh pozemku s jeho eviden-
ciou v katastri.
Zároveň# upozorňujeme občanov, aby 
svoje poznatky o neobhospodarovanej 
pôde nahlasovali na internetový portál 
na stránke www.mpsr.sk - Informačné 
nástroje – Agrofórum - fórum o využí-
vaní poľnohospodárskej pôde.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a les-
ný odbor bude v jarných a letných me-
siacoch vykonávať kontroly zabezpeče-
nia starostlivosti o poľnohospodársku 
pôdu podľa vypracovaného harmono-
gramu. V zmysle právnych predpisov 
budú za porušovanie ustanovení § 3 
zákona vyvodzované dôsledky.

 Ing. Jozef Auxt, vedúci odboru

Okresný úrad Brezno vyzýva

teľného majetku ( dočasný záber ) za cenu 
384,12 €/rok.
Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
1. a) rozhodnutie starostu obce o  preby-
točnosti a o zámere predaja nehnuteľného 
majetku 
 obce uvedeného v  čl. III. ods. 1 zmluvy 
spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov, ktorý spočíva v majet-
kovoprávnej príprave stavby vo verejnom 
záujme 
 „Výstavba a  zlepšenie bezpečnostných 
parametrov mostov na cestách I. triedy 2. 
etapa
 -I/66 Hámor – most, ev.č.66-123“
 b) prevod vlastníctva nehnuteľného ma-
jetku Obce Polomka uvedeného v  čl. III. 
ods. 1 zmluvy, v zmysle podmienok podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. 
 o majetku obcí, za cenu 58 421,61 € 
 2. Uzavretie nájomnej zmluvy na prená-
jom nehnuteľného majetku Obce Polom-
ka uvedeného v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy, 
v  zmysle podmienok podľa § 9a ods. 8 
písm. e)
 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, za 
cenu 384,12 €/rok
 b) rozhodnutie starostu obce o  dočasnej 
prebytočnosti a  prenájme nehnuteľného 
majetku obce uvedeného v  čl. II. ods. 2 
tejto zmluvy spôsobom prípadu hodného 
osobitného 
 zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
 neskorších predpisov, ktorý spočíva v ma-
jetkovoprávnej príprave stavby vo verej-
nom záujme „Výstavba a zlepšenie bezpeč-
nostných parametrov mostov na cestách I. 
triedy 
 2. etapa – I/66 Hámor – most, ev.č. 66-123“
Poslancom bol starostom obce predložený 
návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 5/2022. Je potrebné nám 
schváliť povolené prekročenie a  viazanie 
príjmov, a to 
- prekročenie na položke predaj pozem-
kov vo výške 58.420,00 € 
- položke zostatok prostriedkov z  pred-
chádzajúcich rokov zo ŠR vo výške 
34.602,09 €. 

- prekročenie na položke parkoviská vo 
výške 58 420,00 €
- viazanie na položke stacionár vo výške 
20 350,00 €
- prekročenie na položke rekonštrukcia 
budovy papiernictva vo výške 15 350,00€
- prekročenie na položke vratky SODB 
z  predchádzajúcich rokov zo ŠR vo výške 
673,47 €
- Prekročenie na položke vratky MŠ 
z predchádzajúcich rokov zo ŠR vo výš-
ke 3 102,70 €
- prekročenie na položke vratky ZŠ 
z predchádzajúcich rokov zo ŠR vo výš-
ke 15 453 €
- Prekročenie na položke výdavky ZŠ 
z  predchádzajúcich rokov zo ŠR vo výške 
15 372,84 €
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpoč-
tové opatrenie č. 5/2022. Správu o stave 
separácie poslanci zobrali na vedomie. 
V  diskusii k  tejto správe skonštatovali, že 
miera separácie sa zvýšila, avšak je po-
trebné neustále hľadať nových odberate-
ľov na separovaný odpad. Momentálne je 
problém s polystyrénom. Poslanci schválili 
plán kontrol na II. polrok 2022 tak, ako bol 
predložený.
Obecné zastupiteľstvo u  r č u  j e Rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Polomka na 
plný pracovný úväzok na celé jeho funkčné 
obdobie vo volebnom období rokov 2022 
– 2026 
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
1. V zmysle § 166 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov jeden voleb-
ný viacmandátový obvod pre obec Polom-
ka.
2. Počet poslancov obecného zastupiteľ-
stva v Polomke pre volebné obdobie 2022 
– 2026 v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona 
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien
 a doplnkov v počte 9 poslancov. 
V  bode Rôzne sa poslanci venovali návr-
hom na odpredaj pozemkov, návrhu na 
odpis pohľadávky, vysporiadaniu pozem-
kov a  nevyhovujúcemu stavu náteru na 
moste v Hámri.
Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval prí-
tomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil.

pokračovanie zo str. 2Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hore Hronom, dolu Hronom
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Dnes v čísle
 SVIATOK SV.CYRILA

 A SV. METODA – 5. JÚLA

 POSLEDNÝ MESIAC V MŠ

 DS TÝŽDENNÝ POBYT

 V PIEŠŤANOCH-BANKA

 HORE HRONOM, DOLU HRONOM

 MEDZNÍKY II. SVETOVEJ VOJNY

SPOMIENKOVÉ PODUJATIE
        Jún je na Polomke každoročne spojený s pietnym spomienkovým podujatím 
na obete 2. svetovej vojny, ktoré organizuje americké a britské veľvyslanectvo v spo-
lupráci s  našou obcou. Ani tento rok nebol výnimkou a  dňa 28. júna sme si uctili 
amerických a britských vojakov, ktorí bojovali v SNP. Po prelete vrtuľníka OZ SR a od-
znení štátnych hymien v podaní Vojenskej hudby OS SR, prebehlo za asistencie Čest-
nej stráže kladenie vencov. Následne všetkých hostí a zúčastnených privítal starosta 
obce. S  príhovormi vystúpili Charge d´Affaires USA Jennifer Bosworth, veľvyslanec 
UK Nigel Baker, riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin a kňaz 5. Pluku špeciálneho určenia. 
Podujatie sledovali aj žiaci ZŠ Polomka v doprovode so svojimi učiteľmi. Všetky spo-
mienkové podujatia by v sebe mali niesť posolstvo, že sloboda, mier a bezpečnosť nie 
sú samozrejmosťou ani v dnešných moderných časoch. Vidíme, že mnohí sa nedoká-
žu poučiť a vyvarovať z chýb minulosti. Sme svedkami,  ako sa dokáže pokojný život 
doslova zo dňa na deň zmeniť. Vážme si ľudský život a nezabúdajme na minulosť, 
ktorá mnohokrát krutým spôsobom poznačila smerovanie celej spoločnosti.

PhDr. Magdaléna Melagová

   Dňom 1.1.2023 na Slovensku nado-
búda účinnosť nariadenie MBU ( Me-
chanicko-biologická úprava komunál-
neho odpadu).  Na takúto úpravu nás 
už v roku 2015 upozornila Komisia Eu-
rópskej únie s  cieľom znížiť množstvo 
skládkovaného odpadu. Táto úprava 
znamená, že odvezený komunálny 
odpad z  našich kuka nádob sa bude 
ešte pred uložením na skládku triediť 
v stredisku na to určenom. Zámerom je 
vytriediť dovezený odpad a vyseparo-
vať z neho čo najviac komodít, ktoré do 
komunálneho odpadu nepatria a zbie-
rajú sa ako separovaný odpad. Pred-
pokladá sa, že takýchto centier, kde sa 
bude vykonávať triedenie odpadu by 
malo byť na Slovensku 24 a  každé by 
malo spracovať 50 tisíc ton vyzbiera-
ného komunálneho odpadu. Takúto ,, 
nad prácu“, ktorú by mal vykonať každý 
producent odpadu, a teda aj my v do-
mácnostiach, je však potrebné zaplatiť. 
Zberné spoločnosti si to premietnu do 
svojich cien a predpokladá sa, že k do-
terajšej cene za jednu tonu uloženého 
odpadu sa pripočíta ešte cca 35€ za 
MBU. V  súčasnosti platíme za odvoz 
a  likvidáciu TKO sumu, ktorá sa skladá 
z  ceny za vývoz odpadu, uloženia na 
skládke a  zákonného poplatku podľa 
koeficientu triedenia pre každú obec. 

Spolu je to 131 € za tonu. Ak k  tomu 
pripočítame ešte poplatok za MBU 
v  sume cca 35 za tonu, pri množstve 
cca 430 ton odpadu ročne z Polomky, 
vyjde nám suma 71380€. A  to je už 
pekný peniaz, ktorý treba rozrátať na 
obyvateľov. 
   Na skutočnosť, že platnosť tohto na-
riadenia sa budú niektoré členské štá-
ty EÚ, medzi nimi aj Slovensko, snažiť 
oddialiť, sa však nemôžeme spoliehať. 
Najlepšie by bolo, ak budeme na túto 
zmenu pripravení a už v týchto dňoch 
začali intenzívnejšie separovať, pre-
mýšľať, čo do kuka nádoby dáme, či to 
náhodou nepatrí do separovaného od-
padu, ktorý obec zbiera. Musíme mať 
na pamäti, že naše smeti budú triediť 
ľudia, ktorí budú s nimi prichádzať do 
priameho kontaktu. A že to nie je práca 
príjemná a  ľahká, je nám isto zrejmé. 
Ešte dôkladnejším separovaním, kým 
je odpad ešte čistý a hygienický, uľah-
číme prácu aj ľuďom v strediskách MBU 
a  pomôžeme aj našim peňaženkám 
nižším poplatkom za zvoz a  likvidáciu 
TKO, ako keby sme pre to nerobili vô-
bec nič. Len ešte väčšia miera separácie 
je cesta pre lepšie životné prostredie 
a znižovanie nákladov za TKO

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Čo nás čaká a neminie 
v odpadovom hospodárstve

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril 
a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a 
zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších 
kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessalo-
niké). Ich otec, menom Lev, mal vysoké 
postavenie v štátnej správe. O matke 
nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší. 
Narodil sa azda okolo roku 815. Metod 
bolo jeho rehoľné meno, krstným me-
nom sa volal možno Michal. Cyril bol naj-
mladším z detí, krstným menom sa volal 
Konštantín. Narodil sa asi okolo roku 827. 
Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, 
predpokladá sa, že obaja dobre poznali 
slovanský jazyk. Metod, starší z bratov, 
sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po 
čase ho však svetské záležitosti unavili, a 
preto sa utiahol do kláštora. Konštantín 
sa stal učencom a profesorom, známym 
ako „Filozof“, v Konštantínopole. No tiež 
odišiel za svojím bratom Metodom do 
toho istého kláštora. V r. 860 sa Konštan-
tín a Metod vydali na misie na územie 
dnešnej Ukrajiny ku Chazarom. Tam našli 
pozostatky pápeža sv. Klementa, ktorý 
tam bol vo vyhnanstve (zomrel okolo r. 
100). Domov sa vrátili roku 862. Keď sa 
byzantský panovník Michal III. rozhodol 
vyhovieť požiadavke moravského knie-
žaťa Rastislava, aby mu na jeho územie 
poslal misionárov, prirodzene boli Metod 
a Konštantín tou najlepšou voľbou; po-
znali totiž jazyk, boli schopní po organi-

začnej stránke a taktiež sa už ukázalo, že 
sú vhodní pre misijné poslanie. Za touto 
požiadavkou sa však skrývalo omnoho 
viac, než len žiadosť o pokresťančenie. 
Rastislav, tak ako ostatné slovanské 
kniežatá, bojoval o nezávislosť spod ger-
mánskeho vplyvu a invázií. Kresťanskí 
misionári z Východu mohli pomôcť Rasti-
slavovi upevniť moc v krajine, a to najmä 
ak hovorili slovanskou rečou.
Roku 863 teda Konštantín a Metod spo-

lu s niekoľkými spoločníkmi (Kliment, 
Sava, Angelár, Naum, Vavrinec a ďalší) 
opustili svoju rodnú zem, aby prišli na 
Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a 
kultúru. Správne pochopili, že ak chcú 
byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečou 
i kultúrou miestnemu obyvateľstvu (tzv. 
inkulturácia). Konštantín, ešte predtým, 
než odišli na svoju misiu, zostavil pre 
Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako 
hlaholika. Tá sa považuje za predchod-
kyňu cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno 
práve po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých 
Slovanov preložili dokonca aj celú litur-
giu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť 
Biblie. Bola to veľká revolúcia v tom čase, 
keďže pri bohoslužbách sa používali len 
tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina. 
Keď zistili, že na našom území sa slávi li-
turgia v západnom (latinskom, rímskom) 
obrade, prispôsobili sa tomu, hoci pred-

Sviatok sv.Cyrila a sv. Metoda – 5. júla

pokračovanie na str. 2

      V čase od 1. augusta sa začne proces rekonštrukcie miestnych ko-
munikácii. Prvá časť sa uskutoční na Ul. SNP horná časť v úseku od 
rázcestia s  Ždiarskou ulicou smerom na hor SNP ulicou. V prvej fáze 
sa bude vykonávať odfrézovanie asfaltu, údržba všetkých šácht, po-
kládka prvej vrstvy, postrek asfaltu, úprava výšky šácht a druhá vrstva 
asfaltu. Takým istým spôsobom sa bude pokračovať aj na Novej ulici 
od rázcestia s Clementisovou ulicou až po križovatku s hlavnou cestou 
I/66. Plánované ukončenie prác v I. etape v závislosti aj od počasia je 
koniec mesiaca august. Tieto práce budú vyžadovať značné obmedze-
nia v doprave na dotknutých uliciach a najmä zákaz parkovania na 
miestnych komunikáciách počas rekonštrukcie. 
II. etapa rekonštrukcie miestnych komunikácií bude zahŕňať SNP ulicu 
od rázcestia po križovatku s hlavnou cestou I/66, krátky úsek na spod-
nej časti Komenského ulice dolná časť a cestu od čističky odpadových 
vôd po kompostovisko.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

UPOZORNENIE
PRE OBČANOV
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INZERCIA

Narodení: 4, Prihlásení: 2, Odhlásení:4 Zomretí: 3
Počet obyvateľov k 30.06.2022 - 2876

Poďakovanie

Ponúkam služby v oblasti starostlivosti o chodidlá – pedikúre. Pra-
cujem na objednávky. Termín si môžete rezervovať na 0904 478 804.

JDS týždenný pobyt v Piešťanoch-Banka
Počas jednej slnečnej nedele sme členovia JDS Polomka a Závadka 

nad Hronom cestovali autobusom na týždenný pobyt do Piešťan-
-Banka.
Cesta bola ďaleká, ale nám rýchlo ubiehala, krátili sme si ju rozprá-

vaním medzi sebou. Pobyt v Piešťanoch bol veľmi krásny. Niektorí 
sme boli prvý, iní už druhýkrát. Každý deň okolo obeda sme mali 
jednu liečebnú procedúru. Po oobede sme išli rôzne, podľa svojich 
záľub. Niektorí išli na výlet, ktorý organizoval riaditeľ hotela, iní sa 
išli bicyklovať na hrádzu popri rieke Váh alebo do mesta Piešťany, 
ktoré bolo vzdialené od nášho hotela asi 2 km. Každý večer po ve-
čeri bol program. Posledný deň pred odchodom domov sme sa boli 
kúpať na termálnom kúpalisku Poľný Kesov. Počasie nám prialo. Boli 
sme všetci šťastní, že sme prežili krásny týždeň. Cestou domov sme 
si aj zaspievali. Na budúci rok, ak nám to zdravie dovolí, chceli by 
sme sa znova zúčastniť pobytu.

V. N MO JDS Polomka

   Neodmysliteľnou pamiatkou našej obce je Pomník štrajku drevo-
rubačov - socha drevorubača. Pomník bol v roku 1963 vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. Originál pomníka bol odhalený v roku 
1957 na pamiatku veľkého  štrajku drevorubačov, horehronských 
robotníkov a povozníkov, ktorý bol v roku 1936. Autorom sochy, 
tohto výrazného symbolu našej Polomky, bol akademický sochár 
Ladislav Sichman. Socha je vysoká 179 cm, v roku 2014 bola vytvo-
rená kópia pomníka, ktorá je naďalej situovaná pred kultúrnym do-
mom v parku a originál bol umiestnený do depozitu.

I.Š + foto

Chceme sa touto cestou poďa-
kovať organizátorom zbierky 
a  všetkým občanom Polomky, 
ktorí finančne prispeli na pomoc 
našej rodine po požiari.
Spolupatričnosť a vzájomná po-
moc ešte v našej obci nevymrela 

a vieme sa aj napriek nepríjem-
ným udalostiam v  spoločnosti 
zomknúť, vzájomne sa uznať 
a  pomôcť si navzájom. Veľmi si 
to vážime a ďakujeme.

rod. Margetová

Socha drevorubača

tým slúžievali v byzantskom obrade. V roku 867 
sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie 
slúžiť latinskú liturgiu v reči ľudu. So sebou niesli 
aj pozostatky sv. Klementa. Pápež Hadrián II. ich 
roku 868 s radosťou prijal a vyhovel všetkým po-
žiadavkám. Ostatky sv. Klementa slávnostne pre-
niesli do baziliky sv. Klementa.
Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie 

Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, 
prijal meno Cyril a zakrátko tam 14. februára roku 
869 zomrel. Pápež Hadrián II. dal Metodovi list pre 
slovienskych vladárov, ktorý obsahuje vyhovenie 
všetkým trom požiadavkám: Ustanovenie školy 
na čele s Metodom, vysvätenie slovienskych uče-
níkov na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie 
slovanskej bohoslužobnej reči. Tento dokument 
patrí k najdôležitejším v histórii Slovenska. Metod 
sa však na Veľkú Moravu nedostal. Medzi Rastisla-
vom a Nemcami sa totiž rozpútala vojna. Metod 
zostal v Blatnohrade u kniežaťa Koceľa. Ten vyslal 
k pápežovi posolstvo so žiadosťou, aby ustanovil 
Metoda za biskupa v Panónii. Pápež vyhovel, Me-
tod sa stal v roku 869 biskupom. Pápež ho vyme-
noval za arcibiskupa a pápežského legáta s právo-
mocou pre slovanské národy. Franským biskupom 
sa to nepáčilo, a tak sa stala neslýchaná vec: Meto-
da roku 870 uväznili vo Švábsku v kláštore, ktorý 
bol mimo ciest, a tak tam bol Metod akoby skrytý. 
Metod protestoval so slovami: „Keby to územie 
bolo vaše, hneď by som vám ho zanechal, ale je 
sv. Petra.“ Napriek všetkým prekážkam sa istému 
mníchovi podarilo poslať do Ríma posolstvo, ako 
sa veci majú. Pápež Hadrián II. dvakrát rázne za-
kročil, no nič nepomáhalo. Až jeho nástupca Ján 
VIII. roku 873 zakázal dvom biskupom vykonávať 
biskupský úrad a jedného si povolal do Ríma, aby 
sa zodpovedal. Všetci to oľutovali, Metod bol pre-
pustený a v sprievode pápežského legáta prišiel 
na Veľkú Moravu. Legát ho uviedol do úradu arci-
biskupa. Kde však presne sídlil, nevieme, pravde-
podobné sa zdá miesto Hradište pri Mikulčiciach 
na Morave. Na Morave vtedy už vládol Svätopluk, 
ktorý bol dosť ovplyvnený nemeckým kňazom 
Vichingom. Toho navrhol za biskupa do Nitry. Me-
toda v Ríme obvinili, že neoprávnene používa slo-

vanský jazyk pri bohoslužbách a v niektorej náuke 
nie je pravoverný. Metod musel do Ríma. Pápež sa 
presvedčil, že má pred sebou veľkého a svätého 
apoštola. Svätoplukovi napísal list – bulu Indus-
triae Tuae (jún 880). V nej píše veľmi priaznivo voči 
Slovanom a Metodovi. Uznáva a potvrdzuje ho za 
nielen panónskeho, ale aj moravského arcibisku-
pa. No zároveň aj vysvätil Vichinga za biskupa do 
Nitry. Aj keď mu prikázal poslušnosť Metodovi, Vi-
ching stále kul intrigy, dokonca falšoval pápežské 
listy. Metod komunikoval s Rímom, pápež mu stá-
le dôveroval a priaznivo sa vyjadroval voči nemu. 
Metod Vichinga nakoniec poslal k Vislanom na 
misie (krakovské kniežatstvo). Potom sa naďalej 
snažil a vyvíjal veľké úsilie, aby prehĺbil kresťan-
skú vieru medzi Slovanmi. Mal vplyv aj na Čechov, 
Maďarov a Vislanov. Zachovala sa tradícia, ktorá 
hovorí o tom, že pokrstil české knieža Bořivoja a 
jeho manželku sv. Ľudmilu. Mohlo sa to stať v ro-
koch 874-878. Žitie Metodovo spomína, že Metod 
pokrstil aj knieža Vislanov v Poľsku.
V roku 882 sa vybral do svojej vlasti na pozvanie 

byzantského cisára Bazila I. Ten ho prijal s veľkou 
radosťou a poctou. Metod však cítil, že mu ubúda 
síl. Chcel ešte dokončiť preklad Sv. písma do staro-
slovienčiny. Vybral si k tomu dvoch zo svojich žia-
kov a v priebehu ôsmich mesiacov toto veľké die-
lo dokončil. Zomrel vo veku sedemdesiat rokov 
6. apríla 885. Tesne pred smrťou určil za svojho 
nástupcu Gorazda, jedného zo svojich učeníkov 
slovanského pôvodu. Miesto jeho smrti a hrobu 
bolo pravdepodobne hlavné mesto Veľkej Mora-
vy, avšak nevieme určiť jeho polohu.
Sviatok sv. Cyrila pripadol na 14. februára a sv. 

Metoda na 6. apríla. Chorvátsko, Čechy, Morava a 
Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku 
obidvoch naraz, a to 5. júla. 31. decembra 1980 
vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. 
Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich svia-
tok u nás sa stal slávnosťou. Uctievame si ich ako 
tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zro-
de nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako 
zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.

Zivotopisysvatych.sk

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Polomke sa 
konalo dňa dňa 16.06.2022 o 18,00 hodine v zasa-
dacej miestnosti obecného úradu. Ospravedlnení 
poslanci: MUDr. Dušan Maruškin, Erik Michalec, Vla-
dimír Račák.
 Program rokovania :
 1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov, za-
pisovateľky, schválenie programu zasadnutia OZ 
 2a/Schválenie doplňujúceho bodu programu za-
sadnutia OZ
 3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľ-
stva a kontrolnej činnosti
 4/ Odpredaj pozemkov pre Slovenskú správu ciest
 5/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatre-
ním 
 4/ Správa o stave separácie TKO
 5/ Plán kontrol na II. polrok 2022
 6/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na 
funkčné obdobie 2022 - 2026 
 7/ Schválenie volebného obvodu a  počtu poslan-
cov OZ pre volebné obdobie
 2022 - 2026
 8/ Rôzne
9/ Interpelácia a diskusia 
Starosta obce predložil na schválenie program roko-
vania obecného zastupiteľstva. 
Navrhujem doplniť program o  bod žiadosť o  vy-
jadrenie sa k  výzve od slovenského pozemkového 
fondu.

Keďže poslanci nemali k  programu žiadne pripo-
mienky, bol všetkými hlasmi schválený. 
Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej ko-
misie boli zvolení poslanci:
Mgr. František Hereta, doc. Ing. Jaroslav Varecha, 
PhD., Mgr. Ivana Šandorová. 
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová ko-
misia bola jednomyseľne zvolená.
Vedením zápisnice z rokovania poveril  Janku Hebe-
ňovú a  Dianu Ďurčenkovú. Za overovateľov správ-
nosti zápisnice z  rokovania navrhol Ing. Mariana 
Jagerčíka a  Dušana Mušku. Obecné zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie správu o plnení uznesení obec-
ného zastupiteľstva a  kontrolnej činnosti, ktorú 
predložil hlavný kontrolór obce Roman Kohút.
Poslanci sa zaoberali žiadosťou o odpredaj pozem-
kov pre Slovenskú správu ciest. Starosta obce in-
formoval že, v budúcom roku by sa mala realizovať 
stavba nazvaná ako výstavba a  zlepšenie bezpeč-
nostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2 
etapa – I/66 Hámor - most. Jedna sa o úsek od od-
bočky na lyžiarske stredisko ( Voľchovo ) smerom na 
Závadku v celkovej dĺžke 675 m. Investorom bude 
Slovenská správa ciest, ktorá nás žiada o odkúpenie 
obecných pozemkov, na ktorých sa budú stavby re-
alizovať. Je to príprava stavby vo verejnom záujme. 
Ak by sme s  tým nesúhlasili, tak by to vyvlastnili. 
Ide o prevod nehnuteľného majetku Obce Polomka 
v cene 58 421,61 €. Taktiež ide o prenájom nehnu-

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

pokračovanie zo str. 1Sviatok sv.Cyrila a sv. Metoda – 5. júla

pokračovanie na str. 4
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    Pri tejto vzácnej príležitosti sa 10. júna 
2022 konala slávnostná školská akadé-
mia, na ktorej pred mnohými pozvanými 
hosťami, rodičmi a priateľmi školy vystú-
pili žiaci s programom, pripraveným pod 
vedením svojich pedagógov.        
    Po úvodných slovách pani riaditeľky 
RNDr. Magdalény Svitekovej a  pani zá-
stupkyne PaedDr. Anny Černákovej si 
mnohí prítomní zaspomínali na svoje 
školské roky, pretože DFS Brezinky ich vo 

svojom čísle ,,V starej skole ces prestavki“, 
,,zaviedli“ do čias, kedy sa datuje vznik 
školy. Na javisku sa striedali piesne, scén-
ky, ukážky pionierskeho sľubu, či spar-
takiády. Prezentácia, ktorá prebiehala 
na pozadí celého kultúrneho programu 
ukázala školský život, podujatia a  akcie 
v priebehu šiestich desaťročí.
     Na konci zaznelo prianie pre našu oslá-
venkyňu – školu vyjadrené v  básni od 
Mgr. Heleny Nezbedovej:

V mesiaci jún sa v materskej škole rozsy-
pal mešec akcií a prekvapení. Prvým pre-
kvapením bol 5.júna v  areáli materskej 
školy rozprávkový les, prostredníctvom 
ktorého sme si pripomenuli Svetový deň 
životného prostredia. Deti na rozprávko-
vom lese privítali víly a kráľovná Špinďú-
ra. Na každom stanovišti deti plnili ekoú-
lohy, ktoré na detských tváričkách vyčarili 
krásny úsmev. Hlavným cieľom rozpráv-
kového lesa bolo, aby sme vedeli správne 
triediť a separovať odpad. 
V dňoch 6.6. -  10.6. sa deti zúčastnili pla-

veckého výcviku na krytej plavárni v Zá-
vadke nad Hronom, kde sa oboznamovali 
s vodným prostredím. Bol to týždeň plný 
zábavy a  spomienok, z  ktorého si deti 
odniesli medaily za zdolanie prekážky. 
Prekážkou bolo preplávať krátky úsek bez 
pomoci inštruktorky. Deti boli statočné 
a  plné energie pre zdokonaľovanie ďal-
ších plaveckých spôsobov.
V jedno krásne pondelkové dopoludnie 

k nám zavítali policajti. Z detí sa stali veľkí 
zvedavci, ktorí boli poučení o  bezpeč-
nosti na cestách. Veľkou záhadou sa stali 

1.Táto naša škola už zažila,
moja starká sa v nej už učila.
Tabuľa drevená, kriedový prach,
občas trstenička nahnala strach.
2.Mnoho sa zmenilo od starých čias,
počítačový svet pohltil nás.
Slušnosť sa akosi vytratila,
arogancia ju nahradila.
3.Tá naša školička dlho stojí,
60 – ku svoju teraz slávi.

Stovku učiteľov vystriedala,
mnohých múdrych ľudí vychovala.
4.Do ďalších rokov ti my želáme,
o budúcnosť tvoju sa staráme.
By si nám tu dlho ešte stála
a šikovných ľudí vychovala.
Veľký aplauz na konci podujatia  bol 
dôkazom silných emócií divákov.

Mgr. Helena Nezbedová ZŠ Polomka

Školská akadémia k 60. výročiu vzniku Základnej školy v Polomke

Posledný mesiac v MŠ
policajné psy, ktoré sa predviedli v plnej 
kráse. Našim zvedavcov ukázali, ako do-
kážu počúvať na povely a ako pomáhajú 
pri odhalení páchateľa.
15. júna našu materskú školu reprezen-

tovali deti z  veľkej triedy  - Matej Šulej, 
Dorota Belková, Ondrej Očovan, Natá-
lia Gulíková na Športovej olympiáde 
v Brezne.  Natálka Gulíková sa umiestnila 
na 1. mieste v hode loptičkou, do škôlky 
priniesla zlatú medailu.
Veľmi poučnou exkurziou bola návšteva 

na zbernom dvore. Počas tejto exkurzie 
sme si pripomenuli, ako sa triedi a sepa-
ruje odpad, kam potom putuje a  čo sa 
s ním robí.
Blížil sa nám Deň otcov, sviatok oslavu-

júci všetkých otcov, pre ktorých si aj deti 
pripravili prekvapenie. 
Ako poskytnúť prvú pomoc pri „doprav-

nej nehode“ nám predviedli záchranári  
z  NsP Brezno, ktorí sa snažili predviesť 
deťom, ako sa zachovať v krízovej situácií 
a nespanikáriť. Za túto návštevu chceme 

poďakovať Martinovi Michalcovi.
Súčasťou výchovno – vzdelávacej čin-

nosti bol aj výlet do Čierneho Balogu, kde 
nás čakala jazda na vláčiku do Vydrov-
skej doliny. Zdolali sme lesnícky skanzen 
a program s remeselníkmi. Deti boli aktív-
ne pri výrobe sviečky a „ryžovaní zlata“, za 
čo boli aj odmenení. Po splnení progra-
mu nás už čakal výborný obed, po ktorom 
nám zostali čisté taniere a plné brušká. 
A opäť prišiel ten čas, keď sa musíme roz-

lúčiť s  našimi predškolákmi. Slávnostný 

akt sa uskutočnil v Kultúrnom dome, kde 
sa deti lúčili piesňami, básňami a tancom. 
Pani riaditeľka a  triedne pani učiteľky 
odovzdali deťom osvedčenie o ukončení 
predprimárneho vzdelávania. Deti z  ma-
lej  a strednej triedy na rozlúčku odovzda-
li svojim starším kamarátom darčeky.
Budúcim prváčikom želáme správne vy-

kročenie do novej etapy života a  krásne 
prázdniny. 

Mgr. Lucia Vengerová, učiteľka MŠ + foto


