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Krásne životné jubi-
leum
Záver šk. roka v ZUŠ
Folklór bez hraníc
Dlhý čas čakania
Naši hasiči žnú 
úspechy

   Ako sme už informovali ob-
čanov, nový Zberný dvor je 
už nejaký ten čas v prevádz-
ke. Napriek tomu stále nachá-
dzame vrecia s rôznym dru-
hom odpadov v blízkosti are-
álu bývalých zberných surovín 
pri železničnej stanici a na rôz-
nych miestach v obci na nele-
gálnych skládkach. Väčšinou 
ide o drobný stavebný odpad, 
plasty, pneumatiky a pod. Tento 
druh odpadu je možné bezplat-
ne odovzdať na zbernom dvo-
re. Okrem uvedených druhov 
odpadu je možné odovzdať 
aj železo, akumulátory, žiariv-
ky a nebezpečný odpad, elek-
troniku, papier, sklo, obuv, tex-
til a hračky. Obuv, textil a hrač-
ky už môžu občania odovzdá-

Misie? 
Áno.
Prebudia nové ráno
Veď Kristus žije
Chcú vieru v duši obnoviť
a srdce Bohu otvoriť.

Mária Oceľová

Obec Polomka a Slovenská asociácia westernu,
ridingu a rodea vás srdečne pozývajú na
13. ročník podujatia Polomský western

dňa 21. júla 2012

   Pani Agnesa Dupejová z ulice Odbojárov č. 
20 oslávila dňa 14. júna 2012 krásne životné ju-
bileum 100 rokov.
   Pri tejto príležitosti jubilantku poctil svojou náv-
števou aj starosta obce Ing. Ján Lihan, ktorý ju 
našiel so svojimi blízkymi ešte v dobrom zdra-
ví. Krásneho veku sa dožila aj napriek tomu, že 
jej život nebol vždy prechádzkou ružovou zá-
hradou. V mene obecného úradu a celej obce 
oslávenkyni pani Agnese Dupejovej želáme ešte 
veľa zdravia, spokojnosti a rodinného šťastia. 

   Delegáciu z Pustej Polo-
my sme radi privítali na stret-
nutí v každej zo slovenských 
obcí a teraz sme sa nesmier-
ne tešili na návštevu u nich. 
Cesta bola síce o niečo dlh-
šia, ale radosť zo stretnutia 
s priateľmi o to väčšia. Do-
stalo sa nám vrelého privíta-
nia a príkladnej starostlivosti. 
So záujmom sme si prezera-
li malebnú obec a obdivovali 
upravené priedomia a verej-
né priestranstvá plné kvetov 
a zelene. Tešili sme sa samo-
zrejme aj na program Polom-
ského dňa. Všimli sme si úcty-
hodne zvládnutú organizáciu, 
čo pri takom množstve hostí 
isto nebolo jednoduché. Boli 
sme milo prekvapení, že ce-
lým pobytom nás sprevádza-
li poslanci obecného zastupi-
teľstva, ktorí Polomský deň aj 

Spočinieš v náručí matky,
tešíš sa z jej objatia,
keď ho s vďakou prijmeš,
veď život je krátky.
Kto dožičí ti šťastie?
Zbavíš sa hnevu i hriechu,
veď Pán ťa miluje.
Odvahu dajú misie,
v hľadaní šťastného smiechu.
Odhodíš ťažké bremä diabla.
Už je tu Láska nekonečná,
čo nie je nikdy abstraktná.
Žijeme s ňou autenticky,
život, radosť dala
človečenstvu v svete,
dary Božie ducha,
čo ľudstvu prislúcha
na celej planéte.
Je tu stále navždycky.
Viera vo vás nezhynie.
Vďaka, vďaka, misie.

Mária Oceľová

Misie

Vďaka, vďaka, misie

Polomská tradícia
   Už niekoľko rokov existuje tradícia stretávania sa troch 
obcí, ktoré majú v názve obmeny slova polom. Je to Polomka 
na Horehroní, Gemerská Poloma na Gemeri a Poloma na vý-
chodnom Slovensku. Sme radi, že k tejto trojici obcí sa pri-
dala aj Pustá Polom z Českej republiky.

pripravili. V kútiku duše sme 
veľmi dúfali, že sa obyvateľom 
Pustej Polomy páčil progra-
mový príspevok našich folklór-
nych skupín. Ľudové umenie 
tvorí základ života našich oby-

vateľov už po stáročia, a pre-
to sme boli veľmi radi, že sme 
ho mohli u nich prezentovať. 
Počas nášho pobytu sme sa 
stretli len s milými a ochotnými 
ľuďmi, čo ešte umocnilo naše 
príjemné dojmy.
   Dovidenia v roku 2013 v obci 
Poloma na východnom Slo-
vensku.

DĎ

Krásne životné

jubileum

Nech sú nasledujúce roky obklopené láskou, 
úctou a pozornosťou najbližších.

Janka Hebeňová

Zberný dvor slúži Vám
vať aj pri zbere separovaného 
odpadu podľa harmonogramu. 
Zberný dvor je v prevádzke na-
sledovne:
 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
   Občania, ktorí majú doma vy-
triedený odpad, ktorý neodo-
vzdali pri separovanom zbe-
re, môžu ho priniesť priamo do 
zberného dvora a bez poplat-
ku ho odovzdať. O možnosti 
odovzdania akéhokoľvek dru-
hu odpadu sa takisto môžete 
informovať u pracovníka zber-
ného dvora. 
   Zároveň upozorňujeme obča-
nov, že akýkoľvek domový od-

pad nepatrí do košov umiest-
nených v obci. Tieto slúžia na 
drobný odpad, obaly z cukrovi-
niek a podobne.
   Z dôvodu priblíženia odpa-
dového hospodárstva našej 
obce občanom sme sa roz-
hodli, že po každom zbere se-
parovaného odpadu zorgani-
zujeme malú exkurziu obča-
nov na zbernom dvore. Obča-
nia budú mať možnosť uvidieť 
množstvo odpadu, ktorý naša 
obec vyprodukuje, jeho spra-
covanie a fi nálnu podobu pred 
odovzdaním. O spôsobe vyko-
nania týchto exkurzií vám bu-
deme informovať prostredníc-
tvom miestneho rozhlasu. 

Marián Kán,
úsek VVS

Program:
Od 10.00h    TRAIL PARKUR 
                    WESTERN PLEASURE 
                    WESTERN HORSEMANSHIP
12.00h      Slávnostný nástup a vyhodnotenie
 drezúrnych súťaží
13.00h      CATTLE PENNING        
                 POLE BENDING
                 TEAM PENNING            
                  BARREL RACE        
                  LASOVANIE         
19.30      DJ Triumf - zábava  

Trail Parkur, Western Pleasure, Western Horsemanship sú 
drezúrne disciplíny.
Barell Rrace, Pole Bending sú rýchlostné disciplíny – beh 
okolo sudov, slalom okolo tyčí.
Team Penning, Catle Penning, Lasovanie – disciplíny s do-
bytkom – trojčlenný tím jazdcov oddeľuje od stáda teľatá, 
samotný jazdec oddeľuje do ohrady jedno teľa a chytanie 
dobytku do lasa.

Nenechajte si to ujsť. 
Vstupné: dospelí  3 €, deti 1,5 €

PRE NÍZKY ZÁUJEM JAZDCOV PODUJATIE ZRUŠENÉ !



Dňa 27. júla 2012 uplynie 20 rokov od úmrtia našej 
milovanej

Leny Šandorovej
S úctou spomínajú

syn Cyril s celou rodinou
a vnuci z Bacúcha s rodinami

...

Po tmavej noci, keď svitol deň,
odišli snívať svoj večný sen.
Do večnosti odišli spať,
zaplakal každý, kto ich poznal a mal rád.
   Už 20 rokov uplynulo, čo nás náhle opustil náš syn

Mirko Medveď
a 24. júna na sviatok sv. Jána sme si pripomenuli 19 
rokov od úmrtia jeho otca

Jána Medveďa.
Ani čas nedokáže zahojiť rany, ktoré ostali po ich od-
chode.

S láskou spomína mama a brat,
manželka, syn Ján

a ostatná rodina
...

Ruky museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce prestalo biť,
nebolo lieku, aby sa dalo ďalej žiť.
Už len naše kroky na cintorín vedú,
aby sme modlitbu odriekli za Vás
a spomienka ostala stále v nás.
Dňa 2. 7. 2012 si pripomíname 10 rokov od smrti na-
šej mamy

Magdalény Špinderovej.
Dňa 29.4.2012 uplynulo 8 rokov od smrti nášho otca

Františka Špindera
S úctou a láskou spomínajú

synovia František, Milan
a dcéra Marta s rodinami.

...
Zaplakali naše oči, zaplakali bôľom,
keď sme nášmu otcovi dali posledné zbohom.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Už ho neprebudí slnko ani krásny deň,
na polomskom cintoríne spí svoj večný sen.
Dňa 23. júla si pripomíname prvé výročie smrti nášho 
drahého

Františka Kubuša.
S láskou a úctou na neho spomínajú manželka,

synovia, dcéry, vnúčatá a pravnúčatá.
...

Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti priať, tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať. 
Dňa 13.júla sme si pripomenuli piate výročie od smrti 
našej drahej mamičky, starej mamičky a prastarej ma-
mičky

Márii Skubákovej. 
S láskou spomínajú syn František s rodinou,
dcéra Eva s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

...
Ďakujeme Ti nad hrobom, v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom, až  k nebeským výšinám
Dňa 6. júla 2012 sme si pripomenuli smutné 20. výro-
čie úmrtia nášho otca a starého otca

Jána Kohúta
Spomína syn s manželkou,

vnúčatá a pravnúčatá.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spo-
mienku.

SPOMÍNAME
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Záver školského roka v ZUŠ

Poďakovanie

   Letné mesiace máj a jún boli v umeleckej škole 
naozaj horúce a plné náročných akcií. Po úspeš-
nom ukončení absolventských skúšok nasledo-
valo slávnostné vyradenie absolventov prvého 
a druhého stupňa hudobného a výtvarného od-
boru. Medzi absolventkami bola aj žiačka gitaro-
vého oddelenia učiteľa Mgr. art. Martina Javorčí-
ka  Simona Bodáková, ktorá bola úspešne prijatá 
na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Ban-
skej Bystrici - odbor gitara. Komisia zasadala aj pri  
záverečných skúškach žiakov primárneho ume-
leckého vzdelávania hudobného, tanečného a vý-
tvarného odboru. 
   Už sú to štyri roky od otvorenia tanečného od-
boru v našej umeleckej škole a stále máme naj-
viac tanečníkov v obci Heľpa. Práve pre záujem 
heľpianskych detí a rodičov a skvelé ohlasy z mi-
nulého ročníka, sme sa rozhodli aj tento rok zor-
ganizovať druhý ročník Tanečnej súťaže o pohár 
starostu obce Heľpa, ktorá sa konala 10. júna. 
Okrem tanečníkov z našej školy sa súťaže zúčast-
nili aj tanečné páry z Banskej Štiavnice, Banskej 
Bystrice, Brezna a Podbrezovej. Súťaž sa mala 
uskutočniť na Amfi teátri v Heľpe, ale keďže súťa-
žiacim padalo šťastie v podobe dažďových kva-
piek rovno z neba, museli sme použiť náš náhrad-
ný „plán B“. Proste nás len tak nič neodradí! Tým-
to chcem poďakovať riaditeľke Základnej školy 
Heľpa o poskytnutie priestorov telocvične. Keď-
že sa súťaž konala v obci Heľpa, kde majú svoju 
umeleckú školu, oslovili sme pána riaditeľa školy 
o vstup s programom s ich deťmi tanečného odbo-
ru. No dostali sme zamie-
tavé stanovisko. Je nám 
ľúto tejto nespolupráce 
práve pre deti, ktorým sa 
tým zužujú možnosti zís-
kavania a výmeny skúse-
ností, realizácie a kompa-
rácie. Snáď nám to vyjde 
na tanečných, hudobných 
a výtvarných workshop-
och, na ktoré školu už te-
raz srdečne pozývame.  
   Daždivé počasie nás ne-
odradilo ani pri piatich vý-
chovných koncertoch, 
ktoré sme uskutočnili pre 
deti v základných a ma-
terských školách na Beňu-
ši, Bacúchu, Polomke, Zá-
vadke nad Hronom a v Pohorelej. Boli to nároč-
né tri dni hrania, tancovanie, spievania, zvučenia, 
balenia, nosenia, cestovania.... Toto všetko však 
sprevádzala dobrá nálada a skvelý pocit z dobre 
odvedenej práce.  Ďakujem všetkým účinkujúcim 
žiakom, pedagógom a riaditeľom škôl za fantastic-
kú spoluprácu. Aj keď to stojí veľa úsilia pri orga-
nizácii, neuveriteľne to utuží a podporí teamového 
ducha učiteľov a žiakov.  
   Po výchovných koncertoch nasledovali Prijíma-
cie talentové skúšky, ktoré sa konali v dňoch 
od 11. – 15. júna. Počet záujemcov lámal rekor-
dy. Sme veľmi radi, že aj v dnešnej hektickej dobe 
si rodičia uvedomujú potrebu umenia, ktoré rozví-
ja detskú kreativitu, emocionálnu inteligenciu, vní-
manie, myslenie, predstavivosť, estetické cítenie 

Narodení: Konrádová Magdaléna, Zápotockého 66
 Pačajová Alexandra, Hronská 10

Prihlásení:  0

Odhlásení: Ing. Zubáková Monika, Zápotockého 59
 Papíková Lucia, Kraskova 3

Zomretí: Tokár Ján, Kraskova 7, 76 r. 
 Jagerčík František, Komenského 59, 80 r.
 Jagerčík Štefan, Jánošíkova 12, 89 r. 
  
Počet obyvateľov k 31. 06. 2012 - 3006

Mária Patrášová
Záhradná 24 v júni, 90 r. 

Anna Kotrčková
Osloboditeľov 34, 85 r.

Anna Kubušová
Kraskova 22, 85 r.
František Černák

Sládkovičova 22, 80 r.
Mária Hamríková

SNP 165, 91 r.
Ján Mesiarkin
Nová 16, 85 r.

Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, 
nieto viac pomoci ... Dotĺklo drahé srdiečko, zhasli oči a 
stíchol jeho radostný hlas, odišiel náhle a smrť jeho ne-
skonale bolí nás. V srdci máme bolesť a v duši žiaľ, to 
najdrahšie nám osud náhle a nečakane vzal. Odpočí-
vaj v pokoji.
 Ďakujeme úprimne všetkým blízkym a ďalším príbuz-
ným, priateľom a známym, ktorí odprevadili dňa 13. júna 
2012 na poslednej ceste nášho drahého a milovaného manžela, otca a bra-
ta Jána Tokára. Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.                           Smútiaca rodina

a sebarealizáciu. Umenie zároveň plní i výchov-
no-vzdelávaciu funkciu a formuje vzťah ku hodno-
tám. Už teraz sa všetci tešíme na našich nových 
prípravkárov a prvákov. Budú mať veľmi náročnú 
a ťažkú úlohu prekonať skvelých terajších prvá-
kov, ktorí zatiaľ držia prvenstvo v šikovnosti a usi-
lovnosti. 
   V mesiaci jún sa konal aj druhý ročník programu 
Umenie farby, hudby a tanca, ktorý je slávnost-
ným zavŕšením školského roka. Zazneli skladatelia 
vážnej hudby ako napríklad Mozart, Brahms, Han-
del, Pachelbel, ale aj hity „Goťáka“, Abby, Modu-
su, Celine Dion. V programe sa predstavili výtvar-
níci s ich skvostnou módnou prehliadkou, výtvar-
nou výstavou a prezentáciou. Tanečníci a hudob-
níci účinkovali v sólových a komorných číslach, na 
ktorých sa okrem žiakov predstavili všetci učitelia 
našej školy. Príprava, ako aj organizácia programu 
je veľmi náročná a vyžaduje si mimoriadne úsilie 
a aktívnu prácu pedagógov vynaloženú do prípra-
vy žiakov, ako aj samotných čísel programu. Nie je 
jednoduché udržať tak vysoké pracovné nasade-
nie a dynamické tempo až do posledných dní škol-
ského roka. Preto patrí poďakovanie celému peda-
gogickému kolektívu ZUŠ Polomka.   
   Bodku akciám v tomto školskom roku dali šty-
ri triedne koncerty všetkých pedagógov hudob-
ného odboru. Triedne koncerty sú určené najmä 
pre rodičov detí vyučujúceho pedagóga. Rodičia 
majú možnosť bližšieho kontaktu s učiteľom, môžu 
sa informovať o prospechu a napredovaní svojho 
dieťaťa. Na triednych koncertoch sa predstavujú 

aj najmladší žiaci, ktorí pre nedostatok skúseností 
a zručností ešte nemajú možnosť účinkovať na ve-
rejných koncertoch.  
   Na záver chcem poďakovať pánu starostovi, 
obecnému úradu, rade školy, občianskemu zdru-
ženiu za ich prácu a podporu. Ďakujem v mene ce-
lej školy aj všetkým našim priaznivcom, ktorí nás 
podporili a darovali nám 2%. Ďakujem všetkým, 
ktorí fandia umeniu a aj našej škole a navštevu-
jú akcie, ktoré usporadúva naša umelecká škola 
v Polomke. Ďakujem všetkým našim rodičom, že 
podporujú ich deti vo výchove k umeniu. Žiakom 
prajem pekné leto a opäť sa vidíme v novom škol-
skom roku 2012/2013.

Mgr. Stanislava Kokavcová,
Riaditeľka ZUŠ

v mesiaci júl 2012

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
jún 2012
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   Na to, že bolo šesť hodín ráno, 
nikomu sa nechcelo spať, takže 
bolo veselo. Atmosféra bola prí-
jemná a veselá, každý si robil, 
čo sa mu chcelo. Pri príchode do 
Oravskej Lesnej sme mali časo-
vý sklz, a tak sme sa museli pre-
zliekať už za jazdy. Keď sme vy-
šli z autobusu, smerovali sme do 
školy, kde sme si odložili veci a šli 
sme do krásneho kostolíka. Keď 
sme tam vošli, videli sme krásny 
drevený vyrezávaný strop a oltár. 
Počas omše odznelo veľa piesní 
od súborov, ktoré sa zúčastnili na 
festivale. Po skončení omše sme 
sa presunuli do školy, kde sme si 
ešte raz prešli náš program, kto-
rý sa volal Na panáka. Prišli sme 
do kultúrneho domu, v ktorom sa 
konal festival, na ktorom sa zú-
častnili súbory: Malá Magurka 
a Fľajšovanček z Oravskej Les-
nej, Malý Kamenčan zo Zaka-
menného, Trnkárik zo Zaškova, 
Chotár z Terchovej, Turiec z Mar-
tina,a hostia zo zahračia - det-
ské folklórne súbory Ostravič-

Vy s Kristom vykonávate kňazstvo
a s nerozdeleným srdcom
zasväcujete Bohu kresťanstvo,
keď radíte sa so Svätým Duchom.
Ste pre Cirkev Kristov nástroj.
Obeta, um, viera, pokora je Vaša zbroj.
A pracujete pre nebeský svet,
bez Vašej rady, útechy – tu pokoja niet.
Duchovná sila svetlej sviatosti
dopadá na ľud Vám Bohom zverený
a vďaka Vašim milostiam,
vieme byť s Pánom zmierení.
Prijali sme Vás ako vzácny dar,
veď kňazstvo je láska srdca Ježiša.
S kňazom sa ľahšie znáša i bremä kríža.
Vy všetko prenášate tam- na nebeský oltár.
Veľa sa od Vás učíme,
keď počúvame Božie slovo
a Vaše články, vďaka svetlu Ducha, čítame,
prinášajú nám všetkým mnoho.
Už tridsať rokov pôsobíte
vo Vašom kňazskom presbytériu,
čerpáte z Ducha Božieho energiu,
za celý svet sa modlíte.
A my tu Vaši veriaci
pred Pánom ticho kľačiaci
za Vás sa vrúcne modlíme,
o Vaše blaho prosíme.
Biskupov ten bozk pokoja
pri sľube poslušnosti – vysviacke
vo Vašej duši dnes je obnova.
Nech Pán dá zdravia Vašej matke
za dary, čo len ona vie Vám dať.
Do ďalších rokov
Vám chceme blaho priať.

Za veriacich Mária Oceľová

   Keď má učiteľka 18 a žiaci 
majú 7 rokov, je to krásny per-
spektívny pohľad do budúcnos-
ti, ale čo vtedy, keď má učiteľ-
ka 72 rokov a jej žiaci 61 rokov. 
Očakávanie sa zmení na radosť 
z milého a úprimného stretnutia. 
Veď oni – naši žiaci nezabudli na 
svoje učiteľky i keď to trvalo dlhý 
čas čakania.
Tak vďaka vám za detskú obeta-
vosť v tej starej dosť nevľúdnej 
škole, bez ústredného kúrenia, 
bez hygienických toaliet a umý-
vadiel, B triede za trpezlivosť, 
pretože tu sa vyučovanie začína-
lo každý deň počas štyroch rokov 
len a len popoludní po 13:35 hod, 
keď uvoľnil triedu II. stupeň a vy 
malí druháčikovia, ste prišli, čas-
to už od rána unavení, stále do 
vychladnutej a vydýchanej triedy, 
z ktorej ste odchádzali večer, nie-
kedy i o pol siedmej.
   A bolo vás v triede neúrekom. 
V II.A triede bola triedna pani uči-
teľka Mária Garajová z Cinoba-
ne. V triede bolo 44 žiakov, tam 
sa učilo týždeň dopoludnia, týž-
deň odpoludnia, pani učiteľku 
Garajovú vystriedala pani učiteľ-
ka Zorka Chebeňová – Jambri-
chová. V II.B triede bola triedna 
učiteľka Mária Šándorová – Oce-
ľová, v triede bolo 43 žiakov. 
V 5. ročníku bola Mária Šándo-
rová po prvom polroku prerade-
ná na II.stupeň a vystriedala ju 
pani učiteľka Olinka Sabová. Čo 
by na také podmienky povedali 
dnešní žiaci a hlavne ich rodičia? 
Kde by sa išli sťažovať? Oni sa 
vtedy nesťažovali, učiteľky si vá-
žili a tie mali pochopenie, keď ro-
dičia potrebovali svoje deti pri do-
mácich prácach, ako bolo vybe-
ranie zemiakov, pasenie a pod. 
   ZŠ sa začala budovať až v roku 
1960 a v roku 1962 bola dobudo-
vaná, a tak, ktorí sme v tej dobe 

   Z tieňa zašlosti vyjadruje bývalá kolegyňa, ktorá pôsobila v ZŠ 
v Polomke dohromady 35 rokov, úprimnú vďaku riaditeľstvu ZŠ 
a organizačnému výboru pri príležitosti osláv 50. výročia otvore-
nia tzv. novej ZŠ za pozvanie do priestorov starého pôsobiska.
O oslavách a programe sa už zmienil neznámy pisateľ zo ZŠ 
v predošlom čísle Polomských noviniek.
   A kde sme sa ocitli po oslavách?
   V našej starej, dnes už vynovenej dolnej chodbe, cez ktorú 
sme mnoho a mnoho rokov denno-denne prechádzali x-krát, 
v deň D pripomínajúcu úžasnú reštauračnú halu s upravenými 
švédskymi stolmi, kde obsluhovala pod vedením pani Takáčo-
vej, inteligentná, vľúdna, študentská mlaď s kultivovaným vystu-
povaním z Hotelovej akadémie v Brezne, ktorá v jej typickej šar-
mantnej uniforme bola živým dekorom fantastickej recepcie sú-
časnej svetovej úrovne. Oj, nie, nebola to prvá recepcia, ktorej 
som sa zúčastnila a keďže som absolventkou I. ročníka univer-
zity III. veku spoločenského a diplomatického protokolu, za seba 
i mojich bývalých pozvaných kolegov a kolegýň môžem hodno-
tiť toto super podujatie za dokonalé, kde vládla pohoda, priateľ-
ská debata, srdečnosť a z každého kúta sa na nás usmievala 
láska zašlých i súčasných čias.
   I keď som pri rôznych osobných jubileách neznášala text pies-
ne – Zahučali hory-, dnes si ticho vzdychnem pri verši: - Kdeže 
sa podeli moje mladé časy?- Kde? 35 rokov i v polomskej škole.
Všetko a každý sa dá nahradiť, život ide ďalej, milí mladí, máte 
zelenú, vďaka vám za chvíľku omladenia medzi vami.

Mgr. Mária Oceľová

Duchovnému otcovi

k 30. výročiu kňazstva

Folklór bez hraníc
Po príprave na skúškach sa blížil termín vystúpenia na festi-
vale v Oravskej Lesnej na podujatí Folklór bez hraníc. Všetci 
sme boli plní očakávania. v nedeľu ráno 10.6.1012 o 6.00 
hod sme mali zraz pred Bumbarasom. Tam už bol pristave-
ný autobus s naším osobným šoférom ujom Jánom Ebe-
som. Všetci sme nastúpili do autobusu, skontrolovali sme 
si kroje a mohli sme vyraziť na cestu.

ka z Frídku- Místku z Českej re-
publiky, Regľe z Poroninu v Poľ-
sku a Dolija z Litvy, ktorý sa nám 
páčili najviac. Prekvapili nás ich 
kultúrou, zvykmi a krásnymi pies-
ňami. Nezabudnime však na náš 

folklórny súbor z Polomky. Ked 
sa skončil program a my sme sa 
prezliekli, nasledoval guláš. Jed-
li sme ho v krásnej prírode Orav-
skej Lesnej. Keď sme sa pofotili, 
mohli sme ísť späť domov. Cesta 
domov bola taktiež veselá. Spie-
valo sa, hrali sa karty, fotilo sa. 
Všetci sme mali z festivalu dob-
rý pocit a aj náladu. Na záver by 
sme sa chceli poďakovať našim 
vedúcim Marte Pisárovej a Han-
ke Turčinovej. Zároveň aj hudob-
nému doprovodu.

Natália Maruškinová,
Kristína Danieličová

Vďaka za chvíľku

omladenia

Dlhý čas čakania

Tretiaci B triedy na dvore starej školy

Učiteľský zbor v r. 1960, vzadu zľava tretia pani učiteľka Gara-
jová, triedna 2.A triedy

Po rokoch na stretnutí

učili, dostali sa nám i brigády 
pri dokončovacích prácach no-
vej budovy a učiteľskej bytovky, 
dnes ZUŠ. Takže pani učiteľka 
Michelčíková týchto žiakov uči-
la už v novej škole matematiku.
   A veríte, lebo nie, z týchto detí 
nevyrástla hocijaká generácia, 
sú to schopní, pracovití, inteli-

gentní ľudia, ktorí plnili a mno-
hí ešte plnia i dnes na zodpo-
vedných postoch náročné úlohy.
Takže, naši drahí malí 61.roč-
ní, naše deti, ďakujeme za po-
zvanie a vítame vás v klube dô-
chodcov.

V mene učiteliek
Mgr. Mária Oceľová
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Naši hasiči žnú úspechy
   Dňa 30.6.2012 sa dva tímy DHZ Po-
lomka zúčastnili na 13. ročníku najväčšej 
nočnej súťaži na Slovensku v obci Šišov. 
Organizátormi tohto podujatia boli obce 
Šišov a Libichava. Za náš DHZ a obec 
Polomku súťažili Tím Polomka 1 – ma-
rek Poprovský, Kubuš Tomáš, Šuchaň 
Vlado, Pohančaník Maroš, Šušor Michal, 
Pohančaník Štefan, Oceľ Rasťo. Súťaži-

li v kategórii Veteráni, avšak útok sa ne-
podarilo dokončiť. Tím Polomka 2- v zlo-
žení Jakub Kamzík, Tokár Matúš, Nešti-
na Mário (strojník DHZ Dolné Ozorov-
ce), Michalec Martin, Bučko Dávid, Ko-
chan Dominik, Tokár 
Tomáš súťažili v ka-
tegórii Klasika s poži-
čanou mašinou, kto-
rú im požičali z DHZ 
Dolné Ozorovce. Za 
svoj výkon zaslúžene 
získali krásne druhé 
miesto vo svojej kate-
górii a na Polomku pri-
viezli pohár.
   Celý pretek bol z po-
hľadu množstva sú-
ťažných družstiev veľ-
mi náročný. Zišlo sa 

   Júnové dni sú pre horehronských seniorov spojené už 10 rokov s prehliadkou speváckych 
skupín. Desaťkrát nás privítala dedinka Bacúch a jej obyvatelia. Od tohto roku sa prehliad-
ka bude konať ďalších 10 rokov v dedinke Hronec.
   V krásny júnový slnečný deň 9. júna 2012 privítala súťažiacich seniorov spomínaná de-
dinka Hronec, v ktorej žijú milí, šikovní a pohostinní ľudia a ktorá ešte nedávno poskytova-
la prácu pre mnohých mužov z nášho Horehronia. Teraz však privítala len speváckych se-
niorov. Podujatie sa konalo v kultúrnom dome. Malý priestor dovolil zúčastniť sa len 10 sú-
borom. Konkrétne súbor z Hronca, Bacúcha, Valaskej, Dolnej Lehoty, Braväcova, Jasenia, 
Polomky, Michalovej, Polhory a Závadky. Všetkých účinkujúcich privítal peknými a milými 
slovami pán starosta obce Hronec. V úvodnom programe mimo prehliadky vystúpila hu-
dobná skupina mnohých ľudí, ale potešil nás speváckym vystúpením pár s piesňou – bolo 
to dávno, tak dávno, obzri sa späť. A pravda bola, že nejeden z nás sa naozaj obzrel späť. 
Zaspomínal si pri tomto slávnom šlágri. Samotná prehliadka priniesla naozajstné umelec-
ké zážitky, bolo radosť počúvať nádherné ľudové piesne. Po rokoch som program sledova-
la z hľadiska a musím priznať, že vystúpenie našich 14 žien – šikovných polomských spe-
váčok vyvolalo najväčší ohlas a diváci ich zaslúžene obdarili búrlivým potleskom. A bolo za 
čo, ich vystúpenie – spev aj tanec boli neuveriteľne krásne.
   Aj tento program našej speváckej skupiny zostavila a nacvičila pani Hanka Ďurčenko-
vá. Na harmonike nás doprevádzal Matej Vojtko. Patrí mu veľká vďaka. Zasa musím po-
vedať, že tieto prehliadky sú pre nás ako dar. Nielenže sa spoznávame navzájom, že vzni-
kajú nové priateľstvá, že nás spája obdiv k ľudovým piesňam, ale že je v tom veľa radosti, 
potešenia a krásy. Tešíme sa o rok.                                                           Mária Horváthová

Stavebný ruch
v obci

ich 97 a súťažili v kategóriách Veteráni 
11 družstiev, Klasika ženy 11 družstiev, 
Šport ženy 11 družstiev, Klasika muži 
23 družstiev a Šport muži 41 družstiev.
   Súťaž trvala takmer do ranných hodín 
a niektoré tímy už mali trať značne roz-
močenú. Podľa príslovia ,, Ťažko na cvi-
čisku, ľahko na bojisku“ sme si užili aj 
takéto sťažené podmienky. Atmosféra 

podujatia bola výbor-
ná, k čomu prispeli 
aj malí hasiči Plame-
niaci, ktorí nám pred-
viedli, čo všetko sa už 
z hasičského športu 
naučili. K dobrej ná-
lade prispel aj rece-
sistický požiarny útok 
neviest v svadobných 
šatách. Nevesty do-
padli dobre, ale ako 
dopadli svadobné šaty 
je už otázne.
   Na stupni víťazov 
v kategórii Klasika 

muži sa postavili družstvá Malá Hradná 
s časom 19,24s, Polomka 2 19,89 a Hor-
né Hámre 21,21.

Ivana Majerčíková

   Letné počasie praje stavebným prá-
cam, aj keď vysoké teploty nie sú pre 
pracovníkov príjemné. Napriek tomu 
sa pracuje v predĺžených zmenách do 
19tej hodiny. S prá-
cami na rekonštruk-
cii kanalizácie po-
kračujeme na hor-
nej časti Ulice Ko-
menského, záro-
veň 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 pro-
jektu I. etapa obnovy rozšírenej cen-
trálnej časti obce Polomka. Inštalácia 
dopravných značiek sa vykonávala 
priebežne s inými prácami. V tomto 
čase sú už dopravné značky osade-
né. V projekte I. etapy kanalizácie je 
zahrnutý aj chod-
ník z ulice Kukučí-
novej na Mlynskú, 
ktorý je už hoto-
vý. Dúfam, že ob-
čanom bude slú-
žiť k spokojnosti. 
Rozbehli sa aj prá-
ce na rekonštruk-
cii nádvoria domu 
smútku. Istý čas 
bude prevádzka 
domu smútku ob-
medzená, nakoľko 
sa jedná o rekon-
štrukciu značné-
ho rozsahu. Bolo 
potrebné odstrá-

niť pôvodný asfalt a betón, vybrať ne-
vyhovujúce podloženie, uložiť nové 
podložie, zámkovú dlažbu a obrubní-
ky Rekonštrukciou prejdú aj schody do 

budovy kultúrne-
ho domu a priľahlé 
múriky. V súčas-
nosti je odstránený 
starý popraskaný 
povrchový materi-
ál, vybetónovaný 

priestor pred hlavným vchodom a po-
stupne sa bude klásť dlažba.
   Rád by som touto cestou upozornil 
občanov, že na základe potreby vy-

plývajúcej z bežnej 
reality, obec požia-
dala Obvodné od-
delenie Policajné-
ho zboru v Pohorel-
skej Maši o zvýše-
nú kontrolu parko-
vania na verejných 
priestranstvách. Po-
zorujeme porušova-
nie predpisov pri par-
kovaní v okolí trho-
viska a zdravotné-
ho strediska, na plo-
che pred kultúrnym 
domom, pred hasič-
ňou a pred obec-
ným úradom. Par-

kovanie (častokrát v protismere) na 
miestach nie na to určených, môže 
spôsobiť mnohé nehody a poškode-
nia obecného majetku. Žiadam obča-
nov, aby sa vyvarovali takémuto ko-
naniu. Ďakujem 

Ing. Ján Lihan,
starosta obce

Prehliadka speváckych skupín seniorov 2012 Hronec

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 49/2012
o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci

Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe samo-
správnej pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), 
v súlade s § 3 ods. 3 písm. b), c) a v nadväznosti na § 
4 ods. 3 písm. d), e), f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do-
plnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväz-
ného nariadenia:

ČASŤ 1
Všeobecné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

1.  Predmetom úpravy podľa tohto VZN je určenie pod-
mienok a zásad starostlivosti pri dodržiavaní verejného 
poriadku a verejnej čistoty na území obce.
2.  Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čisto-
ty je základným predpokladom ochrany a zveľaďovania 
životného prostredia a kvality susedského a občianske-
ho spolunažívania.

§ 2
Základné pojmy

Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a)  verejným priestranstvom sú všetky miesta, priesto-
ry a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to naj-
mä komunikácie (cesty, námestia, chodníky,  parkovis-
ká, odstavné plochy, lávky, mosty), verejné plochy zele-
ne, nábrežia, parky, lesy, zverejnené záhrady, nezasta-
vané územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zarade-
né do siete miestnych komunikácií,
b)  užívaním verejného priestranstvaje využívanie 
priestorov verejných priestranstiev obyvateľmi obce ako 

aj inými osobami obvyklým spôsobom alebo ich využíva-
nie osobitným (zvláštnym) spôsobom v rozsahu prísluš-
ného oprávnenia alebo povolenia,
c)  miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníc-
tve obce alebo vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzic-
kej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám,
d)  miestne komunikácie sú cesty, ulice, námestia, 
chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, ve-
rejné priechody.
e)  spevnenými plochami verejného priestranstva sú plo-
chy, na ktorých je vykonaná taká povrchová úprava, ktorej 
výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch,
f)  cestným pozemkom je teleso miestnej komunikácie 
a cestné pomocné pozemky. Teleso miestnej komuniká-
cie je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípad-
ne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo 
záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a 
zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov,
g)  verejnou zeleňou je súbor drevín, bylín a neživých 
prvkov, ktorý sa vyvinul na určitej ploche prirodzeným 
spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením 
a usmerňovaním človekom a tvorí prírodnú časť život-
ného prostredia obce,
h)  vodnými prvkami vo verejných plochách sú vodné 
toky,  vodné nádrže, pramene, studničky, fontány
i)  nočným pokojom je doba (časový úsek) určený pre 
zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočin-
ku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného ob-
čianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov,

(Dokonč. v budúcom čísle)


