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Opatrovateľka Svetla
Úbohý útulok kamenný,
v údele so zvieratmi sú zblížení.
Jozef sa preberie,
hodí na oheň priehrštie
vresu vetvičiek jemných.
Chlad preniká zo strán všetkých.
Nespíš, Mária?- pýta sa.
Ona odpovie: - Modlím sa.Mesačné svetlo sa prediera
a svätožiara sa vytvára
na hlave modliacej
pokornej a kľačiacej.
Čo počuje? Čo zakúša?
Tu teraz nič nepokúša.
A ohník praská a praská
a svetlo vzrastá a vzrastá.
To svetlo krásy nebeskej,
to svetlo už vyžaruje z nej.
Ona je opatrovateľka Svetla,
ktoré dá za spásu sveta.
Mária so Synom v náručí,
dieťa sa chveje plačúci.
Bozk Matky na hruď,
kde bude veľká rana,
potom, keď bude umučenie Pána.
Nepoškvrneným bozkom
predvídavo ranu lieči.
Jozef ako zasiahnutý bleskom
pokľakne, keď vidí dieťa v náručí
svätej Matky Božej.
Matka hľadá plienky,
Jozef s dieťaťom trasúci
túli ho k hrudi svojej.
Či o tom bolo zmienky?
Vďaka ti Bože, vďaka buď,
že prišlo na Zem spasenie,
vďaka ti Bože, vďaka buď
za sväté naše vykúpenie.
Mária Oceľová

December je pre mnohých
azda tým najpríjemnejším mesiacom v roku. Nevadí im mráz
ani chlad, sneh a poľadovica.
Práve naopak. Nastal čas sánkovania a vyštípaných líčok.
Isté je, že reč je o našich deťoch, ktoré december zbožňujú aj pre tajomný čas prekvapení. Vianoce a rozžiarený stromček, darčeky a príjemné napätie, ale aj predzvesť Vianoc,
ktorým je isto iste Mikuláš. Ani
tento rok neobišiel našu dedinu. Malí aj veľkí sa naň vzorne pripravili. Deti z našej materskej školy si pripravili pre Mikuláša program plný básničiek
a pesničiek. Roztomilé detičky
Mikuláš obdaroval sladkou odmenou. Škoda len, že niektorí výrastkovia, ktorých to príliš nezaujímalo, svojim rušivým správaním marili obrovskú snahu detičiek. Na rad prišli všetky deti, ktoré sa pre Mi-

Prišiel
Mikuláš
kuláša naučili básničku alebo
pesničku. Anjelik a čertík odmenili každé z nich. Na záver Mikulášovho pobytu u nás

Prišiel Mikuláš
Bioplynová
elektráreň
Malé zhodnotenie
Štyri ročné obdobia
Polícia upozorňuje

sme všetci spoločne rozžiarili vianočný stromček. Zážitok by to bol ešte lepší, keby
ho niektorí nevychovanci, ktorí sa nezmestia do kože nekazili hádzaním petárd. Odporúčam im hádzať ich na vlastných dvoroch pred zrakmi ich
rodičov. To už takí hrdinovia by
isto neboli.
D.Ď

Chrámový zbor z Pezinka
V nedeľu 11. 11. 2012 sme mali pekný zážitok v našom kostole pri prežívaní svätej omše, ktorú spevom doprevádzal chrámový zbor z Pezinka Ad UNA CORDA. Obohatil nás krásou spevu aj po sv. omši, za čo sme im všetci vďační.
Každý druhý rok zbor organizuje medzinárodný festival chrámových zborov v Pezinku. Želáme im veľa úspechov, zdravé hrdlá, aby aj cez spev oslavovali nášho Pána.
Michal Jenča

Pozvánka
Folklórna skupina Brezinky
a Detský folklórny súbor Brezinky
Vás srdečne pozývajú na

Vianočný program
25. 12. 2012 o 15.00
v kostole svätého Jána Krstiteľa v Polomke
Vstupné: 1€ - bude použité na dobročinné účely

Brezinky v Slovenskej televízii
Oznamuje všetkým fanúšikom Breziniek, že aj v závere roka
ich môžete vidieť, a to v televíznej relácii Kapura. Tak si nezabudnite 29.12 o 12.20 hod naladiť STV2 reláciu Kapura
a keby ste zabudli, tak ráno 30.12 to reprízujú.

Zmena telefónnych čísel
v NsP Brezno
Vážení občania, od 30.
11. 2012 sa mení telefónna
prevoľba 048 / 6302xxx na
novú: 048 / 2820xxx. Klapky
- posledné trojčíslie zostáva
nezmenené. Súbežne s novými číslami budú fungovať
ešte 2 staré: 048 / 6302 111,
resp. 048 / 2820 111 (spojovateľka) a 048 / 6302 130,
resp. 048 / 2820 130 (sekretariát). Za danú situáciu a prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.
NsP Brezno
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Náš Pán starosta obce Ing. Ján Lihan
a obecné zastupiteľstvo si robia čo chcú
v mesiaci november 2012
Štefan Molčan, SNP č. 20, 93 r.
Mária Oceľová, Štúrova č. 85, 80 r.
Margita Roľková, Kukučínova č. 27, 80 r.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
november 2012
Narodení:
Prihlásení:

Odhlásení:

Zomretí:

Harvan Denis, Hronská 37
Ing. Bošeľa Marián, Záhradná 17
Bošeľová Marta,
-„Bošeľová Miriam,
-„Bošeľa Maroš,
-„Homola Martin, Bernoláková 19
Homolová Vlasta ,
-„Homola Martin,
-„Homola Matúš
-„Kohár Ján, Komenského 100
Hason Jozef, SNP 5
Škvarková Renáta, Komenského 65
Kochová Vanesa,
-„Majerčíková Anna, SNP 177, 65 r.

Počet obyvateľov k 30.11.2012 - 3009

SPOMÍNAME
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal si všetkých, ktorých si mal rád.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.
Odišiel si a v srdciach nám bolesť zanechal,
tak rýchlo a bez rozlúčky, to nikto z nás
nečakal.
Dňa 2.decembra uplynuli 3 roky odvtedy ako nás opustil
Martin Belko
S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra Zuzana a Martina s rodinami

INZERCIA
Dám do prenájmu 3-izbový byt v Polomke Tel: 0944
364 241.

Pranostiky
na január
Ak je januára jasno, bude veľa ovocia. Aký január , taký jún.
Beda tomu roku , v ktorom v januári tráva rastie. Biely január, zelený máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na gazdovskom dvore. Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár. Január studený, marec teplý. Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať. Keď január nie je pod snehom,
beda poliam, lúkam a vrchom. Keď je v januári pekne, je pekné leto. Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno. Keď
nie je zima v januári, bude v apríli a v máji. Keď rastie tráva
v januári, zle rastie v lete. Keď sa rok so zimou a snehom
počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína. Keď v mesiaci
februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý. Keď vlci
a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu. Mnoho snehu
v januári, málo vody v apríli a máji. Na počiatku roku keď
sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy. Teplý január - poľutuj bože! V januári mráz - teší nás, v januári
voda - to je večná škoda. V januári mráz teší nás, v januári
voda - to je večná škoda. V januári sneh a blato, vo februári
mnoho mrazov zato. V januári veľa dažďa, ale snehu málo,
záhradám i poliam vždycky škodievalo.

Možno by pred schválením výstavby bioplynovej elektrárne obecným zastupiteľstvom mali o tom
rozhodnúť aj samotní obyvatelia obce Polomka a nie len starosta a obecné zastupiteľstvo. Veď je
to investícia, ktorá sa týka nás všetkých obyvateľov Polomky. Pekne je to napísané v Polomských
novinách v článku „Zasadalo obecné zastupiteľstvo“, že bioplynová elektráreň vyrába elektrinu
a teplo. Do fermentorov sa vkladá zelená hmota, alebo kravské hnojivo. Lenže páni zástupcovia
spoločnosti Bioplynová elektráreň Bacúch s.r.o. asi zabudli vysvetliť nášmu starostovi a obecnému zastupiteľstvu ako bioplyn vzniká. Bioplyn vzniká zo vstupných surovín činnosťou baktérií bez
prístupu vzduchu. Na fermentácii sa zúčastňujú rôzne druhy mikroorganizmov. Vzniknutý bioplyn
je v podstate zmesou metánu a CO2, ktorá obsahuje prímesi ako N2 (dusík), H2S (sírovodík), NH3
(amoniak), H2O (voda). Z prímesí je najproblémovejší sírovodík (H2S), pretože ak sa nachádza v
bioplyne v množstve nad 0,1 %, pôsobí korozívne na motory a technologické zariadenia. Amoniak
(NH3) je zase zdrojom nepríjemného zápachu a na výrobu bioplynu sa používajú zvyšky živočíšnej
a rastlinnej výroby a zo skládok komunálneho odpadu: energetické rastliny, zvieracie fekálie, čistiarenské kaly, vedľajšie živočíšne produkty, komunálne a potravinárske bioodpady, odpady zo zelene, skládky odpadov. Ďalej nám nedá sa neopýtať, prečo sa spoločnosť volá Bioplynová elektráreň
Bacúch s.r.o.. Nevieme, ale asi preto, že táto spoločnosť chcela túto elektráreň postaviť v obci Bacúch, s čím však občania obce Bacúch nesúhlasili. Možno by tu bola asi správna otázka, že „prečo?“. Ako sme už spomenuli v článku, tak bioplynová elektráreň do 0,99 MW potrebuje aj rastlinnú
výrobu, konkrétne táto elektráreň asi 500 ha ornej pôdy. Nevieme, ale pripadá nám to trocha barbarské, takto si znehodnocovať pôdu, nivočiť túto našu Polomku, ktorá by mala byť aj pekná aj dôsledná vo výrobe poľnohospodárskych produktov na pôde súkromných vlastníkov. Nemyslime si, že
potraviny, ktoré sa nám teraz dovážajú zo zahraničia budú vždy cenovo dostupné pre našich obyvateľov. Dosť nám naše hory zničili veterné kalamity a lykožrút a teraz dovoľme ničiť aj naše polia.
Nášho pána starostu, ani pánov z obecného zastupiteľstva asi nezaujíma, že ľudia si doma chovajú
nejakú tú kravičku, aby mali kúsok mlieka pre seba a my im odoberáme aj ten posledný kus pôdy,
ktorý majú, za účelom veľkého zisku pre určité spoločnosti. Spoločnosti, ktoré, podľa ich vyjadrenia
na obecnom zastupiteľstve, idú stavať prvú svoju bioelektráreň, bez akejkoľvek overenej skúsenosti. Možno by sa náš starosta a obecné zastupiteľstvo mali zamyslieť aj nad inými vecami, ako
sú len peniaze a možno by sa mali aj občania Polomky zamyslieť nad tým, čo nám táto bioplynová
elektráreň dá a čo nám zoberie, ak nie sme k obci Polomka ľahostajní.
My rozhodne žiadame, aby sa spravila celoobecná anketa a nech občania Polomky sami rozhodnú, či súhlasia, aby bola na území Polomka postavená Bioplynová elektráreň. Takto chceme, aby
sa demokraticky rozhodovalo o dôležitých otázkach obce.
Ján Kubuš, Klub strany SMER-SD Polomka

Bioplynová elektráreň
a náš chotár
Základom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je
aj jeho Program. Tento je veľmi potrebný, lebo na jeho základe sú tvorené body, ktoré hovoria o našich silných a slabých stránkach. Začal sa tvoriť v roku 2006. Do domácností
a do jednotlivých prevádzok boli doručené dotazníky, kde
sa mohli naši občania a majitelia prevádzok vyjadrovať.
Po ich spracovaní a vyhodnote- noviteľných zdrojov energie. Financoní boli zostavené ciele a priority na vanie vo výške 80 mil.Sk zo zdrojov
roky 2007-2013 v 5.bodoch. Pred EÚ, možnosť získať 95% a spoluútvorbou Programu hospodárskeho a časť obce 5%.
Pred takouto výzvou bolo potrebné
sociálneho rozvoja (PHSR) na roky
2007-2013 bolo potrebné vypraco- pozrieť a vidieť skutočne v činnosti tavať analýzu realizovaných opatre- kúto stanicu a poznať aj jej pracovné
ní za posledných 5 rokov a vychá- procesy. Regionálny ZMOS naplánodzať zo zistených silných a slabých val cestu do Rakúska- mestečka Güsstránok našej obce, hľadať a reali- sing, kde jedna z takýchto elektrární
zovať rozvojovú stratégiu na ďalšie je v prevádzke. Cesty sa zúčastnili
roky 2007-2013. Výsledkom bol do- starostovia a poľnohospodári. Videkument PHSR na roky 2007-2013 a li sme na vlastné oči ako to vyzerá a
aký to má dopad na životné prostrejeho 5 priorít:
– podpora trvalo udržateľného die a ako ,,zapácha“. O niekoľko mesiacov nato bola druhá návšteva, ktorozvoja
rú organizoval náš obecný úrad. Zú– ochrana životného prostredia
– investícia do občianskej in- častnili sa jej všetci poslanci OZ a zamestnanci obce. Mali sme možnosť
fraštruktúry
– rozvoj do občianskej spoločnosti vidieť, pýtať sa na všetko možné oko– podpora rozvoja služieb pre oby- lo činnosti bioplynky a jej dopad na
danú oblasť. Fotograﬁe, ktoré sa urovateľov
Po celkovom súhrne informácií, dis- bili dokazujú, že je umiestnená niekoľkusných stretnutí bol spracovaný do- ko desiatok metrov od obytnej zóny
kument PHSR na roky 2007-2013 a a Rakúšanom nezapácha. Po takejto
následne schválený uznesením OZ návšteve došlo k hlasovaniu a výsledč.29/2007 zo dňa 30.4.2007. Program kom bolo, že bioplynovú elektráreň
a jeho kroky sú zachytené aj v územ- vybudujeme v Polomke. S tým bola
nom pláne obce. PHSR je dôležitý do- spojená aj zmena územného plánu
kument, ktorý je súčasťou každej žia- obce – Doplnok č.3. S vlastníkmi podosti o získanie zdrojov z fondov či už zemkov sme uzavreli nájomnú zmluv rámci jednotlivých ministerstiev, ale- vu s výmerou, kde mala stáť spomínaná stavba. Zároveň sa priebežne
bo z fondov EÚ.
V rámci priority č. 2 – Ochrany pracovalo na projektov príprave, vyživotného prostredia je aj vybudo- konali sa geologické vrty. Počas roka
vanie bioplynovej elektrárne. Plá- 2007 sa čakalo na vyhlásenie výzvy
novaná realizácia: v roku 2008. Mož- z ministerstva pôdohospodárstva na
nosť ﬁnancovania z Opatrenia 22 Mi- čerpanie eurofondov. Obec bola prinimalizácia nepriaznivých vplyvov kli- pravená, ale výzva nevyšla. Do takto
matických zmien vrátane podpory ob- ﬁnančne náročného projektu obec

z vlastných zdrojov nakoniec nešla.
Medzičasom vidíme, že v Detve postavili 3 takéto elektrárne, teraz stavebne dokončujú v Medzibrode a do
konca roka uvedú do prevádzky a na
jar začnú stavať v Budči. Toto je iba
blízke okolie. Bioplynové elektrárne
sú založené na rôznych vstupných
materiáloch, ale cieľ je rovnaký. Zhodnotiť to, čoho máme dostatok (pôda,
zelená hmota) a získať výhodne to, za
čo draho platíme (energie). Zástupcovia z Budče majú záujem od nás odoberať lisovaný kal z našej ČOV, ktorý
by sa nevyužíval v Polomke.
V kruhoch, ktoré sa venujú tejto
činnosti je známe, že Obec Polomka
chcela realizovať takýto projekt. Nie
je potom nič čudné, že po neúspechu v Bacúchu oslovili našu obec.
Nie je mojím úmyslom komentovať,
prečo k realizácii v Bacúchu nedošlo. Som starostom Polomky a neprislúcha mi hodnotiť susednú obec.
Máme dosť svojich problémov, ktoré
nám treba riešiť. Ale nedá mi položiť
otázku, koľko ornej pôdy je v chotári
obce Bacúch? Nepestovalo by sa aj
na ornej pôde z nášho chotára? Kto
by sa nás pýtal či môžu? Na zvládnutie takto náročného projektu musia byť k dispozícii voľné zdroje a poľnohospodár.
Poslanci OZ sú zvolení demokraticky (takmer 90% z nich sú zvolení
tí istí po tretíkrát), tešia sa veľkej dôvere svojich voličov a na základe vyššie popísaných skutočností rozhodli,
že dajú priestor investorom pre takéto riešenie.
Skutočnosť, že investor prejavil záujem o výstavbu musí vyhodnotiť poľnohospodár. Ten rozhodne, koľko vyčlení ornej pôdy na pestovanie zelenej hmoty ( bežné komodity – kukurica, lucerka, tráva). Pre tento typ elektrárne sa počíta so 400 ha ornej pôdy.
Podľa mojich informácií sa neuvažuje, že z nášho chotára sa vyčlení celá
výmera, ale podotýkam je to zmluvný
(Pokrač. na str. 4)
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Vďakyvzdanie
Postretli sme sa opäť pri výročí,
ako nad zázrakom otvárame oči.
Slovákia nie je už len snové zdanie.
Bohu za to patrí naše vďakyvzdanie.
Aj keď nový rok sa najmä času týka,
o to významnejšie vlaje symbolika,
zástavy, čo pravdu o národe hlása
je v nej múdrosť predkov, dobro, cesta a krása.
Pod jej farbami je naša pravlasť svätá
nestratili sme sa v labyrintoch sveta.
Máme vlastnú vládu, vlastné ambasády,
Slovenský prezident z rámu na nás hľadí,
slovenská hymna už roky nie je druhá
slovenská zástava ako jasná dúha,
preklenutá dlhé tisícročie knuty,
vyniesla na svetlo zastrčených v kúty.
Nad tatrou sa blýska len na lepšie časy,
kto sa Slovák cíti, k Slovači sa hlási.
Už mu prichodí len chcieť a sebe veriť,
Nie sa s neúspechmi včerajšími zmieriť,
,, Ak chcete ďalej prísť, ak my dôjdeme,
treba vám viac vedieť ako čo my vieme,,
toto nám naveky odkázal náš básnik.
Nech tie múdre slová nezabudne nik.
Nám treba odvaha zdvihnúť hlavu hore,
urobiť poriadok na národnom dvore
a byť zodpovedným hospodárom štátu.
Doma či v cudzine, kto kolísku má tu,
nech činmi otčine pomáha k jej blahu,
nech svorne vychádzať s národmi má snahu
Slovenský náš obzor v srdci Európy
nech len blahodarný, žičlivý dážď kropí,
a nech sa našej vlasti nič zlého nestane.
Aby sme vždy jej zrod svorne oslávili,
to si zavinšujme v tejto slávnej chvíli.
Jozef Jagerčík

ÚSPECH
TANEČNÍKOV ZUŠ
Dňa 10.11.2012 sa konal už štvrtý ročník medzinárodnej tanečnej súťaže v Banskej Štiavnici o Pohár primátora mesta. Našu polomskú umeleckú školu zastupoval
tanečný pár Erik Bošeľa a Timea Tyčiaková, ktorí získali krásne 2. miesto v registrovaných pároch, v kategórii D juniori.

Štyri ročné
obdobia
Divadelnú hru Vinka Moderndorfa uviedli v premiére ochotníci z Breziniek a ich hostia 10. novembra. Už osoby a obsadenie napovedali, že vzhliadnutie tohto predstavenia určite nebude premárnený čas. A kto prišiel, videl, neobanoval a dá mi za pravdu. Napriek tomu, že divadelná hra Štyri
ročné obdobia bola napísaná pred niekoľkými desaťročiami,
zdalo sa že ju autor stvoril len včera. Mení sa doba, zriadenie, dátum, ale ľudia sa nemenia. Charakter vyššej spoločnosti reprezentovaná pánom poslancom, jeho rodiny a detí,
vymožiteľnosť práva nahrádzajúce iné skupiny – celky ako
dnes. Komické situácie s ukrývaním nie práve čistého majetku, túžba mladých po živote na vysokej nohe a ich nepríjemné prebudenie z toho sna, odveká túžba po láske znásobené hereckými výkonmi aktérov vyvolávali výbuchy smiechu
v sále kultúrneho domu. Brezinky opäť raz ukázali, že nielen
ľudová kultúry je im blízka, ale dokážu svoj talent rozvinúť aj
v dramatickom umení. Čo je možno asi aj náročnejšie, popri
pracovných a rodinných povinnostiach sa učiť texty a chodiť
na skúšky. No zvládli to na výbornú a nám divákom pripravili úžasný zážitok.
D.Ď
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Malé zhodnotenie
na záver roka
je namieste aj v našom kolektíve. Môžeme smelo povedať,
že Brezinky prežili náročný, ale úspešný folklórny rok. Plný
pekných vystúpení, milých stretnutí, ba aj príjemných ocenení či pochvál, ale hlavne spoločných zážitkov.
V závere roka bývame najviac vystúpili folklórne skupiny z Rožvyťažení. Nie je to inak ani ten- ňavského Bystrého, gemerskej
to rok. Pripravovali sme premié- Polomy, Prče, Rejdovej, Gočoru divadelného predstavenia aj va, Čiernej Lehoty, Vyšnej Slanej
vianočný program. A čakali nás a Rožňavy. Organizátori pripravili
ešte vystúpenia, ktoré bolii plá- aj sprievodné súťaže - O najlepšiu
nované. 11. novembra sa konala gazdinú roka, do ktorej prihlasujú
krajská súťažná prehliadka Festi- zúčastnení tradičné jedlo, O gazval hudobného folklóru v Sloven- du roka- tento rok chlapi predviedskej Ľupči. Súťaž ľudových hu- li svoje zručnosti pri žehlení košedieb, speváckych skupín, sólistov le a tiež súťaž O najkrajší ľajblík
spevákov a inštrumentalistov, na a kožúšok. Pravdaže aj my sme sa
ktorej sa zúčastnila naša ženská zapojili a boli úspešní. Naša štrúdspevácka skupina. Najlepší z ce- ľa vyhrala a získali sme titul gazlého kraja sa v trojhodinovom zá- diná roka, Peťo Švidraň nás prepolení uchádzali o postup na ce- svedčil, že pigľovať zna a získal
loslovenskú prehliadku. Postúpiť titul Gazda roka.
môžu iba tí najlepší a podľa poroAj nasledujúcu sobotu 1.12 nás
ty z našej kategórie zlaté pásmo čakala cesta na východ, na nahrás postupom získala mužská spe- vanie silvestrovskej Kapury v Kovácka skupina Bažalička, zlaté šiciach. Spolu s FS Váh z Liptovpásmo s návrhom na postup diev- ského Mikuláša, FS Zemplín z Mičenská spevácka skupina FS Ur- chaloviec a FSk Prenčovan z Prepín a naše ženy získali zlaté pás- nčova. Na tak náročný deň bolo
mo spolu s FSk Čierťaž, Veľká Le- potrebné si nabaliť jediva i pitiva.
hota, Vidovenky, Marína, Hrušov. Len poniektorí účastníci zájazdu
Strieborné pásmo získali Koka- si to nechali v autobuse, a tak sa
van, ŠejHáj, Prenčov, Dobrona, domáce zásoby dojedali o polnoFS Háj a bronzové pásmo Budín- ci, keď sme skončili. No a kto večanka. Podobne boli vyhodnotené del, že autobus bude inde parkosólo spev, tradičné ľudové nástroje vať? Hneď pri príchode nás vyboza ľudové hudby. Keďže sme vystu- kávala naša prechodná Košičanpovali v úvode súťaže, mali sme ka Pavlínka.Ci pana, riadny uvítací
možnosť vidieť ostatných súťažia- výbor. Len Turčiník, tiež prechodcich a porovnať ich výkony, ktoré ný Košičan nestihol, lebo zmeškal,
boli na veľmi dobrej úrovni, aj pod- ta ho musel doviezť taxík. Vypoľa slov hodnotiacej poroty. ( Samo- čuli sme si inštrukcie produkčnej,
zrejme aj podľa nás, veď my ženy že čo a jak, dali si rozcvičku a aj
sme riadna porota).
zahriali našich dvoch hudobníkov
Rok na Gemeri patrí medzi naše na prevádzkovú teplotu ( lebo do
najobľúbenejšie podujatia. V Sla- rána hrali Bacúšanom v Zrkadlovošovciach sa 24. novembra ko- vom háji, tak boli rozospatí) a už
nal 18. ročník slávností zvykov nás bral Roman ( pracovným mea obyčají Gemera. Dvojdňový fes- nom – Ten s vrkočom) nahrávať
tival vyvrcholil programom Čo sta- zvuk. A celky sa nám to aj hneď
rí pamätajú- mladí zachovávajú. podarilo. Takto povzbudení a vyteV programe, ktorý moderovali ne- šení sme sa prezliekli do krojov nezabudnuteľné moderátorky – tet- vediac, čo nás ešte čaká. Previezli
ky ( aj naša známa teta Brdárska), nás do hotela, v ktorom sa nahrá-

val obraz a až tu sme zistili čo stojí
desať minút slávy. Od druhej poobede do polnoci. A risky v autobuse. Aj voda. Pálenka a orechovníky s buchtami boli našťastie s nami
a ešte nás prišiel pozrieť aj pán
Hojčuš (pôvodom Polomčan, bývajúci v Košicoch) a tiež dačo priniesol, tak sa nám lepšie čakalo,
kým prídeme na rad, lebo nevieme prečo, režisér nás nechal na
záver programu. Nuž sme si vychutnávali nahrávaciu atmosféru. V rámci hesla ,, tleskejte jak
blbí“ sme sa ako diváci natlieskali, najačali do poriadku. Pojedli šitko zo stolov, len Hanka Turčinka
oviešťala, že budú práznie stoly
v zábere. A keď sme už konečne
prišli na rad takto vyšťavení, tak
nám dal režisér ešte riadne zabrať. Znova, znova ...znova. Nuž
záberov si porobili hodne, majú
z čoho vyberať. No čo... Svetská
sláva, poľná tráva. na záver sme
sa odfotili s moderátorkou Katkou
a s pocitom dobre vykonanej práce sme išli hľadať autobus. Počas celého dňa sa nikto nesťažoval, nereptal, nevyrušoval a každý
trpezlivo čakal. Naozaj sa všetci
zúčastnení správali veľmi profesionálne. Veď to bude aj možno
vidno. Tak si nezabudnite 29.12
o 12.20 hod naladiť STV2 reláciu
Kapura a keby ste zabudli, tak
ráno 30.12 to reprízujú.
PS: A aby sme nezabudli ...to všetko je vďaka Vám BREZINKY...
Vďaka našej hudbe, deťom, mládeži aj Vám starším. Vďaka vašej obetavosti, vytrvalosti a láske
k našim tradíciám. To čo sme spolu vytvorili za ten krátky čas, je
už navždy zaznamenané a bude
sa o nás rozprávať, či už tak alebo onak. Lebo sme zanechali pre
ďalších malý odkaz, malú stopu
na tejto zemi. Aby raz, tí čo prídu za Vami, mali v čom pokračovať. Lebo sme spravili kus poctivej práce a ja Vám za ňu ďakujem.
Marta Pisárová
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POLÍCIA UPOZORŇUJE
Bezpečnosť chodcov v cestnej premávke
Za posledné dva mesiace v roku 2012 došlo v okrese Brezno k zvýšeniu dopravných nehôd s účasťou chodcov. Pri 7 dopraných nehodách boli 2 dopravné
nehody s následkom smrti, 2 dopravné nehody s ťažkým ublížením na zdraví a 3 s ľahkým ublížením na zdraví. K tejto nepriaznivej situácii prispievajú
zhoršené poveternostné podmienky spojené so zhoršeným stavom komunikácií, kde sa vplyvom sneženia a nízkych teplôt vytvára klzká vozovka a poľadovica na chodníkoch. Týmto sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku kolíznych
situácií pri prechádzaní chodcov cez cestu, kde môže dôjsť k ich stretu s motorovými vozidlami, nakoľko sa značne znižuje účinnosť bŕzd motorových vozidiel. Preto upozorňujeme chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili ostražitosť na cestách počas zimných mesiacov, správne zhodnotili konkrétnu situáciu a neprechádzali cez cestu, ak prechod cez ňu nie je
bezpečný. Nevstupovali na vozovku, ak nemajú dostatok času na bezpečný
prechod cez vozovku, a ak prichádzajúce vozidlo nie je v dostatočnej vzdialenosti potrebnej pre zastavenie vozidla vodičom, vzhľadom na stav vozovky.
Použitie reﬂexných prvkov na sebe, prípadne bezpečného reﬂexného
odevu za zníženej viditeľnosti mimo obce je v zmysle zákona o cestnej
premávke povinné, ale odporúčame tieto prvky používať aj v obci, nakoľko výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov.
...
Okresné riaditeľstvo PZ, oddelenie dokladov oznamuje občanom, že dňa
2.11.2012 sa začalo používať mobilné pracovisko na vydávanie dokladov. Toto
pracovisko je určené pre občanov s obmedzenou pohyblivosťou alebo občanov dlhodobo pripútaných na lôžko. Občania môžu na každom okresnom riaditeľstve Policajného zboru požiadať o to, aby ich pracovníci mobilného pracoviska navštívili priamo doma, kde im nasnímajú tvár a zapíšu všetky potrebné
údaje na vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo vodičského
preukazu. ten im po vyhotovení bude doručený priamo domov.
Žiadosť o vydanie dokladov sa podáva príslušnému úradu osobne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, musí podať žiadosť
jeho opatrovník. Podať žiadosť o vydanie dokladu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne ( ďalej len ,, bezvládny občan“), aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie,
na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana podľa § 3 ods.1, podpis sa
nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti bezvládneho
občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže
podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko.
Je ďalej potrebné upovedomiť občanov, že podľa zák.224/2006 Z.z.§2 odst.2
,,občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok
veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“. Patria sem aj občania
bezvládny a zbavení spôsobilosti na právne úkony.
ORPZ Brezno

vzťah poľnohospodára a investora. Napríklad bioplynka v Medzibrode má zaistenú dodávku zelenej hmoty aj zo Závadky nad Hronom. Zároveň si nepamätám, žeby poľnohospodárovi niekto určoval, že kde a koľko
má sadiť zemiakov, koľko a čo zasiať
a pod. Vždy sa riadil zemepisnou polohou krajiny a ekonomikou.
Barbarské nie je pestovať a obrábať
poľnohospodársku pôdu. U nás sa
neplánuje zastavať ju skladmi, solárnymi elektrárňami a pod. ako na západnom Slovensku na úrodnej pôde.
Barbarská bola kolektivizácia poľnohospodárskej pôdy a následné neodborné a necitlivé zásahy (rozoranie medzí, ktoré plnili svoju funkciu,
zničenie množstva užitočného hmyzu, vtáctva), ktoré znamenajú odplavenie ornice.
Prežiť drobným pestovateľom iba
z výsledkov práce na pôde sa nedá.
Týmto postupne začal zanikať prirodzený vzťah ďalších generácií k pôde
a životnému prostrediu. Po roku 1989
sa načas obnovilo nadšenie začať obrábať pôdu. Záujemcom bola poskytnutá náhradný výmera pôdy. Túto postupne vracajú späť, lebo hospodáriť a chovať si kravičku nie je jednoduché. Rozhodne sa nedá chodiť do
práce a popri tom sa venovať hospodáreniu. Voľnej pôdy je stále dosť
aj pre potencionálnych záujemcov
o chov dobytka.
Naši obyvatelia sú aj vlastníkmi záhrad. Často ma navštevujú občania,
že záhradu nemá kto pokosiť a čo
s trávou? Niektoré záhrady sa už ani
nekosia a tráva vysýcha na koreni. Je
možným zdrojom požiaru, ktorý môže
ohroziť naše príbytky.
Jadrové elektrárne nezapáchajú, dovážame drahé jadrové palivo, nákladne skladujeme nebez-
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Bioplynová elektráreň
a náš chotár
pečný- rádioaktívny vyhorený odpad. V tichosti ohrozujú naše zdravie – môžu zabíjať.
Naše myšlienky a rozhodnutia vychádzali z poznania. Prežili sme tu
roky, ktoré nám ukázali, ako naši otcovia a starí otcovia pracovali a žili
prevažne z plodov našej polomskej
zeme. Budovali usadlosti napr. Kejda. Aj preto si vysoko vážim názor poslancov OZ, pracovníkov obce ako aj
drobných poľnohospodárov – našich
občanov, že im leží na srdci náš chotár a jeho vzhľad.
Cestovať či už do Českej republiky,
alebo do susedného Rakúska a pozorovať úhľadný, pestovaný kraj a následne sa vrátiť domov do zarastenej
a neupravenej krajiny je nepríjemná
vec. Chotár, ktorý je na strane za Hronom tak zarastený a spustošený, že
keď idete na huby, tak si musíte dávať pozor, aby ste nezablúdili. Nekultúrne dreviny vŕby, osiky a pod. sa už
tlačia do Hrona a na ornej pôde v blízkosti obce sa pasie dobytok. K tomuto treba prirátať ľubovoľný výrub stromov, rozhádzané konáre a často vyvezený domový odpad. V blízkosti
obce sa nachádzajú rozobraté bývalé hnojiská, cez obec sa vyváža čerstvý maštaľný hnoj, ktorý je mnohokrát rozkydaný po uliciach. V poslednom období je v móde nechať v blízkosti poľných ciest biele obalové fólie z balíkov senáže.
Áno, život poľnohospodára je
veľmi ťažký. Dopestuje úrodu, výkupná cena je nízka, splatnosť faktúr dlhá, nevymožiteľnosť práva, pracovníkom treba vyplatiť mzdy, odvody, práca sviatok – piatok, nafta drahá, nepredvídateľné počasie – skrát-

ka začarovaný kruh.
Poľnohospodár potrebuje finančnú stabilitu. Tu nepomôže známe – bolo by treba. Nepomôže politika, kluby, Bratislava. Musíme si pomôcť sami, počúvať zdravý sedliacky rozum.
Pri rozhodovaní sme vychádzali z toho, že náš chotár je veľký. Má
približne 600 ha ornej pôdy a niekoľkonásobne viac trávnatej plochy. Ak
poľnohospodár vstúpi do tejto spoločnosti a vyčlení časť ornej pôdy (podľa svojho rozhodnutia), bude mať stály príjem z predaja elektrickej energie.
Pre svoju doterajšiu činnosť bude potrebovať novú pôdu a začne postupne obnovovať trávnaté plochy, ktoré
sú teraz zarastené. Takto sa vytvoria
nové pracovné miesta. Obyvatelia,
ktorí majú záhrady a polia môžu ich
kosiť, zelenú trávu odviesť do elektrárne, kde sa odváži a dostanú za ňu zaplatené. Týmto vznikne motivácia, ako
si privyrobiť a zároveň upravovať ráz
krajiny. Maštaľný hnoj pôjde priamo
do bioplynky a výstup z nej ako sušina
sa použije opäť ako hnojivo do pôdy.
Vážení občania, považoval som za
povinnosť Vás informovať o opodstatnení rozhodnutia OZ dať možnosť postaviť bioplynovú elektráreň v našom
chotári, a to bez ﬁnančnej spoluúčasti obce. Ak niekto má už vypočítané,
že spoločnosť bude mať veľký zisk,
má možnosť takúto stavbu realizovať zo svojich zdrojov alebo z úveru. OZ a vedenie obce takúto možnosť len privíta.
Ďakujem za porozumenie
občanom Polomky
S úctou Ing. Ján Lihan,
starosta obce Polomka

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č.51/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností
(Pokrač. z minul. čísla)
3) Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené:
a) na ceste alebo na inom verejnom
priestranstve zabezpečí správca cesty,
b) na inom mieste než podľa písmena
a) zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec,
c) v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na
tohto vlastníka.
§ 14
Nakladanie
s nebezpečnými odpadmi
1) Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
2) Je zakázané riediť jednotlivé druhy NO, zmiešavať jednotlivé druhy NO
navzájom alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
3) Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín zabezpečujú ﬁrmy s
oprávnením udeleným na túto činnosť
príslušnými orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.
§15
Preprava

komunálnych odpadov
1) Prepravu komunálnych odpadov vykonáva oprávnený subjekt (ďalej prepravca) na základe zmluvy s obcou.
2) Pôvodca odpadov je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou
odpadov, najmä dbať aby boli odpady
riadnym spôsobom uložené v zberných
nádobách umiestnených na vyhradenom mieste a prístup k nádobám bez
prekážok. Inak prepravca môže odmietnuť prepravu odpadov.
3) Prepravca môže odmietnuť prepravu
aj ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, alebo triedená zložka odpadu v zbernej nádobe je
znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba po dotriedení bude zobratá pri ďalšom zvoze .
Pracovníci zabezpečujúci zber sú povinní o tejto skutočnosti informovať
obec (počet zberných nádob a lokalita ich umiestnenia).
4) Zmesový komunálny odpad prepravca musí vyvážaťpodľa harmonogramu
§16
Zhromažďovanie, ukladanie
a zneškodňovanie odpadov
1) Komunálne a drobné stavebné odpady vzniknuté na území obce sa zneškodňujú v zariadeniach určených na

zneškodňovanie odpadov.
2) Zneškodňovanie odpadov sa riadi
všeobecne záväznými právnymi predpismi a platným prevádzkovým poriadkom príslušného zariadenia.
3) Zberný dvor na zhromažďovanie separovaného odpadu sa nachádza na
ulici Osloboditeľov č. 3. Zberný dvor
je určený na ukladanie odpadu pre
občanov obce Polomka.
Prevádzka Zberný dvor na ulici Osloboditeľov slúži na:
objemný odpad ( starý nábytok , koberce, a pod.) drobný stavebný odpad (1 m3 ročne od
jednej fyzickej osoby) drevo pneumatiky vyradené elektronické a elektrické zariadenia v pôvodnom stave - (chladničky, práčky, televízory, mobilné telefóny,
mikrovlné rúry, kávovary, počítače , tlačiarne a pod.)
kovový šrot vyseparovaný odpad ( papier, sklo,
plasty) nebezpečný odpad (odpadový motorový olej, prepálený olej z - domácností,
farby, lepidlá, tlačiarenské farby, batérie, akumulátory, žiarivky)
3) Na Zberný dvor sa zakazuje ukladanie

a) komunálneho odpadu z činnosti prevádzok (okrem vyseparovaných komodít - papiera, skla,
plastov, kovov) a stavebného odpadu
z činnosti stavebných ﬁriem,
b) odpadu z okolitých obcí (od obyvateľov a prevádzok).
4) Podmienky ukladania odpadu
a) občania vkladajú odpad do označených veľkoobjemových kontajnerov alebo vyhradených priestorov,
b) drobný stavebný odpad, objemový
odpad a nebezpečné druhy odpadov
sa evidujú podľa druhu, množstva a
osoby, ktorá ho priviezla,
c) osoby, ktoré privezú odpad sa pohybujú v areáli len v sprievode zodpovedných pracovníkov.
5) Areál „Zberných surovín“ pri železničnej stanici je určený na dočasné
ukladanie pneumatík pred ich odvezením odberateľovi,
6) Ukladať komunálne odpady na iných
miestach ako aj spaľovať komunálne
odpady je zakázané.
§17
Sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN
vykonávajú:
a) starosta obce
b) poverení pracovníci obecného úradu
c) príslušné orgány štátnej správy v roz-

sahu svojich kompetencií
d) komisia ŽP pri obecnom zastupiteľstve
e) poslanci obecného zastupiteľstva
f) iné osoby poverené starostom obce.
2) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje
starosta obce.
3) Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje ako priestupok pokutou do 33 eur.
4) Okrem toho za porušenie tohto VZN
môže starosta podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť
právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 6 638 eur.
§18
Záverečné
ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Polomke
sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa
23.8.2012 uznesením číslo 126/2012OZ.
2) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Polomke, t. j. od 8.9.2012.
3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce Polomka č.
22/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.
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