Mesačník občanov obce Polomka  Ročník XXII  15. marec 2012  Nepredajné

3
Po troch rokoch
Nedá sa chvíľu nepostáť,
núti ťa čosi spomínať,
mnoho a mnoho, mnoho ráz
chrbát sťahuje ostrý mráz.
Teraz už po troch rokoch
žijete v čase krokoch
v srdciach boľavých vám blízkym,
neradíte sa k predstavám hmlistým.
S bázňou a pietou sa tu koríme,
za pokoj duší prosíme.
Mária Oceľová

Ako sme volili
Úspešní tanečníci
Ako sme nepochovali basu
Zápis do prvého
ročníka
Stavebné pozemky
na predaj

Zmŕtvychvstanie
Obetou Pána zmizol starý človek v nás.
Pane, Ty si kameň uholný,
div slávny, obdivuhodný.
Tvoj kríž povzniesol nás,
jasajme v deň Tvojho zmŕtvychvstania.
Vzdávajme Ti vďaky do svetaskonania.
Mária Oceľová

OBEC POLOMKA, zastúpená starostom obce

VYHLASUJE
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3
zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na funkciu riaditeľa/ku
Základnej umeleckej školy v Polomke.

Ako sme volili
10. marca 2012 sa uskutočnili voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky.
V našej obci voľby skončili s nasledovnými výsledkami:
1. Zelení – 2 hlasy
2. KDH – 80 hlasov
3. SDĽ – 16 hlasov
4. SNS – 52 hlsov
5. Obyčajní ľudia – Nezávislé osobnosti – 101 hlasov
6. SaS – 28 hlasov
7. Právo a Spravodlivosť - 2 hlasy
8. Náš kraj - 0
9. Strana zelených - 5 hlasov
10. Ľudová strana – Naše Slovensko – 127 hlasov
11. Smer-SD – 758 hlasov
12. Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska - 4 hlasy
13. Národ a Spravodlivosť – naša strana - 8 hlasov
14. KSS – 22 hlasov
15. Strana Rómskej únie na Slovensku - 0
16. Most-Híd- 8 hlasov
17. 99 percent občiansky hlas - 16 hlasov
18. ĽS-HZDS- 11 hlasov
19. Strana + 1 hlas - 0
20. Robíme to pre deti – SF- 1 hlas
21. Obyčajní ľudia - 2 hlasy
22. SDKÚ-DS - 57 hlasov
23. Strana občanov Slovenska- 3 hlasy
24. SMK- 0
25. Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej - 5 hlasov
26. Strana živnostníkov Slovenska - 1 hlas
Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 2477
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 1343
Účasť na voľbách – 54,21%

Prosba o pomoc
Folklórna skupina Brezinky má v úmysle zostaviť dokument
o tradíciách, zvykoch, piesňach, pracovných činnostiach
počas roka v Polomke. Potrebujeme k tomu aj vašu pomoc.
Prosíme všetkých Polomčanov, ktorí majú doma odložené staré fotografie alebo predmety týkajúce sa týchto tradícií, aby nám ich pre prípravu dokumentu zapožičali. Priniesť
ich môžete v pracovné dni do kultúrneho domu do kancelárie kultúry na poschodí pani Ďurčenkovej alebo na obecný
úrad pani Maruškinovej. Za vašu pomoc srdečne ďakujeme.

Podmienky:
ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru s príslušným zameraním, ktoré zodpovedá pedagogickej spôsobilosti na uvedený typ školy,
absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhradnej formy podľa Vyhl. MŠ SR č. 41/1996
Z. z.
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
znalosť školskej legislatívy,
riadiace a organizačné schopnosti,
spôsobilosť používať spisovný slovenský jazyk v úradnom a bežnom styku.
Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť do 13. apríla 2012
do 14.00 hodiny s nasledovnými dokladmi :
overené doklady o vzdelaní,
profesijný životopis s uvedením odbornej praxe,
bezúhonnosť zdokladovať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
písomný návrh koncepcie rozvoja ZUŠ Polomka,
súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a doba platnosti súhlasu.
Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
Doklady do výberového konania je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke
s označením : „Výberové konanie riaditeľ ZUŠ – neotvárať“ na adresu :
Obec Polomka, Obecný úrad, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka.
Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

OKRESNÉ ÚSPECHY ŽIAKOV ZUŠ POLOMKA
V mesiaci február sa konal 1.ročník okresnej súťaže v hre na keyboarde v Brezne. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZUŠ Brezno, Valaská
a Polomka. Súťažilo sa jednokolovo v piatich kategóriách. Našu ZUŠ reprezentovali
žiaci p. učiteľky D. Funďovej. V prvej kategórii sa umiestnila na 1.mieste Anežka Králová, ktorá zaujala svojou výbornou technikou hry a prednesom skladieb. Porota mala
ťažkú úlohu vybrať tie najšikovnejšie a najtalentovanejšie deti. Hodnotila sa technická
zručnosť žiakov, kreativita a celkový umelecký dojem prednesenej skladby .Žiaci
predniesli skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru, vrátane populárnej
hudby. V druhej kategórii bodovali naši žiaci
Kamil Ševc, ktorý obsadil 1.miesto a Matúš

Maruškin získal krásne 2.miesto.V tejto silnej konkurencii obstáli naši žiaci na výborných miestach, ktoré sú pre nás motivujúce
do budúcna. Diplom za účasť získala žiačka Kristínka Maruškinová. Radosť a potešenie z hry sa odzrkadľuje na výkonoch našich
žiakov, ktorí sa aktívne zapájajú do rôznych
aktivít našej ZUŠ. Cieľom pedagógov našej
školy je vychovať dobrých muzikantov, ktorí sa budú vedieť uplatniť ako sóloví hráči
alebo členovia rôznych hudobných zoskupení. Vďaka kreatívnemu prístupu riaditeľky školy a vysokej odbornej znalosti pedagógov našej ZUŠ Polomka, deti dostávajú
tie najlepšie základy z oblasti umenia hudby ,farby a tanca.
Darina Funďová
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Kričím, lebo musím !
v mesiaci marec 2012
Františka Skalošová, Odbojárov 26, 80 r.
Jozef Buvala, Štúrova 102, 91 r.
Jozef Majerčík, Záhradná 30, 80 r.
Rudolf Vernársky, SNP 95, 80 r.
Mária Guzmová, Kukučínova 17, 99 r.
Emília Gergeľová, Štúrova 82, 85 r.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2012
Narodení:

Pušková Sara, Osloboditeľov 41
Škopová Petra, Komenského 131
Dányi Jozef, Hronská 12
Lunter Martin, SNP 139
Prihlásení: 0
Odhlásení: 0
Zomretí:
Lihanová Magdaléna, Štúrova 33, 97 r.
Tokárová Anna, Komenského 64, 75 r.
Horváth Jozef, SNP 79, 90 r.
Počet obyvateľov k 29. 02. 2012 - 3009

SPOMÍNAME
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v naších srdciach budeš navždy žiť.
18. marca uplynie práve päť rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starký a prastarký
František Mesiarkin.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry s rodinami.
...
Keď zomrie otec, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak otec vedel mať rád.
10. apríla si pripomenieme 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný
Pavel Lihan
S bolesťou v srdci spomína manželka,
synovia Pavel a Peter s rodinami,
vnúčatá Alenka a Patrik
...
V diaľ odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť trápi,
ale teba nám už nič nenavráti.
28. februára sme si pripomenuli 24. výročie
úmrtia a 6. marca nedožité 67-te narodeniny nášho drahého
Jozefa Špindera
S láskou a úctou spomína mama, manželka,
syn Štefan s rodinou, dcéra Janka s rodinou,
sestra Anna s rodinou, švagrovia a švagriné.
...
Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Už niet návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
Bez teba už žiť musíme,
no v srdciach našich ťa stále nosíme.
9. marca sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia milovanej
Emílie Skalošovej
S láskou a úctou spomínajú syn Jaroslav
a syn Ján s rodinami

V ostatnom čísle Polomských noviniek sa stala grafická
chyba v rubrike Spomíname, za ktorú sa ospravedlňujeme.
Spomienka na Ing. Jána Oceľa a jeho syna Romana Oceľa sa končila veršom ...za nás sa ticho modlíte... Ďalších
sedem veršov patrilo spomienke na pána Michala Šimnu.

Už roky pozorujem v srdci dediny dym zo spálenín
plastov a rôznych chemických odpadov. Môj nebohý
syn pred rokom niekoľkokrát stál pri okne a ostro kritizoval neznámeho adresáta, ktorý spaľovaním plastov znečisťoval ovzdušie a vôbec životné prostredie.
Niekedy kričal, nadával, no ja som ho k vôli medziľudským vzťahom krotila.
Dnes, keď môj syn podľahol krutej rakovine, nehovorím, že práve preto, že v našom okolí niekto sústavne spaľuje plasty, ale určite i to mu v značnej miere pridalo do organizmu zhubné dioxíny, už kričím a
protestujem proti všetkým znečisťovateľom ovzdušia
a už neberiem ohľad ani na niekoho, kto mi doslova

pred nosom páli plasty, igelity a podobne.
Už mi nezáleží na názoroch občanov našej obce, že
protestujem. Zaplatila som a platíme neustále všetci
nielen v Polomke, ale na celom svete za takéto počínanie nezodpovedných a neuvedomelých ľudí krutú
daň. Neviem, či sa takýmto spôsobom k vôli svojmu
pohodliu alebo šetreniu prejavuje láska k blížnemu.
Práve dnes ráno 6. marca prebiehal v obci separovaný zber. Bolo také ťažké zabaliť igelity, či iné plasty do vreca a položiť pred bránu? Asi áno, pretože už
od včasného rána v snahe nadýchnuť sa čerstvého
vzduchu som sa nadýchla znečistených spálenín.
Mgr. Mária Oceľová

ÚSPEŠNÍ TANEČNÍCI POLOMSKEJ ZUŠ
V sobotu 3.3.2012 sa konal už tradičný 26. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže o pohár primátora mesta Žiar nad Hronom, kde náš najúspešnejší tanečný pár Erik Bošeľa a Zuzana Oravkinová získali 3. miesto v zaregistrovaných tanečných
pároch kategórii E.
No úspechmi tanečníkov nekončíme. Ďalšia tanečná súťaž pre neregistrované páry sa konala v Europe SC v Banskej Bystrici dňa 19.2.2012,
kde náš tanečný pár Martin Riapoš a Lucia Vlčeková získali v kategórii začiatočníkov 1. miesto. V kategórii pokročilých nad 12 rokov získal 2. miesto
ďalší náš úspešný tanečný pár Terézia Mária Kotočová a Filip Kotoč.
V Banskej Bystrici sa konala aj „Novoročná súťaž v spoločenskom tanci“ dňa 15.1.2012, kde Kamil Ševc a Sofia Anna
Miroslava Simanová
získali pre našu školu 3. miesto v kategórii
mierne pokročilí.
Je už tradíciou, že
naša škola každý rok
usporadúva celoškolskú
súťaž tanečného odboru ZUŠ Polomka s názvom Tanečné nádeje Horehronia. Súťaž sa
konala v Závadke nad
Hronom v nedeľu dňa

12.2.2012. Tanečníkov prišlo povzbudiť veľký počet
divákov, ktorí potleskom a povzbudzujúcimi výkrikmi podporovali svojich zverencov. Tu sú výsledky
súťaže. Srdečne všetkým tanečníkom blahoželáme!
Začiatočníci
1.miesto: Adrián Lunter, Veronika Žofčinová
2. miesto: Kristínka Oceľová, Marcel Hájik
3. miesto: Zuzana Lukáčová, Simona Šperková
Mierne pokročilí
1.miesto:Paulínka Binderová, Adrián Belko
2. miesto:Daniela Moličáková, Matúš Biely
3. miesto:Sofia Anna Miroslava Simanová, Kamil Ševc
Pokročilí
1.miesto: Zuzana Oravkinová, Erik Bošeľa
2. miesto: Pavel Giertl, Alexandra Bošeľová
3. miesto: Erika Račáková, Adam Peťko

Celoškolská súťaž
Posledný predprázdninový týždeň sa uskutočnil piaty ročník celoškolskej súťaže žiakov hudobného odboru ZUŠ Polomka, ktorý bol zrealizovaný v spolupráci so Súkromným centrom voľného času v Banskej Bystrici.
Žiaci súťažiaci v jednotlivých odboroch rozdelení do
troch kategórií sa umiestnili nasledovne:
HUSLE:
III. kategória
2. miesto: Zuzana Jagerčíková
GITARA
kategória
miesto: Sára Tomčíková, Marianna Melková
miesto: Jakub Margeta
miesto: Jozef Kalman
II. kategória
miesto: Michaela Pribylinová, Samuel Král
miesto: Pavel Fiľo
miesto: Jakub Šťavina
kategória
miesto: Simona Bodáková
miesto: Daniel Javorčík, Martin Kán
miesto: Jakub Raček, Filip Vojtko
SPEV
I. kategória
1. miesto: Terézia Zibríková
2. miesto: Laura Molnárová
3. miesto: Diana Brozmanová, Sofia
Simanová
II. kategória
miesto: Adrián Ševc
miesto: Kamil Ševc, Anetka Nemčoková

FLAUTA
I. kategória
1. miesto: Anežka Králová
2. miesto: Janka Janošková a Terézia Fedorová
II. kategória
miesto: Iveta Laurincová
KLAVÍR/KEYBOARD
I. kategória
1. miesto: Anna Guzmová
2. miesto: Lukáš Jankov, Matúš Kán
3. miesto: Terézia Hájiková, Magdaléna Omastová
II. kategória
1. miesto: Anežka Králová
2. miesto: Katarína Žofčinová
III. kategória
1. miesto: Kamil Ševc, Kristína Ma-

ruškinová
2. miesto: Matúš Maruškin
3. miesto: Miriam Kánová
IV. kategória
1. miesto: Dominika Piliarová, Veronika Ološtiaková
2. miesto: Lucia Kánová
AKORDEÓN
I. kategória
1. miesto: Lukáš Pôbiš, Sebastián
Zelienka
2. miesto: Bibiana Kochanová, Martin Kovalčík
HUDOBNÁ NÁUKA
I. kategória
1. miesto: Lukáš Jankov, Magdaléna
Omastová, Matúš Kán
2. miesto: Samuel Daniš, Anna Guzmová
3. miesto: Eva Janková, Terezka Hájiková
II. kategória
2. miesto: Miriam Kánová
3. miesto: Matúš Maruškin
III. kategória
1. miesto: Lucia Kánová
3. miesto: Martin Kán
KOMORNÁ HRA
I. kategória
1. miesto: gitarové duo: Samuel Král
a Daniel Javorčík
II. kategória
1. miesto: flautové kvarteto:
2. miesto: gitarové trio: Peter Fedor,
Martin Kán, Jakub Raček
III. kategória
1. miesto: flautové duo: Leóna Grajciarová a Iveta Laurincová
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Ako zme ňepochovali basu...
(pisanuo polovažňe, položartom, polosmiechom, poloplačom
a hlavňe chocjak, ľen nie spisovňe)
Kulturnička mi vola ,,Milan, ta dačo napiš ako ste pochovali basu“. A ja znam, že zme ju ňepochovali, ta čo mam
pisať? Veď šicia sťe čuli v ďeďinskom rozhlase a toťi čo
buľi na programe aj viďeľi, že sa ňešla pochovavať basa,
aľe bulo ,,Fašangovô pobaveňa“.
Okrem toho zme mali 10-tuo viročie prvoho spoločnoho vistupeňa šitkich zložiek suboru, čo dotedi učinkovaľi osamoťeňe, aľe to bulo ľen takuo
pokľemovaňa, ta zme sa dali dovedna. V programe buľi použitie dakotrie
ukažki z minulich folklornich programov
a tiež dakotrie usmevnie scenki z minulich pochovavani basi. Viem, že to bulo
malo a daľi sťe to pocitiť aj slabou účasťou na prvom vistupeňi, keť bulo meňej
ako polovica ľudi. Ja si mislim, že svoje
spravila aj velika zima a to nieľen vonkaj, aľe aj dnu, a ešťe aj reči čo som
zachitiu po ďeďiňe. Ňejďem to tu rozoberať, no každopadňe ja si berem každu kritiku k srdcu. Totižto chvála človeka ukoliše a jak sa povie zaspí na vavrínoch, aľe kritika vás neustále poháňa
dopredu, ľebo chceťe ľuďom vihovieť,
koľko sa ľen dá. A keď sa ňeda, treba
racej pusťiť do popredia tich čo si misľa, že vedia a sam sa držať v uzaďi. To
je muoj všeobecni nazor. K tej ,,ťeploťe“ v sale. Poču som že voľakeľo ľudi aj
odišlo z prvoho vistupeňa, ľebo že pre
zimu sa ňemohli sustrediť na to, čo sa
dialo na javisku. Na druhom vistupeňi
bulo samozrejme ťepľejši, bo toťi prvi
už voľačo naďichaľi, aľe aj tak bula, ako
zna Jano Sľiko povedať: ,,Zima bohova a že vraj cirkus leto“. Toto tiež ňejdem ďaľej rozoberať, nie som kompetentni, aľe môžem porovnavať. Teda
v sobotu zme ňepochovali basu v Polomke, aľe v utorok zme buľi s Tulibandou v Závadke. Hraľi zme tam pomedzi
usmevnie scenki. Dve tri piesňe, potom
zas scenka a zasaj zme zahrali. Dovedna asi 15-18 piesňi, a tak zme pomohli
pochovať basu.
A tu prichadza to moje porovnávanie a hňeď na to sa tlači otazka. Prečo? Zname v akich podmienkach prebiehal program v Poluomki, aľe zname aj mi z Tulibandy a potvrdi to aj asi
50 ľuďi z Poluomki, ktori boľi pritomni
na base v Zavadki, že tam bulo ťeplo.
Veď aj mi muzikanti sme hrali v košeľach. A ťeraz sa pitam prečo? Ponuka
sa viac odpovedi:
Je kriza – v Zavadke nie je! Asi?
Musime šetriť – v Zavadke ňemusia?
Už treti rok mame pokazenu pec – v Zavadke ňemaju.
Musime davať financie na vlek – v Zavadke ňemusia.
Su nám ľahostajní ľudia (voliči), ktori ozaj po celi rok ňemaju kďe na tejto
ďeďine isť sa kušťok kulturňe vižiť a tak
keď sa zhromažďi okolo 600 až 700 ľuďi
na fašangoch, tak ich nechame s kľudnim svedomim vimrznuť – v Zavadke
su nie ľahostajni. Asi?
V Zavadki su istotňe v šitkich ukazovaťeľoch za nami, aľe v jednom nas
asi predstihľi. Na ľuďi sa tam pozieraju inim okom ako u nas. Dôkaz toho je
aj ten, že starosta šitkim učinkujucim
pekňe poďakovav, pripraviv pre nich
pohosťeňa aj nam z Tulibandy aj obidvom pánom farárom a povedav, že takúto činnosť v obci bude vždi podporovať. Nuž predsa nie je sprostí! Zna že
takich sprostakov, zanietenich, čo mu
zadarmo zabavia ďeďinu, ktorá je na
to už roky zviknutá, z minimalnimi nakladmi a pri tom si ešťe mimoriadňe zvi-

ši popularitu v obci, ňenajďe na každom uhľe. Preto si takich ľuďi ucti aspom pohosťenim, ktoré istotňe ňepoložilo Zavadku na lopatky. Lenže mame
asi tú smolu, že u nás sa zmišľa presňe opačňe. Samozrejme mi z Brezinok mame šitko. Mame chuť, napadi,
voľni čas, skoro šicia vlasnie kroje, pri
rozpočítaní mame asi 5 centov na hodinu (čo nam furt dakto z obci záviďi)
a hlavňe mame kulturňak. Čo na tom,
že je tam zimši ako v dome smutku
(pri truhlach), že pri nácvikoch programu 80% ľuďi pochoreje, že ňikďe inďe
na horehroní sa ňerobi toľko programov
ako u nás a ňedosiahľi sa takie visľedki
ako tu. Jednoducho to nie je v záujme
obce, žebi nam aj ostatnim občanom
pripravila dôstojné podmienky aspom
na tie fašangi (keď sa ľude ťeľo na ňe
hrďa), veď ľen tie sa v najväčej pozornosti. A možno že ňezlihala obec, ale
dakto konkretni. Kto zna?
A potom keť sa ľuďe opituju prečo Tuli
ňeučinkovau v scenkach, aňi ňespievau ako inokedi? Tu je odpoveď. Pre
ňeprekonaťeľnu zimu čo nam ňeskutočňe zňeprijemňovala skuški, na ktorich zme pochoreľi. Aj Tuli bu na javisku len vďaka kalciovému sirupu a rôznim piruľam čo mu poraďiľi naše zdravoťačky a čaju s rumom čo doniesla naša
kulturna Diana, za čo ďakujeme. Tak je.
Aj jedna pec bi aspom keľo ťeľo vikurila ten kulturňak kebi sa chcelo...???
A ešťe ma čosi prekvapilo na Zavadki. Tam zme toťiž hraľi posledni raz pred
rokom, na base ešťe v starom zloženi.
To znamena ešťe s Jankom Hrablayom,
koter nas potom 7. aprila navždi opustil a hoci po roku, furt nam chiba aj country hudbe a keď sme šľi na javisko
zahrať pomedzi scenki, ta zme furt čekaľi, že vinďe spoza oponi, zakvači gitaru na grk a povie: ,,No čo je, hráme,
nie?“ Lenže Jano ňechibeu ľen nam. Sa
ľuďe aj v Zavadki kotrim ňebu ľahostajni a spomli si naň. Keď bulo po programe a už sa ľen klaňalo a ďakovalo, priniesli učinkujuci na javisko velikánsku
kiticu kvetov s tím, že toto je na pamiatku Janovi Hrablayovi dobremu človeku
a hudobnikovi. Kitica bula velika, musela stáť veľa peňazí a predsi sa ľuďe,
čo im bu Jano milí, poskladali na ňu
a takto si ho uctili. Vera Bože zme prekvapeňe hľaďeľi jeden na druhoho, bo
s timto nikto z nas ňeratau. A vera sa
mi spravila riadna hrca v hrdle aj Faňovi aj šitkim. Potom zme ešťe hrali na
zaver ,,Baječnou ženskou“, aľe mislim
že to ňebulo bohzna ak zaspievanou,
bo zo sťahnutim hrdlom od dojatia sa
bars hrdo ňeda spievať. Aľe hadam to
ľuďe pochopili. Mi z Tulibandy zme potom v ňeďeľu buľi odniesť kiticu Janovi
do cinťerina, keďže patrila jemu. Timto
spôsobom si chceme aj mi z Tulibandy pripomenuť našho kamarata, dobroho človeka a muzikanta. Misleľi zme
že buďe koňec Tulibandy, aľe spraviľi
zme reorganizaciu a pokračujeme daľej. Istotňe ak Janči hľaďi na nás zhora tam od nebeskich bran, ta sa hrďí
a drží nam palce. Tak timto sa s vami
lúči ťetkoš Tuli vždi ochotni vipočuť si
kohokoľvek, akukoľvek kritiku, aľe za
triezva!!! Cau a pa.

Polomske novinky
Vážení spoluobčania, pri stretnutiach s Vami dostávam často
otázku „Prečo nebola vykúrená kinosála v KD na fašiangovom
predstavení, či sme už na tom tak zle, či tak veľmi šetríme?“

Zmena palivovej základne-vykurovanie
obecných budov
Nebolo by hospodárne kupovať
nove plynové pece, keď už sme mali
podanú žiadosť na zmenu palivovej základne zo zdrojov EU vo výške 95% t.j.938 535 € a 5% t.j.49 396
€ z rozpočtu obce. V tejto sume je aj
zateplenie MŠ a výmena 72 ks okien
a 3 ks dverí.
Podmienkou žiadosti je, že budovy a pozemky sú na LV (list vlastníctva) obce, tak isto aj pozemky kadiaľ
bude vedený teplovod. Ďalej vydokladovať spätne obcou zaplatené faktúry
za plyn a po ukončení projektu preukázať likvidáciu starých pecí.
Podmienku preukázania platby
spĺňali tieto budovy: Základná škola
(obec je zriaďovateľ), Základná umelecká škola, Materská škola, Obecný
úrad, Lekáreň a Kultúrny dom. Naopak podmienku nespĺňali: Zdravotné stredisko (platbu realizuje MUDr.
Kubušová) a požiarna zbrojnica (nie
je tam kúrenie).
V súčasnosti preukazujú havarijný
stav plynové pece v týchto budovách:
Materská škola- 4ks, Základná umelecká škola (stará budova)-1ks, Lekáreň- 1ks, Kultúrny dom-2ks, Zdravotné stredisko-2ks, teda spolu 10 ks
plynových pecí.
K nim je potrebné pripočítať 3 ks
veľkých kotlov v ZŠ, kde je jeden už
mimo prevádzky a je potrebné uvažovať o výmene zostávajúcich. Po

ﬁnančnej analýze nákladov na plyn
za rok 2009 vyplýva, že zmenou palivovej základne na štiepku možno
ušetriť za vykurovaciu sezónu 33
000 €. Po spracovaní projektu, ﬁn.
analýzy a vysporiadaní pozemku pre
teplovod na LV obce sme odovzdali na ministerstvo životného prostredia (MŽP). Projekt bol vyhodnotený
ako úspešný a 14.4.2010 bola podpísaná zmluva s MŽP. Týmto sa zahájilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, ktoré nie je doriešené
do dnešného dňa. Otvorením obálok
dňa 23.3.2012 sa dozvieme, kto bude
stavbu realizovať.
Ak všetko dobre dopadne, to znamená, že ani jeden z neúspešných
uchádzačov sa neodvolá, čo sa už
v minulosti stalo. Po následných administratívnych procedúrach dôjde k
odovzdaniu stavby úspešnému uchádzačovi. Od tohto termínu do 6 mesiacov sa stavba musí zrealizovať.
V prípade ,že MŽP toto všetko neodobrí, budeme si musieť svoje problémy s kúrením vyriešiť na vlastné náklady.
V každom prípade bude kúrenie vyriešené do začiatku vykurovacej sezóny 2012.
Teplotu v KD nezabezpečí len nový
zdroj tepla. Budova je postavená v
roku 1959-60 a je potrebné vykonať aj rekonštrukciu rozvodov kúre-
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Vzácna cnosť
Hluk i zábava vládne svetom
v čase adventnom i pôstnom.
Zmyselnosť srdce pokúša
bez rešpektu bŕzd i sudcu.
Pán sa zmilúva i odpúšťa,
len hľadaj k nemu úctu.
Človek od viery odpojený
pre rozkoš, vášeň, neveru,
bezuzdnosť mení na ,,vieru“,
chce nový zákon – nemravný.
Ó, duša schopná prijať milosť,
si stvorená na obraz Boží,
nepotup v sebe vzácnu cnosť,
čo Láska večná v tebe množí.
Mária Oceľová

nia ,výmenu okien a zateplenie budovy. Ušetrením ﬁn. prostriedkov na
nákladoch kúrenia je priestor ako realizovať vyššie spomenuté nedostatky.
Táto skutočnosť je verejne známa,
nič sme nezatajovali. Pred spomínaným vystúpením sme zapli elektrický
ohrievač o výkone 15kw, ale pri nevykurovanom priestore a mrazoch tejto zimy to nestačilo. Oprava pece sa
prevádzala, kým mal technik možnosť
náhradných dielov. Druhá pec bola v
prevádzke nepretržite, ale na takú budovu to nestačí.
Na tomto mieste chcem poďakovať
všetkým pracovníkom obce za ich vynaložené úsilie pri tomto zvlášť náročnom projekte. Absolvovali niekoľko krát cestu do Bratislavy na MŽP
.Museli ukázať pevné nervy s obrovskou byrokraciou. Chcem zároveň
vyzvať tých, čo majú podozrenie, že
nekonáme o trpezlivosť a pochopenie situácie.
Starosta obce Ing. Ján Lihan

Z výročnej členskej schôdze COOP Jednota Brezno, SD
– členská základňa Polomka
Dňa 7. marca 2012 sa v našej obci konala výročná členská
schôdza COOP Jednota Brezno, SD – členská základňa Polomka,
ktorej sa členovia zúčastnili v hojnom počte.
Za vedenie družstva do našej obce bola delegovaná pani Mária Ťažká, ktorá oboznámila členov o výsledkoch družstva za rok
2011. Okrem iného povedala, že uplynulý rok bol pre družstvo zložitý a náročný. Na záver svojej správy uviedla, že pri úmrtí člena
dedičia na jeho vysporiadanie zabúdajú a naniesla niekoľko rád
ako sa dá členstvo previesť na inú osobu.
Pri úmrtí člena treba členstvo nahlásiť do dedičského konania
u notára. Po skončení dedičského konania a po vyznačení právoplatnosti uznesenia z dedičského konania treba doniesť uznesenie na ústredie družstva. Na základe dedičského konania sa
členstvo prevedie na dediča.
V prípade, že člen družstva nemá možnosť v blízkosti bydliska

používať na sumarizáciu nákupov nákupnú kartu, môže členstvo
previesť na inú osobu na základe dohody o prevode členstva. Dohodu o prevode členstva doručíme na dozorný výbor. Prevádzajúci
člen musí svoje rozhodnutie na dohode o prevode členstva podpísať na matrike alebo u notára alebo na COOP Jednote Brezno, SD.
V prípade, že člen družstva nevyužíva nákupnú kartu na sumarizáciu nákupov a nechce členstvo previesť na inú osobu, prichádza do úvahy už len zrušenie členstva. Zrušenie členstva sa prevedie na základe písomnej odhlášky. Pri zániku členstva má člen
nárok na vyrovnací podiel v zmysle Stanov družstva. Členstvo zaniká do troch mesiacov od doručenia odhlášky a vyrovnací podiel
sa vypláca do troch mesiacov od zrušenia členstva.
Bližšie informácie ohľadne členstva poskytnú na tel. č.
0482853303.
Dozorný výbor v Polomke

Zápis do prvého ročníka
V budove Základnej školy v Polomke sa 8. februára konal
zápis do prvého ročníka. Budúci prváčikovia, plní očakávania a možno aj trochu vystrašení sa usadili v základnej škole
spolu s rodičmi, kde ich deti z triedy p. učiteľky Harvankovej
privítali a predviedli im krátky program. Potom sa deti pustili
do riešenia pripravených úloh, ktoré samotné deti zhodnotili
ako ľahké. ,,No to bude celkom dobré, v tej škole, také ľahké
úlohy nám dali“. Tak potom žiaden problém. Deti sa s dobrou náladou vrátili do škôlky, kde sme už tradične mali ,,Noc
odvahy“. Predškoláci, ale aj ostatné mladšie deti, prespali so
svojimi učiteľkami v škôlke. Najskôr sme deťom pripravili malé
občerstvenie, veď aj vyhladli a tiež sme museli trocha minúť z
tých zásob, čo nám rodičia nanosili. Potom sme šli pozrieť na
skúšku detského súboru, nakoľko tam chodí zopár predškolákov. Po návrate do MŠ sme dali tomu voľný priebeh. Deti
sa hrali, tancovali, čo nám trochu narušili ,,voľáke strašidlá“,
ktoré sa objavili v škôlke, ale hneď boli odhalené a spacifikované. No čo, deti sú naozaj odvážne, nebáli sa ani pri hľadaní
ďalších strašidiel v MŠ, lebo mali baterky a žiadne tam nie sú.
A čo na to samotné deti?
Na otázku pani učiteľky: ,,Čo sa ti páčilo najviac v škole?“,
odpovedali:

Pavlínka: No pekne. Najviac, keď sme kreslili na tabuľu, že
nám dali tie včielky a že sme odomkli kľúč a zbierali kvietky a kreslili kriedou a lepili a kreslili panáčika, že sme dostávali pohľadnice, zvieratká, a ešte sa mi to páčilo na zápise, že nás zapísali.
Rebecca: Keď sme robili panáčika, dostávali lízatká a kreslili na tabuľu, divadielko O červenej karkuľke, a ešte sa mi
páčilo, keď sme zbierali kvietky a otvorili ten svet kľúčikami.
Alex: Mne sa páčilo, že sme kreslili na tabuľu a robili, no ako
sa to volá – lepili kvietky, a tiež dostávali veci do školy a ešte
sa mi páčilo… už nič.
Pani učiteľka: V škôlke na noci odvahy si bola odvážna, ako
si to zistila, že si odvážna?
Rebecca: Lebo ja som sa nebála. A prečo sa Alex bál? Emka
mala ,,pár slzy“.
Pavlínka: Na noci odvahy sa mi páčilo, že sme si doniesli
lampy, a že sme premietali, a že sme mali párky na večeru.
Alex: Mne sa páčilo, že sme mali svoje hračky a mali sme
masky a strašili sme a spali.
Pani učiteľka: A bol si odvážny?
Alex: Bol
Marta Pisárová

STRANA 4

Polomske novinky

Stavebné pozemky
na predaj
Majitelia pozemku zvaného ,,Kendelová záhrada“ ponúkajú na predaj stavebné pozemky, ktoré sú na liste vlastníctva.
Počet pozemkov ponúkaných na predaj je 7. Bližšie informácie získate na Obecnom úrade v Polomke. Situačný plán pozemkov určených na predaj sa nachádza v informačnej skrinke oproti obecného úradu a tiež na obecnom úrade.

Matica slovenská
185 rokov uplynulo odo dňa, v ktorom sa prvýkrát zjavilo meno Matice slovenskej. Stalo sa tak 19. februára 1927
v liste Pavla Jozefa Šafárika Jánovi Kollárovi vo výroku:
„Přemyšluji o Matici slovenské“.
Na meno „Matica“ prišiel Ša- cii: „Nie panovať, nie rozkazovať,
fárik v mieste vtedajšieho profe- ale slúžiť“. Vyslovil aj túto vážnu
sorského účinkovania v srbskom myšlienku: „Ktokoľvek s národom
meste Novom Sade. Jednoznač- slovenským poctivo zmýšľa, tomu
ne išlo o pojem, ktorý mal zlučo- na udržaní, upevnení a rozkvevať, spájať. Po mnohých aj iných te Matice slovenskej musí“. Tienávrhoch nastala zhoda aj v ju- to slová hovoril v Moyzes v čabilejnom roku cyrilo-metodskom soch cisársko-kráľovskej moci,
v roku 1863 v Turčianskom sv. no mali by si ich vypočuť aj súMartine bola Matica slovenská časní politici, lebo sú aktuálne
založená. Osud Matice bol od aj dnes v našej suverénnej Slosamého začiatku ťažký, totožný venskej republike. Dnes by ale
s osudom slovenského národa. Moyzesa obviňovali, že politizuPo mnohých zákazoch vtedaj- je. Moyzes svojou váhou autority
šej maďarskej vlády vždy vsta- sa zúčastňoval na mnohých veľla a jej oživotvorenia v roku 1919 kých národno-politických akciách
na jej portál budovy dali nápis: ako aj Viedenského memoranda
„Vzkriesená vítam vzkriesený ná- v decembri 1861, v ktorom Slorod“. Meno Matica je a bude vždy váci formulovali samostatný štásymbolom tohto najslovenskej- toprávny útvar, čo sa uskutočnišieho v nás.
lo až v roku 1993. Tiež matičný
Prvým človekom, ktorý sa po- ekumenizmus znamenal aj spástavil na čelo Matice slovenskej janie odlišných názorových prúbol Dr. Štefan Moyzes, ktorý sa dov do jednoty. Dojednal so svästal symbolom nielen Matice, ale tou stolicou, aby sa sviatok sloaj slovenského národa. Narodil vanských vierozvestcov sv. Cyrisa 29. októbra 1797 vo Veselom la a Metoda slávil dňa 5.júla a on
pri Trnave. Po štúdiách, vysviac- záhadne po roku 5. júla zomrel.
ke za kňaza a pôsobení v rôzVeľa nám odkázal Moyzes. Manych farnostiach ostrihomskej tica je jeho najväčšie dielo, ktoarcidiecézy, v roku 1828 praco- ré prežilo mnohokrát kladenie do
val ako slovenský kaplán v kos- hrobu, z ktorého povstala vždy
tole sv. Jozefa v Pešti. Tu si uve- s väčšou silou.
domuje Slovanstvo a slovanstvo.
Matica slovenská vo veľkej
Od 1.1.1830 pôsobil ako profesor miere ovplyvňovala dianie nielen
v Zahrebe na univerzite. Zastá- v mestách, ale aj na našich dedival tu mnohé verejné funkcie, ale nách. Veľmi významnú úlohu na
ostáva vždy roduverným Slová- začiatku 20. storočia plnila Matikom. V roku 1851 bol menova- ca slovenská aj v našej obci, kde
ný za biskupa v Banskej Bystri- veľkou mierou ovplyvňovala život
ci. Hlásal, že ak má by slovenský našich občanov, čoho dôsledkom
národ svojbytný, musí mať svo- bolo to, že obec Polomka patriju reč, a preto panovníka zís- la popredným obciam spoločenkal pre myšlienku, aby sa slo- sko-ekonomického života nievenčina stala vyučovacím jazy- len na Horehroní, ale aj v rámci
kom na slovenských školách. Pre Slovenska. Táto skutočnosť bola
túto myšlienku získal aj mnohých na očiach čelným predstaviteľom
slovenských vzdelancov. Bol na Matice slovenskej a to: správčele slovenskej delegácie u pa- covi Matice slovenskej J. Škulnovníka 12.decembra 1861, ktorá tétymu a tajomníkovi Š. Krčméniesla do Viedne „Viedenské me- rymu, ktorí našu obec dňa 10.
morandum“. Jeho úspešné ro- mája 1929 ako riadnemu členokovania u Františka Jozefa I. mu vi MS vo sv. Turčianskom Marpriniesli medzi Slovákmi mimo- tine udelili čestné uznanie Matiriadne postavenie. Nebyť Šte- ce slovenskej.
Buďme hrdí na výsledky práfana Moyzesa, nebolo by Matice slovenskej. Potvrdilo to I. val- ce našich predkov pre blaho sloné zhromaždenie Matice sloven- venského národa a buďme verskej v Martine, kde ho privítal Ka- ní odkazu Matice slovenskej a jej
rol Kuzmány. Tu ho aj 4. augusta prvému predsedovi Dr. Štefano1836 zvolili za prvého predsedu. vi Moyzesovi.
J.Jagerčík
Jeho krédom bolo v tejto funk-
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Je tu čas pre 2% z daní
Aj v našej obci pôsobia organizácie, ktoré sa uchádzajú o 2%
z vašich daní. Prejavme patričnú dávku lokálpatriotizmu a vyberme si
jednu z nich, ktorej finančnú podporu poukážeme.
ZUŠ Polomka
Základná umelecká škola v Polomke si Vás dovoľuje osloviť aby ste pri podávaní daňového priznania mysleli na našu školu a venovali nám 2%
Našu školu navštevuje 260 žiakov z Beňuša, Bacúcha, Polomky, zo Závadky nad Hronom, z Heľpy a z Pohorelej. Veľké zásluhy na tomto krásnom počte má hlavne mladý kolektív učiteľov, ktorý si vie získať žiakov a motivovať ich. Usilujeme sa čo najväčšou možnou mierou priblížiť deťom - ich svetu a zmýšľaniu, ktoré je prispôsobené a podriadené modernej dobe. Preto sme pre
žiakov otvorili nové študijné programy, ktoré ich
zaujmú. Patrí sem hranie v ozajstnej rockovej kapele s elektrickou gitarou, bicími nástrojmi, basgitarou, spevákom a klávesmi. Vyučujeme však
aj klasické hudobné nástroje ako sú husle, akordeón, klavír, ﬂauta, gitara, ďalej ponúkame výučbu spoločenských tancov a výtvarné umenie pre
deti, ako aj pre dospelých.
Ak sa rozhodnete nás podporiť
Do 2. 4. 2012
Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie typ
A alebo typ B a Právnické osoby uvádzajú podiel
dane priamo v daňovom priznaní, ktorého súčasťou je vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane.
Naše údaje
IČO: 35991402
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie pri ZUŠ
v Polomke
Sídlo: Osloboditeľov 8, 976 66 Polomka
Tlačivá a ďalšie informácie nájdete: www.zuspolomka.sk , riaditeľka 0911 642 101, hospodárka 0904416567,0915995434, www.rozhodni.sk.
Ďakujeme
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
TRADÍCIE ROZVOJ EKOLÓGIA
NAŠEJ DEDINY
(OZ TREND)
Údaje pre príjem 2% podielu zo zaplatenej dane
(daňová asignácia)
Názov: TRADÍCIE ROZVOJ EKOLÓGIA NAŠEJ
DEDINY (TREND)
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35986620
Sídlo: Polomka, 976 66, Ždiarska 12,
Číslo účtu: 2018533031/5600
OZ TREND použije podiel dane v budúcom období na zachovanie a rozvoj folklórnych tradícií
v obci, na podujatia dlhoročne usporadúvaných

OZ TREND a na ďalšie verejnoprospešné aktivity, najmä, ak budú iniciované mládežou.
Ďakujeme.
Telovýchovná jednota TATRAN Polomka
sa taktiež uchádza o získanie 2% vašich daní.
Poukázané ﬁnančné prostriedky budú použité na
rozvoj futbalu v Polomke, na materiálovo technické zabezpečenie klubu a organizáciu futbalových zápasov.
Naše údaje
IČO:17060362
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Telovýchovná jednota TATRAN Polomka
Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Bližšie informácie poskytneme na tel 0905594003
Ďakujeme
Pumpa ﬁt - klub Polomka
občianske združenie
Jesenského 4, 976 66 POLOMKA
IČO: 42 187 958
Poukázané ﬁnančné prostriedky budú použité
na nákup a doplnenie ﬁtness centra pod materskou škôlkou.
Ďakujeme
Občianske združenie
BELKO MOTO TEAM
IČO: 35980389
Sládkovičova 33 Polomka
Občianske združenie
SPOLOK PRE OBNOVU DEDINY
IČO: 37820150
Kukučínova 3 Polomka
Občianske združenie
Dobrovoľný hasičský zbor Polomka
IČO: 00177474
Osloboditeľov 12 Polomka
Občianske združenie
Rodičovské združenie pri Základnej škole
v Polomke
IČO: 37832328
Komenského 34, Polomka
Podrobnejšie informácie, tlačivá, zákon, spôsob registrácie nájdete na www.rozhodni.sk

Výsledková listina 10. ročníka pretekov v zjazdovom lyžovaní
„Horehronský Bučnik“ dňa 10. 2. 2012
Miesto: Ski centrum Bučnik, Polomka
Stavitelia trate: Marián Jagerčík, Jozef Horský, Július Piliar
Kategória: mladšie žiačky
1 Petra Piliarová Polomka 0:39,41 1.
5 Juliana Piliarová Brezno P4 0:43,69 2.
2 Ivana Kubašiaková Polomka 0:46,13 3.
7 Stanka Príbojová Závadka 0:54,06 4.
Kategória: mladší žiaci
11 Andrej Tomčík Polomka 0:47,03 1.
13 Lukáš Jagerčík Polomka 0:50,15 2.
12 Martin Kán Polomka 0:51,13 3.
14 Maroš Šulej Závadka 0:58,00 4.
Kategória staršie žiačky:
19 Barbora Fiľová Polomka 0:47,12 1.
22 Kristína Šťavinová Závadka 0:50,26 2.
20 Katrína Voletzová Šumiac 0:53,79 3.
23 Monika Cibuľová Závadka 0:54,77 4.

Kategória: starší žiaci:
28 Kristián Šandor Polomka 0:37,53 1.
29 Braňo Dupák Polomka 0:39,90 2.
30 Jakub Šuchaň Polomka 0:45,13 3.
34 Dominik Tešlár Pohorelá 0:45,80 4.

Kategória: muži
41 Ján Škorňa Hriňová 0:36,77 1.
38 Jozef Horský Polomka 0:37,07 2.
36 Marián Jagerčík Polomka 0:37,29 3.
37 Július Piliar Polomka 0:37,54 4.

Najrýchlejší výkon v kategóriách
žiakov:
1 Petra Piliarová Polomka 0:39,41
28 Kristián Šandor Polomka 0:37,53
Kategória: ženy
47 Jana Jagerčíková Polomka 0:43,80
1.
46 Iveta Balážová Pohorelá 0:47,06 2.
50 Helena Gregušová Závadka 0:54,68
3.

Organizačný výbor 10. ročníka Horehronského Bučnika ďakuje sponzorom a pracovníkom
SKI centra Bučnik
- GAMO informačné technológie v zastúpení p. Dušan Lovič
- Lesy SR v zastúpení Ing.Marián Jagerčík
- Obecný úrad Polomka
Mgr. Pavel Návoy
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