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Veľa úspechov
do budúcnosti!
– odkaz končiaceho starostu obce Polomka

Vážení spoluobčania,
Dňa 29.10.2022 občania – voliči, rozhodli o novom vedení svojej obce. Mali sme možnosť vybrať si z kandidátov,
ktorí boli ochotní zobrať na seba zodpovednosť za naše
nažívanie a rozvoj dediny na najbližšie štyri roky. Svoje volebné právo uplatnilo 1253 voličov. To však neznamená, že
o výsledku nerozhodli i tí, ktorí sa volieb nezúčastnili.

Ako starosta, ktorý dvadsať
rokov s plným nasadením
pracoval na rozvoji Polomky,
budem i naďalej žičiť našej
obci a jej občanom vždy len
to najlepšie.
Chcem poďakovať Vám
občania, ktorí ste mi po celú
tú dobu vyjadrovali podporu.
Spoločne sme posunuli Polomku na úroveň rozvinutej
obce.
Ďakujem aj poslancom
obecného
zastupiteľstva,
ktorí sa počas tohto obdobia
vo funkcii vystriedali. Svojimi
podnetmi a rozhodnutiami

pomohli vytvoriť v Polomke
to, čo máme možnosť vnímať
naokolo zrakom, ale i to, čo
je pod zemou.
Ďakujem zamestnancom
obecného úradu a v neposlednom rade pracovníkom
Polomka s.r.o. Všetci sa
svojou prácou pričinili na
dnešnom výzore a stave našej dediny.
Dovolím si osobitne vyzdvihnúť prácu vedúceho
našej s.r.o–čky p. Mariana
Kána, ktorý končí svoj pracovný pomer 30.11.2022.
Ďakujem všetkým za spo-

Úcta k starším
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako
krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi
skúškami, radosťami, ale aj starosťami.

Úcta k starším ľuďom by
mala byť predovšetkým každodennou prirodzenou súčasťou nášho života. Starší ľudia
si ju zaslúžia, pretože vekom
nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám,
mladším. Úcta k tým, ktorí
tvrdo pracovali, aby sa nám
žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí
sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby
urobili šťastnými nás, ich deti.
Úcta k našim otcom a k našim
mamám, k našim prarodičom.
Ku všetkým, ktorí si zodrali
svoje ruky, aby naše zostali
hladké.Prejavujme im úctu,
pretože nám ešte vždy majú
čo dať. Človek sa učí celý
život a najlepším učiteľom sú
jeho najbližší, rodina, rodičia,
či starí rodičia.
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve
október je Mesiacom úcty
k starším. Jesenný mesiac a
jeseň života – dve paralely,
ktoré spolu súvisia. Staroba

k nám prichádza nenápadne
a pomaly a veru nedá sa jej
vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je kvalita
života.To,že niekto už nie je
v aktívnom veku, nie je previnením alebo nedostatkom.
Starší ľudia si zasluhujú našu
lásku, pochopenie, trpezlivosť
a pomoc.
Hovorí sa, že mladosť má svoje plány,
stredný vek svoje
ciele a staroba svoj
ľudský údel. Nájdime
si čas, vľúdne slovo
a úsmev pre starších
ľudí.
Nezabúdajme,
že každému z nás
pribúdajú roky. Milí
seniori, nezabúdajte
ani v tomto ťažkom a
zložitom čase na vzájomné povzbudenie,
vzájomnú dôveru, milé
slová od najbližších
priateľov, známych a
rodiny. Aké je to jed-

luprácu a do budúcnosti prajem občanom Polomky a novému vedeniu obce na čele
s pani starostkou Magdalénou Melagovou PhDr., veľa
úspechov na poli budovania
našej obce, ako i v osobnom
živote.
Obec zanechávam v dobrej finančnej kondícii ku dňu
14.11.2022
- so záväzkami vo výške
1268,73 €,
- s pohľadávkami vo výške
2756,88 €
- s pôžičkou 93 003 € od Ministerstva financií, ktorá bola
poskytnutá dňa 8.10.2020
a je splatná od 2024. Bola
poskytnutá obciam a mestám v pandemickom období
Covid-19 a je bezúročná.
Avšak je predpoklad, že po
rokovaniach ZMOS-u a vlády
SR bude obciam a mestám
odpustená.
- Celkový zostatok na účtoch obce vrátane pôžičky je
745 739,15 €.
Končiaci starosta
obce Polomka
Ing. Ján Lihan
noduché a ťažké zároveň.
Ďakovať za každý deň, ktorý
príde, bez výhrad, bez otázok.
Ďakovať aj za tie najjednoduchšie veci v živote – osudu, bohu, ľuďom naokolo.
Milí naši seniori, želám vám,
aby všetky dni vášho života
boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou.
Všetkým občanom nad 75
rokov sme pripravili malý
darček, ktorý osladí príjemné
chvíle a zahreje v pochmúrnych jesenných a zimných
dňoch. Venujeme ho s úctou a
so želaním všetkého dobrého
do ďalších rokov života.
Ing. Ján Lihan,
starosta obce

Nová nabíjacia
stanica
Chudobinec
Seniori seniorom
Obnova pomníka
Výsledky volieb

Milí spoluobčania,
zo srdca vám ďakujem
V sobotu 29.10.2022 bol náročný a zároveň významný deň. Prebehli voľby, ktorých výsledky budú určovať smerovanie našej obce a regiónu na ďalšie roky.
Cítim obrovskú radosť, že sa
mi podarilo získať vašu dôveru. Zároveň veľkú zodpovednosť, aby sme spolu so zvolenými poslancami posunuli
život v našej obci dopredu.Verím, že sa nám to s vašou
pomocou, podporou a vďaka
vzájomnej komunikácii podarí.
V prvom rade sa chcem poďakovať môjmu manželovi a
celej mojej rodine, ktorá stála
celý čas pri mne a všetkým,
ktorí ma v kampani podporovali a pomáhali mi. Ďakujem
všetkým, ktorí ste prišli vyjadriť svoj hlas.
Budem tu pre všetkých. Pre
tých, ktorí mi vyjadrili dôveru i
pre tých, ktorých dôveru som
zatiaľ nezískala.

Výsledky ukázali, že do
volieb sa dá ísť s vlastným
odhodlaním a rozhodnutím,
ktoré som našla sama v sebe.
Mnohí z vás ste mi venovali
svoj čas a energiu. Spoznala
som veľa odhodlaných ľudí s
chuťou robiť veci inak, ktorú
ste prejavili aj pri týchto voľbách.
Čaká nás postupné napĺňanie volebného programu.
Vytrvalosť, spolupráca, ktorá prevýši osobné záujmy, a
postupné kroky, nás privedú
k jeho naplneniu. Tak poďme
spolu začať!
Nech nám Pán Boh pomáha.
S úctou, vaša nová starostka
Magdaléna Melagová

Pozvánka
Bombové Vianočné prekvapko
v Polomke pre Vás všetkých
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
9.12.2022 o 17.00 hod.
To najlepšie od nás, vašich detí,
vnúčat, susedov
zabalené v umeleckom darčeku
priamo pre Vás.
Teší sa na Vás Vaše Talentárium.

Dotácia z Plánu obnovy
a odolnosti SR
Obec Polomka dostala dňa 07.11.2022 oznámenie o schválení žiadosti na dotáciu, ktorej predmetom je vybudovanie
parkovacích plôch na lyžiarskom vleku s vytvorením jedného
pracovného miesta po jeho vybudovaní. Predmetom projektu
je aj oprava prístupového mosta, asfaltovanie prístupovej
cesty a plochy parkoviska- horného a dolného. Dažďová voda
sa z plochy parkoviska prečistí v 2 lapačoch olejov a odvedie
do potoka. Vytvorí sa tak kvalitných 148 miest pre osobné
automobily a 3 miesta pre autobusy. Predmetom schválenej
žiadosti boli aj dva cykloaltánky na cyklotrasách v okolí obce.
Jeden bude v doline Petríkovo a druhý bude postavený pred
obcou na konci Ul. Odbojárov. Projekt prispeje k rozvoju
cestovného ruchu v Národnom parku Muránska Planina a aj
v NP Nízke Tatry a prospech z neho budú mať všetci turistiky
a pohybu chtiví nadšenci. Je to prvýkrát čo podmienky
dotácie nevyžadujú spolufinancovanie obce. Celková
schválená suma Ministerstvom životného prostredia SR
na náš projekt je 919 271,25 € s DPH a urobíme všetko
preto, aby ciele projektu boli úspešne realizované a projekt bol
ukončený do r.2026. Po podpísaní zmluvy o dotácii bude nasledovať výber dodávateľov a realizácia stavieb. O priebehu
realizácie projektu budeme čitateľov informovať.
Ing. Stanislav Príboj

Polomské novinky

STRANA 2

SPOMÍNAME
Dňa 9. októbra uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý otec
Ladislav Onisko
a zároveň 11. novembra uplynulo
13 rokov, čo stíchlo srdiečko našej milovanej mamy
Emílie Oniskovej
Kto ste ich poznali, venujte im
spomienku a tichú modlitbu.
S láskou a vďakou spomínajú
dcéry Erika a Ingrid
s rodinami, rodina Buvalová.
§§§
Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
zapáliť sviečku, spokojný spánok Ti priať.
a s láskou v srdci na Teba mama spomínať.
Dňa 18.novembra si pripomíname nedožité
85-piate narodeniny mojej mamy, starej a
prastarej mamy
Emílie Šandorovej
S láskou na Teba spomína
dcéra Janka s rodinou.
§§§
Odišiel tíško, už nie medzi nami,
no v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 24. novembra si pripomenieme prvé
výročie úmrtia nášho milovaného
Mariana Oceľa
S láskou a vďakou spomína manželka, syn
Michal s rodinou, syn Stanislav s priateľkou, syn Marián
s rodinou a vnúčatá, sestra s rodinou, strýko a stryná,
a ostatná blízka rodina.
§§§
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti mama za všetkých nás.
Dňa 30. októbra uplynul dlhý smutný rok
ako nás navždy opustila naša drahá
Rozália Maruškinová
S bolesťou v srdci spomína syn Ján s rodinou,
dcéry Mária Viera a Ružena s rodinami,
a ostatná rodina.
§§§
Čas akoby sa zastavil, len bolesť v srdci je vrytá,
spomienka – tá zostáva, je v našich srdciach
skrytá.
Že čas rany zahojí? To je len klam!
Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Dňa 19. novembra si pripomíname smutné
prvé výročie úmrtia nášho drahého
Vladimíra Predajňu
S láskou a úctou spomína manželka Anna,
Jaroslav s Timeou, súrodenci a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2022
Narodení: 2
Prihlásení: 1
Odhlásení: 4
Zomretí: 7
Počet obyvateľov k 31.10.2022– 2868

Inzercia:
n Hľadám správcu nehnuteľnosti v Polomke určenej na
ubytovávanie. Náplň práce:
ubytovávanie turistov, upratovanie, nenáročné údržbár-

ske práce a údržba pozemku. Odmena dohodou. Info:
+420/777079329, kolarm25@
seznam.cz
n Kúpim pôdu na poľnohospodárske účely. Tel: 0908284869
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Nová nabíjacia stanica
elektromobilov ejoin v Polomke
Obec Polomka na parkovisku pri lyžiarskom
vleku Polomka-Bučník otvorila v 11/2022
modernú nabíjaciu stanicu pre elektromobily
značky ejoin. Víťazom verejného obstarávania
bola spoločnosť BIOELEKTRO ENERGY 3
s.r.o. , Ladce a zmluvná cena bola 13 900 €
s DPH. Ide o dve nabíjačky, jedna je na striedavý prúd s výkonom 20 kW (AC 1x22 kW,
nabíjací konektor Mennekes typ 2) a druhá je
na jednosmerný prúd s výkonom 40 kW (DC
1x40 kW, nabíjací konektor CCS typ 2). Platba
za nabíjanie je možná platobnou kartou alebo
aplikáciou v mobile. Ide o zariadenie firmy ejoin,
ktorá má širokú sieť nabíjacích staníc na celom
Slovensku. V predpríprave je aj stojan na nabíjanie elektrobicyklov s možnosťou dofúkania

pneumatík, tento stojan by sa mal namontovať
do konca roka 2022.
Ing. Stanislav Príboj

Chudobinec
Neprehliadnuteľnou historickou pamiatkou Polomky je
budova chudobinca, jedna z dominánt našej obce.
Naša obec patrila do Murán- normy ako je povinnosť postarať
skeho panstva, preto gróf Štefan sa o príbuzných a v rámci nich
II. Koháry založil u nás útulok aj sociálna starostlivosť o iných,
pre chudobných - „chudobinec“ ktorí rodinu nemali.
a utvoril na jeho udržiavanie
V Gemersko-malohontskom
fond, 4500 rýnskych zlatých a múzeu v Rimavskej Sobote je
uložil tento základ na 6% úrok v obraz s názvom „Chudobinec
Rimavskej Sobote.. Chudobince v Polomke“ od neznámeho
sa však nachádzali v mestách a autora. V roku 1914 tento obraz
mestečkách a iba v niektorých ako dar odovzdal múzeu pán
dedinách.Tieto inštitúcie posky- Ľudovít Okolicsány z Hrachova
tovali zaopatrenie a liečebnú
starostlivosť práceneschopným,
opusteným a starším ľuďom.
Boli to charitatívne útulky, vznikli
popri „špitáloch“, ich mecenášmi
boli predovšetkým bohatí šľachtici a mešťania.
Zaopatrovali pomerne malý
počet osôb, u nás ešte pred
rokom 1914 to bol počet 10 - 12
chovancov a starostlivosť o nich
zabezpečovali obyvatelia obce,
ktorí odovzdávali potraviny jednému z mužov, tzv. gazdovi. Ľudia z chudobinca neboli žobráci,
nechodili „po pýtaní“. Kto na to
z obyvateľov obce mal a mohol,
príležitostne ešte chovancom (kto sa zaujímate o históriu
poslal napr. chlieb, mlieko po našej obce, pri tomto priezvisku
otelení kravy, šaty po zomrelom určite spozorniete, pretože ide
príbuznom, atď. Ženy z chudo- o známy Liptovský rod, ktorého
binca chodili obliekať mŕtvych a potomkovia boli významní suddruhý deň po úmrtí posielali do covia a aj kňazi, jeden z nich bol
chudobinca niekoľko bochníkov sudca v procese s Jurajom Jáchleba a tiež aj na Dušičky a nošíkom, ale hlavne na našom
vo výročný deň úmrtia svojho cintoríne sú pochovaní ľudia s
blízkeho.
týmto priezviskom, pre krátkosť
Aj toto poukazuje na Polomku času o tom zatiaľ bližšie detaily
ako veľmi vyspelú obec, pretože neviem).
v dedinách bez chudobinca staTento obraz je olejomaľba,
rostlivosť o práceneschopných bol zreštaurovaný v rokoch
zostala na ťarchu obce a delila 2006/2007, má rustikálny chasa medzi všetkých obyvateľov, rakter obdobia druhej polovice
v každom dome zostal takýto 18. st.a zachytáva náš chudočlovek jeden deň na stravu a za- binec a odkazuje na vyjadrenie
opatrenie a dozeral na to richtár. dobročinnosti v zmysle kresSpoločenská mienka pred- ťanského učenia a skutočného
tým tolerovala žobranie len zachytenia života obce.
mrzákom, starým, chorým, teda
Obraz je preto zdrojom inľuďom, ktorí sa nedokázali uži- formácií ohľadom zdravotnej
viť vlastnou prácou. Môžeme a sociálnej situácie chorých
byť hrdí na to, že v našej obci a chudobných obyvateľov tej
a spoločenstve existovali v tej doby, pretože v tzv.“hovoriacich
dobe tradíciou odovzdávané páskach“ - banderole, sú vpí-

sané latinské texty: „Polomská
nemocnica postavená pre chudobných na konci terajšieho
roka. S vznešene nekonečne
odhodlanou osvietenou božskou
(Sv.) Alžbetou Prosím Ťa lekár,
nebojácne sa staraj o chudobného. To žiada Kristus, ktorý
(..je Na pomoci spravodlivo liečiť
rany chudobnému). Svätý Martin
chráni chudobného plášťom
pomoci.“
Kompozícia obrazu je členená
do dvoch horizontálnych častí
nad sebou.
V spodnej je zobrazený Sv.
Martin na koni, ktorý rozrezáva

svoj plášť a delí sa oň so žobrákom. V hornej časti je zobrazená
Sv. Alžeta Uhorská (Durínska),
ktorá bola významnou patrónkou
charitatívnej činnosti svojej doby
a je jej zasvätená najväčšia sakrálna stavba na Slovensku, Dóm
sv. Alžbety v Košiciach.
Verím, že aj týmto článkom
zvýšime záujem nás obyvateľov
a tiež návštevníkov Polomky o
tento skvost našej obce, popri
ktorom možno bez povšimnutia prechádzame. V budove
chudobinca je zriadené malé
múzeum, tzv. pamätná izba. Kto
má záujem o návštevu tejto budovy, kontaktujte prosím Obecný
úrad Polomka, pani Ďurčenkovú
Dianu.
I.Š
Zdroj: www.polomka.sk,
Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská Sobota, mynovohrad.sk (dňa 2.7. 2011,
článok) google
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Pani riaditeľka nás pozvala, aby sme spríjemnili chvíle
klientom,ktorí sú umiestnení v Špecializovanom zariadení
Tereza v Hronci. Dňa 26.10.2022 sme boli navštíviť naše
babičky a dedkov v domove dôchodcov, ktorým sme spríjemnili chvíle v starobe odlúčených od domova v našich
prekrásnych krojoch pesničkami.
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Spomínali sme na zosnulých
Dušičky je ľudový názov pre pamiatku zosnulých, ktorú slávime 2. novembra. Týkajú sa
každého z nás, pretože je to spomienka na našich príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami.
svetielko. Hrali sme
sa hry, v ktorých sme
viac zapájali náš hmat
a hádali tak predmety
potrebné k návšteve
cintorína. Nezabudli
sme si pripomenúť,
ako sa na cintoríne
máme správať. Tiež,
že dušiam zomrelých
môžeme pomôcť našou modlitbou.
Celú prípravu na
pamiatku zosnulých
sme ukončili návštevou cintorína, položením venca, spevom
piesne a zapálením
sviece, ktorá, verím,
svieti aj v našich srdciach.

Seniori seniorom
Na úvod naša pani vedúca
Anna Ďurčenková zarecitovala báseň Život. Potom sme im
zaspievali pesničky, s ktorými
sme ich chceli trochu rozveseliť. Niektoré babičky si snami zaspievali, druhým začali
stekať slzy po tvári. Následne
im naša členka speváckeho
súboru pani Elena Koštiakova
predniesla vlastnú tvorbu Cesta životom. Nakoniec si naše
babičky povedali, aké pesničky

im máme ešte zaspievať, ale
aj oni si spievali s nami, ktorí
vedeli. Po skončení programu
sme sa dozvedeli, že aj z našej rodnej dediny sú tam ubytované naše babičky. Niektoré
sa rozpamätali na svoju rodnú
dedinu, keď nás videli v našich
krojoch. Keď sme sa lúčili s
pani riaditeľkou, poďakovala
nám a povedala, že sa určite
nevidíme naposledy.
V.N+foto

Šarkaniáda
Každoročná školská akcia „ŠARKANIÁDA“ dopadla úplne
na jednotku. Atmosféru spríjemnilo slnečné jesenné počasie
a pofukoval jemný vetrík. Nad hlavami sa nám vznášali pestrofarebné šarkany rôznych tvarov. Deti si precvičili zručnosti
a vyskúšali rýchlosť behu. Práve to im zabezpečilo aj skvelé
umiestnenie. Tí, ktorým to tentokrát vyšlo na výbornú, získali
ocenenia a diplomy. Obzvlášť sme sa tešili šarkanom, ktoré boli
zhotovené vlastnými rukami. Už teraz sa tešíme na ďalší rok
zábavy.
Prinášame výsledky 1. stupňa oboch kategóriách:
NAJKRAJŠIE VYROBENÝ ŠARKAN: 1.-2. ročník: jednotlivci
1. Melissa Jagerčíková 2. Kamila Melagová 3. Michaela Štuberová 3.-4. ročník: jednotlivci 1. Veronika Šišmišová 2. Marek Miškov 3. Kolektív 4. A Kolektívne šarkany: 1. Melissa a
Mathias Jagerčík 2. Kolektív 1. A 3. Kolektív 1. B
NAJVYŠŠÍ VZLET ŠARKANA: 1.-2. ročník 1. Eduard Berky 2.
Christopher Inge Brorson 3. Peter Harvan 3.- 4. ročník 1. Juraj
Kochan a Marek Miškov 2. Jakub Lilko a Vladimír Molčan 3.
Tomáš Muška
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Spomíname si na nich nielen
myšlienkou, ale aj tradičným
navštívením cintorína, upravením hrobov, položením kvetov
alebo vencov a zapálením sviečok. Je to zvyk, ktorý pretrváva
už dlhé storočia. Pôvodne sa
za duše zosnulých zapaľovali
sviečky a v noci z 1. na 2. novembra sa pre nich nechávala
na stole časť večere. To sa už
v súčasnosti nerobí, namiesto
toho sa hroby mŕtvych zdobia
umelými kvetmi, vencami, čečinou či prírodninami.
V našej materskej škole sme
sa na Dušičky pripravovali rozhovormi s deťmi o prežívaní
príjemných, aj tých ťažších
emócii. O smútku, ktorý cítime,
keď nám zomrie niekto blízky....

O tom, ako si na duše týchto
ľudí počas novembrových dní
viac spomíname.
Spoločne s deťmi sme vyrábali
vence na hroby, s
dôrazom na lásku
k našej Zemi sme
použili len prírodné materiály.
Vysvetľovali sme
si význam zapálenej sviece, ako
nádej na večné
svetlo v nebi.
Túto hlbokú
tému na premýšľanie sme si
spestrili spevom
piesne Moje malé

Kolektív MŠ+ foto

Obnova pomníka
obetiam SNP pri cintoríne
Obec Polomka v októbri 2022 zabezpečila obnovu pomníka obetiam Slovenského národného povstania (SNP) pri
cintoríne. Pomník bol odhalený v r.1968 (údaj z monografie
obce vydanej v r.1982).
Pomník po toľkých rokoch
potreboval technickú opravu.
Obec využila možnosť požiadať
o dotáciu na opravu Ministerstvo obrany SR (MO SR), ktoré
žiadosti vyhovelo a poskytlo na
opravu 8000 €, zvyšok sumy
potrebnej na opravu poskytla
obec. Okolie pamätníka bolo
upravené už v r.2021, a tak
sa vybudovalo dôstojné pietne
miesto ako celok. Obnovu
pamätníka realizovala OBEC
Polomka s.r.o. Za poskytnutú
dotáciu MO SR týmto ďakujeme a veríme, že pomník
obetiam SNP bude dobre slúžiť
žijúcim na ich obohatenie.
V obecnej kronike je o pomníku nasledovný zápis: cit. „ Na
večnú nehynúcu pamäť padlým
v SNP bol v roku 1971 odhalený
monumentálny pomník „Plačúca žena nad obeťami vojny“

v parčíku pred obecným cintorínom. Hodnota diela je 250 000
Kčs. V popredí pomníka na
nosnom kameni zneje nápis:
„Česť a sláva padlým hrdinom

v SNP“. Koniec cit. Autorom
pomníka bol akademický maliar
a sochár Jozef Horváth, ktorý
sa narodil v Polomke a jeho

diela podobného zamerania
sú aj na iných miestach napr.
v Tisovci. Zomrel v Bratislave
r. 2002 ako 62 ročný.
Ing. Stanislav Príboj
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Voľby 2022
Voľby do orgánov samosprávy krajov VÚC
a voľby do orgánov samosprávy obcí
sa uskutočnili 29.10.2022.
Za predsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja bol zvolený:
Mgr. Ondrej Lunter, nezávislý kandidát
Do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli za volebný obvod č. 3 Brezno zvolení:
1.JUDr. Tomáš Abel, PhD., nezávislý kandidát
2.Mgr. Martin Juhaniak, nezávislý kandidát
3.Ing. Miroslav Fašang, nezávislý kandidát
4.Mgr. Daniel Struhár, nezávislý kandidát
5.doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD., IWE., nezávislý kandidát
Kandidáti zaregistrovaní na post starostu obce Polomka
získali nasledovný počet hlasov:
1, Branislav Buvala – 32 hlasov
2, Marian Kán - 235 hlasov
3, Magdaléna Melagová PhDr - 963 hlasov
Za starostku obce Polomka na obdobie 2022-2026
bola zvolená: Magdaléna Melagová PhDr.
Zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva v Polomke na obdobie 2022- 2026:
1, Jaroslav Varecha doc., Ing., PhD.
2, Zuzana Gergeľová
3, Ivana Šandorová Mgr.
4, Anna Šuchaňová Bc.
5, Erik Michalec
6, Ivana Rozložná
7, Dušan Maruškin MUDr.
8, Martina Babničová Mesiarkinová
9, Janka Štúberová
Kandidáti zaregistrovaní na post poslanca obecného
zastupiteľstva získali nasledovný počet hlasov:
1, Martina BabničováMesiarkinová – 356 hlasov
2, Jozef Barnik– 203 hlasov
3, Marian Bolfa– 322 hlasov
4, Dušan Bošeľa– 256 hlasov
5, Jana Endreková, Mgr.– 202 hlasov
6, Zuzana Gergeľová– 542 hlasov
7, Pavol Habrun– 230 hlasov
8, Elena Hrablayová Bc.– 69 hlasov
9, Janka Hrablayová Ing.– 174 hlasov
10, Marián Jagerčík Ing.– 232 hlasov
11, Tomáš Kubuš-176 hlasov
12, Ján Lihan, Ing. -324 hlasov
13, Dušan Maruškin MUDr. – 358 hlasov
14, Erik Michalec– 423 hlasov
15, Dušan Muška– 284 hlasov
16, Jozef Oceľ– 252 hlasov
17, Miroslav Pohančaník– 109 hlasov
18, Ján Predajňa– 154 hlasov
19, Ivana Rozložná– 364 hlasov
20, Mikuláš Sakáč– 295 hlasov
21, Ivan Sirák Ing.– 298 hlasov
22, Ivana Šandorová Mgr.– 495 hlasov
23, Janka Štúberová– 336 hlasov
24, Peter Šuchaň– 253 hlasov
25, Anna Šuchaňová Bc.– 465 hlasov
26, Jaroslav Tokár Mgr. – 88 hlasov
27, Monika Tokárová – 261 hlasov
28, Jaroslav Varecha doc., Ing., PhD. – 593 hlasov

NOVEMBER 2022

Predvolebné
dozvuky

Občianske združenie
TREND pripravilo pred
voľbami pre spoluobčanov dve podujatia,
počas ktorých mohli
bližšie spoznať predstavy kandidujúcich
o budúcnosti našej
obce. 20. októbra sa uskutočnili prezentácie kandidátov na
funkcie poslancov do obecného zastupiteľstva. Z dvadsaťosem kandidujúcich
o prezentáciu prejavilo záujem osemnásť,
no vytipované termíny
dvom nevyhovovali.
Pozvánka bola zaslaná
šestnástim, z ktorých sa
občanom Polomky predstavilo
sedem kandidátov na funkciu
poslanca obecného zastupiteľstva. Niektoré prezentácie nevyzerali ako plán na
štvorročné volebné obdobie,
či cieľ na zmenu v niektorej
oblasti života obce, ale skôr
ako predsavzatia miestnych
aktivistov (organizovať kultúrne a športové podujatia,
vybudovať detské ihrisko, založiť nový záujmový spolok...).
Z mojej strany to nie je kritika,

len konštatovanie. A snáď aj
odporúčanie a povzbudenie
pre budúcu kandidatúru. Veď
kde inde majú začať politici, ak
nie vo svojej obci a postupne rásť, naberať vedomosti i skúsenosti?
A my by sme im v tom
mali pomáhať (ak o to
budú stáť) konkrétnymi
skutkami, ale aj kritikou.
Raz sa možno budeme tešiť,
že na poste ministra, premiéra,
predsedu parlamentu alebo
prezidenta bude Polomčan či
Polomčianka.
V sobotu 22. októbra sa
uskutočnilo Diskusné fórum
s kandidátmi na post starostu
obce. Pozvanie prijali všetci
traja kandidáti a do hľadiska
klásť otázky a vypočuť si odpovede prišlo štyridsaťdva občanov. Dvaja kandidáti z hľadiska ich reakcií a odpovedí boli

vyrovnanými súpermi,
jeden z kandidátov možno trochu podcenil svoju
prípravu.
Obraz, nakoľko kandidáti presvedčili, si každý
z prítomných na podujatiach urobil sám. V OZ
TREND dúfame, že tieto dve
podujatia pomohli tým, ktorí
o ne prejavili záujem, v rozhodovaní sa, komu dať svoj hlas
vo voľbách. Odozvu, či pre
vás boli prínosom, postrehy
alebo námety do budúcnosti
privítame na adrese volby22@
polomcania.sk, ktorá bude aktívna do 30. novembra 2022.
Zvoleným želáme pevné
zdravie, ochotu spolupracovať
a dobré podmienky na prospešné rozhodnutia. Všetkým
kandidujúcim v komunálnych
voľbách do vedenia našej
obce ďakujeme za ich odhodlanie a chuť pracovať pre nás
všetkých.
Teraz nás čaká spoločná práca, pretože: „Čo nie je, môže
byť. Čo je, môže byť lepšie“.
(Ladislav Briestenský)
M. Heretová

Vykurovacia sezóna
sa začala
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia už tradične evidujeme zvýšený počet
výjazdov k požiarom v rodinných domoch resp. k požiarom v bytovom fonde.
Za prvých 9 mesiacov tohto
roka nevyhovujúci technický
stav alebo porucha vykurovacích
telies, dymovodov a komínov
spôsobila z hľadiska územnosprávneho členenia v okrese
Brezno 9 požiarov s priamou
škodou 5650,- eur. Pri týchto
požiaroch nedošlo k usmrteniu
ani zraneniu osôb.Najčastejšími
príčinami vzniku požiarov tohto
typu sú: nesprávna a neodborná
inštalácia spotrebičov, nevyhovujúci technický stav dymovodov
a komínov,zanedbaná údržba
- absencia čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie
čistenia a kontroly komínov
osobou s odbornou spôsobilosťou hlavne pred začiatkom
vykurovacej sezóny), nedbalosť
a neopatrnosť pri manipulácii s
otvoreným ohňom, s horľavými
látkami alebo so žeravým popolom, vyhorenie sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí
používaním nevhodného paliva
v palivovom spotrebiči),nedodržanie bezpečnej vzdialenosti pri
inštalácii dymovodu od okolitých
horľavých stavebných konštrukcií,nedodržiavanie bezpečných
vzdialeností na zabudovanie
horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových
telies,nesprávna obsluha vykurovacích systémov.

S cieľom predchádzania vzniku požiarov Vám odporúčame
vykurovať správnym palivom
- do kotlov, kachlí a krbov patrí
len určené palivo. Spaľovaním
domáceho odpadu, plastov a
iných vysoko horľavých látok sa
zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza
k znečisteniu ovzdušia.
Zabezpečovať pravidelné
čistenie a kontrolu komínov hlavne pred začiatkom
vykurovacej sezóny. Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s
odbornou spôsobilosťou.
Za celkový technický stav
a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a
preto sú povinní zabezpečovať
pravidelné čistenia a kontroly.
Pri kontrole vykurovacích telies
je vhodné v prvom rade zamerať
svoju pozornosť na stavebné
prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu,
netesnosti a jeho následnému
poškodeniu.
Pri plynových spotrebičoch
je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových
prieduchov, na zabezpečenie
dobrého ťahu komína a dodržiavať termíny odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu
do okolia.Správne uskladňovať

palivo v tesnej blízkosti kotlov,
kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení
môžu spôsobiť požiar.
Zároveň Vás upozorňujeme na
následky porušovania základ-

ných povinností pri inštalovaní
a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových
telies, kde v priestupkovom
konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru uložiť pokutu v zmysle
zákona NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov až
do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať
preventívnym opatreniam sa
Vám určite oplatí a následne
ochráni zdravie a majetok Vás
a Vašich blízkych.“
OR HaZZ Brezno
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