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67. výročie SNP
Slovenské národné povstanie je významnou udalosťou v dejinách ľudstva. Prišlo o život mnoho ľudí.
takmer v každej rodine niekto chýbal. Aj obyvatelia našej obce sa zapojili do povstaleckého hnutia.
A preto nesmieme zabudnúť. 26. augusta sme si
s členmi JDS v Polomke a členmi SZPB pripomenuli túto udalosť. Zároveň vám prinášame stručný
prehľad o priebehu SNP.

Polomský deň
Uzovce 2011
V Rejdovej Na
pľacu
Začal sa nový šk.
rok
Exhibičný futbal.
zápas

Dožinky
Srdečne vás pozývame prežiť slávnostný dožinkový deň,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 25.9.2011.
Program:
9.30 – Dožinkový sprievod z centra obce do kostola – zraz pred Bumbarasom
10.00 – Slávnostná dožinková svätá omša
15.00 – Dožinkový program vďaky
Účinkujú: Mestský spevácky zbor z Hnúšte, Dievčatá z Breziniek – divadelná scénka Vydala mamička, Divadelno – tanečný súbor Valašťan z Valaskej- predstavenie divadelnej hry Studnička
Program sa uskutoční v kultúrnom dome v Polomke

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na
deň 25. augusta 2011 o 18.00 hod. do obradnej miestnosti v Polomke.

Od jari 1944 do spoločenského hnutia na Slovensku zasiahli aj dôsledky rozvoja partizánskeho hnutia. Do činnosti partizánskych jednotiek sa
aktívne zapájali dezertéri z armády, rasovo prenasledovaní a sovietski vojnoví zajatci.
Rozmach partizánskeho hnutia
znepokojenú vládu donútil vyhlásiť stanné právo. Na nátlak
nemeckého veľvyslanca prezident Dr. Tiso súhlasil s príchodom okupačných jednotiek
na Slovensko. Stalo sa tak 29.
augusta 1944 v doobedňajších
hodinách. Veliteľ ilegálneho
vojenského ústredia vydal rozkaz na branný odpor armády.
Začalo sa Slovenské národné
povstanie. Východoslovenské
divízie boli okamžitým zásahom Wehrmachtu odzbrojené
a porazené. Fašistické vojská
obsadili hlavné mesto a značné priestory na západnom a
východnom Slovensku. Ráno
30. augusta 1944 povstalecké jednotky prišli do Banskej
Bystrice, ktorá sa stala politickým a ekonomickým centrom
Povstania. Prvé boje sa uskutočnili v Strečnianskej tiesňave.
Po poslednej mobilizácii počet
povstalcov vzrástol na 60 000.
Povstalecké vojská bojovali pod názvom 1. československá armáda na Slovensku. Do
7. októbra 1944 bol veliteľom
tejto armády generál Ján Golian, neskôr ho na tomto poste

vystriedal generál Rudolf Viest.
Prvá etapa obrany povstaleckého teritória trvala od začiatku Povstania do 10. septembra 1944. V tejto etape dosiahli
povstalci stabilizáciu frontu. V
druhej etape, ktorá trvala od
10. septembra 1944 do 18. októbra 1944, prichádza na slovenské územie zo Sovietskeho
zväzu 1. čs. letecký stíhací pluk
a 2. čs. paradesantná brigáda.
Tretia etapa trvala od 18. októbra 1944 do obsadenia Banskej Bystrice okupačnými jednotkami, kedy prebehla generálna nemecká ofenzíva na povstalecké územie z Maďarska.
V septembri 1944 prebrala správu povstaleckého územia Slovenská národná rada.
Stala sa vrcholným politickým,
zákonodarným a výkonným
orgánom. V obciach a mestách sa začali formovať revolučné národné výbory. Počas Povstania pri veliteľstve 1.
čs. armády na Slovensku pôsobili aj vojenské misie spojeneckých mocností: sovietska
misia 1. UF pod velením mjr.
Ivana Ivanoviča Skripku-Studenského, americká vojenská
misia s por. Jamesom Holtom
Greenom a britská misia s mjr.
Sehmmerom. Veliteľom oddielu francúzskych partizánov bol
Georgez Barazer de Lannurien. V Povstaní sa zúčastnili príslušníci 32 národov a národností.

Program rokovania :
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Stavebné pozemky – Ihring, Mesiarkinová (Kengyelova záhrada)
4/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
5/ Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2011vo výdavkovej
a príjmovej časti a likvidácia pohľadávok
6/ Úprava verejných priestranstiev pri Dome smútku
7/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/ Rôzne. Nové finančné pásma pre školské stravovanie
9/ Interpelácia a diskusia
Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov
obecného zastupiteľstva a
ostatných prítomných.
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí
obecného zastupiteľstva je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo zasadnutie uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania poveril p. Hebeňovú
a p. Koroncziovú, referentky
obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil
pána Františka Bučku a Petra Bučku.
Starosta obce predložil na
schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva,
ktorý doplnil o body v rôznom. Program bol všetkými
hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej komisie boli zvolení títo poslanci: p. Marian Jagerčík, Dušan
Muška, Jozef Svetlák. K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia bola
jednohlasne zvolená.
Pozemok na Ulici Bernolákovej svojou výmerou by bol
vhodný na vytvorenie stavebných parciel, a preto boli po-

zvaní majitelia pozemkov na
Ul. Bernolákovej, ktorí by sa
mali k uvedenej veci vyjadriť. Ich zámerom je pozemok
odpredať, čo deklarovali aj
na zasadnutí zastupiteľstva,
no samotná realizácia vyžaduje ešte množstvo jednaní so zainteresovanými, a tak
sa zastupiteľstvo ešte k tejto
problematike bude musieť
opätovne vrátiť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti a schvaľuje realizovať
rekonštrukciu miestnych komunikácii na Ul. Sama Chalúpku pri rodinnom dome p.
Maruškinovej zvýšením cestného obrubníka a žľabovým
prechodom na Ulicu SNP.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za
I. polrok 2011 vo výdavkovej
a príjmovej časti a likvidáciu
pohľadávok. Správu prerokovala aj komisia pre rozpočet
na svojom zasadnutí.
Poslancov OZ o aktuálnom
stave získavania zdrojov z
jednotlivých operačných
programov informoval Ing.
Príboj.

1. Ministerstvo životného
prostredia(MŽP) – Operačný
program Životné prostredie
1.1 Operačný ciel 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd – projekt Dokončenie ochrany
spodných vôd v regióne
Polomka – dodávateľom
stavby sa stal Combin Banská Štiavnica s.r.o., stavenisko
bolo odovzdané 13.4.2011,
práce na výstavbe kanalizácie sa začali dňa 2.5.2011 na
uliciach Mlynská a Zápotockého. Súčasne sa bude buduje aj nový vodovod. V súčasnosti sú ukončené práce
na ul. Mlynská, Zápotockého
a Kaštieľna. Vo výstavbe sú
ulice Kukučínova a Nálepkova. Asfaltovanie komunikácií
sa bude realizovať v r.2012.
1.2 Dňa 23.11.2009 bol podaný projekt s názvom Polomka- splašková kanalizácia II. etapa- ide o vybudovanie splaškovej kanalizácie
- rekonštrukcia ul. Komenského horná časť, Hronská-rómska časť, Hronská-Železničná, Štúrova, Jegorovova. Celkové oprávnené náklady projektu sú 2 554 705,54 €. Dňa
12.4.2010 nám bolo oznámené, že projekt bol schválený.
Celkom výška NFP je 2 426
970,26 €, spolufinancovanie
je 127 735,28 (3,848 mil. Sk).
Realizácia projektu je naplánovaná do 12/2014. Dodávateľom stavby sa stal Combin
Banská Štiavnica s.r.o. Stavenisko ešte nebolo odovzdané. Nie je ukončené verejné obstarávanie na stavebný dozor.
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STRANA 2

v mesiaci august 2011
Františka Svetláková, Štúrova 36 - 85r.
Mária Piliarová, Komenského 86 - 80r.
Emília Majerčíková, Nálepkova 12 - 92r.
Mária Vernárska, SNP 151 - 90r.
Jozefa Siládiová, Komenského 104 - 85r.
Ján Murín, Sládkovičova 47 -97r.
Nech láska a šťastie sprevádza Vás svetom,
nech Váš úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa Vám najtajnejší sen,
to Vám k narodeninám popriať chceme.
Oslávencom želáme veľa zdravia
a optimizmu do ďalších rokov života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august 2011
Narodení: Bučková Marcela, Hronská 12
Prihlásení: PhDr. Melaga Milan, Komenského 107
Dudáš Ján, SNP 58
Horváthová Patrícia, Sládkovičova 31
Horváthová Linda
-IIBrozman Ladislav, SNP 3
Brozmanová Alena -IIBrozmanová Alena -IIMurín Michal, SNP 51
Maťaš Ľubomír, Odbojárov 40
Maťašová Helena -IIMaťašová Natália
-IIMaťašová Viktória -IIMaťašová Daniela -IIOdhlásení: Kaštankin Marian, Bernolákova 52
Markusová Soňa, Hronská 41
Eremiáš Roman -IIEremiášová Romana -IIEremiášová Laura -IIZomretí:
Roľko Ján, Hronská 1, - 74r.
Lovič František, SNP 52, - 88r.
Heľpianska Anna, SNP 34, - 89r.
Počet obyvateľov k 31.8.2011 - 3011

SPOMÍNAME
Zaplakali naše oči, zaplakali bôlom,
keď sme nášmu Janíkovi dávali posledné zbohom.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.

Dňa 12. septembra uplynulo 12 rokov odvtedy, čo nás opustil náš drahý synček,
brat a vnuk
Janík Šulej
S láskou spomínajú rodičia, sestra Deniska s manželom
a ich malá Natálka a starká.
Kto ste ho mali radi, venujte mu tichú modlitbu.

Jesenné pranostiky
Ak opadá lístie do polovice októbra,
svätý Havel (16.10.) práce na poli zastaví a bude mokrá zima.
Dobre je, keď v októbri list zo stromu padá, tento rok požehnaný cestu si hľadá.
Ak je október veľmi zelený, bude potom január (hodne) studený.
Začiatok októbra hoci pekný býva,
predsa v druhej polovici severák
podúva.
Teplý október, studený november.

Keď v októbri mrzne a sneží, budúci
január teplom blaží.
Keď sa drží list v mesiaci októbri na
stromoch pevne, to znamená krutú zimu.
Ak v tomto mesiaci napadnutý sneh
dlho trvá, bude i dlhá zima, naopak, ak
krátko trvá, bude krátka zima.
Ak skoro v októbri sneh padá, bude
mäkká zima.
Ktorého dňa tohto mesiaca padne
sneh, toľkokrát bude cez zimu padať.

Búrka v októbri – rozmarná zima.

Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí.

Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar húsenicu.

Keď je v októbri mnoho sršňov a osí,
bude dlhá zima.

Búrlivý október, sotva bude zima stála.
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Polomský deň
Rád by som sa touto cestou vrátil k nedávnemu Polomskému dňu. Len ten, kto už niekedy organizoval akékoľvek podujatie vie, že to nie je jednoduchá záležitosť. Je
potrebné všetko zabezpečiť, pripraviť potrebný materiál,
pripraviť priestor, zorganizovať ochotných ľudí, v predstihu objednať a nakúpiť všetko potrebné a nezabudnúť
na tisíc maličkostí. Stojí to nemalé úsilie, námahu a čas.
A preto by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu Polomského dňa. Členom kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve, ktorí zorganizovali súťaž
vo varení bobaľkov. Myslím,
že to urobili veľmi dobre a súťaž sa vydarila. Takisto členom
športovej komisie, ktorí mali
na starosti Polomský trojboj.
Súťaž bola veľmi zaujímavá
a páčila sa nielen súťažiacim,
ale aj divákom. Poďakovanie
patrí aj účinkujúcim v kultúrnom programe, ktorí napriek
nepriazni počasia predviedli
zaujímavý program. Členom
FSk Brezinky, žiakom ZUŠ
Polomka a v neposlednom
rade členkám ženskej se-

ho umenia. Výtvarné práce
žiakov ZUŠ a množstvo súčastí polomského kroja a ľudovoumeleckých výrobkov
si našli svojich
obdivovateľov. Poďakovanie patrí realizátorom za
výstavu, ako
aj sprievodné
slovo pre návštevníkov.
Zástupcovia futbalového oddielu TJ
Tatran Polomka zorganizovali turnaj v minifutbale. Som
rád, že za Polomku bojovali
dve družstvá s plným nasa-

niorskej speváckej skupiny JDS v Polomke. Polomský deň
sa začal slávnostnou svätou omšou
a preto by som
rád poďakoval duchovnému otcovi
a farníkom za
dôstojne pripravenú túto časť Polomského dňa.
Základná umelecká škola a dievčatá z Breziniek pripravili hodnotnú výstavu výtvarného umenia a ľudové-

dením a chcel by som sa poďakovať hráčom, ako aj organizátorom.
Na tomto podujatí sa zúčastnilo viac ako sto hostí,
o ktorých sa bolo treba po-

starať aj v rámci stravovania.
Prevádzkovatelia reštaurácie
Bumbaras pripravili pre nich
skvelý obed a ženy z obecného stravovania bohatý bufetový stôl na raňajky a chutnú
večeru. Určite to nebolo jednoduché a všetci si zaslúžia
uznanie. Do príprav a realizácie tohto podujatia boli zapojení aj pracovníci obce z rôz-

nych úsekov. Bez nároku na
odmenu si plnili svoje úlohy.
Nočnou morou každého organizátora akéhokoľvek podujatia je nestále počasie. Som
presvedčený, že za pekného počasia, aké sa od rána
ukazovalo, by priebeh polomského dňa bol príjemnejší. Nedá sa však vyhovieť
všetkým a nie všetko sa každému bude páčiť.
Zároveň blahoželám víťazom
uskutočnených súťaží. Varenie bobaľkov nemalo víťaza,
pretože všetky bobaľky boli
chutné a súťažné družstvá ich
varili tak ako to je v ich obciach
zvykom. Odmenení boli preto
všetci kuchári a kuchárky. Vo
futbale sa najviac darilo nám
Polomčanom. Druhí boli futbalisti z Polomy a tretí z Gemerskej Polomy. V športovej

súťaži Polomský trojboj prvé
miesto obsadili zástupcovia
z obce Pustá Polom z Česka,
nasledovala Poloma, Gemerská Poloma a Polomka.
Na záver by som už po niekoľkýkrát rád poďakoval každému, kto sa Polomského dňa
zúčastnil a akokoľvek pomohol pri organizovaní tohto
podujatia.
Ing. Ján Lihan,
starosta obce
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UZOVCE
7. AUGUST 2011
Ta dačo napiš - volala mi jeden deň naša kulturnička Diana. Napiš o Uzovciach a o Rejdovej, ďe ste buli s Brezinkami, ako sa vam vystupovalo, ako sa o vas starali, skrátka ako bolo. Ono sa ľahko povie napiš, ale čo? Čokoľvek
napišem o ktoromkoľvek mieste v našej republike, vždi ma
to nuti zamislieť sa a porovnavať. Porovnavať ako by stejné podujatie prebiehalo u nás v Polomke.
Nuž veru, Polomka mi s toho problémov šlapalo od rána do
vichadza vźdi a vźdi najhoršie. večera. Tak veru. V novinách
Toto mi istotne potvdia aj naši bolo tak a skutočnosť presne
hasiči, čo sú druhá skupina opačná. Vieme, kto, čo neľudi v naśej obci, kotrí chodia zvládol a kto kde zlyhal. vedia
po Slovensku na rôzne súťa- to aj tí dotiční. Preto to nejdem
že, síce s chabím vibavením, rozmazávať. Veď urobiť chybu
ale so zápalom v srdci a dob- môže každí, kto dačo robí, ale
rími vísledkami...Oni tieź vidia, zotrvávať v tej chybe, to je už
ako inde sa to dá a ako tu sa zlé. Veď predsa v tejto dedito nedá a ak sa aj dačo predsa ne platí ( viac ako inde) porepodarí usporiadať, tak každé kadlo,, Len aby sme v hanbe
takéto podujatie sprevádza- nezostali“. Tak sa toho držme.
jú obrovské problémi a kul- Ľudí máme v našej obci šitúrne aj duševne je na veľmi kovních, ochotních, vďačních
nízkej úrovni. Nuž lebo ľudia atď .. len im treba dať priestor.
pri príprave musia riešiť také
Noa čo Rejdová a Uzovce?
problémi (a nielen byrokratic- O Rejdovej napiše Marta Piké), že kím sa dostanú k sa- sarka a o Uzovciach pišm ja.
motnému programu, sú vičer- Dedinka s 500 obivateľmi bez
paní a znechutení tím čo mu- dvoch. Kúsok za Sabinovom
seli prekonať. Veľa krát záleží na východ. Keď uvediem, že
len na vnútornom zápale jed- od 11.30 do 19.00 čo zme tam
notlivcov, na ich nadšení, že boli sa o nás starali ako o rodokážu strhnúť ostatních pre dinu, tak to je asi slabé. Všetdobro veci. Aj keď sa vrátim kého bolo veľmi hojne, ale
do nedávnej minulosti na Po- hlavne vľúdnosť, ochota, ľudlomské Dni obce, alebo Do- skosť, čo na nás pôsobilo ako
žinky, alebo stretnutie troch balzam na dušu. Na sprievoobcí s názvom Polom v mene. de obcou zme mi chlopi neboV novinách o tom bolo napí- li s Brezinkami, lebo zme boli
sané, ako všetko pekne a bez kus rozvadení, ale už je dob-
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re. Vistupovali zme na na nádvorí starého kaštieľa, vedľa pálenice zo 40 metrovým
kochom ma ktorom hniezdili goľe. Celá dedina bula ako
diváci. bodaj by nie, keď starosta uvádzal program s pomocou dvoch šramantních pauľnatích moderátoriek v kroji.
A tie veru riadne šlapali po východniarsky. Mi zme mali veľmi dobre odvedení program, to
bolo počuť aj na potlesku a pre
odchodom z javiska zme ešte
museli zaspievať Na Kráľovej
holi, načo sa pridali aj diváci. Domov nás absolútne nechceli pustiť. Zabralo až to, že
je nedeľa a zajtra treba do roboty. Ta nas zasaj iľli unúkať
kolačmi, zakuskami, vínom,
palenkou a tak zme spokojní celou cestou spievajúci išli
domov. Ak by dakto chcel vedieť, skade taká malá obec financie na takéto akcie, nak
sa spíta mňa alebo Marty Pisárky. Vďačne mu odpovieme. Ale mislím a to nielen ja,
že nie všetko sú len financie. Tie treba podporiť niečim, čo je v nás ľuďoch a nie
to zahlušiť ešte počas prípravy. nech sa nemusíme honbiť
so slzami v očiach a s červeňou poníženia na tvári pozerať
na kamaráta a známych z Polomy a či z Gemerskej Polomy, ako o pol deviatej sadajú do autobusov znechutení vidiac, že o nich nikto nedbá. mi popritom keď ideme od
nich, ta nikdy nie je pred polnocou a riadne opatrení. Nechcem tímto článkom kritizo-

V Rejdovej na pľacu
Obec Rejdová leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, v doline rieky Slaná.
Má 744 obyvateľov, z toho 280 Rómov a 3 vleky. O jej vzniku koluje viac verzií. Že obec
bola založená baníkmi, ktorí v tomto kraji dolovali meď a železo, že je to pôvodná valašská obec, že bola drevorubačskou osadou a vznik obce sa datuje do prvej polovice 15.
storočia. V obci sa zachovalo niekoľko drevených zrubových domov, z ktorých najstarší
pochádza z roku 1764 a ďalšie z roku 1830. Baníctvo, poľnohospodárstvo a pasenie dobytka a oviec a s tým súvisiace remeslá boli hlavným zdrojom obživy.
v rejdovských dvoroch, jarmok
ľudových remesiel, tvorivé dielne pre deti a dospelých, súťaže,
astronomické pozorovanie – to
všetko dopĺňalo úžasnú atmosféru trojdňového festivalu.
Vo štvrtok sa to všetko začalo živou pozvánkou folklórnych
súborov v Rožňave. V piatok
poobede sa konala tradičná
rejdovská zabíjačka – IDEMO
KLAT, ktorej špeciality ochutnávali účastníci festivalu. Nechýbala výstava insitnej maliarky zo Srbska – Spomienky
na rodnú Padinu.
A v Rejdovej pri kostele ... je
známa rejdovská ľudová pieRejdovčania sa nezaobera- obdivovať na 38. ročníku Ge- seň, ale pri kostele je aj malé
li len remeslami, salašníctvom, merského folklórneho festiva- pódium, ktoré dotvára jedprácami v lese a hutách, ale lu, na ktorom sme účinkovali. na zo spomínaných drevebolo tu rozšírené aj tkanie plát- Známe rejdovské dvory – ba- ničiek, na ktorom sa vystriena a súkna, šitie tradičných ko- čovský, pastiersky, gazdovský, dali domáce folklórne skupižúškov, súkenných častí ode- remeselnícky, včelársky, hasič- ny a tiež z blízkeho okolia, Ján
vu a kapcov, paličkovanie či- ský, poľovnícky s ochutnávkou Ambróz, spolok Zora zo Srbpiek na čepce. A práve tie- miestnych špecialít, prehliadka ska a ľudová hudba Musičto remeslá sme mali možnosť rejdovských dreveníc, výstavy ka. Nechýbala ľudová veseli-
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vať, aj keď viem, že bude na
mňa frfľanie na obecnom úrade. Chcem iba upozorniť na
niektoré nedostatky, ktoré boli,
ale do budúcna nemusia byť,
ak si priznáme niektoré svoje omyly. A keď nie, tak jednoducho nerobme také akcie,
na ktoré nemáme, lebo radšej
nič ako utŕžiť hanbu.
Keď v Uzovciach či Rej-

dovej alebo v Lipt. Tepličke veia do toho zapojiť celú
dedinu a s radosťou, ta čo?
Mi zme horší? nemáme takie
istie ruky, nohy, alebo hlavy?
Máme, tak robme! mislím, že
nabudúce už budem pisať veselší a viac v nárečí, bo toto ma
ubíja. Howg, dohovoril som.
Zdraví Vás
ujo (tetkoš) TULI

ca až do rána. V sobotu ráno
sme dorazili s hudbou a staršími dievčatami z DFS, zvítali
sa s tetou Brdárskou a pripravili sa. Program Na pľacu začal otvorením rejdovských dvorov, súťažami v ručnom strúhaní šindľov, v tradičnom uväzovaní šatiek. Naše dievčatá vystúpili v detskom programe Ide
káčor s choreografiou Čižmičky do tanca.
Spoločný sprievod účinkujúcich a hostí sa presunul do
amfiteátra, kde program pokračoval vystúpeniami okolitých folklórnych skupín. Nechýbali hostia zo Srbska, Česka,
Zobor z Nitry, Čarovné ostrohy s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka. naša folklórna skupina vystúpili s programom Na
moste. Zábava pokračovala na
pľacu s ľudovou hudbou Brezinky až do rána.
Keď mi pred
rokom Hanka
Gingaľka povedala, aby som
sa išli pozrieť
do Rejdovej, zo
zvedavosti som
išla. A táto malá
dedinka si ma
hneď získala.
Tento rok som
si mohla festival vychutnať

aj z inej strany. Zažiť vynikajúcu atmosféru, pohostinnosť domácich, vidieť rejdovské dvory, kde rejdovčania s hrdosťou
predvádzali svoje remeselnícke
a kulinárske umenie a neúnavne ľubozvučným nárečím odpovedali hosťom na ich otázky.
A ja už viem, že sa o rok vrátim zas. Na pľacu v Rejdovej na
hostí dýchne minulosť tak ako
nikde inde na festivale. Zrazu sa prenesiete do čias dávno minulých a odvinie sa vám
film o živote našich predkov,
aký život žili. Ťažký, ale zároveň krásny. A tiež vám to istým
spôsobom pripomenie domov,
možno preto, že sme boli súčasťou Gemera, a možno preto, že tie tradície a remeslá sú
v každom kúte Slovenska podobné, len s inými menami.
Ktovie...
Marta Pisárová
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Exhibičný futbalový zápas
Začal sa
nový školský rok
Tak ako to už začiatkom septembra býva, dedina 5.9 ožila čulým ruchom veselých detí s kytičkami kvietkov v rukách. Skončili sa prázdniny a začal sa školský rok. Žiaci
základnej školy sa zišli v kultúrnom dome, kde sa im prihovorila pani riaditeľka Magdaléna Sviteková.
Milí žiaci, vážení rodičia, kolegyne,
kolegovia, vážení prítomní.
Nastal deň D, deň ktorý znamená koniec prázdnin, koniec voľna
a začiatok usilovnej práce pre nás
všetkých – pre Vás milí žiaci nastáva čas plnenia si školských povinností a pre nás, Vašich pedagógov
čas, ktorý chceme venovať práve
Vám. Chceme Vám odovzdať nové
vedomosti, ale aj svoje skúsenosti a zručnosti.
Zvlášť by som chcela medzi nami
privítať našich malých žiačikov, ktorí
dnes prvýkrát zasadnú do školských
lavíc plní očakávania, čo ich tam
čaká. Verím, že sa im škola stane
druhým domovom a že ich pani učiteľka bude ich dobrou kamarátkou.
V tomto školskom roku to bude pani

V piatok 26. augusta sa na Polomke konal exhibičný futbalový zápas medzi domácim TJ TATRAN Polomka a družstvom športových redaktorov Slovenska. Na Polomke
sa predstavili známe tváre z televíznej obrazovky. Diváci si prišli na svoje, pretože padlo až 12 gólov, ako sa na exhibičný zápas očakávalo. Po stretnutí si všetci pochvaľovali korektnú hru, dobre pripravené ihrisko a o rok by si tento zápas chceli zopakovať.
R. Kohút

ešte neučili. Milí žiaci, želám Vám,
aby sa Vám Vaše túžby splnili a aby
ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a
relaxom. Iba tak budete mať radosť
sami zo seba.
Milí rodičia, chcela by som Vám
pripomenúť, že aj Vy ste učitelia.
Vytvorte svojim deťom podnetné
prostredie plné lásky, prostredie,
kde vládne porozumenie a istota. Toto bude dobrým predpokladom pre vysokú výkonnosť vašich
detí v škole.
Milí učitelia, kolegovia, želám
Vám veľa zdravia, tvorivých síl,
pracovného elánu, aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý školský
rok tešili z ich úspechov a pokrokov, ktoré sa Vám podarí dosiah-

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Mgr. Anna Bartošíková a Mgr. Emília
Mesiarkinová. Dúfam, že si nájdete v škole aj mnoho nových a dobrých kamarátov. Vitajte teda medzi
nami a prajem Vám veľa úspechov!
Nielen našich najmenších čaká
ťažký školský rok, ale aj Vás, naši
deviataci. Musíte urobiť dôležité rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré ovplyvní Váš ďalší život, pretože
smeruje k výberu Vášho povolania.
Verím, že si to uvedomujete a urobíte od prvých dní všetko preto, aby to
rozhodnutie nielenže bolo správne,
ale aj dosiahnuteľné z hľadiska kvality Vašich vedomostí a zručností.
Aj Vy ostatní máte určite svoje
očakávania. Očakávate, že sa stretnete v škole so svojimi spolužiakmi, že budete mať nové predmety,
nových učiteľov, že pôjdete na výlety a exkurzie, že budete mať veľa
nových zážitkov, na ktoré sa spomína celý život. Najväčšia zmena čaká Vás naši piataci, pretože
budete si musieť zvyknúť na svoju
novú triednu učiteľku, ktorou bude
p. Mgr, Janka Hebeňová ale aj na
ďalších učiteľov, ktorý Vás doteraz

nuť. Želám Vám, aby Vás Vaši žiaci
rešpektovali, vážili si Vás, mali Vás
radi. To sú tie pocity, pre ktoré každodenne predstupujeme pred svojich žiakov a sadáme si za školskú
katedru znova a znova.
Vážení prítomní. Zaželajme si
spoločne, aby sa nám tento školský rok vydaril, aby sme boli, zdraví a úspešní, aby sa nám všetkým
podarilo splniť všetky ciele a očakávania, ktoré sme si predsavzali.
Naši prváčikovia:
Bodáková Veronika, Brozmanová
Diana, Čarnogurská Darina, Danieličová Veronika, Deliannidis Polykarpos, Gergeľová Emma, Ircha
Dávid, Kohútová Kristína, Margeta Matúš, Maťašová Natália, Mesiarkin Adam, Piliar Branislav, Račeková Alexandra, Štulajter Andrej
Šuchaňová Lenka, Tkáčiková Marianka, Tokár Alex, Tóth Andrej
Žiaci nultého ročníka:
Bučko Dominik, Harvan Adam, Harvanová Daniela, Markusová Miroslava, Prikrylová Klaudia

1.3 Vybudovanie zberného dvora separovaného odpadu- projekt bol podaný dňa
14.5.2009- pôjde o celkovú rekonštrukciu budovy a dvora bývalého skladu umelých hnojív + zakúpenie techniky, strojov. Ide o projekt z Operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v
oblasti separovaného zberu . Celkové oprávnené náklady sú 927 413,06 €, z toho stavba
290 156,97 €. Projekt bol schválený oznámením dňa 14.10.2009, výška NFP je 879 909,52
€. Stavebné práce po procese verejného obstarávania realizuje od 09/2010 Obec Polomka s.r.o. Technológia od firmy KOBIT s.r.o.
Dolný Kubín bola dodaná. Stavba bola ukončená 30.6.2011. Nasleduje preberacie konanie a kolaudácia stavby.
1.4 OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana ovzdušia – dňa 31.8.2009 bol podaný projekt s názvom Zmena palivovej základne Základnej
školy a obecných budov, ide o rekonštrukciu plynovej kotolne kotolňu na obnoviteľné
zdroje- na biomasu –drevnú štiepku, z kotolne sa rozvodmi bude privádzať teplo do obecných budov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kultúrneho domu, Lekárne a Obecného úradu. V
rámci projektu sa počíta aj so zateplením a
výmenou okien v MŠ. Projekt bol schválený
oznámením zo dňa 01.2.2010. Schválená výška NFP je 938 535,88 € z celkových oprávnených nákladov 987 932,50 €. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bolo Úradom pre
verejné obstarávanie koncom mája zrušené.
Uskutočňujú sa jednania s MŽP SR, aby sa dodávateľom stavby stala Obec Polomka s.r.o.
1.5 OP ŽP- Operačný ciel 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov. Projekt s názvom Polomka-Hámor-vodovod bol zaregistrovaný dňa 03.3.2011 na Ministerstve životného
prostredia SR. Pôjde o vybudovanie verejného vodovodu a vodojemu s napojením na potrubie SVS a.s. BB. Požadovaná výška NFP je

997 598,25 € + 5 % spolufinancovanie = 1 050
103,42 € celkové oprávnené náklady. Projekt
nebol schválený oznámením MŽP SR. Projekt
podáme do ďalšej výzvy.
2. Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu SR –operačný program Vzdelávanie
2.1 Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ
vyhlásila dňa 31.3.2011 výzvu do Opatrenia
1.1. Premena tradičnej školy na modernú.
Projekt bol podaný 31.5.2011, celkové oprávnené výdavky sú 330 490, 50 €. Požadovaná
výška NFP je 95% t.j. 313 967,88 €. Projekt rieši zakúpenie vybavenia vo výške 30% celkových nákladov a školiace aktivity. Projekt je
vo vyhodnocovacom procese.
Starosta obce informoval poslancov, že z rezervy predsedníčky vlády sme dostali finančné prostriedky v sume 18 000 € na úpravu
verejného priestranstva pri kostole a nádvorie v Dome smútku. Vystačilo by to na nákup dlažby, obrubníkov a časť štrkov. Zvyšnú časť nákladov prefinancuje obec. Obecné
zastupiteľstvo schválilo realizáciu verejného
priestranstva pri Dome smútku (parkovisko
pri kostole) podľa priloženej projektovej dokumentácie za finančnej spoluúčasti obce.
Mgr. Anna Macková, pracovníčka spoločného školského úradu predložila poslancom návrh na dodatok č.2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Polomka č. 35/2008 o poplatkoch v školstve. V návrhu sa zohľadňujú zvýšené náklady na nákup potravín a prevádzku školského klubu. Poslanci tento navrhovaný dodatok schválili.
V diskusii sa poslanci venovali aj schátralému
stavu autobusových zastávok v obci. Autobusové zastávky sú majetkom obce a nie SAD a preto obec zrealizuje nový náter týchto objektov.
Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
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