Mesačník občanov obce Polomka  Ročník XXIII  16. november 2013  Nepredajné

11
Novembrová
sviečka
Presvetľuje hmlu matný blikot,
sychravý dážď chce ho uhasiť
on však tuší sŕdc ľudských tlkot,
preto sa nedá poraziť.
V dni slávne i všedné
sviečočka stále horí.
Časom i ku nám prehovorí:
Zaobchádzajte so mnou nežne.
Som svetlo a chcem svietiť večne
vám - dušiam všetkým v vzácnom nekonečne.
Mária Oceľová

Slávnosť
Všetkých svätých
Slávnosť všetkých svätých je sviatok, ktorý môžeme nájsť v
dejinách Cirkvi už v 4. stor. V tradícii Cirkvi postupne narastal
počet tých, ktorí boli zapísaní do zoznamu svätých.
Čím sme ďalej od založenia Cirkvi, tým ich počet pribúda. Sú
to všetko vzory konkrétnych ľudí, ktorí svojím životom jednak
ukázali vernosť svojej viere, evanjeliu Ježiša Krista, samotnému Kristovi i Kristovej Cirkvi, ale každý aj nejakým iným, svojským, originálnym spôsobom.
A aj v dnešnej dobe sa rozširuje tento počet svätých. Ak by
sme zalistovali v dejinách Cirkvi, tak nájdeme známe i menej
známe osobnosti. Niektoré sú zaradené do liturgického kalendára celej Cirkvi a v rámci celého liturgického roka si na nich
spomíname počas slávenia sv. omší. Niektoré sú zaradené len
do miestnych liturgických kalendárov, čo znamená, že všetky
uvedené formy slávenia sú len napr. v cirkvi jedného národa,
odkiaľ uvedený svätec pochádzal, alebo kde pôsobil, žil
Samozrejme, že nielen ten je svätý, kto bol oﬁciálne vyhlásený za blahoslaveného alebo svätého. Ale v celých dejinách
Cirkvi žilo veľmi veľa veriacich, ktorí si tiež zaslúžia nazývať sa
svätými, pre spôsob života, ktorý viedli. A tak sviatok Všetkých
svätých je práve preto, aby sme v celom slávení Cirkvi nezabudli aj na tých, ktorých mená sa počas liturgického roka nespomínajú. Za dvetisíc rokov existencie Cirkvi nie je len 365
svätých ľudí. Len predchádzajúci pápež Ján Pavol II. počas
svojho pontiﬁkátu vyhlásil 482 svätých a 1 338 blahoslavených.
Preto v deň Všetkých svätých oslavujeme tých, ktorí vidia Boha
z tváre do tváre, ktorí sa stali svätými v celých dejinách Cirkvi.
Michal Jenča

Nelegálne skládky
odpadu
Informácie o fondoch EÚ
Mesiac úcty k starším
Ako sme volili

Zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 24.10.2013 s nasledovným programom:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na
školách
5/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber
TKO
6/ Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
7/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
8/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
9/ Rôzne
10/ Interpelácia a diskusia
Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov
obecného zastupiteľstva
a
ostatných prítomných. Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí obecného
zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov,
čím bolo zasadnutie uznášania schopné. Vedením zápisnice z rokovania poveril p. Hebeňovú a p. Skalošovú, referentky obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil pána Ing. Mariana Jagerčíka, a Ing. Jozefa Guzmu. Starosta obce predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol
všetkými hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh,
aby do návrhovej komisie boli
zvolení títo poslanci: p. Roman
Bešina, Mgr. František Hereta, Ing. Ivan Brozman. K návrhu neboli žiadne pripomienky
a návrhová komisia bola jednomyseľne zvolená.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného
kontrolóra o plnení uznesení

obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti s tým, že všetky
uznesenia zročné k dnešnému dňu sú splnené. Správu o
výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v
obci predkladajú riaditelia škôl.
Pani Lunterová svoju neúčasť
na zasadnutí ospravedlnila. Písomný materiál bol poslancom
doručený k preštudovaniu.
Spracovali: Za materskú školu Elena Lunterová, za základnú školu RNDr. Magdaléna Sviteková, za základnú umeleckú
školu Mgr. Skladaná Stanislava, za špeciálnu základnú školu Ing. Anna Švidraňová. Obecné zastupiteľstvo tieto správy
zobralo na vedomie a v diskusii k tomuto sa venovali počtu
detí na jednotlivých školách.
Správu o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácii a zberu
TKO si môžete prečítať na strane č. 2. V diskusii sa poslanci
zaoberali narastajúcim počtom
neplatičov za TKO a zároveň
narastajúcim množstvom odpadu. Máme veľa odpadu, pri
kukanádobe je pri viacerých
domoch ďalších päť vriec. Veľa

Ponuka stravovania
pre dôchodcov
Jedáleň Obce Polomka ponúka obedy pre dôchodcov, občanov našej obce za zvýhodnenú cenu 2,32€. Pre imobilných a ťažko sa pohybujúcich
dôchodcov je v cene obeda aj
dovoz priamo domov. Týždenné menu ponúka pestrú stravu zloženú z mäsitých, zeleninových a múčnych jedál podľa noriem zdravej výživy. Obedy si môžete objednať priamo
v jedálni v budove materskej
školy alebo na obecnom úrade,
prípadne na tel 048/6193116.

ľudí neseparuje odpad.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácii, zbere TKO. Uložilo vypracovať rozdelenie aktívneho dozoru v dolinách v katastri
obce Polomka a ytvoriť komisiu
na vymáhanie pohľadávok za
tuhý komunálny odpad.
Plán zimnej údržby miestnych
komunikácií si môžete prečítať
na strane č.4. V tomto bode poslanci riešili problém s chodníkmi pri prevádzkach a priľahlých
nehnuteľnostiach, ktoré sú majitelia a prevádzkovatelia povinní udržiavať. Zákon však mnohí nedodržiavajú, a preto starosta obce zvolá stretnutie vedúcich obchodných prevádzok,
zároveň poslanci uložili stavebnej komisii zmapovať vyústenie zvodov zo striech na miestne komunikácie
Informáciu o príprave na lyžiarsku sezónu predložil starosta obce. Máme zaasfaltovanú cestu, dohodnutý odber
elektriny a odber vody. Práce je ešte veľa, lebo sa robilo
v obci. Začali sme prípravu na
prestavanie prístrešku na čerpaciu stanicu. Do začiatku sezóny sa to musí urobiť. Technika na pluhovanie sa skontroluje. Prístavba - múry budú vytiahnuté a budú sa robiť podľa počasia.
V diskusii sa poslanci venovali otázkam týkajúcich sa predaja bytu na Ulici osloboditeľov, opravy miestnych komunikácií a poruchy verejného
osvetlenia.
Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

POLÍCIA UPOZORŇUJE !
V poslednom období sa v našom okrese vyskytli prípady zabitia alebo odcudzenia voľne pasúceho sa hovädzieho dobytka z pastvín,
ktoré sú ohraničené a zabezpečené elektrickým
oplotkom. Polícia vo veci vykonáva opatrenia na
zamedzenie uvedenej trestnej činnosti a odhalenia páchateľa. Z dôvodu zložitosti prípadu žiada
o pomoc aj majiteľov voľne pasúceho sa hovädzieho dobytka, aby zvýšili ostražitosť, prípadne zabezpečili pri pasení dobytka neustálu kontrolu. Ďalej žiada občanov, ktorí by mohli o uvedenej trestnej činnosti uviesť akékoľvek informácie, aby ich oznámili na tiesňovej linke 158 aj
anonymne, prípadne osobne na najbližšom obvodnom oddelení Policajného zboru.
ORPZ Brezno

Polomske novinky

STRANA 2

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2013
Narodení: Pustajová Denisa, Hronská 37
Štajer Ján, Hronská 29
Harvanová Vanesa, Hronská 18
Gábriš Matej, Hronská 25
Harvan Pavol, Osloboditeľov 45
Štefániková Stela, Železničná 16
Škultétyová Soﬁa, Komenského 104
Markusová Vanesa, Hronská 21
Prihlásení: 0
Odhlásení: Koštiak Miloš, Komenského 129
Koštiaková Kata
-„Koštiak Filip
-„Koštiak Matej
-„Mgr. Botevová Silvia, Kukučínova 27
Zomretí:
Maruškinová Anna, SNP 7, 85 r.
Dupejová Agnesa, Odbojárov 20, 101 r.
Švidraň Pavol, Kraskova 18, 89 r.
Švidraňová Anna, Jánošíkova 24, 69 r.
Oceľ Jaroslav, Štúrova 26, 54 r.
Počet obyvateľov k 31.10.2013 - 2997

v mesiaci november
Michal Fedorko, Ždiarska 35, 80 r.
Mária Miklošková, Jánošíkova 6, 91 r.
Helena Dupáková, SNP 85, 91 r.
Emília Horná, Hronská 9, 80 r.
Justina Domovcová, SNP 7, 85 r.
Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky.
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.
Milým oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia do ďalších dní a rokov života

Pozdravenie
Slávnostne chce znieť ária
pre teba, sestra Mária,
keď prišli sme ti blahopriať,
veď sláviš rokov šesťdesiat.
Radi čujeme tvoj hlas,
tlmočiaci nám slovo Božie
i v liturgii usmerňuješ nás.
O všetkom sa Pán dozvie.
O štepoch viery v detských srdciach
po dlhé roky v škole.
Máš nemalý podiel na akciách
i v našom milom spevokole.
Darúvaš svoj čas rodine,

činnostiam v našej verejnosti.
Tvoja charizma a humor
má miesto v každej spoločnosti.
Tešíš sa priazni v dedine.
Anjelov svätých z neba chór
cítime v našom kostole,
keď ťa my tu dnes zdravíme,
Trojicu svätú prosíme,
o tvoje zdravie, dlhý život,
z manžela, detí stálu radosť.
Keď v duši znie ti – Ave Mária-,
po celý život nech ťa objíma.
Mária Oceľová

V októbri oslávila svoje šesťdesiatiny pani Mgr. Mária Pohančaníková,
toto pozdravenie jej venujeme v mene cirkevného spevokolu.

SPOMÍNAME
Keď zomrie mama, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak mama vedel mať rád.
Dňa 15. novembra sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny našej drahej
Lenky Buvalovej
S láskou a úctou spomína dcéra Anna, vnuk Ing. Miroslav
s manželkou Máriou, pravnučka Martinka, pravnučka Mirka
s manželom Jankom a prapravnuci Jakub a David

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí dňa 17. októbra 2013 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého zosnulého Jaroslava Oceľa.
Za kvetinové dary a prejavy sústrasti ďakuje smútiaca rodina. Za pomoc a ústretovosť ďakujeme pohrebníctvu Martine Babničovej
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Nelegálne skládky odpadu, likvidácia a zber TKO
Nelegálne skládky sú veľký problém našej obce, aj napriek tomu, že
pravidelne robíme separovaný zber
(zhruba každé tri týždne), veľkoobjemový zber (2-krát ročne) zber
elektroniky (2-krát ročne), zber
TKO (každé 3 týždne), občania našej obce aj napriek veľkému počtu
zberu vytvárajú nelegálne skládky
odpadu. Nelegálne skládky odpadu nám vznikli najmä v dolinách v
okolí obce, ako aj v blízkosti štátnej
cesty I/66. Nelegálne skládky nám
vznikajú najmä zo stavebných odpadov, ale aj z odpadov, ktoré separujeme a zbierame.
V jarných mesiacoch sme zlikvidovali rozsiahlu nelegálnu skládku
na ul .Hronská (staré ihrisko.) Toto
miesto ravidelne využívajú naši
rómski spoluobčania na ,,uskladnenie´´ rôzneho druhu odpadu ako
aj okolie Hrona. Stalo sa už pravidlom, že raz do mesiaca sa tieto skládky triedia a likvidujú, aby
obec nedostala pokuty od životného prostredia, ako aj od Povodia Hrona. Na likvidáciu a triede-

nie obec využíva aktivačných pracovníkov pracujúcich na menších
obecných službách bývajúcich na
ul. Hronská. S likvidáciou a triedením nám vypomohli aj žiaci zo ZŠ.
V okolí povodia Hron vyzbierali až
55 vriec odpadu!
Nelegálne skládky boli likvidované aj na Ulici odbojárov (za cintorínom) - aj toto miesto je taktiež
pravidelne znečistené a vyžaduje
si pravidelne triedenie a likvidáciu.
Nelegálne skládky v dolinách
Ždiarsko, Petríkovo boli prevažne
stavebného charakteru, ale našlo
sa tu aj zopár kusov chladničiek,
autobatérii, starého nábytku,šatstva – všetko separovaný odpad,
ktorý obec pravidelne zbiera! O
dolinu Voľchovo sa pravidelne stará a odpad likviduje pán poslanec
Muška Dušan, za čo mu ďakujem.
Zber TKO je zabezpečený ﬁrmou
Brantner Gemer s.r.o je pravidelne každé tri týždne v sobotu. Do
dnešného dňa vyzbierali 234,64 t
komunálneho odpadu.
Obec Polomka s.r.o v rámci veľ-

koobjemového odpadu a vytriedenia separovaného odpadu ešte
uložila na skládku Sekológ 12 t odpadu.
Separovaný zber zabezpečuje
ﬁrma Obec Polomka s.r.o. je cca
každé 3 týždne k dnešnému dňu
sme vyzbierali 76,10 t separovaného odpadu. Z týchto čísel vidno,
že odpadu na území obce vzniká
každý rok viac.
Vyseparovaný odpad sa ďalej
odovzdáva na spracovanie. Pneumatiky – VODS Košice, sklo, papier, železo – Zberné suroviny
Banská Bystrica, plasty – General
plastik Kolárovo, tvrdé plasty a fólia (kuchyňa, kúpeľňa) Brantner
Gemer s.r.o., elektronika – Elektro
recykling Banská Bystrica, akumulátorové batérie – Aku Trans – Hlohovec.
TKO sa uskladňuje na skládkach
ﬁrmy Brantner Gemer s.r.o.
Veľkoobjemový zber sa uskladňuje na skládke Sekológ Brezno.
Piliarová Zuzana

Informácia o získavaní zdrojov z fondov EÚ
Aktuálny stav získavania zdrojov z jednotlivých
operačných programov:
1. Ministerstvo životného prostredia(MŽP)
– Operačný program Životné 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 Combin
Banská Štiavnica s.r.o., stavenisko bolo odovzdané 13.4.2011, práce na výstavbe kanalizácie sa začali dňa 2.5.2011 na uliciach Mlynská a Zápotockého. Práce na zberačoch boli
dňa 15.5.2012 ukončené. Stavba bola odovzdaná dodávateľom a prevzatá objednávateľom po asfaltovaní komunikácií dňa 26.11.2012.
Bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu, dňa
10.7.2013 bola vykonaná kontrola na mieste
pracovníkmi MŽP SR, nedostatky neboli zistené. Peniaze za záverečnú žiadosť o platbu boli
pripísané na účet obce 03.10.2013, čím bol projekt ukončený. Začína sa 5 ročné monitorovacie
obdobie projektu.
1.2 Dňa 23.11.2009 bol podaný projekt s názvom Polomka- splašková kanalizácia II. etapa- ide o vybudovanie splaškovej kanalizácie - rekonštrukcia ul. Komenského horná časť,
Hronská-rómska časť, Hronská-Železničná,
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 €, spoluﬁnancovanie je 127 735,28 (3,848 mil. Sk). Realizácia projektu je naplánovaná do 12/2014.
Dodávateľom stavby sa stal Combin Banská
Štiavnica s.r.o. Stavenisko bolo odovzdané dňa
7.10.2011. Stavba začala na ul. Hronskej, je urobený pretlak pod železnicou, ukončená je ulica
Železničná, Hronská, Štúrova. Začiatkom mája
2012 začali práce na ul. Komenského –horná
časť, ktoré boli ukončené a pokračuje sa na Ul.
Jegorovovej. Od decembra 2012 sa na stavbe
nepracovalo, práce sa začali 11.4.2013.
Stavebné práce sú pred dokončením, asfaltovanie rýh v miestnych komunikáciách bolo ukončené, zostáva už len montáž čerpadiel v prečerpávacích staniciach pri moste do Dolinky a môže
byť začaté preberacie konanie.
1.4 OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana ovzdušia
– dňa 31.8.2009 bol podaný projekt s názvom

Zmena palivovej základne Základnej školy a
obecných budov, ide o rekonštrukciu plynovej
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, Lekárne a
Obecného úradu. V rámci projektu sa počíta aj
so zateplením a výmenou okien v MŠ. Projekt
bol schválený oznámením zo dňa 01.2.2010.
Schválená výška NFP je 938 535,88 € z celkových oprávnených nákladov 987 932,50 €.
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 29. 11.
2012. Po schválení VO bolo dňa 20. 5. 2013
odovzdané stavenisko víťazovi verejnej súťaže
ﬁrme EURO-BUILDING a.s. Bratislava, stavebné práce sa začali 27.5.2013 na Materskej škole a 29. 5. 2013 na kotolni ZŠ. Práce úspešne
pokračujú, MŠ je takmer zateplená, okná sú vymenené. Bol vybudovaný železobetónový sklad
štiepky pri ZŠ a v kotolni ZŠ sú osadené nové
kotly. Boli už podané dve žiadosti o platbu za
stavebné práce, prvá bola preplatená, druhá je
v riešení. Faktúry sú vystavené na 60% celkových nákladov pri kotolni a 90% na materskej
škôlke.
2. Ministerstvo školstva, vedy , výskumu
a športu SR –operačný program Vzdelávanie
2.1 Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy 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 Základnou školou dňa 31.5.2011, celkové oprávnené
výdavky sú 330 490, 50 €. Požadovaná výška
NFP je 95% t.j. 313 967,88 €. Projekt rieši zakúpenie vybavenia vo výške 30% celkových nákladov a školiace aktivity. Projekt bol schválený vo výške oprávnených výdavkov 302 979,46
€ oznámením zo dňa 30.12.2011 (zníženie
o 10 988,42 € ). Zmluva o NFP bola podpísaná 18.4.2012. Vzdelávacie aktivity boli začaté
1.10.2012. Projekt sa realizuje podľa harmonogramu, technika a školiaci materiál je zakúpený
( napr. 5 ks interaktívnych tabúľ, notebooky pre
učiteľov atď.) verejné obstarávanie na jazykové pobyty sa bude opakovať, budú sa realizovať
v budúcom školskom roku, začal sa kurz anglického jazyka a uskutočnili sa 4 exkurzie.
Ing. Stanislav Príboj
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Všetkých verných
zosnulých
Druhého novembra slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané Dušičky. K tomuto
sviatku treba povedať, že podľa učenia Cirkvi rozlišujeme
tri stavy, kam sa môže človek dostať po skončení pozemskej púte. Nebo, peklo a očistec.
Očistec je stav, ktorý nie je trvalý, ale je prechodným stavom
a z neho sa človek dostáva do
neba. Práve za tých, ktorí ešte
nedosiahli nebeskú slávu, modlí
sa celá Cirkev druhého novembra - v deň Pamiatky zosnulých.
Aby práve modlitbou, a nielen
súkromnou, ale aj spoločnou
vyprosila dosiahnutie trvalého
oslávenia v nebi.
Je zaujímavé pozrieť sa práve
v tento deň na naše cintoríny.
Ako dokážeme vyzdobiť hroby,
pomníky svojich blízkych. Na
jednej strane zápasíme s vierou, na druhej strane vidíme, že

aj po mnohých rokoch veríme,
máme nádej, dúfame... v iný život. To sú naše modlitby pri hroboch, naše rozhovory s nimi...
Tento deň má v sebe akúsi tajomnú silu, ktorá poukazuje na
iný, večný život.
Každý rok prežívajme tieto
dni v bázni a hlbokej spomienke
na našich zosnulých. V úcte ku
všetkým tým, ktorí sú už svätí,
ale aj našou pomocou cez modlitbu voči tým, ktorí ju ešte nedosiahli, zamyslení a zahĺbení sa
aj do seba samého o otázke a
zmysle večného života.
Michal Jenča

Polomske novinky
Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je
veľmi krásna. Nádherný čas,
kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných
šiat a v diaľave sa belejú končiare vrchov. všetko je jasné, priezračné a čisté. Slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. A v tomto čase si pripomíname jednu z najvzácnejších
cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta

Október
- mesiac
úcty
k starším
ponúkal, aby urobili šťastnými
svoje deti. Úcta k našim otcom
a mamám, k našim starým rodičom. Ku všetkým, ktorí si zo-

Novembrové pranostiky
November
11. Po Martine už zima nežartuje.
11. Na Martina medveď líha.
11. Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať
tuhú zimu.
11. Keď padá na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni.
19. Sv. Alžbeta za plný košík sviatkov prináša.
22. Svätá Cecilie snehom polia kryje.
23. Kliment obľubuje zimu, ktorú svätý Peter /19.5/ zakončuje.
25. Katarína na ľade, svätý Štefan /26.12/ na blate.
25. Sneh na Katarínu predpovedá veľké obilie.
25. Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február.
25. Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu.
25. Katarína keď je v blate, Kračún (Vianoce, Štedrý deň)
bude stáť na ľade.
25. Na Katrenu teplo, to nedobre býva, potom o Jozefe sneh
pole prikrýva.
28. Ak je na deň Mláďatiek na oblohe veľa hviezd, má byť
veľa hydiny.
28. Hmla na deň Mláďatiek veštila hmly.
30. Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk.
30. Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude
pekne.
30. Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.
30. Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť
povodní ani vody.
30. Sneh Ondrejový žitu nehoví.
30. Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží.
30. Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok.
Keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia.
Studený november - zelený máj.
Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája.
Ak v novembri rastú vody, tak sa budú ukazovať celú zimu.
Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata.
Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale
na mráz, očakávajme bohatý rok.
December
1. Keď je prvý december mokrý, veští ľavnú zimu.
4. Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
4. Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.
4. Svätá Barbora vetry rozháňa
4. Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
4. Po svätej Baruši daj pozor na uši.
6. Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole
je bielo.
6. Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša.
6. Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
6. Keď na Mikuláša prší, zima ľudí hodne skruší.

STRANA 3
me dobré zdravie a veľa krásnych dní naplnených láskou
Vašich blízkych.
Október je mesiac, kedy sa
každoročne koná popoludnie
venované starším spoluobčanom a tento rok sa konalo
16. októbra. Vždy sa veľmi tešíme na láskavé slová nášho
duchovného otca dekana Mgr.
Michala Jenču, za ktoré mu
zo srdca ďakujeme. Ďakujeme starostovi obce Ing. Jánovi Lihanovi, predsedníčke
Jednoty dôchodcov pani Vierke Kánovej za milé a vľúdne
slová. Poďakovanie patrí zamestnancom obecného úradu za prípravu tohto podujatia. Ďakujeme deťom z materskej školy, žiakom základnej školy a ich pani učiteľkám za pekný a vtipný kultúrny program. Bolo to krásne
popoludnie, ktoré spríjemnila
spevácka skupina pri Jednote dôchodcov v Polomke, ktorá sa už tradične prezentovala krásnymi piesňami našich
predkov. Ďakujeme a tešíme
sa na stretnutie o rok.
Mária Horváthová

Október

k starším. Úcta k tým, ktorí
tvrdo pracovali, aby sa nám
žilo lepšie, ktorí sa každý deň
vzdávali radostí, ktoré im život

drali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.
K tomuto obdobiu Vášho života, milí priatelia, Vám praje-

Možnože vietor, dážď i mráz
možno sa dohodli oni.
Chcú vedieť, čo sa skrýva v nás,
keď deň sa k večeru kloní.
Nech sa pýtajú ženičky,
čo drobčí bystro do chrámu.
V rukách ruženec – patričky,
upiera svoj zrak k oltáru.
Ó, Matka plná milosti,
dopraj nám svätej radosti,
nielen v októbri s Tebou byť,
no s Tebou večne sa tešiť.
Mária Oceľová

O koncerte, ďakovaní a... KomPraxe
A o tom, že som Máriovi Martinellimu nepomohla vybaviť žiadne peniaze. Dostal odo mňa iba informáciu (tak ako mnohí iní – prostredníctvom Polomských noviniek, či osobne), o ostatné sa pričinil sám a grant na svoj projekt si zaslúžil. Venoval
dva víkendy zo svojho voľného času a zúčastnil sa
vzdelávania v programe KomPrax. Okrem toho, že
sa niečo nové naučil a získal inšpiráciu od nových
zaujímavých známych, napísal projekt a skvelý výsledok mal možnosť každý vidieť.
Aj ja si viem v našej obci predstaviť stretnutia literárneho, či ﬁlmového klubu, malé koncerty, nácviky
detského speváckeho zboru (kapely, divadla, tanca... doplň podľa vlastnej fantázie), diskusie a výmeny skúseností, tvorivé dielne, športové a turistické aktivity a ešte všeličo. Ale ja ako školiteľka KomPraxu si nemôžem ísť po 200 €. Môžu si ísť po ne
všetci, ktorí chcú urobiť niečo užitočné pre mladých
ľudí a dovŕšia 15 rokov. A ak vedia spolupracovať
a (maximálne) piati pospájať malé projekty, môžu
získať spolu 1 000 € na zaujímavý nápad.
Všetky informácie získate na www.komprax.
sk. Obrátiť sa môžete aj na krajskú koordinátorku
programu Ing. Darinu Diošiovú (darina.diosiova@
iuventa.sk, 0917 402 520). Cieľovou skupinou pre
organizáciu IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže v programe KomPrax sú mladí ľudia od 15 do
35 rokov, teda aj malé projekty podporené z tohto
programu sa musia týkať najmä ich. To však neznamená, že mládež nemôže urobiť nič pre deti,

alebo že sa nemôže niečo naučiť od seniorov. Tu
sú dva príklady:
Rodičia detí z materskej školy sa málo poznajú, nepoznajú rodičov kamarátov svojich detí. Rozhodnú sa to zmeniť. Najlepšie sa spoznajú pri nejakej činnosti, kde potrebujú spolu komunikovať
a spolupracovať. Usporiadajú v škôlke karneval
(výlet, športový deň, výtvarnú súťaž...), nakúpia
materiál na výrobu masiek a tie spolu s deťmi počas jednej soboty spolu s učiteľmi vytvoria. Spoznajú sa navzájom a urobia niečo prospešné aj pre
svoje deti a MŠ.
Seniori v miestnej organizácii si myslia, že sa
stráca to pekné, čím žili oni v mladosti (kultúrne
a historické dedičstvo) a zistia, že sú okolo nich
mladí ľudia, ktorí majú záujem o zachovanie tradícií. A tak seniori zapoja mládež do zozbierania receptov miestnych tradičných jedál (piesní, vzorov
výšiviek, starobylých predmetov a nástrojov dennej potreby...). Seniori poskytnú cenné spomienky,
informácie a praktické ukážky, mladí pomôžu so
spracovaním súčasnými technológiami (počítač,
skener, digitálna fotograﬁa...). A výsledok ich spolupráce má zmysel nielen pre nich samotných, ale
aj pre okolie a budúce generácie.
Ak sa rozhodnete isť si do KomPraxu po 200 €
na nejakú aktivitu. Rada pomôžem spracovať váš
nápad do podoby, aby vyhovoval podmienkam (michaela@polomcania.sk, 0903 843 188).
M. Heretová

STRANA 4

Polomske novinky

Výsledková listina neoﬁciálnych
Majstrovstiev Horehronia
v cezpoľnom behu pre
školský rok 2013/2014.
Dátum: 22. 10. 2013
Miesto: športový areál obce Polomka
Usporiadateľ: Základná škola Polomka
Zúčastnené školy: ZŠ Beňuš, Heľpa, Šumiac, Telgárt, Polomka
kategória: mladšie žiačky, 800 m
27 Timea Libičová Beňuš 2:48,70 1.
15 Lucia Orovčíková Beňuš 2:52,26 2.
19 Petra Bubelínyová Beňuš 3:00,82 3.
17 Alena Kubušová Polomka 3:10,06 4.
47 Biba Hrončeková Heľpa 3:10,16 5.
37 Viktória Šipošová Telgárt 3:20,54 6.
48 Mirka Medveďová Heľpa 3:24,35 7.
38 Monika Kuňáková Telgárt 3:27,77 8.
50 Michaela Verkinová Heľpa 3:42,70 9.
49 Maťa Rusnáková Heľpa 3:43,77 10.
45 Alexandra Pokošová Šumiac 3:45,05 11.
46 Nikola Kamzíková Šumiac 3:45,45 12.
6 Viktória Majerčíková Polomka 3:53,86 13.
7 Nikola Maruškinová Polomka dsf

NOVEMBER 2013

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií
pre zimnú sezónu 2013/2014
Pluhovanie a posyp miestnych komunikácií
v obci za zimnú sezónu 2013/2014 bude vykonávať Obec Polomka s.r.o. Služby sa budú vykonávať vozidlami Zetor 80, John Deere 5820
a vozidlom Mercedes.V zálohe je pripravený
traktor NEU Holland. S týmito vozidlami zabezpečujeme aj posyp MK. Navrhujeme zakúpenie ešte jednej zadnej radlice za traktor.
Na zabezpečenie pohotovosti a operatívneho zásahu na pluhovanie pri hustom a trvalom snežení bude zabezpečená pohotovostná
služba, ktorá dá pokyn vodičovi. Už predchádzajúce zimné sezóny pokyny zabezpečovala
nočná služba na lyžiarskom vleku.
Na zimné obdobie 2013/2014 je zabezpečené:
dovoz štrku z kameňolomu Č. Skala v množstve cca 150 ton frakcie 4-8 a frakcie 0 - 4 cca
120 ton (už je dovezené). Zásady začatia plu-

hovania navrhujem od 03,00 hod, podľa množstva napadnutého snehu (7 cm), intervaly pluhovania posypu – minimálne 2x za deň, poradie pluhovania MK – sa bude vykonávať ako
po minulé roky.
Údržbu chodníkov zabezpečuje Obec Polomka
s.r.o. v spolupráci s pracovníkmi VPP v častiach, ktoré patria do vlastníctva obce. Ostatné
chodníky a MK - ich zjazdnosť v zimnom období zabezpečuje podľa VZN č. 49/2012, § 2, písmeno „a“ o verejnom poriadku vlastník a užívateľ nehnuteľnosti pri týchto komunikáciách.
Aby MK boli v zimnom období zjazdné budú
občania upozornení: - rozhlasovou reláciou a
novinkami, aby umožnili voľný prejazd vozidla a neparkovali s autami na MK, neskladovali materiál (drevo, stavebný materiál) na verejnom priestranstve.
Marian Kán

Ako sme volili
Výsledky volieb do orgánov VÚC Banskobystrického
samosprávneho kraja konaných 9.11.2013 v obci Polomka

kategória: mladší žiaci, 800 m
51 Kristián Švorc Heľpa 2:51,22 1.
34 Jakub Vrabec Telgárt 2:53,22 2.
2 Adam Štulrajter Polomka 2:56,20 3.
11 Marcel Móc Polomka 3:00,08 4.
35 Vlado Turzák Telgárt 3:01,09 5.
1 Patrik Ďurčo Polomka 3:01,73 6.
31 Ján Švantner Beňuš 3:02,16 7.
36 Peter Trpák Telgárt 3:03,42 8.
44 Kevin Bartoš Šumiac 3:06,09 9.
32 Marián Šperka Beňuš 3:06,51 10.
4 Marcel Hájik Polomka 3:06,95 11.
24 Marko Kováč Beňuš 3:07,82 12.
5 Andrej Kiš Polomka 3:11,16 13.

Kandidáti na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
1. Ondrej Binder, Nezávislý kandidát, stolár – 2 hlasy
2. Ladislav Fízik, PhDr., PhD. (AGRÁRNA STRANA VIDIEKA), vysokoškolský pedagóg, riaditeľ detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Banskej Bystrici – 1 hlas
3. Pavel Chovanec, Ing.(ÚSVIT), letecký inžinier – 3 hlasy
4. Andrea Jenčíková, Mgr. (NOVÝ PARLAMENT) , právnik – 1 hlas
5. Ľudovít Kaník, Ing. (SDKÚ - DS, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD) , manažér – 45 hlasov
6. Karol Konárik ml.,Ing. (Slovenská národná strana), podnikateľ – 4 hlasy
7. Marian Kotleba,Ing., Mgr. (Ľudová strana Naše Slovensko) , informatik – 152 hlasov
8. Vladimír Maňka, Ing. (SMER - sociálna demokracia, KDH, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja, Strana moderného Slovenska, Ľudová strana - HZDS, Hnutie za demokraciu, Strana zelených), predseda BBSK – 165 hlasov
9. Emil Samko,Mgr. et. Mgr., PhD. (Kresťanská ľudová strana) , pedagóg – 5 hlasov
10. Jozef Sásik, Ing. (Slovenská ľudová strana), znalec – lesníctvo – 1 hlas
11. Jaroslav Sekerka, JUDr. (Komunistická strana Slovenska), výsluhový dôchodca – 5 hlasov

kategória: staršie žiačky, 800 m
13 Alexandra Zlúkyová Beňuš 2:40,90 1.
20 Mária Šperková Beňuš 2:43,67 2.
10 Broňa Ďurčová Polomka 2:50,51 3.
16 Petra Piliarová Polomka 2:58,26 4.
23 Andrea Fašková Beňuš 3:09,41 5.
28 Henrieta Piliarová Beňuš 3:11,51 6.
43 Frederika Kaniariková Šumiac 3:13,57 7.
22 Lucia Strelcová Beňuš 3:14,22 8.
18 Monika Divoková Beňuš 3:22,73 9.
3 Simona Mesarkinová Polomka 3:25,80 10.

Kandidáti na poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja
1. Tomáš Abel, JUDr., PhD., vedúci vyšetrovania, Brezno, Nezávislý kandidát – 52 hlasov
2. Rafael Ambróz, Ing., dôchodca Brezno, SMER - SD, KDH – 23 hlasov
3. Peter Baliak, Ing., starosta Braväcovo, Nezávislý kandidát – 117 hlasov
4. Pavel Belko, zástupca riaditeľa, Brezno, SModS – 37 hlasov
5. Ingrid Betková, živnostník Závadka nad Hronom, ĽS Naše Slovensko – 36 hlasov
6. Marek Bošeľa, Ing., kontrolór, Závadka nad Hronom, KSS -41 hlasov
7. Timotej Brenkus, lesný technik, Michalová SĽS – 5 hlasov
8. Jaroslav Demian, Ing., primátor Brezno, SMER - SD, KDH- 85 hlasov
9. Dušan Ďurčenka, Ing., riaditeľ spoločnosti, Polomka, ĽS-HZDS, HZD- 158 hlasov
10. Jozef Figľuš, konateľ spoločnosti, Čierny Balog, NP – 8 hlasov
11. Peter Hanko, Mgr., soc. pracovník, Valaská, KSS - 8 hlasov
12. Milan Chudík, dôchodca Závadka nad Hronom, KSS - 17 hlasov
13. Michal Kič, Ing, hotelier, Bystrá, SModS - 11 hlasov
14. Marcela Kohútová, Ing., audítorka Nemecká, OKS - 14 hlasov
15. Štefan Kráľ, Ing., ekonóm, Pohorelá ASV – 14 hlasov
16. Ján Králik, Ing.arch., živnostník, Brezno, Nezávislý kandidát – 17 hlasov
17. Roman Kubaliak, pracovník SBS, Valaská, ĽS Naše Slovensko – 22 hlasov
18. Mária Majerčíková, Ing., ekonómka, Brezno, SDKÚ - DS, SaS, NOVA – 105 hlasov
19. Jaroslav Mojžiš, Ing., dôchodca, Brezno, KSS - 8 hlasov
20. Edita Niklová, RNDr., vedúca laboratórií, Bacúch, SMER - SD, KDH - 58 hlasov
21. Milan Petrla, Ing., majiteľ rekl. agentúry, Brezno, SNS - 12 hlasov
22. Slavomír Pôbiš, Bc., športový tréner, Braväcovo, SDKÚ - DS, SaS, NOVA - 76 hlasov
23. Ján Račák, Mgr., riaditeľ ﬁrmy, Brezno, SMER - SD, KDH - 61 hlasov
24. Marian Smola, dôchodca, Podbrezová, KSS - 5 hlasov
25. Vladimír Strmeň, Ing., konateľ spoločnosti, Brezno, Nezávislý kandidát - 25 hlasov
26. Ľubica Štugnerová, M.A., ekonómka, Brezno, SDKÚ - DS, SaS, NOVA - 15 hlasov
27. Peter Štulajter, riaditeľ, Jasenie, NP – 10 hlasov
28. Dušan Švantner, Ing., predseda predstavenstva a.s, Brezno, Nezávislý kandidát- 15 hlasov
29. Roman Švantner, Ing., starosta Mýto pod Ďumbierom, ASV - 9 hlasov
30. Martin Tkáčik, MUDr., lekár, Brezno, DKÚ - DS, SaS, NOVA- 30 hlasov
31. Jozef Tokár, živnostník, Brezno, SMER - SD, KDH - 87 hlasov
32. Rastislav Vagaday, Mgr., konateľ spoločnosti, Brezno, SDKÚ - DS, SaS, NOVA - 6 hlasov
33. Eva Wolframová, MUDr., očná lekárka Brezno Nezávislý kandidát – 106 hlasov

kategória: starší žiaci, 1200 m
55 Pavel Giertl Heľpa 3.47,26 1.
9 Kristián Berki Polomka 3:50,32 2.
39 Lukáš Vrabec Telgárt 3:55,45 3.
58 Adam Riapoš Heľpa 4:02,67 4.
33 Lukáš Murín Beňuš 4:06,45 5.
8 Adrián Berki Polomka 4:10,61 6.
69 Jozef Šuchaň Polomka 4:12,13 7.
53 Marek Giertl Heľpa 4:12,61 8.
56 Erik Ďurica Heľpa 4:13,13 9.
25 Richard Orovčík Beňuš 4:16,76 10.
26 Daniel Javorčík Beňuš 4:18,73 11.
30 Tomáš Tréger Beňuš 4:20,61 12.
99 Mário Martinec Polomka 4:38,61 13.
40 Roman Gábriš Telgárt 4:40,95 14.
29 Mário Škvarka Polomka 4:41,48 15.
54 Martin Kysucký Heľpa 4:43,11 16.
12 Maroš Bošeľa Polomka 4:43,64 17.
21 Tomáš Divok Polomka 4:46,98 18.
14 Cyril Ďurčo Polomka 4:49,89 19.
41 Frederik Gunár Šumiac 5:03,95 20.-21.
42 Milan Pokoš Šumiac 5:03,95
Pavol Návoy

Počet oprávnených voličov – 2466, počet vydaných obálok – 392, účasť voličov vyjadrená
v percentách 15,89%
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