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50 rokov ZŠ
Deň zeme
Naša ZUŠ skóruje
Človek a koníky
Zo zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva

Pozvánky

   13.4.2012 sa ôsmaci a deviataci zúčastnili akcie ku Dňu Zeme 
a v rámci Apríl - Mesiac ochrany prírody. Dopoludnia sa zišli 
pri moste, ktorým sa ide k vleku a tam počkali na organizáto-
rov, ktorí im rozdali rukavice a vrecia, do ktorých sa zbieral trie-
dený odpad. Bolo tam toho veľa. Čistilo sa povodie Hrona od 
cesty k vleku až k železničnej stanici. Tam sme zastali a do-
končili svoju robotu.
   Keď hodnotili našu aktivitu pri čistení povodia Hrona, za ich 
chrbtami práve naši „spoluobčania“ vyvážali na malom vozíku 
odpad z ich domov a za kríkmi ho vysypali. Bola to nepríjem-
ná čerešnička na torte.

ZŠ Polomka

   Kladením vencov k pamätní-
kom pripomínajúcim obete do-
posiaľ najväčšieho vojnového 
konfliktu známeho ako 2. sve-
tová vojna si každoročne pri-
pomíname víťazstvo nad fašiz-
mom. Tento rok to bude už po 
šesťdesiaty siedmykrát. Kaž-
doročne je na oslavách čoraz 
menej priamych účastníkov, 
ktorí by nám hrôzy vojny svo-
jimi autentickými spomienka-
mi pripomínali. A pomaly všetci 
ochotne zabúdame. Kto už by v 
týchto časoch myslel na vojnu?
   Pripomeňme si význam tých-
to udalostí v strohých faktoch 
a číslach. Nie sú to emotív-
ne spomienky účastníkov, ale 
emócie vzbudzujú. Aj by mali, 
veď si predstavte koľko detí 
prišlo o otcov a matky? Koľ-
ko rodičov o deti? Koľko žien a 
mužov stratilo manželov, man-
želky. Predstavte si za veľký-
mi číslami obetí jedinečné ľud-
ské osudy!
   Roky 1939 - 1945 sú jed-
nou z najtragickejších a naj-
dramatickejších kapitol novo-

Obec Polomka – úsek VVS oznamuje občanom, že dňa 22. 5. 2012 (utorok) sa usku-
toční zber veľkoobjemového odpadu. Do veľkoobjemového odpadu patria : matrace, 
nábytok, topánky, dáždniky, sanita a iný odpad väčších rozmerov. Ďalej žiadame obča-
nov, aby nedávali do veľkoobjemového odpadu textil, elektroniku a tvrdé plasty ako: 
záhradný nábytok, kvetináče a podobne. Tieto veci bude možné odovzdať pri separo-
vanom zbere, respektíve pri zbere elektroniky. Žiadame občanov, aby veľkoobjemový 
odpad vyložili pred brány do 7 00 hod. dňa zberu.

Prešlo polstoročie od otvorenia
novej školy v Polomke.

Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme pozvať 
na slávnostnú akadémiu, ktorá sa bude konať

18. mája (piatok) 2012 o 16.00 hodine
v Kultúrnom dome v Polomke

Základná umelecká škola Vás pozýva
na druhý ročník programu Umenie

farby, hudby a tanca, ktorý sa bude konať
dňa 17. júna 2012 o 17.00 hodine

v Kultúrnom dome Polomka.

Prijímacie skúšky
do základnej umeleckej školy

sa budú konať v dňoch
od 11.-15. júna 2012 v hlavnej budove ZUŠ, 

Osloboditeľov 8 (pri ceste).

Nielen na Deň Zeme, raz 
v roku, je potrebné myslieť na 
životné prostredie. Problém 
s odpadom a odpadovým hos-
podárstvom je potrebné riešiť 
denne. Preto sa Polomka za-
pojila s projektom do výzvy na 
vybudovanie zberného dvo-
ra. Po úspešnom zrealizovaní 
stavby, je zberný dvor otvorený 
pre verejnosť. Výstavba sa ne-
zaobišla bez množstva problé-
mov. Stavebných, technických 
a ľudských. Nie všetci občania 
prijali túto stavbu s porozume-
ním. No dnes je to pekná mo-
derná budova pri vchode do 
obce. Namiesto chátrajúceho 
objektu tam stojí stredisko na 
hygienické a ekologické skla-
dovanie odpadu s modernou 
technológiou. Nachádza sa 
v nej lisovňa plastových fliaš, 
ekologické nádoby na zber ne-
bezpečného odpadu, autoba-
térií a žiariviek. Súčasťou pro-
jektu bolo aj nákladné vozidlo 
Mercedes, ktoré nám slúži na 

Deň víťazstva nad fašizmom
dobých dejín. 
   Bilancia vojny je neobyčaj-
ne desivá. Zahynulo takmer 
60 miliónov ľudí, z toho asi 27 
miliónov na bojiskách. Státi-
síce ľudí v zázemí zahynulo 
pri bombardovaní, pri postupe 
frontu, v národnooslobodzo-
vacích hnutiach, vo väzeniach.

   Sila dnešných jadrových hla-
víc je niekoľkonásobne vyš-
šia. Spomíname, nezabúda-
me. Starosta obce a pracov-
níci obce položili pri príležitosti 
67. výročia tejto udalosti ve-
niec k pamätnej tabuli. NEZA-
BUDNIME!

D.Ď

Veľkoobjemový zber dňa 22. 5. 2012

Zberný
dvor

niekoľko účelov. Spoluúčasť 
obce v tomto projekte, teda 
suma, ktorú musela zapla-
tiť obec, je približne 42 tisíc €. 
Zberný dvor je v prevádzke 

každý pracovný deň od 7.30 
do 15.00. Občania, ktorí majú 
doma vytriedený odpad, ktorý 
neodovzdali pri separovanom 
zbere, môžu ho priniesť pria-
mo do zberného dvora a bez 
poplatku ho odovzdať. O mož-
nosti odovzdania akéhokoľvek 
druhu odpadu sa takisto mô-
žete informovať u pracovníka 
zberného dvora. 

Marián Kán, úsek VVS

Čistenie okolia Hrona

Folklórna skupina Brezinky vyslovuje úprimné poďakovanie 
pani Marcele Veselovskej z reštaurácie Bumbaras za spon-
zorstvo a podporu a pánovi Ing. Jaroslavovi Varechovi za ve-
novanie 2% z daní fyzických a právnických osôb zo spraco-
vaných daňových priznaní za rok 2011.

Ďakujeme!!!

Poďakovanie



SPOMÍNAME
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti otec za všetkých nás.

Dňa 17. júna 2012 uplynie rok odvtedy, čo 
nás navždy opustil náš manžel, otec a sta-
rý otec

Štefan Murín
S láskou a úctou na Teba spomína a za krásne chvíle ďa-
kuje manželka, dcéra Janka, zať Jožko, dcéra Ľubka, zať 

Peter, vnúčatá Danielka, Zuzanka, Peťko a Viktorko, svat-
kovci z Bacúcha a svatka Elena, sestra Elena s rodinou. 

...
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.

Dňa 9. júna uplynul rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
František Horváth

S láskou a úctou spomína manželka,
synovia František a Vladimír s rodinami

a švagriná Mária

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2012

v mesiaci máj 2012
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   Starosta obce pán Lihan privítal na 
zasadnutí poslancov obecného za-
stupiteľstva  a  ostatných prítomných. 
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, 
že na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva je prítomná nadpolovičná väč-
šina poslancov, čím bolo zasadnutie 
uznášania schopné. Poslanec Ing. Ja-
gerčík sa dostavil na zasadnutie, keď 
sa začal prejednávať ôsmy bod. 
   Vedením zápisnice z rokovania po-
veril p. Hebeňovú a  p. Ďurčenkovú, 
referentky obecného úradu. 
   Za overovateľov správnosti zápisni-
ce z rokovania určil pána Petra Bučku 
a Jozefa Svetláka.
   Starosta obce predložil na schvále-
nie program rokovania obecného za-
stupiteľstva, ktorý bol všetkými hlas-
mi schválený. 

Narodení: Bartoš Dominik, Hronská 10
 Harvan Michal, Hronská 37
 Račák Marián, Janka Kráľa 7
 Harvanová Vanesa, Hronská 6
Prihlásení :  Oceľová Miriam, SNP 3
 Oceľ Lucas, -„- 
 Pavúk Adam, -„-
Odhlásení : 0
Zomretí : Pohančaníková Anna, Janka Kráľa 16, 83 r.  
 Omastová Anna, Odbojárov 34, 88 r.
 Mikloško Štefan, Komenského 107, 54 r. 
 Hrablay František, Komenského 75, 81 r.
 Švidraň František, SNP 125, 84 r. 
 Oceľová Alžbeta, Štúrova 26, 83 r. 
Počet občanov – 3002 + 11 obyvateľov - Ukrajinci s trvalým 
pobytom v Polomke  
Počet obyvateľov k 30. 04. 2012 - 3013

František Jagerčík, Komenského 59, 80 r. 
Elena Lihanová, Hronská 15, 92 r.
Dominik Horný, Hronská 9, 80 r. 
 Dnes sa dožívate prekrásnej chvíle, 
 prešli ste životom predlhé míle.
 Prešli ste krajinou bolesti, lásky,
 dovoľte nevidieť na tvári vrásky.
 Neraz ste zdolali brody i rieky,
 buďte šťastní ešte dlhé roky.
Oslávencom želáme pevné zdravie a životného optimiz-
mu do ďalších rokov života.

Obec Polomka sa pripojila k ce-
loslovenskej iniciatíve vyhlásenej 
pri príležitosti Dňa Zeme – Vyčis-
time si Slovensko. Vyhlásili sme 
brigádu na vyčistenie našich do-
lín v okolí obce. Každý,  kto čo 
len občas ide do niektorej z do-
lín vie, ako to tam vyzerá. Tu malá 
kôpka po neporiadnych gulášni-
koch, tam väčšia kôpka domové-

ho odpadu a niekde v húštine tráv 
a kríkov veľká kopa pneumatík, 
matracov a igelitov, či zapácha-
júce zdochliny domácich zvierat.  
Z každej strany obce máme neja-
kú dolinu. Každý má svoju obľúbe-
nú. Či už na zber húb, bylín alebo 
len tak, na prechádzku. Ale smeti 
vyvážajú občania našej obce rov-
nako radi do každej. Nie neurážaj-
te sa, vážení Polomčania. Smetis-
ko si z našich dolín robíme len my. 
Je málo pravdepodobné, že hore 
do Ždiarskeho nám príde vysypať 
smeti niekto z Pohorelej alebo inej 
obce.  Písalo sa o tom už niekoľ-
kokrát, že námaha vynaložená na 
odvoz odpadu do prírody je úpl-
ne zbytočná. Všetko rovno spred 
brány odvezie obec alebo firma 
na zvoz TKO. Ale zdá sa, že všet-
ko je márne. Smeti usilovne vyvá-
žame do dolín. Čas strávený tou-

Deň
zeme

to činnosťou by sme mohli využiť 
oveľa lepšie. Napríklad ja si vylo-
žím nohy na taburetku a v pohodlí 
kresla si dám chutnú kávu v kruhu 

rodiny. Žeby som sa ja 
naťahovala so smeťa-
mi, keď mi ich v poho-
de odvezú? Nuž sú asi 
ľudia aktívnejší a akč-
nejší ako ja. No nielen 
výletníci a zbavovate-
lia domového odpadu 
nám znečisťujú doliny. 
Aj pracovníkom firiem, 
ktorí v okolí našej obce 
vykonávajú ekonomickú 
činnosť sa stáva, že po 
sebe zanechajú odpad. 
To všetko mohli vidieť 

tí, ktorí sa zúčastnili na vyhlásenej 
brigáde pri príležitosti Dňa Zeme. 
A čuduj sa svete, koľkým záleží na 

našom životnom prostredí. Staros-
ta, piati zamestnanci obce, jeden 
poslanec a traja občania. To bola 
zostava, ktorá mala vyčistiť niekoľ-
ko hektárov územia. Len čarovné 
prútiky im k tomu chýbali. Ani po-
časie veľmi neprialo, no kým zača-
lo intenzívne pršať, vyzbierali nie-
koľko desiatok vriec odpadu. Cel-
kom dobrý postoj od občanov vyše 
trojtisícovej obce. My nanosíme 
a zopár ľudí vyzbiera. Stále však 
na tomto svete platí, že je to o ľu-
ďoch a v ľuďoch. A keď sa aj tých 
pár ľudí odšmarí, tak sa najbliž-
šie desaťročie zasypeme smeťami. 
A na záver upozornenie. Pár dní 
po brigáde sme na miestach, kto-
ré boli vyčistené, našli nový od-
pad. Nie vždy sa pôvodcu odpadu 
dá nájsť, ale občas tam nedopatre-
ním zanechá po sebe identifikačnú 
stopu. Pravidelne budeme monito-
rovať naše doliny a na obecnej ta-
buli budú visieť fotografie odpadu 
aj s menami ich majiteľov. Skúste 
nájsť svoj odpad.

Diana Ďurčenková

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polomke sa konalo dňa 
19. apríla 2012 podľa nasledovného programu:
1/   Otvorenie 
2/   Voľba návrhovej komisie 
3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/   Stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Polomka za rok 2011  
5/   Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2011
6/   Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby v roku 2012
7/   VZN o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce
8/1  Hospodárske výsledky za rok 2011 obec Polomka s.r.o. – úsek VVS
8/2  Hospodárske výsledky za rok 2011 obec Polomka s.r.o. – lyžiarske stredisko 
9/    Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/   Rôzne
11/   Interpelácia a diskusia

   Starosta obce predložil návrh, aby 
do návrhovej komisie boli zvolení 
títo poslanci:
p. Ing. Ivan Brozman, Dušan Muška, 
Ing. Jozef Guzma. K  návrhu neboli 
žiadne pripomienky a návrhová ko-
misia bola jednohlasne zvolená.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie správu o  plnení uznese-
ní obecného zastupiteľstva a  kon-
trolnej činnosti, ktorú predložil kon-
trolór obce.
   Návrh záverečného účtu Obce Po-
lomka za rok 2011 je spracovaný v sú-
lade s  ustanoveniami § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej 
samospráva a  obsahuje všetky po-
trebné náležitosti. Riadna účtovná 
uzávierka a hospodárenie obce bola 
overená auditom. Odporučil schváliť 

záverečný účet bez výhrad. 
   V období od posledného zastupi-
teľstva vykonával kontrolnú činnosť 
podľa schváleného plánu práce. Ná-
sledne bolo prekontrolované hos-
podárenie za rok 2011 tak v rozpoč-
tovej časti, ako aj v s.r.o.  Hospodáre-
nie rozpočtovej i  hospodárskej čas-
ti bolo uzavreté s  kladnými výsled-
kami. Obecné zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie správu hlavného kon-
trolóra k záverečnému účtu obce Po-
lomka za rok 2011. 
   Záverečný účet bol prejednáva-
ný na fi nančnej komisii, predseda fi -
nančnej komisie doporučil závereč-
ný účet schváliť. Obecné zastupiteľ-
stvo schválilo záverečný účet obce 
za rok 2011 bez výhrad. V bode o sta-
ve obecného majetku poslanci disku-
tovali o  potrebe vytvorenia nových 
parkovacích miest v centre obce na 
pozemkoch obce, potrebe zriade-
nia verejných toaliet a vynovení za-
riadenia v  penzióne. Obecné zastu-
piteľstvo zobralo na vedomie správu 
o  zhodnotení stavu obecného ma-
jetku, jeho využitie, plánované údrž-
by v roku 2012.
   Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo Všeobecne záväzné nariadenie 
o obchodnej verejnej súťaži k preda-
ju a prenájmu majetku obce  tak, ako 
bolo predložené. Použijeme ho vtedy, 

(Dokonč. na str. 4)

Starostlivosť o pleť

a nechtový dizajn

Spoznávate svoje smeti pri ceste do Rokyťanky?

Kozmetický salón 

Majka Hukelová

Adresa: Námestie M.R.Štefánika 5
Otváracie hodiny : Pon-Pia od 9.00- 17.00
Tel: 0904 479 902
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   Veru nebol by Horehronský 
región pravým šíriteľom tra-
dícií bez najkrajšie znejúceho 
melódiu spievajúceho ľudo-
vého nástroja – huslí. Žiadna 
pravá ľudová veselica sa bez 
tohto nástroja nezaobíde. Je 
potrebné si ctiť a vážiť tradí-
cie našich predkov a udržia-
vať ich stále „živé“. To je po-
slaním aj našej školy, kto-
rá vychováva šíriteľov kultú-
ry a umenia a preto sme veľ-
mi radi, že sa nám podarilo 
zastabilizovať tento hudob-
ný odbor v našej škole kva-
litným pedagógom. A výsle-
dok na seba nedal dlho čakať. 
Dňa 19.4.2012 sa v Brezne 
konala celoslovenská súťaž 
v hre na strunové nástroje, 
na ktorej sa zúčastnila žiač-
ka ZUŠ Polomka Zuzana Ja-
gerčíková, z husľovej triedy 
pani učiteľky Mgr. Lucie Ro-
chovskej a vo svojej štvrtej 
kategórii získala výborné tre-
tie miesto. 
   Kvalitné pedagogické ve-
denie sa podpísalo aj pod náš 
ďalší úspech na nadregionál-
nej súťaži v hre na zobcové 
a priečne flauty v Poltári, kto-
rá sa konala dňa 17.4.2012. 
Súťaže sa celkovo zúčast-
nilo 38 žiakov zo ZUŠ Pol-
tár, Fiľakovo, Lučenec, Ri-
mavská Sobota, Veľký Kr-
tíš, Revúca, Tornaľa. Naša 
škola ako jediná zastupova-
la Horehronský región s Be-
ňušankou Anežkou Králo-
vou, žiačkou z triedy pani 
učiteľky Viktórie Mojžišovej 
Dis.art., ktorá sa umiestnila 
v striebornom pásme. 
   S ďalším celoslovenským 
ocenením pre našu školu pri-
chádza výtvarný odbor pod 
vedením Akad. mal. Eriky 
Šándorovej. „Talent, umenie 

   Výtvarníci ZUŠ – Polomka 
mali aj v tomto školskom  
roku plné ruky práce. Pripra-
vovali výtvarné diela na ďalší 
ročník súťaže ZUŠ „Umenie 
farby, hudby a tanca“. Súťa-
žilo všetkých 84 žiakov vý-
tvarného odboru. Naj-
skôr si výtvarníci vzá-
jomne hodnotili svoje 
výkresy medzi sebou 
v skupinách a boli oce-
není v zlatom, strie-
bornom a bronzovom 
pásme. Zo svojich kre-
sieb a malieb nain-
štalovali výstavu, kto-
rú  sprevádzali aj prá-
ce vytvorené v iných 
výtvarných technikách 
ako je napríklad tka-
nie na ráme, modelo-
vané plastiky, koláže, 
drôtovanie, papierové 
objekty, drevorezby a 
ďalšie. Nielen pozrieť 

   Nedá mi, aby som nenapísala do miestnych novín. Posledný 
aprílový týždeň som čakala sestru z Banskej Bystrice na náv-
števu. Mala pricestovať asi o 15.00, no nechodila. Už som bola 
aj nahnevaná na ňu, že si to isto rozmyslela a nedala mi ve-
dieť aby sme ju nečakali. Nedalo mi a o 15.40 som jej zatele-
fonovala, kde je. A ona mi hovorí: ,,Sedím tu pri kapličke (opro-
ti stavebninám) a asi som dostala porážku, lebo ma ani nohy 
ani ruky neposlúchajú“. A bolo to vidieť aj na tvári. Hneď sme 
ju odviezli na pohotovosť do Závadky. Diagnóza tomu nasved-
čovala a poslali nás do Brezna, kde ju hospitalizovali, lebo prí-
hoda sa potvrdila. 
Ledva sme ju dostali do auta. Sedela tam na horúcom sln-
ku ako kôpka nešťastia. A ako sa zachovali okoloidúci? Jej už 
muselo byť zle, keď vystúpila z autobusu. Že išla pridŕžajúc sa 
popri múre až ku kapličke, kde ostala sedieť. Že išiel okolo nej 
starší manželský pár, pani mala paličku. Sestra ich prosila, aby 
nám išli povedať kde je, a že je jej zle, ale pani manželovi po-
vedala: ,,Poď ideme na druhú stranu“. My bývame pár metrov 
od toho miesta. A ešte im hovorí, že ona nie je opitá, že nemô-
že vstať. Nemohla si spomenúť, že má mobil, keď bola v takom 
stave. Nepomohol ani chlapec, ktorého tak isto prosila o po-
moc. Ten sľúbil, že pôjde po pomoc, ale neprišiel. Som rada, 
že ja som neostala ľahostajná, a začala som pátrať, prečo ne-
prišla na sľúbenú návštevu.
   Nechce sa mi veriť, že si nik nevšimol staršiu ženu, ktorá sa 
pridŕža múra, potkýna sa a že nemusí byť opitá, ale má zdravot-
ný problém, Nechcem si ani predstaviť, že by sme jej nezavolali 
a ako by to dopadlo, keby tam sedela bez pomoci.

E.Š

   Vyjdi jarné slniečko, poteš naše srdiečko, aby bolo zdravé, 
milé a veselé. Príroda je mocná čarodejka a má svoj plán. ktorý 
sa nedá nikým a ničím oklamať. Vytúžená jar sa predsa ozva-
la, nielen čarovným spevom vtákov, ale aj teplými lúčmi slnka 
a obdarovala nás krásnymi skoro letnými dňami. Konečne sa 
všetko okolo nás prebúdza k životu a táto sila prírody akoby aj 
ľuďom dodala silu, optimizmus a úsmevy na tváre.
   Nám ľuďom na dedine stačí niekedy len vyjsť do záhrady, 
aby sme si uvedomili krásu jari. Jar je vždy prísľubom. Sľu-
buje nám najkrajší mesiac v roku – máj. Zvykne sa o ňom ho-
voriť, že je to mesiac lásky. stavajú sa máje pred domy diev-
čeniec, vzdávame hold matkám a prežívame výročie ukonče-
nia vojny. My starší si ešte na tie strašné roky dobre pamätá-
me. Aj na to, ako sme s príchodom jari roku 1945 zároveň te-
šili z ukončenia vojny. Tá jar bola pre nás jednou z najkrajších, 
na ktorú sa nedá zabudnúť. Pre nás veriacich má máj aj hlbší 
duchovný zmysel v účasti na májových pobožnostiach v na-
šom kostole. V máji si uctievame aj Deň matiek, keď nám naše 
deti a vnúčatá prejavia svoju lásku a úctu. Každá matka si za-
slúži, aby na ňu jej deti nezabudli, na to že lásku treba nielen 
prijímať ale aj dávať.
 Oj zelené leto, letko voňavé,
 utekajú deti boso po tráve.
 O krítky sa hrajú, aj o zvieratká,
 mäkký koberec im nôžky hladká.

Mária Horváthová

ZUŠ Polomka skóruje!
, kumšt“ - to je celoslovenská 
výtvarná súťaž žiakov 8. a 9. 
ročníka ZŠ , ktorú organizuje 
Súkromná stredná umelec-
ká škola Hodruša – Hámre. 
V tomto ročníku sa medzi fi-
nalistov dostala aj žiačka 
ZUŠ - Polomka. Jej návrh na 
odevné doplnky s reflexnými 
prvkami oslovil porotcov na-
toľko, že Kristínka Dratvová 
získala 1. miesto v tejto sú-
ťaži. Toto pekné ocenenie je 
dobrou motiváciou do ďal-
šej tvorivej práci  nielen pre  
Kristínku, ale aj pre ďalších 
výtvarníkov. 
   Ťah na bránku mal aj ta-
nečný odbor. Slovenský zväz 
tanečného športu, Tanečno-
športový klub Stella, Mesto 
Žiar nad Hronom a Mestské 
kultúrne centrum usporiada-
li dňa 28.4.2012 ďalší roč-
ník Majstrovstiev Slovenska 
v plesových choreografiách 
a exhibíciách, na ktorom sa 
už tradične predstavila ta-
nečná špička a tie najkrajšie 
choreografie. ZUŠ Polomka 
zastupoval v kategórii Junior 
tanečný pár Alexandra Bo-
šeľová a Erik Bošeľa, kto-
rí sa stali Vicemajstrami Slo-

venska v plesových choreo-
grafiách pre rok 2012. Pre ta-
nečný odbor našej školy je to 
už piate celoslovenské oce-
nenie! Tanečníkov v polom-
skej zuške vedie Mgr. Juraj 
Borsek, na ktorého prezra-
dím, že sa stal Majstrom Slo-
venska pre rok 2012 spolu so 
svojou tanečnou partnerkou 
Soňou Šváčovou. 
   Dvanásť okresných, regi-
onálnych a celoslovenských 
ocenení pre našu školu za-
písalo do kroniky tento škol-
ský rok ako najúspešnejší 
rok nielen samostatnej ško-
ly ZUŠ Polomka, ale záro-
veň ako najúspešnejší v his-
tórii školy od čias, keď ešte 
bola detašovaným pracovis-
kom ZUŠ Brezno s výbor-
nými ukrajinskými pedagóg-
mi! Tieto výsledky sú dôka-
zom toho, že aj v malej škole 
sa môžu diať veľké veci a že 
škola s jej poslaním, profi-
lom, víziou a vytýčenými cieľ-
mi ide tou správnou cestou. 
Všetkým žiakom, ako aj ich 
pedagógom srdečne gratu-
lujeme a želáme veľa ďal-
ších úspechov! 
Mgr. Stanislava Kokavcová, 

riaditeľka ZUŠ
Polomka

Výtvarná súťaž

SŠ – SOŠ Laskomerského 3,
977 46 Brezno

INFORMÁCIA O ŠTÚDIU 
2012/2013

SOŠ ponúka pre absolventov 3 – 
ročných učebných odborov mož-
nosť doplniť si vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie v tých-
to odboroch:
Nadstavbové štúdium v dennej forme - dĺžka štúdia 2 roky:
spoločné stravovanie 6424 L  

Externé štúdium vo večernej forme – dĺžka štúdia 3 roky:
prevádzka obchodu  6411 L
strojárstvo 2414 L 01– výroba, montáž a opravy prístrojov, stro-
jov a zariadení
Štúdium je bezplatné

Bližšie informácie nájdete:
www. ssbrezno.edupage.org.

048/630 40 36, 048/630 40 38

Príchod jari

Ako to nazvať alebo čím to je,
že sme takí ľahostajní?

a hodnotiť jednotlivé vysta-
vené práce, ale aj naučiť sa 
niektorú z techník mohli ro-
dičia, súrodenci a spolužiaci 
18. marca vo výtvarnej trie-
de. Najväčšej obľube sa te-
šila maľba na tvár, ktorú si 

aj mnohí vyskúšali. Za naj-
zaujímavejšie diela boli žia-
ci ocenení medailami a tiež 
Cenou riaditeľky ZUŠ. Všet-
ky súťažné práce si budete 
môcť pozrieť 17. 6. 2012 na 
prezentácii ZUŠ v KD v Po-
lomke.

Erika Šándorová
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   V posledných dňoch sa ručička na teplo-
meri vyšplhala do závratných výšin, čo po-
tešilo najmä opaľovaniachtivých ľudí. Slneč-
né lúče sú veľmi prospešné, okrem toho, že 
dajú našej pokožke zlatistú farbu, pozdvi-
hujú aj náladu, dodávajú organizmu energiu 
a podporujú tvorbu vitamínu D. Avšak treba 
mať na pamäti, že všetkého veľa škodí. Sl-
nečné žiarenie obsahuje nebezpečné ultra-
fialové lúče, preto by sme sa mali opaľovať s 
mierou, a najmä chrániť si pokožku príprav-
kami na opaľovanie. 
Na čo slúži vitamín D
Vitamín D alebo aj kalciferol podporuje vstre-
bávanie vápnika, čo je základom pre zdravý 
vývoj zubov a kostí. Jeho nedostatok spô-
sobuje poruchy kostry, únavu, zníženú odol-
nosť voči infekciám. Prebytok zase spôso-
buje zvýšenie hladiny vápnika v krvi, nevoľ-
nosť či stratu chuti do jedla. Vedeli ste, že na 
vytvorenie potrebného vitamínu D telu úpl-
ne postačí desať minút na slnku tri razy týž-
denne? Takže so slnením to skutočne ne-
treba preháňať.
Aké požičaj, také vráť
Naša pokožka má pamäť ako slon a po 40. 
roku nám každé spálenie môže vrátiť v po-
dobe vrások, pigmentových škvŕn, ale aj ra-
koviny kože a poškodenia zraku. Môže za to 
UV žiarenie, proti ktorému by sme sa mali 
chrániť prípravkami s faktorom  SPF (Sun 
Protection Factor ). Ten podľa toho, či ide 
o faktor s fyzikálnym alebo chemickým fil-
trom, slnečné žiarenie buď odráža ako zr-
kadlo, alebo pohlcuje a absorbovanú ener-
giu premieňa na teplo.
Čo je UV žiarenie?
Laicky povedané, ultrafialové žiarenie je ne-
viditeľná časť slnečného žiarenia, ktorá pre-
niká do pokožky. Poznáme tri druhy: UVA 
žiarenie – preniká do hlbších štruktúr kože 
a spôsobuje jej starnutie a rakovinu. Na roz-
diel od UVB  lúčov je zákernejšie, preto-
že ani dlhodobé vystavenie pokožky tomu-
to žiareniu nemá žiaden príznak začerve-
nania, čiže nevieme určiť, ako dlho môže-

   Dňa 27.apríla 2012 sa žiaci našej 
školy zúčastnili súťaže “Stolnoteni-
sové nádeje Horehronia” v Predaj-
nej. Na peknom 2. mieste sa umiest-
nil Samuel Čipčala z 8.A v kategórii 
starší chlapci, na 4. mieste v kategórii 
staršie dievčatá Veronika Ološtiako-
vá z 8.B a Marcel Móc zo 4.A v kate-
górii mladší chlapci tiež na 4. mieste.

ZŠ Polomka

   Na ďalekom východe v horách Pa-
míru pramenia veľké rieky Amudarja 
a Syrdarja. Vyvierajú vysoko v horách 
zo zeme v tichej krajine a postupne na-
berajú na sile, rýchlosti a prudkosti. Až 
v údolí po divokej ceste z hôr ich tok sa 
spomalí, ukľudní a stíchne. Napokon sa 
dlhá cesta oboch riek rozplynie v pa-
nenskej prírode rozsiahlej Turanskej ní-
žiny a v pokoji vtečú do Aralského jaze-
ra. Tu do vyvolenej zeme vstupuje zvie-
ra, ktoré si postupne medzi ľuďmi našlo 
svoje pevné miesto a vyslúžilo si nad-
pozemské pomenovanie – „nebeské“. 
Človek, ktorý ho takto pomenoval, si 
ho postupne podmanil, obľúbil a vysoko 
cenil pre jeho rýchlosť a kľud, prudkosť 
a silu, ale hlavne nespútanosť a vernosť. 
Človek bol fascinovaný jeho podmani-
vou krásou a vznešenosťou, ktoré obdi-
vuje dodnes, s ním žil a umieral. Človek 
ho uctieval a do svätého písma  napísal 
svoje vyznanie o jeho božskom pôvo-
de, vyvolenosti a jedinečnosti. Tradu-
je sa výrok: „najkrajší pohľad na svet je 
z jeho chrbta“. Dokonca, keď zomrelo, 
mnohí ľudia mu stavali pomníky. Pre 
človeka bolo všetkým.
   Napriek tomu všetkému zostalo toto 
zviera slobodné, nespúta né, záhadné 
a krásne. Na strane druhej je uzavreté, 
ako by sa v ňom stretla múdrosť tisíc-
ročí. Toto zviera sa volá „kôň“.
Význam koňa v spoločenstve človeka 
potvrdzujú aj niektoré porekadlá, na-
príklad:
Po sľubené choď na rýchlom koni.
Kôň je len raz žriebäťom, človek dvakrát 
dieťaťom.
Šťastní na koňoch skáču, nešťastní sa 
pešo vláču.
   Kôň sa nechváli srsťou, ale rýchlosťou.
Samotní mocní tohto sveta skladali po-
klony tomuto zvieraťu a využívali ho 
v prospech svojho honoru. Honoráci si 
potrpeli na pompéznosť, či už pri sláv-

ak obec bude dávať do prenájmu, ale-
bo predávať majetok na základe ob-
chodnej verejnej súťaže.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie hospodárske výsledky za 
rok 2011 Obec Polomka s.r.o. – úsek 
VVS a hospodárske výsledky za rok 
2011 Obec Polomka s.r.o. – lyžiar-
ske stredisko.
   Informáciu o získavaní zdrojov z fon-
dov EÚ predložil Ing. Príboj. Aktuálny 
stav získavania zdrojov z jednotlivých 
operačných programov: 
   1. Ministerstvo životného prostre-
dia(MŽP) – Operačný program Život-
né prostredia 
1.1  Operačný ciel 1.2 Odvádzanie 
a čistenie komunálnych odpadových 
vôd – projekt Dokončenie ochrany 
spodných vôd v  regióne Polomka 
–  dodávateľom stavby sa stal Com-
bin Banská Štiavnica s.r.o., stavenis-
ko bolo odovzdané 13.4.2011,  práce 
na výstavbe kanalizácie sa začali dňa 
2.5.2011 na uliciach Mlynská a Zápo-
tockého. Súčasne sa buduje aj nový 
vodovod. V súčasnosti sú ukončené 
práce na ul. Mlynská, Zápotockého 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Človek
a „Koníky“

nostných prehliadkach, svadobných či 
korunovačných sprievodoch, ale aj poh-
reboch. V ich sedlách defilovala kava-
léria, v ich sedlách sa viedli boje atď. 
Cez celé storočia pri všetkých situáciách   
bol s človekom kôň. Ako prostredník, 
živá kulisa, atribút a skvost, ako spo-
ločník a priateľ. Ako ničím nenahradi-
teľný pôvab.
   U prostého človeka bol kôň taktiež 
nenahraditeľnou súčasťou jeho živo-
ta pri takmer všetkých prácach, hlavne 
pri prácach v lesoch, alebo pri obhos-
podarovaní pôdy. Denný život kočiša 
a koňa sa obyčajne začínal skoro ráno 
a to vo chvíli, keď kočiš vkročil do staj-
ne. Kone sa odtiahli od žľabu hneď ako 
vrzli dvere na stajni a zaerdžali – boli už 
zvyknuté na svoju pravidelnú dávku ob-
roku – ovsa. Po chvíli už stáli na dvo-
re ustrojené do ťažkých chomútov, za-
priahnuté do voza, pripravené na prá-
cu. Pracujú od svitu až do mrku, dlhý 
deň a krátky život. Hlavne práca v lese 
je veľmi náročná, či už pre kone, ako aj 
samotného kočiša. Vyžaduje ich vysokú 
súčinnosť a vzájomný rešpekt.
   Poľnohospodárske práce si nemožno 
predstaviť bez verného pomocníka kaž-
dého gazdu - koňa, a to od včasnej jari 
až do neskorej jesene. Kôň sa stal ne-
oddeliteľnou súčasťou každého dobré-
ho gazdu. Kôň si vyžaduje dennodennú 
starostlivosť gazdu v oblasti  jeho chovu, 
tak aj  jeho vzhľadu, lebo on je ozajst-
nou vizitkou riadneho gazdu.
Než sa žriebä narodí, trvá to tristotri-
dsaťtri dní a nocí.Kobyla vyhľadá sa-
motu a kľud a privedie na svet nový ži-
vot. Nekonečný sled generácií, neustá-
le sa opakujúci zázrak prírody, urputná 
snaha o zachovanie rodu spočíva pri-
tom na tak krehkých vzťahoch.
   Žijeme s koňmi už šesťtisíc rokov. Toľ-
ko rokov pomáhali ľudskej civilizácii v jej 
rozvoji a všímali sme si predovšetkým 
ich úžitok. Našťastie si začíname zno-
va kone všímať ako bytosť, ako život, 
ako kúzlo, ako silu a večnú inšpiráciu.
Ďakujeme ti koník!

Ing. Jozef Jagerčík

Stolný tenis

Ako sa správne opaľovať
me byť na slnku. UVB žiarenie – spôsobu-
je začervenanie a spálenie kože. Pred ním 
sa chránime slnečným ochranným faktorom 
SPF. Číslo faktoru nás informuje, ako dlho 
môžeme byť na slnku, aby sme sa nespálili. 
U každého je to individuálne. Vypočítame si 
to tak, že čas, kým nám pokožka sčervená, 
vynásobíme číslom SPF. Napríklad, ak nám 
pokožka sčervená po 15 minútach opaľova-
nia, tak s ochranným faktorom 20 môžeme 
byť na slnku 300 minút (15 min. x 20 SPF). 
To znamená, že vyšší faktor nechráni viac, 
ale len predlžuje pobyt na slnku. UVC žia-
renie – je pohltené ozónovou vrstvou, takže 
nie je pre nás nebezpečné.
Pre čo najlepšiu ochranu, si vyberajte 
také prípravky na opaľovanie, ktoré ob-
sahujú aj UVA a UVB filter a sú vodeodol-
né. 10 rád ako sa chrániť
1. Začnite s opaľovaním pozvoľna, aby si 
koža postupne privykla na slnko a od začiat-
ku používajte ochranné prípravky.
2. Medzi 11. a 15. hodinou sa vyhýbajte po-
bytu na slnku, slnečné žiarenie je vtedy   naj-
intenzívnejšie.
3. Natierajte sa niekoľkokrát za deň.
4. Po kúpaní sa vždy osušte, lebo kvapky 
vody pôsobia ako zväčšovacie sklo.
5. Prípravky na opaľovanie používajte, aj keď 
je zamračené, žiarenie preniká aj cez mraky.
6. Opaľovacie prostriedky držte v chlade, 
pretože pôsobením tepla sa poškodzujú ich 
ochranné vlastnosti.
7. Proti nepriaznivým účinkom UV žiarenia 
pomáhajú aj vitamíny A, C, E a antioxidan-
ty, tie pripravia pokožku na slnenie zvnútra.
8. Používajte slnečné okuliare so 100% 
ochranou proti UV žiareniu.
9. Zvýšenú pozornosť venujte pokožke na 
tvári, pretože je citlivejšia, a nezabúdaj-
te ani na pery.
10. Ak by ste sa predsa len spálili, kožu na-
tierajte prípravkami po opaľovaní a kým sa 
pokožka úplne nezahojí, v nijakom prípade 
ju nevystavujte slnku. 

Autor: KRISTI KLEIMAN

(Dokonč. z 2. str.) a Kaštieľna, Kukučínova a Nálepkova. 
Práce sa po skončení zimného obdo-
bia pokračujú a na poslednej ulici Ko-
menského zostáva vybudovať cca 50 
m. Kolaudačné konanie na ul. Mlyn-
skej, a Zápotockého bolo ukončené.  
Asfaltovanie komunikácií sa bude re-
alizovať v r.2012. 
1.2   Dňa 23.11.2009 bol  podaný pro-
jekt s  názvom Polomka- splašková 
kanalizácia II. etapa- ide o  vybudo-
vanie splaškovej kanalizácie - rekon-
štrukcia ul. Komenského horná časť, 
Hronská-rómska časť, Hronská-Želez-
ničná, Štúrova, Jegorovova. Celkové 
oprávnené náklady projektu sú 2 554 
705,54 €. Dňa 12.4.2010 nám bolo 
oznámené, že projekt bol schválený.
Celkom výška NFP je 2  426 970,26 
€, spolufi nancovanie je 127 735,28 
(3,848 mil. Sk). Realizácia projektu je 
naplánovaná do  12/2014. Dodáva-
teľom stavby sa stal Combin Banská 
Štiavnica s.r.o. Stavenisko   bolo odo-
vzdané dňa 7.10.2011. Stavba zača-
la na Ul. Hronskej, je urobený pretlak 
pod železnicou, ukončená je Ulica Že-
lezničná, vybudované je cca 280 m.  
Práce po skončení zimného obdo-

bia pokračujú  na Hronskej v Dolinke.    
1.3  Vybudovanie zberného dvora 
separovaného odpadu- projekt bol 
podaný dňa 14.5.2009- išlo o celko-
vú rekonštrukciu budovy a dvora bý-
valého skladu umelých hnojív + za-
kúpenie techniky, strojov Ide o pro-
jekt z Operačného cieľa 4.1 Podpora 
aktivít v oblasti separovaného zberu 
. Celkové oprávnené náklady sú 927 
413,06 €, z toho stavba  290 156,97 
€.  Projekt bol schválený oznámením 
dňa 14.10.2009, výška NFP je 879 
909,52 €. Stavebné práce po proce-
se verejného obstarávania realizo-
vala od 09/2010 do 07/2011 Obec 
Polomka s.r.o. Technológia od fi rmy 
KOBIT s.r.o. Dolný Kubín bola dodaná.  
Na užívanie stavby sú vydané všetky 
povolenia –kolaudačné rozhodnutie, 
súhlas s  prevádzkou RÚVZ BB. Bola 
zaslaná Záverečná žiadosť o  platbu 
a  aj Záverečná monitorovacia sprá-
va. Bola uskutočnená kontrola reali-
zácie projektu pracovníkmi MŽP SR  
dňa 10.1.2012 a 26.1.2012 bola odsú-
hlasená Správa z kontroly na mieste 
č.1. Čakáme na preplatenie závereč-
nej žiadosti o platbu, čím by sa pro-
jekt úspešne ukončil.
1.4 OP ŽP - Prioritná os č.3 Ochrana 

ovzdušia – dňa 31.8.2009 bol poda-
ný projekt s názvom  Zmena palivo-
vej základne Základnej školy a obec-
ných budov, ide o rekonštrukciu ply-
novej kotolne kotolňu na obnoviteľné 
zdroje- na biomasu –drevnú štiepku , 
z kotolne sa rozvodmi bude privádzať 
teplo do obecných budov- Materskej 
školy, ZUŠ-ky, Kultúrneho domu, Le-
kárne a Obecného úradu. V rámci pro-
jektu sa počíta aj so zateplením a vý-
menou okien v MŠ. Projekt bol schvá-
lený oznámením zo dňa 01.2.2010 . 
Schválená výška NFP je 938 535,88 € 
z  celkových oprávnených nákladov 
987 932,50 €. Verejné obstarávanie na 
dodávateľa stavby bolo Úradom pre 
verené obstarávanie koncom mája 
2011 zrušené. Uskutočnili sa  jednania 
s MŽP SR, aby sa dodávateľom stav-
by stala Obec Polomka s.r.o., avšak tie-
to neboli úspešné, a preto bolo v de-
cembri vyhlásené verejné obstaráva-
nie na dodávateľa stavby, verejné ob-
starávanie je na kontrole na MŽP SR.  
2. Ministerstvo školstva, vedy , výsku-
mu a športu SR –operačný program 
Vzdelávanie
2.1 Agentúra MŠ pre štrukturálne fon-
dy  EÚ vyhlásila dňa 31.3.2011 výzvu 
do Opatrenia 1.1. Premena tradičnej 

školy na modernú. Projekt s názvom 
Budujeme modernú a kvalitnú školu 
pre deti v Polomke bol podaný Zá-
kladnou školou dňa 31.5.2011, cel-
kové oprávnené výdavky sú 330 490, 
50 €. Požadovaná výška NFP je 95% 
t.j. 313  967,88 €. Projekt rieši zakú-
penie vybavenia vo výške 30% cel-
kových nákladov a školiace aktivity. 
Projekt bol schválený vo výške opráv-
nených výdavkov 302 979,46 € ozná-
mením zo dňa 30.12.2011 (zníženie o  
10 988,42 € ). Zmluva o NFP by mala 
byť podpísaná do konca apríla.  
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie informáciu o  vývoji získa-
vania zdrojov z fondov EÚ.


