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Mária Oceľová

Ono morom lásky je
Mária. Jej meno more znamená.
Aká to zvláštna zámena,
veď patrí k hierarchii
v presvätom mori neba.
Buď Boha chvála, veleba.
Ona ako morská hviezda,
ktorou sa osvetľuje cesta
vysoko nad morom nebeským,
tiež svojím jasom čistoty svieti
nad morom ľudstva pozemským.
Meno Mária nech sa navždy skvie,
veď Ona morom lásky je.

Sloboda srdca
Tak dlho bola schovaná
v tajomných duše komnatách,
tie miesta nie sú na mapách.
Sloboda srdca zvrtla kľučku,
ty bystro dala si jej rúčku,
slávou vďačnosti spievaná,
keď si ju s láskou prijala,
už zahalená vo viere
na vlnách oceána nádeje
slávnostne si sa vznášala.

Poďakovanie za dožinky
Jeseň je obdobím zberu úrody a ďakovania za ňu.. Dožinky sú
symbolom ďakovania. Radi by sme na tomto mieste poďakovali
aj nášmu duchovnému otcovi p. Michalovi Jenčovi za organizáciu nádhernej slávnostnej svätej omše pri príležitosti dožiniek.
Súčasťou dožinkových slávností bolo aj tradičné občerstvenie. Sme veľmi radi, že sa tohto ujali aj poľnohospodárske ﬁrmy a fyzické osoby hospodáriace na poľnohospodárskych pozemkoch v katastri obce.
Agrospoločnosť Polomka s.r.o. zastúpená p Jozefom Oceľom, Peter Bučko, Ján Bučko, Miroslav Bučko, Vladimír Hrablay,
Jozef Majerčík, Pastierske družstvo zastúpené Jánom Horváthom, Družstvo vlastníkov oviec zastúpené Jaroslavom Horváthom spolu s Obcou Polomka prispeli na občerstvení každý
podľa svojich možností a obohatili tým naše dožinkové slávnosti. Všetkým menovaným, ako aj účastníkom slávnostného sprievodu patrí úprimné poďakovanie za podujatie, ktoré je v našej
obci tradičné už niekoľko desaťročí a prajeme im veľa úspechov
v ich náročnej práci.
Obec Polomka

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:
25. októbra 2012 (štvrtok) o 18,00 hodine
(v budove obecného úradu – bočný vchod)
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu
na školách v obci
4/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu,
likvidácia a zber TKO
5/ Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácii
6/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
7/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8 / Rôzne
9/ Interpelácia a diskusia

Poďakovanie
za dožinky
Stavebný ruch v obci
Ukrajino, Ukrajino...
Regionálna prehliadka
Pamätáte, spoznávate?

Dožinky – poďakovanie za úrodu
V knihe Kazateľ čítame, že
všetko má svoj čas. Čas prosiť i čas ďakovať. Už od malička nás rodičia učia, ako máme
prosiť a ako sa pekne poďakovať. A tak aj v našej farnosti sme v nedeľu 30. septembra
2012 ako Božie deti vo farskej
rodine spoločne prežili krásnu
ďakovnú bohoslužbu, ako výraz poďakovania Pánu Bohu
za úrodu v tomto roku.
Svätá omša sa začala za
účasti členov hasičského záchranného zboru, mnohých
krojovaných mládencov a
dievčat, mužov a žien z našej
farnosti spolu s ďalšími veriacimi v našom farskom chráme. V túto nedeľu našu farnosť poctili svojou návštevou
moji rodáci z Ovčieho. Slávnosť obohatili svojou účasťou spevom, čítaním Božieho slova a modlitbami, spolu
s duchovným otcom farnosti Víťaz a ﬁliálky Ovčie, vdp.
Markom Hnatom a misionárom vdp. Jozefom Humeňanským, ktorý pôsobí už trinásty rok v africkej krajine Rwanda. Sv. omšu celebroval duchovný otec Marek Hnat. Duchovný otec Jozef Humeňanský poukázal v homílii na prejavovanie vďačnosti za Božie
požehnanie u Židov, hlavne
na sviatok vďaky vzdávania a
osobitne vyzdvihol potrebu vedieť byť vďačný, cítiť vo svojom srdci vďačnosť za všetky
dary, ktoré nám náš nebeský
Otec dáva, ale byť vďačný aj
za pomoc či všímavosť iných
ľudí, a túto vďačnosť prejavovať iným. Pripomenul, že zadržanie odmeny za prácu je
do neba volajúci hriech. Po
homílií nasledoval obrad poďakovania za úrodu a posvätenia všetkých darov spolu aj
s dožinkovým vencom. Takto
sme si znovu pripomenuli veľkosť nášho dobrotivého Pána

Boha, ktorý sa aj cez dary úrody stará o svoj ľud.
Po sv. omši všetci prítomní sa presunuli do záhrady
kostola, kde bolo pripravené
občerstvenie, ktoré priplavila
obec s dobrodincami – svoji-

mi vlastnými výrobkami, ktoré
mohli ochutnať všetci prítomní. Počas „agape“ nám posedenie spríjemnili ženy z Ovčieho svojím vystúpením s piesňami náboženskými, ako aj
ľudovými. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa pričinili o to,
že kostol v Polomke, ktorý je
zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, bude vyzerať počas niekoľkých dní ako úrodná Božia
záhrada. Želáme si, aby každý z nás bol v srdci úrodnou
Božou záhradou, aby každý z
nás bol tým, ktorý urobí niečo
dobré pre svojho Pána. Náš
kresťanský život potrebujeme
zmeniť z pasívneho na aktívny. Boh chce do nášho života vložiť svoju moc a krásu,
ktorú máme zviditeľniť svojim životom.
Michal Jenča
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Stavebný ruch v obci
v mesiaci október 2012
Mária Bodáková, Štúrova 34, 80 r.
Emília Kubušová, SNP 179, 80 r.
Paulína Vešťúrová, Ždiarska 23, 99 r.
Ján Skaloš, Odbojárov 26, 80 r.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2012

Narodení: Harvanová Margita, Hronská 2
Prihlásení: Dvorská Mária, SNP 36
Palárik Anton, Sama Chalupku 35
Paláriková Mária
-„Odhlásení: Chudobová Anna, Nálepkova 40
Zomretí:

Buvala Jozef, Štúrova 102, 91 r.
Mikloško Jozef, Ždiarska 60, 70 r.
Tkáčik Jozef, SNP 126, 49 r.
Maruškin František, SNP 127, 83 r.

Počet obyvateľov k 30.09.2012 - 3005

Blahoželáme
18. októbra 2012 v Rímskokatolíckej farnosti v Polomke veriaci s úctou a radosťou pozdravia svojho kostolníka, pána Jána
Skaloša pri príležitostí jeho 80. narodenín a vyjadria mu vrelú
vďaku za plodnú činnosť 28 ročného pôsobenia v tejto náročnej a obetavej službe.
Drahý oslávenec
Keď ste po prvýkrát zapálili svietnik, boli ste v kostole statný päťdesiatnik. Nedá sa zastaviť tok pokojnej rieky, niet pána
na svete, čo zastaví roky. Časné veci v cirkvi vždy tak poriadate, že kráľovstvo Božie v časností hľadáte. Naša cirkev svätá, najvyššej hviezdy cíp i v živote ľudstva najcennejší princíp.
To ste pochopili vďaka ducha darov, v pokore dožili 80 rokov.
My spoluveriaci, keď Vám ďakujeme, zdravie, požehnanie Božie Vám prajeme a prosíme Pána, nech Vám dá milostí aj do
všetkých rokov Vašej budúcnosti.
Prajú veriaci z Polomky

SPOMÍNAME
V diaľ si odišiel spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Tvoj odchod otec v srdci veľmi bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
10. októbra 2012 sme si pripomenuli nedožité 80-te narodeniny nášho manžela, otca, starého a prastarého otca
Jozefa Tokára
S láskou a úctou spomína manželka Anna, syn Miroslav s manželkou Máriou, vnučka Martinka, vnučka Mirka
s manželom Jankom a pravnúčatá Jakubko a Dávidko.
...
Keď zomrie mama, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak mama vedel mať rád.
17. októbra uplynulo 20 rokov od úmrtia
milovanej
Anny Mikloškovej
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra Ľudmila
s manželom, vnučky Katka a Mirka
s rodinami.

Mesiac s mesiacom sa zišiel a nad počasím prevzala vládu
jeseň. Napriek tomu som rád, že vás opäť môžem informovať o prácach, ktoré sa aj naďalej v obci vykonávajú. Úspešne sme zvládli pokládku dlažby na nádvorí domu smútku.
K úplnému dokončeniu reknštrukcie tohto areálu ostávajú
už len menšie terénne úpravy a výsadba zelene, ktorú plánujeme uskutočniť ešte túto jeseň alebo na jar. Úplným zavŕšením rekonštrukcie nádvoria bude vybudovanie prístreškov po okraji múra, ktoré budú chrániť pred nepriaznivým
počasím počas smútočných obradov. Vybudovanie týchto
prístreškov sa bude realizovať podľa ﬁnančných možností.
V rámci dlhodobého cieľa úspo- drevenice Gazdovský dvor. Záry energií v obecných budovách roveň však nemôžeme opomesme pristúpili k zatepleniu budo- núť blížiacu sa zimnú sezónu,
vy Základnej umeleckej školy pri a tak musíme ľudí presunúť aj
hlavnej ceste. V predchádzajú- na vlek, aby do sprevádzkovacej etape sme vymenili okná a nia vleku bolo všetko pripravené
dvere a následne po zateplení a nadchádzajúca lyžiarska sezóbudova získa novú fasádu. Tieto na bola úspešná.
Obyvatelia ulíc na ktorých sa už
práce by sme radi ukončili ešte
v mesiaci október. Očakávame uskutočnili prípravné práce – fréod toho príjemnejšie a teplejšie zovanie pod nový asfalt, iste neprostredie pre žiakov a pedagó- trpezlivo čakajú na položenie nogov, zlepšenie celkovej estetiky vého asfaltového koberca. S ﬁrbudovy pri hlavnej ceste, ako aj mou Cesty Nitra bola podpísaná
následnú úsporu energie na vy- zmluva o dielo
12.9.2012 a čakurovanie.
Kým budú poveternostné pod- káme na realimienky priaznivé, bude sa pokra- záciu.
Na záver by
čovať v budovaní kanalizácie na
uliciach Komenského a Jegoro- som rád zhodvova. Tam práce napredujú veľ- notil fakt, ktorý
mi dobrým tempom, takže záleží je asi verejnoslen od počasia po kadiaľ sa do- ti určite známy.
Nemusíme mať
staneme.
Začali sme a budeme pokra- e k o n o m i c k é
čovať v búraní domu u Kaštana vzdelanie, aby
na Ulici SNP, čím pripravujeme sme zaregistropriestor na plánovanú výstavbu vali skutočnosť,

Ktosi je za dverami...
...ale nemusí to tak byť navždy.
V Brezne sa uskutoční Regionálny deň tvorivých činností. Podujatie sa bude konať v piatok 19. októbra medzi 11.00. a 15.00. hodinou na námestí Generála M. R. Štefánika. Toto podujatie pripravuje
Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno. Prečo? Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti širokú škálu činností ľudí, ktorí sú sociálne znevýhodnení (zdravotne postihnutí, osamelo žijúci seniori,
deti zo sociálne slabo podnetného prostredia, deti z detských domovov...) a tak zlepšiť vzájomné poznanie sa, pomôcť akceptácii a tolerancii rôznych skupín sociálne a ekonomicky vylúčených občanov.
Kto sa bude na tomto podujatí ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.
prezentovať?
Pred dvomi rokmi sa konalo toto
Verejnosť je často nezaintereso- podujatie prvýkrát v priestoroch
vaná a málo informovaná. Radi by Súkromnej pedagogickej a sosme ľuďom priblížili šikovnosť, ta- ciálnej akadémie EBG v Brezne.
lent a vitalitu ľudí, ktorí sa v živote Aký bol oň záujem?
musia pasovať s rôznymi prekážkaNa prvom Regionálnom dni tvomi. So svojimi výrobkami, prácami a rivých činností sa prezentovalo 17
umeleckými dielami, ale aj s kultúr- organizácií nášho okresu, spolu
nym programom sa prídu pochvá- takmer 140 účastníkov podujatia.
liť ľudia žijúci v domovoch dôchod- Mali sme možnosť vidieť a počuť
cov a sociálnych služieb, v špeciali- nevšedný kultúrny program, zozovaných zariadeniach, predstavia známiť sa s výrobkami šikovných
sa Základné umelecké školy, ktoré rúk detí i seniorov a povedať si: „tak
objavili talent v deťoch pochádza- toto teda nedokážem...“ Nezaznajúcich zo zlých sociálnych pomerov, menali sme vysokú návštevnosť šiale aj Špeciálne základné školy so rokej verejnosti, o podujatie prejavisvojimi žiakmi. Návštevníci poduja- la záujem prevažne odborná verejtia sa tak budú môcť porozprávať s nosť (pracovníci mesta a obcí, zapracovníkmi, ale v mnohých prípa- mestnanci organizácií, dobrovoľnídoch aj s obyvateľmi zariadení a ci, klienti sociálnych zariadení...).
dozvedieť sa, aké služby poskytu- V čom bude Regionálny deň tvojú, ako sa starajú o svojich klientov rivých činností tohto roku iný?
– užívateľov služieb. Určite bude
Tento raz by sme sa chceli od „zopre mnohých zaujímavé napríklad známenia sa“ posunúť trochu bliždozvedieť sa, ako sa v špecializo- šie k partnerstvu medzi sociálne
vanom zariadení Tereza v Hronci znevýhodnenými občanmi a ostatstarajú o svojich klientov s Alzhe- nými – zdravými, úspešnými, solimerovou chorobou. Nebudú však ventnými. Bolo by určite zaujímachýbať ani aktívni dôchodcovia, ob- vé, keby niektorí prezentujúci zaučania so zdravotným postihnutím, jali podnikateľov a v budúcnosti by
či rôzne organizácie, ktoré vo svo- im vyrobili napríklad vizitky, listový
jej práci majú blízko k tým ľuďom, papier, upomienkové predmety, ale-

že situácia je v Slovenskej republike nepriaznivá. V štátnom
rozpočte chýbajú prostriedky
pre každý rezort a každý rezort
sa ich domáha. Samospráva je
veľmi úzko naviazaná na štátny
rozpočet a podielové dane. Menej peňazí príde do obce, s menším objemom ﬁnancií sa musíme
naučiť hospodáriť, ak nechceme
obec zadlžiť a priviesť do nútenej
správy, v akej sa nachádzajú už
aj iné obce. Tomu by som sa veľmi rád vyhol, a tak robíme všetko preto, aby sme výdavky obce
znížili. Nikdy to nie je príjemné,
ale iná cesta nevedie. V budúcom čísle Polomských noviniek
by som sa rád venoval ﬁnančnej situácii nielen našej obce, ale
v kontexte s práve teraz prebiehajúcimi rokovaniami predstaviteľov Združenia miest a obcí s
vládou a ministerstvom ﬁnancií.
Výsledky týchto rokovaní sa priamo dotknú aj našej obce a chcem
aby ste o boli o nich informovaní.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

bo si ich kultúrny program objednali na svoj podnikový večierok. Alebo nejaký výrobok (sviečka, svietnik, servítky...) by mohol zdobiť nejeden štedrovečerný stôl v domácnostiach. Takýmto spôsobom by
sme mohli podporiť ich nízke sebavedomie, oceniť talent a šikovnosť, prispieť na ich činnosť a rozvoj. Z vlastných skúseností viem, že
títo ľudia majú čím obohatiť ostatných. Príďte a presvedčte sa! Niekedy stačí naozaj málo – slovo, povzbudenie, rada či úsmev, aby tí,
ktorí žijú „za dverami nášho spokojného života“ prekročili prah a žili
opäť plnohodnotný život. Ale niekedy to, žiaľ, nestačí...
Môže sa verejnosť počas tohto
podujatia dozvedieť aj niečo viac
o Vašej organizácii?
Samozrejme. Počas Regionálneho dňa tvorivých činností
budú môcť predovšetkým vylúčené a znevýhodnené skupiny občanov prezentovať svoj spôsob života, svoje produkty, aktivity a kultúru rôznymi formami (panel, elektronická prezentácia, kultúrne vystúpenie, výstavka výrobkov, prác
a umenia, ponuka produktov v stánkoch a podobne). Aj Partnerstvo
sociálnej inklúzie okresu Brezno
bude mať svoj priestor, poskytne
návštevníkom podujatia svoje tlačené materiály, časopis a k dispozícii budú aj niektorí jeho členovia,
ak by ste sa chceli porozprávať. Mimochodom, členmi sú obce, organizácie i fyzické osoby. Verím, že
v Brezne bude 19. október vhodnou príležitosťou na mnohé milé
a užitočné stretnutia.
Rozhovor pre Polomské novinky
za organizačný tím poskytla
Michaela Heretová,
členka PSI Brezno.
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Blahoželáme
Náš duchovný otec sa 16. septembra 2012 dožil 55. narodenín. Pri tejto príležitosti mu vo farskom kostole veriaci srdečne blahoželali nasledovnými veršami:

Márie matky v svätom čase
jej výnimočnej svätosti jase
po sviatku Matky bolestnej
tu v atmosfére radostnej,
keď slávite rokov päť a päťdesiat,
chceme dnes Bohu vďaky vzdať:
za vaše vzácne narodenie,
za každé slovom povzbudenie,
za vaše vzácne dary Ducha,
za všetko, čo vám prislúcha,
za každé kňazské usmernenie.
Vy prinášate eucharistickú obetu,
vy ako Krista zástupca ste tu.
A my tu zhromaždení vo viere,
prosíme Pána v dôvere,
by vám dal zdravie, pokoj, silu,
úspech a šťastie v každú chvíľu.
Matička Božia nebeská,
Ty zhliadni s láskou
na náš stan,
prosby pozemské predkladáme,
Otcova vôľa sa staň.
Sme pohrúžení v skromnosti,
chráň si i v budúcnosti
vzácneho syna Slovenska.
I vašej matke chceme
vďaky vzdať,
čo napriek svojej veľkej láske
vedela syna Bohu i svetu darovať.
V nedeľu 16. septembra 2012 na druhej svätej omši prišli
nášho duchovného otca – Michala Jenču pri príležitosti jeho
55. narodenín pozdraviť i bývalí farníci z farnosti Hnúšťa, ktorí
mu v blahoželaní prejavili veľkú úctu a vďačnosť. Gratulácie
duchovnému otcovi pokračovali i na Michala, kedy mu v sobotu 29. septembra v kostole blahoželali veriaci z Polomky
a 30. septembra ho prišli pozdraviť i jeho rodáci z Ovčieho.
Mária Oceľová

Regionálna prehliadka
hudobného folklóru
Podujatie sa uskutočnilo 30.9.2012 v Mestskom dome kultúry v Brezne o 13,30, ktorú pripravilo Stredoslovesnké osvetové
stredisko v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v kategóriách sólo spev,
duo spev, hra na tradičné ľudové nástroje, ľudové hudby a spevácke skupiny, ktoré porota zaradila do bronzového, strieborného, zlatého pásma a do zlatého pásma s postupom. Folklórna skupina Brezinky súťažila v kategóriách a získali: sólo spev
– D. Kubušová bronzové pásmo, duo spev – P.Švidraň a M. Turčin strieborné pásmo, dievčenská spevácka skupina strieborné
pásmo, ľudová hudba zlaté pásmo a ženská spevácka skupina zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku, ktorá bude
11.11.2012 v Slovenskej Ľupči, kde sa stretnú postupujúci z jednotlivých regiónov.
Marta Pisárová
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Ukrajino, Ukrajino, Ukrajino,
kraju mij
Aj slová tejto piesne zneli mestom Truskavec
(Ľvovská oblasť, Ukrajina), v ktorom sme sa my,
mladí členovia Fsk Brezinky prezentovali v dňoch
24.-26. 08. 2012. 30 členná výprava pozostávala z Brezinkárov – tanečníkov a Jankoša ( Peťa
Švidraňa) a Fsk Bacúšan. Ďalej samozrejme vedúci zájazdu Jozef Kubuš s krycím menom TY

PAZNALA WINETUA????, dvorná tlmočníčka
Mgr. Marcela Kubušová a dvorný kameraman a
fotograf Matúš Mikloško (Molentik). No a samozrejme aj dvorná hudba Fsk Breziniek s výpomocou - harmonikárom Viktorom Tešlárom, chlopec au tu z Helpy. Na základe pozvania zo strany predstaviteľov mesta Truskavec (v rámci Osláv
nezávislosti) sme sa teda v piatok, 24. 08. 2012
o 14.00 hod. vydali na cestu plnú očakávaní. Nebojte sa, nik nás ani cestou neolúpil, ani nežiadal žiaden úplatok. Ani ľudia, ktorí išli nakupovať
dokonca nechodili z hraníc na trhy taxíkmi. Celá
cesta bola bezproblémová a plná zábavy. Jedine my sme vylúpili pumpy krátko za hranicami
našimi nákupmi šitkoho možnoho. Docestovali sme po polnoci, ubytovali sme sa v dvoch kúpeľných ubytovniach, sanatóriách (podľa jedného
nášho tanečníka v ,,soláriách“) a
v hoteli Senator (podľa toho istého člena ,,Salvator“), zjedli sme
risky nabalené z domu, šaláty a
kadejakie ostatnie fajnoty. Ráno
po prebudení nás čakali raňajky a kúpanie v SPA centre priamo v Truskavci, ktoré nám spolu s ubytovaním a stravou taktiež
hradila ukrajinská strana. Sauny rôzneho druhu, bazény, voda
z mŕtveho mora a oddych, ako
sa po 12 hodinovej ceste patrí. Vyčvachtaní sme sa odobrali na obed, každá partia do svojej ubytovne. kam nás vozil minibus so sprievodcom. Nasledovala zvuková skúška, večera a samotné vystúpenie. Náš 2-hodinový program sme zložili z tancov, ktoré patria do
nášho repertoáru, zo spoločného bacúško – polomského čísla ,,Na Jána“ a polomsko – bacúškej zavíjanky a z tanečných vstupov Fsk Bacúšan. Záver sme venovali miestnym Ukrajincom v
podobe speváckeho rusínsko – ukrajinského vstupu. To, že mal veľký úspech, utvrdili aj mašle vo
farbách ukrajinskej vlajky zapletené vo vrkočoch
všetkých dievčat. Po vystúpení, ktoré predstavovalo prvý impulz na nadviazanie hlbšej medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry slovanských
národov, sme roztancovali divákov, vysvetľovali
priaznivcom, odkiaľ pochádzame a napokon sme
sa plynule odobrali na cestu na ubytovne. Unavení, no bez akýchkoľvek prekážok sme sa všetci
stretli v Sanatóriu ,,Športovec“(kde bývali Bacú-

šania) a zábava sa začala. Skončila v skorých
ranných hodinách, tesne pred východom slnka.
Zrazu nastalo prebudenie do ďalšieho rána, raňajočky a, ako inak, cesta na trhy , pričom jediným
šťastím pre ženy bolo, že ten väčší trh bol kvôli
cirkevnému sviatku zavretý. Ale aj napriek tomu
sme sa o ukrajinské Hrivne (skoro jak naše Evra)
patričným spôsobom postarali.
Aby sme neodišli bez stretnutia
s viceprimátorom Truskavca, v
poobedných hodinách sme boli
pozvaní na recepciu do jednej z
reštaurácii, kde sa spievalo, jedlo a tancovalo, debatovalo, fotilo a toho hej a tak. No a už bol
čas na cestu späť domov. Niektorí chceli ostať ale keď sa musí,
tak sa musí. Lúčenie, podávanie
rúk, záverečné fotenie aj s viceprimátorom a ujom Sergejom a
už sme sedeli znova v našom
autobuse. Stále po vystúpení sa
mi zdá, že cesta domov je kratšia. V tomto prípade bola až príliš krátka, no o to viac plná neodškriepiteľných zážitkov a smiechu. Aj sme si prekusli, bo nam
zabalili mjasko (Šašlik), šalatik a iné tradičné jedlá Ukrajincov. Neostáva mi teraz nič, len sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto zájazdu, s výnimkou obce,(okrem vypožičania reklamných predmetov, symbolov obce a
iné (Dianka, vďaka Ti) a tiež jedno veľké ĎAKUJEME tým, ktorí nás ﬁnančne podporili na úhradu
cestovných nákladov. Ďakujeme za ﬁnančné príspevky: Katke Kohútovej - 20,- Eur, ﬁrme JAKER
– 10,- Eur, Martinke Mesiarkinovej z Pohrebníctva MeMa– 20,- Eur, Beátke Murínovej – 10,- Eur,
Manželom Ing. Mariánovi a Ing. Janke Jagerčíkovým – 50,- Eur, Manželom Macke a Majkovi Veselovským – 50,- Eur, Ing. Ľudmilke Jagerčíkovej – 100,- Eur, Urbársko pozemkovému spoločenstvu Polomka – 150,- Eur a Rasťovi Skoršepovi (Beňuš) – 50,- Eur. Zo súborových prostried-

kov sme celkovú sumu doplnili o 100,- Eur a zvyšok sme si každý z cestujúcich hradili sami. Ešte
raz všetkým veľmi pekne ďakujeme za to, že vedia pochopiť dôležitosť reprezentovania obce ďalej
ako v rámci hraníc regiónu, Slovenska a v neposlednom rade mimo hraníc Európskej únie. S najväčšou pravdepodobnosťou sa stretneme opäť, a
to buď tu v Polomke alebo o rok v Truskavci. Verím však, že s väčšou ochotou a srdečnosťou z
našej strany. Spasiba!!!! (jedna naša členka takto
slovne vyriešila po hlbokej úvahe situáciu, keď sa
zrazila so staršou pani na trhu. Prvé, čo ju napadlo bolo slovo Sorry - prepáčte... no napokon to
skončilo poďakovaním JJJ).
S pozdravom, verná členka
Mgr. Darina Kubušová.
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Pamätáte sa?
Spoznávate?

Pred určitým časom sme obdržali stranu z výtlačku časopisu Nový svet z roku 1942. Na fotograﬁách sa podľa popisu nachádzajú
obyvatelia Polomky na ceste z kostola cez pôstnu nedeľu. Ak si spomeniete a spoznáte konkrétnych ľudí na fotograﬁách, neváhajte
a príďte do kancelárie kultúry porozprávať o nich. História slúži prítomnosti aj budúcnosti. Ďakujem.
Diana Ďurčenková

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č.51/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností
Obecné zastupiteľstvo v Polomke pri výkone svojej samosprávnej pôsobností v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 39 ods. 4) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o odpadoch) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
§1
6) Objemnými odpadmi sú také komu- neho odpadu a drobného stavebné- d) za zber, prepravu, zhodnocovanie predmety všetkého druhu, elektrooda zneškodňovanie odpadov platiť obci pad, priemyselné odpady, odpady z
Základné pojmy
nálne odpady, ktorých rozmery alebo ho odpadu,
1)Pôvodca odpadov je každý, koho množstvo neumožňujú zber zbernými 3) schvaľuje podmienky zberu a zhod- poplatok stanovený vo VZN o miest- obchodnej činnosti, odpady z potračinnosťou odpad vzniká, alebo ten, nádobami, ktorých je pôvodca odpa- notenia odpadov z obalov s osobami, nych daniach a miestnom poplatku za vinových predajní, z predajní mäsa,
zo zdravotníckych zariadení, kyseliny,
ktoré zabezpečujú plnenie povinnos- komunálny odpad,
kto vykonáva úpravu, zmiešavanie dov držiteľom.
alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ 7) Drobné stavebné odpady (DSO) sú tí podľa platného zákona o obaloch. e) pôvodca, ktorý nie je zapojený látky tekuté, toxické, zápalné, opotdo systému zberu, je povinný sa do rebované batérie a akumulátory, telá
§3
ich výsledkom je zmena povahy alebo odpady vznikajúce z bežných udržianeho zapojiť a prihlásiť sa na obec- uhynutých zvierat, horúci popol a pod.
Práva pôvodcu odpadu
zloženia týchto odpadov, t.j.:
vacích prác zabezpečovaných fyzic1) Pôvodca odpadu, za podmienky nom úrade najneskôr do doby jed- 4) Zberné nádoby sa nesmú odpada) fyzická osoba
kou osobou.
b) právnická osoba
8) Separovaný zber je zber oddele- splnenia povinností vyplývajúcich z ného mesiaca od vzniku povinnosti mi preplňovať, tie, ktoré sú opatrené
VZN o miestnych daniach a miestnom ukladajúcej platiť poplatok za komu- krytom, sa musia po vložení odpa2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu ných zložiek KO.
alebo fyzická osoba, alebo právnická 9) Druhotné suroviny sú odpady ur- poplatku za komunálne a drobné sta- nálny odpad podľa VZN o miestnych dov uzavrieť.
osoba, u ktorej sa odpad nachádza. čené na zhodnotenie (recykláciou, vebné odpady, má právo na pravidel- daniach a miestnom poplatku za ko- 5) Pôvodca odpadu je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné ná3) Prepravca odpadu je obcou zmluv- opätovným použitím alebo inými ný odvoz zmesových komunálnych munálny odpad,
doby. Pri jeho určovaní musí dbať
§5
odpadov, využiteľných zložiek odpane poverená organizácia na naklada- procesmi).
na to, aby:
Zber komunálnych odpadov
nie s komunálnym odpadom.
10) Elektroodpad z domácností je dov, podľa podmienok zvozu jednot1) Pre systém zberu komunálnych od- a) zberné nádoby neboli trvalo
4) Komunálne odpady (KO) sú :
elektroodpad, ktorý pochádza z do- livých druhov odpadov.
umiestnené na komunikácii, chodnía) odpady z domácnosti vznikajú- mácností fyzických osôb a z ob- 2) Pôvodca odpadu – nepodnikateľ, padov v obci sú určené:
ku alebo parkovisku,
ce na území obce pri činnosti fyzic- chodných, priemyselných, inštitucio- má právo ukladať objemový odpad a) 110 l a 240 l “kuka” nádoby,
b) vyhradené miesto umožňovakých osôb,
nálnych a iných zdrojov, ktorý je svo- celoročne na zberný dvor, resp. 2x b) 1100 l kontajnery,
b) odpady podobných vlastností a zlo- jim zložením a množstvom podobný ročne vyložiť odpad pred dom v čase c) špeciálne kontajnery na zber sepa- lo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účerovaného odpadu,
ženia ako z domácností, ktorých pô- tomu, ktorý pochádza z domácností zberu veľkoobjemového odpadu.
ly prepravy,
3) Pôvodca odpadu – nepodnikateľ, d) veľkokapacitné kontajnery,
vodcom je právnická osoba alebo fy- fyzických osôb.
zická osoba - podnikateľ, okrem od- 11) Kompostovanie je proces zhod- má právo ukladať na zberný dvor e) vrecia na zber separovaného od- c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena
padov vznikajúcich pri bezprostred- nocovania biologicky rozložiteľných nebezpečné odpady z domácností v padu,
nom výkone činností tvoriacich pred- odpadov, výsledkom ktorého je znovu množstve primeranom jeho spotrebe. f) špeciálne kontajnery na zber ne- prostredia,
d) sa nenachádzalo podľa možnos4) Pôvodca odpadu má právo na in- bezpečných odpadov,
met podnikania alebo činnosti práv- využiteľný produkt – kompost.
nickej osoby alebo fyzickej osoby 12) Stojisko - je spevnená plocha, formácie o systéme a rozsahu triede- g) malé smetné nádoby na verejných tí na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, frekvento– podnikateľa,
na ktorej sú uložené zberné nádo- ného zberu odpadu, ostatných zložiek priestranstvách
c) odpady z nehnuteľností slúžiacich by určené na zber zmesového ko- odpadu, o zberných miestach a ter- 2) Minimálny počet zberných nádob vaných miest,
pre jednotlivých pôvodcov, resp. dr- e) zberné nádoby boli uložené na
fyzickým osobám na ich individuálnu munálneho odpadu alebo separova- mínoch odvozu odpadu.
žiteľov odpadov sa stanovuje takto: spevnenom podklade,
§4
rekreáciu napríklad zo záhrad, chát, ného odpadu.
a) na jeden rodinný dom jedna 110 f) za čistotu a poriadok na stojiskách
Povinnosti pôvodcu odpadu
chalúp, alebo na parkovanie ale- 13) Nebezpečné odpady sú také odzberných nádob pri bytových domoch
bo uskladnenie vozidla používané- pady, ktoré majú jednu nebezpečnú 1) Pôvodca a držiteľ odpadu sú po- l nádoba,
b) v bytových domoch na jeden zodpovedá pôvodca odpadu. Za poho pre potreby domácnosti (najmä z vlastnosť alebo viac nebezpečných vinní :
rušenie tohto ustanovenia môže byť
garáží, garážových stojísk a parko- vlastností uvedených v prílohe č. 4 a) zapojiť sa do systému zberu komu- byt jedna 110 litrová nádoba,
nálnych odpadov v obci a toto zapoje- d) pri objektoch občianskeho vyba- uložená sankcia vo výške nákladov
vacích stojísk),
zákona o odpadoch.
d) všetky odpady vznikajúce v obci 14) Biologicky rozložiteľný odpad je nie sa preukázateľne deklarovať voči venia v závislosti od produkcie od- za jednorazové vyčistenie stojiska.
pri čistení verejných komunikácií a odpad vznikajúci zo záhrad (tráva, kontrolným orgánom a povereným padov, minimálne 1 ks 110 litrová Za znečistenie vzniknuté počas vývozu odpadu zodpovedá prepravca.
priestranstiev, ktoré sú majetkom konáre, lístie a pod.), z prípravy je- osobám zmluvou, dokladom o odo- „kuka“ nádoba,
obce alebo v správe obce, a taktiež dál a znehodnotených potravín z do- vzdaní odpadu odberateľovi, resp. e) ostatné prevádzky – podniky, ško- Prepravca môže zdokumentovaním
ly, 110litrové kuka nádoby minimál- znečistenia pred odvozom odpadu
preukázaním pri fyzickej kontrole,
pri údržbe verejnej zelene vrátane mácností..
preukázať, že znečistenie nespôsobil.
b) zabezpečiť si zberné nádoby zod- ne 5 ks
parkov a cintorínov a ďalšej zelene
§2
povedajúce systému zberu komunál- f) chaty, rekreačné zariadenia v závis- 6) Na chodníkoch a komunikáciách
na pozemkoch právnických osôb, fyPovinnosti obce
losti od produkcie odpadov, minimál- môžu byť zberné nádoby umiestnezických osôb a občianskych združení. Obec Polomka okrem povinnos- nych odpadov v obci,
né len na dobu nevyhnutnú pre úče5) Zmesový komunálny odpad je ko- tí uvedených v zákone o odpadoch: c) ukladať odpady alebo jednotlivé ne 1 ks 110 l „kuka“ nádoby,
munálny odpad, ktorý vzniká (ako 1) zabezpečuje separovaný zber pa- zložky odpadov a DSO na účely ich g) menší počet ako vyššie stanove- ly prepravy odpadov.
zvyšok) po vytriedení zložiek urče- piera, skla, plastov, kovov, pneumatík zberu na miesta určené obcou a do ný je možný na základe udelenia vý- 7) Vyberať zo zberných nádob v nich
zhromaždené odpady pred ich prených na zhodnotenie alebo zneškod- 2) zabezpečuje vytvorenie podmie- zberných nádob zodpovedajúcich nimky starostom obce.
nenie iným spôsobom vrátane texti- nok v zbernom dvore pre bezplatný systému zberu komunálnych odpa- 3) Do zberných nádob sa nesmú pravou je zakázané.
ukladať druhotné suroviny, objemné
lu do vyriešenia jeho separovania.
odber vytriedených zložiek komunál- dov v obci,
(Pokrač. v budúcom čísle)
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