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Základná umelecká škola
Vás pozýva na druhý ročník programu

Umenie farby, hudby a tanca,
ktorý sa bude konať dňa
17. júna 2012 o 15.00 hodine
v Kultúrnom dome Polomka.

Zberný dvor slúži vám
Ako sme už informovali občanov, nový zberný dvor je už nejaký ten čas v prevádzke. Napriek tomu stále nachádzame vrecia
s rôznym druhom odpadov v blízkosti areálu bývalých zberných
surovín pri železničnej stanici a na rôznych miestach v obci na
nelegálnych skládkach. Väčšinou ide o drobný stavebný odpad,
plasty, pneumatiky a pod. Tento druh odpadu je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Okrem uvedených druhov odpadu je možné odovzdať aj železo, akumulátory, žiarivky a nebezpečný odpad, elektroniku, papier, sklo a pod.

Zberný dvor je v prevádzke nasledovne:
Pondelok: 7,30-17,00
Utorok:
7,30-15,30
Streda:
7,30-15,30
Štvrtok:
7,30-14,00
Piatok:
7,30-15,30

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 21. júna 2012 (štvrtok) o 18,00 hodine v budove kultúrneho domu (obradná miestnosť).
Program zasadnutia:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za I. polrok 2012
5/ VZN č. 49/2012 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci
6/ VZN č. 50/2012 o chove a držaní psov
7/ VZN č. 39/2009 – o opatrovateľskej službe – doplnok č. 3
8/ VZN č. 51/2012 o odpadoch
9/ Správa o stave separácie TKO
10/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
11/ Rôzne
12/ Interpelácia a diskusia

Keď sa dielo podarí
Potreba parkoviska pri kostole a domu smútku pre väčší počet automobilov bola dlhoročná požiadavka občanov, ako aj
návštevníkov našej obce. Parkovisko samotné sa podarilo
zrealizovať už minulý rok, ale stále tomu chýbala úprava okolitého terénu a vybudovanie nového prístupu do kostola, ktorý
by plynule nadväzoval na parkovisko. Táto časť diela sa podarila túto jar, a tak sme mohli slávnostne tento priestor posvätiť a dať do užívania občanom. Stalo sa tak 20. mája 2012.

Občania, ktorí majú doma vytriedený odpad, ktorý neodovzdali pri separovanom zbere, môžu ho priniesť priamo do zberného dvora a bez poplatku ho odovzdať. O možnosti odovzdania
akéhokoľvek druhu odpadu sa takisto môžete informovať u pracovníka zberného dvora.
Marián Kán, úsek VVS

Objednávanie gratulácií
Obecný úrad v Polomke žiada občanov, ktorí chcú
prostredníctvom miestneho rozhlasu zablahoželať svojim príbuzným a známym, že požiadavku na tento úkon
je potrebné dať osobne minimálne dva dni vopred ako
je dátum gratulácie. Tento čas je potrebný na spracovanie gratulácie a načasovanie vyhlásenia. Poplatok za
gratuláciu je 2,50 €.

Dňa 1.6. 2012 zomrel MUDr. Milan Gaľa, (na fotograﬁi s členmi FS Brezinky v strede) ktorý bol osobným priateľom aj našich
občanov a našej obce. Zo stretnutí s ním nám zostali v srdciach
veľmi príjemné spomienky.
Milan Gaľa sa narodil v roku 1953 v Jarovniciach (okres Sabinov). Od roku 2004 až do 2009 bol poslancom Európskeho parlamentu, kde pôsobil v skupine Európskej ľudovej strany. V roku
1994, 1998, 2002 aj 2010 sa stal poslancom Národnej rady SR.
Česť jeho pamiatke.

Keď sa dielo podarí
Budujeme modernú
školu
50. výročie školy
Po misiách
Majstrovstvá SR
v kulturistike

Parkovisko projektoval Milan
Hlinka – autorizovaný stavebný inžinier zo Seliec pri Banskej
Bystrici. Stavebné povolenie bolo
vydané 3.2.2009, vďaka súhlasu vtedajšieho správcu farnosti
v Polomke Mgr. Jozefa Palušáka
a Biskupského úradu v Rožňave, pretože pozemok je vo vlastníctve cirkvi.
Na realizáciu chcela obec získať ﬁnančné prostriedky z fondov EÚ v roku 2009, čo sa nepodarilo. Stavba sa realizovala až
v roku 2011 za ﬁnančnej podpory
z rezervy vtedajšej predsedníčky
vlády p. Ivety Radičovej vo výške
18.000,- €. Obec prispela na realizáciu sumou 7.344,- €, takže hodnota diela je vo výške 25.344,- €.
Dodávateľom stavby bola Obec
Polomka, s.r.o. Súčasťou stavby
bola aj rekonštrukcia vodovodu do
sociálnych zariadení pri kostole,
vybudovanie vodomernej šachty
a tiež preložka plynovej prípojky.

vďaka ﬁnančnej podpore predsedníčky vlády mohli vybudovať toto parkovisko. Poďakovanie patrí aj všetkým pracovníkom
Obce Polomka s.r.o., farníkom
našej farnosti a členom nášho ﬁtnessklubu za vynaložené enormné úsilie pre úspešné dokončenie diela. Som rád, že slávnostný
akt posvätenia tohto diela poctili svojou návštevou p. Jozef Mikuš poslanec NRSR, p. Igor Kirsch prednosta Obvodného úradu
v Brezne, p. Peter Baliak starosta
obce Braväcovo a poslanci Obecného zastupiteľstva v Polomke.
Slávnostný punc tomuto aktu dodal správca farnosti p. Michal Jenča, misionári, členovia spevokolu
a hudobníci z Breziniek.
Všetkým úprimne ďakujem.
Ján Lihan,
starosta obce

Pre skrášlenie celého priestranstva sa vybudoval nový prístupový chodník do kostola, ktorý zabezpečil správca farnosti p. Mgr.
Michal Jenča, za čo mu ďakujem.
Na záver vyjadrujem poďakovanie p. Mikušovi, ktorý našej
obci pomáha v mnohých smeroch
a má zásluhu aj na tom, že sme

Takto sa to rodilo.

Polomske novinky
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Budujeme modernú a kvalitnú
školu pre deti v Polomke
Už minulý školský rok sa naša
škola rozhodla uchádzať o projekt pod názvom „Budujeme
modernú a kvalitnú školu pre
deti v Polomke“. Naša škola
bude pekná a nová nielen zvonka, ale aj zvnútra. Projekt, ktorý
bol schválený v tomto školskom
roku sa začne naplno realizovať
budúci školský rok. Pedagógovia si už teraz museli pripraviť
svoje návrhy, plány prostredníctvom ktorých sa bude projekt realizovať.
Pri riešení problémov zistili, že
žiaci nevedia využiť svoje vedo-

mosti. Taktiež majú problém porozumieť textu a vyjadriť myšlienky. Preto je potrebné modernizovať vyučovanie tak, aby
sa stalo pre žiakov zaujímavým
a podnecovalo ich k ďalšiemu
rozvoju a logickému mysleniu,
aby získané vedomosti využívali v čo najväčšej miere, aby
dokázali čítať a porozumieť textu. K dosiahnutiu týchto cieľov
je potrebné vytvoriť modernejšie
prostredie prostredníctvom novej
techniky, nákupom novej literatúry, vypracovaním nových metodických materiálov a organizá-

ciou zaujímavých aktivít, napr.
študijno-poznávací pobyt v zahraničí, účasť na exkurziách.
Predpokladom pre úspešné naplnenie cieľov je aj odbornosť pedagógov a samozrejme ﬁnančná
podpora, ktorú škola získala vďaka tomuto projektu, čiže z Európskeho sociálneho fondu. Celkové výdavky projektu predstavujú
sumu 318 925,75 €, pričom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne 95 %
a zvyšných 5% zabezpečí obec
Polomka zo svojho rozpočtu.
ZŠ Polomka

Stavebný ruch v obci
Foto: Ferdinand Hrablay

v mesiaci jún 2012
Jozef Bučko, Jánošíkova 13, 80 r.
Emília Švidraňová, Kukučínova 25, 80 r.
František Mikloško, Záhradná 21, 80 r.
Jozef Šándor, SNP 143, 80 r.
Agnesa Dupejová, Odbojárov 20, 100 r.
Mária Poprovská, Nálepkova 19, 91 r.
Ján Medveď, Osloboditeľov 5, 80 r.
V deň Vašich vzácnych narodenín, prišli sme k Vám s
pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol Vaše kroky, nech Vás vždy jeho milosť chráni, nech
splní každé z Vašich prianí.
Milí oslávenci, príjmite úprimné blahoželania k Vášmu
sviatku s prianím všetkého najlepšieho, zdravia a životnej spokojnosti.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2012
Narodení:

Sidorová Michaela, SNP 177
Kalman Michal, Sládkovičova 43
Prihlásení: 0
Odhlásení : Kubušová Andrea, Odbojárov 1
Kubušová Viktória,
-„Zomretí :
Murín Ján, SNP 51, 79 r.
Margetová Emília, Železničná 20, 79 r.
Račák Marián, Janka Kráľa 7, 1 mesiac
Kožiak Štefan, SNP 145, 62 r.
Počet obyvateľov k 31.05.2012 - 3009

Poďakovanie
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci ...
Dotĺklo srdiečko, zhasli oči
a stíchol jeho radostný hlas,
odišiel náhle a smrť jeho neskonale bolí nás.
V srdci máme bolesť a v duši žiaľ,
to najdrahšie nám osud náhle a nečakane vzal.
Odpočívaj v pokoji.
Smútiaca rodina úprimne ďakuje všetkým blízkym a ďalším príbuzným, priateľom a známym, ktorí odprevadili dňa
2.6.2012 na poslednej ceste nášho drahého a milovaného
zosnulého Štefana Kožiaka. Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

S príchodom jari, ale hlavne s nástupom leta, ktoré praje stavebným prácam, sa rozbiehajú práce na viacerých
projektoch. Pokračujeme v rekonštrukcii kanalizácie na Ulici Komenského. Úspešne sa
zvládol pretlak popod hlavnú
cestu. Obyvatelia Ulice Komenského dolná časť museli
strpieť uzavretie ulice na istý
čas a častejšie odstávky dodávky vody. Za trpezlivosť občanov ďakujem. S prácami na
rekonštrukcii kanalizácie pokračujeme na hornej časti Ulice Komenského, zároveň sa
pokračuje v II. etape výstavby kanalizácie, a to na Ulici
Hronskej.
Ako sme vás už informovali, že obec zakúpila nové dopravné značky na miestne
komunikácie v obci. Osadenie dopravných značiek je súčasťou projektu I. etapa obnovy rozšírenej centrálnej časti
obce Polomka. Inštalácia dopravných značiek sa vykonáva priebežne s inými prácami. V projekte I. etapy kanalizácie je zahrnutý aj chodník
z Ulice Kukučínovej na Mlynskú. V súčasnosti sa kladie
na chodník zámková dlažba.
Dláždiť sa bude aj nádvorie
Domu smútku. Pripravuje sa
totiž rekonštrukcia nádvoria
a oprava cintorínskeho múra
a to aj z vnútornej strany. Rekonštrukciou prejde aj budova
základnej umeleckej školy pri
hlavnej ceste. Všetky okná sú
už na budove vymenené, čakáme na výrobu nových dverí a následne sa celá budova
zateplí a pribudne nová fasáda. Budova týmto opeknie, ale
hlavne sa zníži energetická

náročnosť budovy. Obec má
vo vlastníctve množstvo budov, ktorých prevádzku hradí
obec. Sú to školy, škôlka, kultúrny dom, obecný úrad, hasičňa a iné. Platby za ener-

gie – elektrickú energiu a plyn
sú vysoké, a tak sa snažíme
postupne všetky budovy rekonštruovať týmto spôsobom.
Ing. Ján Lihan,
starosta obce

Ďakujeme
Kolektív gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia ďakuje sponzorom, ktorí sa zaslúžili
o vymaľovanie priestorov gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Brezne po výmene
okien: p. Kollomannovi z Brezna, p. Noskovi z Brezna, p. Bešinovej z Polomky, p. Murínovej z Polomky, p. Oravkinovej z Heľpy a p. Murínovi z Bacúcha.
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Po misiách
Dobrý strom prináša dobré ovocie.Ak nie, vyrúbe sa a spáli.Ale ak prináša ovocie, chránime ho, orezávame, aby prinášal ešte viac ovocia.
V dňoch 20. 5. – 27. 5. 2012 sme vo farnosti Polomka prežili krásne chvíle duchovnej obnovy veriacich cez ľudové misie,
ktoré konali bratia kapucíni.
Boh cez nich zasieval semeno svojho slova do našich sŕdc.
Boh, ako rozsievač zasadil dobré semeno (Ducha Svätého) do zeme, ktorú sám pripravil v nás. Zavlažil ju živou vodou a zúrodnil drahocennou krvou svojho Syna. Ježiš zomrel za nás – „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že
Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“ (Rim 5,8).
Ježiš vstal z mŕtvych – „Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený
podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanásti.“ (1Kor
15,3-6) Ježiš je jedinou cestou k Bohu – Ježiš mu odpovedal:
„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k otcovi, iba cezo
mňa.“ (Jn 14,6) Nestačí iba tieto tri zákony poznať. Ježiša Krista musíme osobne prijať ako Spasiteľa a Pána. Potom môžeme spoznať a prežívať Božiu lásku a Boží plán pre naše životy.
Priatie Ježiša je najvýznamnejšou a zároveň najradostnejšou
udalosťou v našom živote. Chcem vyjadriť vďačnosť bratom kapucínom za čas strávený v našej farnosti a modlím sa, aby sme
Ježišovi, ktorý denne vstupuje do nášho života stále dôverovali.
Mgr. Michal Jenča

Vďaka Vám
,,Skutkami lásky, modlitbou,
pripravujeme cestu pánovi
do ľudských sŕdc“.
Drahý náš duchovný otec Vdp
ICLic Michal Jenča, kanoník,
13. jún 1982 bol pre Vás sviatočný deň. V tento deň ste boli
vysvätený za kňaza – služobníka pána. Od tejto slávnostnej
chvíle uplynulo 30 rokov. Zvolili
ste si kňazskú dráhu a dali svoj
um, srdce. schopnosti a lásku
do rúk Najvyššieho. Povolal si
Vás Pána, aby ste hlásali jeho
slovo, pomáhali liečiť ľudské
duše a stali sa dobrým pastierom pre svojich veriacich.
Bolo to šťastné rozhodnutie,
pretože inak by sme my – Vaši
farníci v Polomke nespoznali takého dobrého, láskyplného a obetavého kňaza, akým
ste počas pôsobenia tu v našej farnosti. Ste príkladom mladým, viete láskavým slovom pohladiť srdce i dušu starších, ste

milý k deťom – proste kňaz na
pravom mieste. Človek s veľkým srdcom, v ktorom je miesto
pre každého veriaceho z našej
farnosti. Preto Vás obdivujeme,
Vaše kázne sú balzamom na
dušu. Máte charizmu, ktorá vyžaruje z celej Vašej osobnosti.
V tejto vzácnej chvíli – 30 rokov
kňazstva Vám posielame kyticu
úcty, vďaky a modlitby.
Chceme Vám popriať celým
svojim kresťanským srdcom
pevné zdravie, veľa Božích milostí na Vašej už 30 ročnej duchovnej ceste. Chceme všetci
svojimi modlitbami vyprosovať Vám do ďalších rokov duchovnej činnosti, osobného života veľa sily, trpezlivosti a zúročenej radosti v spätnom napĺňaní Božieho slova v našom
živote. Nech Boh žehná každý Váš krok.
Ešte raz veľká vďaka za to, že
Vás tu ako duchovného otca
máme a dúfame, že ešte dlho
mať budeme.
Vďační veriaci

A tento poznáte?
Na vojne veliteľ zavelil: „K pocte zbraň!“ A chlapec z Polomky ju
zaniesol k pošte.
Alebo:
Turista z Čiech: „Koukej, Karle , čápi.“
Teta z Polomky: Jaki capi, co za capi? Gole sa to!
V Polomke je jedinečné nárečie, ktoré sa stále používa. Najmä vďaka nemu vznikali a vznikajú vtipné situácie (najmä pre cudzích), ktoré sa
časom pretavili do anekdot, ktoré sa rozprávajú a využívajú ich aj miestni folkoristi vo svojich predstaveniach. Žiaľ, nikto ich nezaznamenáva.
Preto sa OZ TREND rozhodlo uchádzať o grant na vydanie zborníka
miestnych anekdot v pôvodnom nárečí. Podarilo sa nám získať podporu
nadácie SPP vo výške 1 500 € (nie je to suma, ktorú sme žiadali, chýbať
nám bude ešte 500 €, preto radi uvítame pomoc vo forme ﬁnančných darov, či sponzorského príspevku).
Prosíme Vás o pomoc. Ak si spomeniete na humornú situáciu, ktorá
vznikla pre „jazykovú bariéru“, alebo na vtipy, ktoré sa rozprávajú o Polomke a Polomčanoch, tradujú sa v Polomke, pošlite nám ich na adresu
michaela@polomcania.sk najneskôr do 31. júla 2012. Anekdoty a veselé príbehy môžete tiež vhodiť do poštovej schránky na Ždiarskej 12, alebo poslať po svojich deťoch do ZŠ v Polomke, kde ich vyzbiera riaditeľka školy pani Sviteková do konca školského roka.
Myslíme si, že je dôležité zmapovanie, zozbieranie týchto anekdot, vydať ich tlačou, čím sa sprístupnia verejnosti a návštevníkom obce a zároveň sa zachovajú v tlačenej a digitálnej forme pre budúcnosť. Zborník anekdot bude slúžiť na reprezentáciu a propagáciu obce, jej nárečia a zvykoslovia.
Ak sa všetko podarí, Zborník vyjde v septembri. Už teraz vám ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
M. Heretová

Polomske novinky
Dňa 18.5.2012 sa uskutočnila slávnostná akadémia v Kultúrnom dome v Polomke pri príležitosti 50. výročia našej školy.
Žiaci prevažne 6. a 8. ročníka si
pripravili divadlo s názvom Jednotkári. Do tohto muzikálu sa
zapojili aj žiačky prvého ročníka, ktoré si pripravili tanec spolu s pani učiteľkou Emíliou Mesiarkinovou. Druhý tanec si pripravili žiačky 7. a 8. ročníka spolu s pani učiteľkou Nezbedovou.
Muzikál pripravili pani učiteľky:
Latináková, Černáková a Petrovičová a o hudobnú stránku
a pesničky sa postarala pani učiteľka Orovčíková a pán Kalman,
ktorý robil hudobný doprovod.
Pán Dupák sa staral o osvetlenie scény, za čo mu aj touto
cestou ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí aj pánovi Martinellimu, ktorý zabezpečil ozvučenie
scény. Súčasťou divadla bola aj
prezentácia našej školy, ktorú
pripravila pani učiteľka Vojtko-

50.výročie
školy
vá. Konali sa dve vystúpenia.
Prvé bolo pre žiakov našej školy a druhé pre verejnosť a hostí
našej školy.
Diváci sa zapísali do kroniky
vo vestibule KD a tiež si prezreli
fotky našej školy a našich súčas-
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ných aj bývalých žiakov. Medzi
pozvanými hosťami boli aj učitelia, ktorí na našej škole učili
v minulosti.
Po muzikáli si prezreli našu
vynovenú školu a v jej priestoroch pospomínali na staré časy.
Ďakujeme tiež všetkým rodičom, sponzorom, pani Takáčovej a študentom Hotelovej akadémie v Brezne.
ZŠ Polomka

Vystúpenia Detského folklórneho súboru Brezinky
Kolovrátok v Heľpe je tradičné podujatie na ktorom sa
naše deti pravidelne zúčastňujú. Nebolo tomu inak ani tento
rok a naše detské Brezinky vy-

stúpili na tomto podujatí. V nabitom programe plnom množstva súborov sa naše deti určite nestratili. Spolu s nami sa
festivalu zúčastnili: Škôlkárik
z Heľpy, DFS Telgártčok, Šumiačaník, Mladosť z Pohorelej,
Heľpančok, ŠZŠ z Polomky,
Šťastné detstvo z Brezna, Malachovček, Malíček z Hriňovej, Prvosienka z Bratislavy,
Krušpánek z Veľkej Bystřice z
Českej republiky.
Medzinárodný deň detí sme
s deťmi z DFS Brezinky oslávili na Medzinárodnom detskom
folklórnom festivale vo Zvolene. V piatok ráno sme vyrazili na cestu. Upršané ráno nám
vôbec nepokazilo náladu. Práve naopak, stúpala s počtom
rozbalených sladkostí a čipsov. V Banskej Bystrici v Báb-

kovom divadle na Rázcestí
sme si urobili prestávku. Čakalo na nás divadelné predstavenie Emílie Hoffmanovej: Tatranky. Krásna, smiešna a hlavne poučná javisková encyklopédia o našej
domovine. Humorne ladený
príbeh o Samovi, ktorý cestoval
našou krajinou,
s výborným hereckým obsadením. Po predstavení sme absolvovali neodmysliteľné nákupy ,, suvenírov“ a pokračovali ďalej. Vo Zvolene sme si
ešte pozreli expozíciu v zámku a potom
sme sa začali v kultúrnom dome
pripravovať
na festivalový program ,,
Rapotačky“
autorky Andrey Jágerovej. Celý
program mal
začať krojovaným sprievodom, ale
pre zlé počasie bol zrušený.
Staršie dievčatá s niektorými kolektívmi vystúpili aj na
námestí.
My sme sa s ostatnými deť-

Zaostri na školu
Tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu „Zaostri na školu“, ktorý mal prehĺbiť vzťah
žiakov k vlastnej škole. Vyhlasovateľom bolo
Múzeum školstva a pedagogiky. Do projektu
sa zapojili žiaci 7.A triedy spolu s ich triednou
učiteľkou Mgr. Vojtkovou. Zozbierali staré fotograﬁe školy, ktoré zoskenovali, nafotili fotogra-

mi zatiaľ pripravili na vystúpenie. V galaprograme MD FF,
ktorý slávil 10. výročie svojho
vzniku, sme spolu s deťmi zo
Starého města, Fiľakova, Liptovského Mikuláša a Zvolena
rapotali, spievali a tancovali. Lebo:,, Na svete je detí ako
smetí a všetky sa chcú hrať,
spievať a tancovať. na svete
je detí ako smetí, nech im stále jasné slnko svieti, aby sa
mohli hrať, spievať a tancovať...“. Po programe, spoločnej
večeri a vyhodnotení, sme sa
unavení, ale s pocitom dobre
vykonanej práce poberali domov. Vždy si poviem, že hádom pospia od únavy. Ale vždy
je to práve naopak. Domov sa
vrátil rozospievaný, rozvravený, rozkričaný autobus. Určite

bolo o čom rozprávať. Veď nakoniec, deti mali svoj deň. A my
sme ho spolu pekne prežili.
Marta Pisárová

ﬁe súčasnej školy a porovnávali zmeny. Originály starých fotograﬁí poslala pani učiteľka do
múzea a súčasné fotograﬁe poslala e-mailom.
Takže, keď budete cez prázdniny v Bratislave
a zatúlate sa aj do Múzea školstva a pedagogiky, uvidíte tam možno aj fotograﬁe našej školy.
Pani učiteľka začlenila našu školu aj do elektronickej mapy historických školských budov, ktorú
nájdete na stránke – www.msap.sk.
ZŠ Polomka
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Milí kamaráti!
Dovoľte, aby sme sa s vami podelili so skúsenosťami, ktoré sme získali
na hodinách dopravnej výchovy, ale i dopravného krúžku.
Dopravná výchova je pre nás, deti, veľmi dôležitá, lebo na cestách na nás
striehne veľa nebezpečenstva. Vodiči nedávajú pozor, deti sú roztržité, nepoznajú pravidlá cestnej premávky. A toto všetko sa my učíme. Hodiny dopravnej nás učia, ako sa máme na cestách správať. Poznáme už veľa dopravných značiek, učíme sa reagovať na priechodoch pre chodcov, orientovať sa na križovatkách. Keďže nám to nestačí, chodíme ešte na dopravný krúžok, kde sa pripravujeme na súťaže, ale i tvoríme rôzne zaujímavé
cestné situácie. Práve 23. 5. 2012 sme sa zúčastnili na súťaži: „Na bicykli
bezpečne“. Bolo to dosť náročné. Najskôr sme písali test, ktorý sa skladal
z dopravných značiek, rôznych dopravných situácií, ale i križovatiek. Taký
malý test pre vodičov. Ďalšia časť bola jazda na bicykli. Museli sme ukázať, akí sme zruční pri jazde na bicykli. Boli tam prekážky, slalom, museli
sme jazdiť osmičku atď. Ako družstvo sme sa umiestnili na druhom mieste, a dokonca v skupine jednotlivcov sme chytili prvé miesto. Bol to Matúš
Maruškin. Skupinu tvorili Matúš Maruškin, Samuel Daniš, Simona Mesarkinová, Nikola Maruškinová, všetko žiaci 5.A triedy. Všetci podali výkon, na
ktorý môžeme byť hrdí.
Mgr. Emília Mesiarkinová

Majstrovstvá základných škôl
Horehronia v atletike pre školský rok
2011/2012 - Polomka 16. 5. 2012
Mladšie žiačky
60 m:
Lea Pohančaníková Polomka 9,25/F
8,82 1.
Michaela Pribylinová Heľpa 8,76/F 9,39 2.
Nikola Richterová Heľpa 9,74/F 9,79 3.
Skok do diaľky:
Lea Pohančaníková Polomka 361 1.
Michaela Pribylinová Heľpa 335 2.
Petra Piliarová Polomka 334 3.
Stanka Príbojová Závadka 334
800 m:
Petra Piliarová Polomka 3:12 1.
Ivana Kubašiaková Polomka 3:20 2.
Timea Božíková Heľpa 3:22 3.
Kriketová loptička:
Biana Bartošová Heľpa 29,30 1.
Ivana Kubašiaková Polomka 29,10 2.
Andrea Krkošková Závadka 28,20 3.

Mladší žiaci
60 m:
Mário Škvarka Polomka 8,44/F 8,43 1.
Andrej Tomčík Polomka 8,32/F 8,57 2.
Marek Giertl Heľpa 9,07/F 9,35 3.
Skok do diaľky:
Andrej Tomčík Polomka 434 1.
Mário Škvarka Polomka 381 2.
Róbert Anderko Závadka 364 3.
1000 m:
Marek Giertl Heľpa 3:55 1.
Denis Pištol Závadka 4:01 2.
Adam Riapoš Heľpa 4:03 3.
Kriketová loptička:
Adam Riapoš Heľpa 50,40 1.
Lukáš Jagerčík Polomka 45,10 2.
Denis Pištol Závadka 44,20 3.
Mgr. Pavel Návoy

Biologická olympiáda
Dňa 24.5.2012 sa v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2
Brezno uskutočnilo okresné kolo v
Biologickej olympiáde kategória D.
Našu školu reprezentovali žiaci Kristína Maruškinová a Tomáš Divok.
Obidvaja súťažiaci súťažili v projektovej časti a získali vynikajúce
umiestnenie:
Kristína Maruškinová s témou svojej práce Pozorujeme korelu obsadila 1. miesto
Tomáš Divok s témou svojej práce Pozorujeme tura domáceho obsadil 2. miesto.

Sociálna poisťovňa registruje dlhodobý nárast počtu dôchodcov, ktorým sa vykonávajú
exekučné zrážky z dôchodku. V tomto období
je na Slovensku postihnutých exekúciou viac
ako 35 tisíc dôchodcov. V praxi ide o zrážky
z dôchodku na základe exekučných titulov v
prospech oprávneného subjektu v exekučnom konaní. Medzi oprávnených podľa počtu vykonávaných exekúcii najčastejšie patria
nebankové subjekty, poskytovatelia telekomunikačných a dátových služieb a peňažnými plneniami, pre neplatenie ktorých
sa exekúcia vykonáva, sú najmä rôzne pôžičky a poplatky týmto spoločnostiam.
Ak sa dôchodca dostane do situácie, v ktorej
nie je schopný sám zo svojich prostriedkov
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Medzinárodné majstrovstvá SR
v naturálnej kulturistike mužov a žien 2012
V dňoch 25. 5. - 26. 5. 2012 sa konali Medzinárodné majstrovstvá SR v naturálnej kulturistike mužov a žien v Dunajskej Strede. Súťažilo sa v kategóriách Dorast, Junior ,Fitness model do 170 cm, Fitness model nad 170 cm, Fitness
ﬁgúra, Muži do 174 cm, Muži do 180 cm, Muži nad 180 cm a
Kategória Masters I, Masters II. V súťažnej kategórii Junior
od 18 - 21rokov reprezentoval náš Pumpa Fit-klub Polomka,
ale aj našu obec, Mário Bolfa. V zápolení s ťažkou konkurenciou vybojoval krásne 6. miesto. Rok tvrdej prípravy a 6.
miesto v tejto prestížnej celoslovenskej súťaži s medzinárodnou konkurenciou je Máriovým osobným úspechom!
Kulturistika- je trvalá výzva pre kaž- pred súťažou, je o tom, aby sa existudého, kto sa chce kulturistike venovať júci svalový objem „odkryl z podkožnej
či už amatérsky, alebo na profesionál- tukovej vrstvy“ a dosiahla sa požadonej úrovni. Má svojich obdivovateľov vaná súťažná váha, svalová symetria
a hlavne dosť takých, ktorí chcú mať a kresba jednotlivých svalových skuvyformovanú muskulatúrnu postavu, pín. V mojom prípade som bol liminavštívia niekoľkokrát posilňovňu a tovaný váhou 93 Kg. Postupne som
keď sa výsledok neukáže na počka- upravoval stravovacie a cvičebné plánie, prestanú s cvičením z rôznych dô- ny, uberal na prísune hlavne sachavodov- racionalizovanou výhovorkou. ridov a iných potravinových zložiek.
Kulturistika- železná hra, alebo hra Týždeň pred súťažou som dokonca
so železom- ako ju zvyknú nazývať, je vôbec neprijímal sacharidy a odpoživotný štýl tvrdej disciplíny, pravidel- ludnie pred dňom súťaže už ani žiadných tréningov a hlavne životosprá- ne tekutiny. Je to naozaj náročná prívy. Ale o tom, nech porozpráva člen prava, chce to disciplínu.
nášho Pumpa Fit- klubu v Polomke a Kde si sa pripravoval na súťaž a kto
úspešný reprezentant Medzinárod- ti pomáhal v príprave?
ných majstrovstiev SR v naturálnej Mário: No kde inde, ako v našej Klukulturistike Mário Bolfa.
bovej posilňovni v Polomke J. PovaMário, aké sú pocity borca z tej- žujem ju za svoj druhý domov. Nie je
to súťaže, kde si obsadil krásne síce na úrovni ﬁt- centier, ako napr.
6.miesto?
v Brezne, či Banskej Bystrici, ale keď
Mário: Na rovinu poviem, že zmie- človek chce, tak maká tam, kde môže.
šané, pretože som zistil, že nie vždy Párkrát som bol cvičiť aj na Pohoresa všetko v živote vypláca. V tom- lej, pretože niektoré stroje na precvito prípade som sa sklamal, pretože čovanie nôh sú tam kvalitnejšie. Ale
bolo viac než jasné, že lobbing fun- aj od toho som upustil, lebo náklady
guje vo vysokej miere aj v tejto spo- sú náklady/ ! / a tieto z prevažnej časti
ločensko – športovej oblasti. Určite, hradia moji rodičia, za čo som im neaj podľa vyjadrení viacerých odborní- smierne vďačný .V príprave mi pomákov a priateľov som mal byť medailis- hal môj tréner, Peter Bella. Je to nietom, ale známi a priatelia iných súťa- koľkonásobný a aj tohtoročný majžiacich rozhodli inak. Čo už. Ale aj na- ster SR a ME vo svojej kategórii, kde
priek tomu ma to neodradilo, ba viac, získal v tomto roku aj bronz na ME
posilnilo a nakoplo ešte viac“ makať! a pochádza z Podbrezovej. Rozumiea pracovať na mojom zlepšovaní sa. me si, vidím v ňom oporu a som rád,
Ako vyzerala tvoja príprava na že sa ma ujal.
túto súťaž?
Ako dlho pestuješ svoj vzťah ku
Mário: Pre neznalých stručne vysvet- kulturistike?
lím, že príprava kulturistu sa delí na Mário: Spočiatku som začal len sám,
objemovú fázu a fázu rysovania resp. študoval som si všetko z internediéty. Objemová spočíva v naberaní tu a kulturistických časopisov. Bude
svalovej hmoty a tým aj celkovej te- tomu viac ako 4 roky. Aktívne a súlesnej váhy. No nie je dobré jesť čokoľ- ťažne sa môjmu športu venujem viac
vek, a tým organizmus priveľmi ,,za- ako 2 roky. A mienim ešte určite veľmi
tučniť“. Preto je potrebné vyberať si dlho. Je to, ako ste vy povedali, životkvalitnú stravu, najmä veľa, veľa, veľa ný štýl. V mojom prípade určite áno.
bielkovín J, čo je aj dosť ﬁnančne ná- Aké máš plány do budúcností s kulkladné. Druhá fáza, po našom ,,ryso- turistikou?
vačka“, ktorú som začal 19 týždňov Mário: Určite budem pokračovať

Dôchodcovia
pozor!
uhrádzať svoje ﬁnančné záväzky, je dôležité, aby sa ju pokúsil vyriešiť s veriteľom napr.
požiadať ho o súhlas s nižšími splátkami,
ktoré by mohol pravidelne uhrádzať. Najnevhodnejším riešením uvedenej situácie je
vzniknutú situáciu ignorovať a nechať ju
dospieť do štádia, keď sa začne pohľadávka vymáhať v exekučnom konaní. Je potrebné, aby si každý dlžník - dôchodca uvedomil, že v takomto prípade nebude od neho
vymáhaná len pohľadávka resp. úrok z omeš-

kania, ale aj náklady spojené s vymáhaním
pohľadávky a náhrada trov exekúcie, ktoré
sú nemalými položkami.
Vzhľadom na to, že je potrebné rešpektovať základné životné potreby dôchodcu a
celej jeho rodiny, rozsah zrážok z dôchodku
upravujú príslušné právne predpisy, podľa
ktorých sa dôchodcovi z mesačnej sumy
dôchodku nesmie zraziť základná suma,
ktorá je vypočítaná v závislosti od počtu osôb,
ktorým povinný poskytuje výživné. Základná
suma, ktorá musí dôchodcovi zostať je 60
percent životného minima na jeho osobu
a 25 percent zo životného minima na každú ďalšiu vyživovanú osobu. Zo zvyšku dôchodku, po odpočítaní základnej sumy sa vy-

v dobre nakopnutej forme, budem
„väčší a väčší“ ,myslím tým, že zväčším svoj svalový objemJ a budem robiť radosť sebe, svojej rodine a ostatným, ktorí mi držia palce. Potrebujem
na to ale veľa ﬁnancií, a preto sa snažím z každej strany oslovovať možných sponzorov.
Čo odkazuješ svojím rovesníkom
z Polomky, ktorí sú priaznivci tohto
športu?
Mário: Každý človek, ktorý sa venuje akejkoľvek pozitívnej činnosti,
robí dobre a nech s tým neprestáva.
Priaznivcom kulturistiky a ﬁtness držím palce najmä v pestovaní ich pevnej vôle. Nech si nie len oni, ale aj iní
nájdu chvíľu času na pár cvikov, nech
majú stále chuť cvičiť a žiť zdravo. Veľmi radi privítame aj mladých ľudí v našom klubovom ﬁtku . A samozrejme
im všetkým ďakujem za podporu a pozitívne, ale aj negatívne vyjadrenia.
Rád by som doplnil profil nášho
skromného, ale úspešného polomského borca:
Mário Bolfa: vek 20 ,výška 187cm,
hmotnosť v objemovke 108kg, súťažná hmotnosť 87,kg
Dosiahnuté úspechy: Medzinárodné MS SR 2011 4.miesto
Plány: MS SSNKF pre rok 2013 –
hmotnosť v objemovke 125 kg, súťažná do 95kg,umiestenie sa v prvej trojke.
Mário, blahoželáme Ti k dosiahnutému osobnému úspechu na Medzinárodných majstrovstvách SR naturálnych kulturistov. Na Slovensku
si na 6.mieste, ale v našom Pumpa Fit- klube si naším vicemajstrom!
Blahoželáme.
MUDr. Maruškin Dušan,
OZ Pumpa Fit- klub Polomka

konávajú zrážky v rozsahu jednej tretiny, ak je
pohľadávka neprednostná, alebo dvoch tretín, ak je pohľadávka prednostná. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume a ich súčet je vyplácaný dôchodcovi.
Pri zrážkach z dôchodku osoby, ktorá je
umiestnená v zariadení sociálnych služieb a
je povinná platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, nepodlieha exekúcii suma potrebná na platenie
tejto úhrady nákladov a suma rovnajúca sa
povinnému zostatku z príjmu osoby po zaplatení tejto úhrady. Podľa zákona o sociálnej pomoci je to 20 percent životného minima.
Ing. Ján Lipiansky, PhD,
podpredseda JDS
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