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Výročie tragédie
Zádušnou svätou omšou a položením vencov si v Polomke v okrese Brezno 22. februára 2014 pripomenuli
piate výročie tragickej zrážky vlaku s autobusom rekreantov z Bánoviec nad Bebravou. Ako pre TASR povedal bánovský primátor Marián Chovanec, zatiaľ je to stále krátky čas na to, aby sa rany zacelili. Spomienka na
všetky obete nešťastia zostáva živá.
Zástupcovia mesta Bánov- šťastie stalo. Prejde však
ce nad Bebravou a obce Po- ešte veľa času, kým sa to zalomka si najskôr dvanásť hojí úplne. Spomienka na naobetí uctili položením ven- šich občanov zostáva v nás a
cov k pamätníku pri železnič- dlho, dlho bude pretrvávať,”
nom priecestí pred lyžiarskym povedal Chovanec.
strediskom Bučník. V sprievoPri zrážke autobusu s vlade uniformovaných príslušní- kom zahynulo 21. februára
kov Dobrovoľného hasičské- 2009 dvanásť ľudí. Ďalších
ho a záchranného zboru sa vyše dvadsať utrpelo zranepresunuli do kostola na zá- nia. Autobus sa na nechrádušnú svätú omšu. “Rany už nenom železničnom priecesnekrvácajú tak silno ako po- tí zrazil s prichádzajúcim vlačas prvých dní, keď sa ne- kom. Po niekoľkých mesia-

coch odhalili v horehronskej
obci pamätník pripomínajúci
nešťastnú udalosť. Za vinníka
nehody určil súd vodiča autobusu. Odsúdili ho za to, že
na železničnom priecestí nedal prednosť prichádzajúcemu vlaku. Po tragédii Železnice Slovenskej republiky nainštalovali výstražné semafory.
Na ceste I/66 pribudli aj dopravné značky, ktoré upozorňujú na blízke priecestie. “Už
pred tragédiou spolupracovali
dobrovoľní hasiči z Bánoviec
a Polomky. S odstupom času
vzťahy zosilneli a utužili sa.
Bola to udalosť, ktorá otriasla
tak naším mestom, ako aj obcou Polomka. Ich obyvateľov
to zomklo ešte viac a pretrváva to doteraz,” dodal primátor
Bánoviec nad Bebravou.
teraz.sk

Výberové konanie
Zájazd žiakov do
Nemecka
Už sa fašiang kráti
Talentárium plné
talentov
Slušné správanie
v školách

Diadém ženy
Zdanlivo krehké Božie stvorenie
ospevované i zahalené tajomstvami.
Venušin pochod prebojoval sa dejinami.
Nezriedka poburoval i inšpiroval umenie.
Sochy, reliéfy krásnych dám
z nich vzácny živý pocit krásna,
nezaujal nás iba lesklý rám,
rám obrazu, kde je len obsah prázdna,
deﬁlé mocných vládkyň sveta,
otrokýň, slúžok, prostých dievčat,
múdrych vedkýň i obetavých matiek,
svätíc i hriešnic v spleti sveta.
Počestnej ženy najvyššia métamaterstvo nežné v Benkových obrazoch
kdesi sa skrýva v dnešných časoch,
čosi ho metie, čosi zmetá.
Diadém ženy modernej je vzácna cnosť,
vernosť rodine, svätá dôstojnosť.
V sprievode lásky, sladkého pokoja
nech kráča žena so vztýčenou hlavou,
k blížnemu ochota, k Bohu pokora
v jasnosti svetla s Matičkou Božou.

Poplatok za zber
a likvidáciu TKO

Foto: František Hereta

Stavebný ruch v obci
S nástupom priaznivého počasia sa rozbehli stavebné práce na niekoľkých objektoch v dedine. Prioritou je dokončenie areálu, ako aj samotnej budovy materskej školy. V interiéri škôlky sa položila dlažba na spojovacích chodbách,
na hlavnej chodbe, šatniach a umyvárňach a pribudli nové
sociálne zariadenia pre deti. Aj v exteriéri materskej školy
je čulý stavebný ruch. Dokončí sa sokeľ na budove, oplotenie z južnej strany a začne sa s terénnymi úpravami v
areáli. Vybudujú sa chodníky so zámkovou dlažbou a osadia sa nové preliezačky a atrakcie na hranie pre deti.
Rekonštrukčné práce pokračujú aj na iných obecných budovách. Na budove lekárne
sa už vymenili okná aj z južnej
strany a osadili sa nové dvere,
a to vstupné do budovy, ako aj
vstupné dvere do lekárne a na
poschodie. V krátkej dobe sa
položí dlažba na chodbe na
poschodí, upraví sa vchod
do čakárne ambulancie gyne-

kológa a položí sa dlažba na
schody. Takto pripravená budova sa s príchodom lepšieho počasia bude môcť zatepliť a skrášliť novou fasádou. V
rámci kompletnej rekonštrukcie budovy sa bude musieť vykonať ešte náter strechy.
Aj budova kultúrneho domu
sa dočkala kompletnej výmeny všetkých okien a vstup-

ných dverí, postupne sa vo
vnútri opravujú špalety na oknách a dverách. Následne sa
priestory kultúrneho domu vymaľujú. Na poschodie do bývalej sobášnej miestnosti plánujeme presťahovať knižnicu,
ktorá sa momentálne nachádza na prízemí v stiesnených
priestoroch. Uvoľnený priestor
po knižnici bude po úprave
slúžiť klubu Jednoty dôchodcov. Po dokončení zateplenia budovy lekárne sa pristúpi aj k zatepleniu kultúrneho
domu. Keďže výrub drevín je
povolený do konca marca, začali sme už aj s úpravami parku pred KD. O celkovej rekonštrukcii parku vás budeme informovať v budúcich číslach
Polomských noviniek
Ing. Ján Lihan,
starosta obce

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014, sa
stanovil poplatok za zvoz TKO nasledovne:
12 € - na osobu v domácnosti, ktorá neseparuje odpad
10 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
5 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť
potvrdenie z internátu alebo školy
5 € - občania pracujúci v Bratislave alebo v Košiciach, alebo
v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy.
Poplatok na rok 2014 je možné uhradiť každý pracovný
deň v čase od 7.00 -11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii
úseku VVS v kultúrnom dome vchod zozadu KD.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minulom roku
uplatnili zľavu na poplatku za TKO a nedoložili pracovnú
zmluvu alebo potvrdenie o návšteve školy, aby ho predložili pri úhrade poplatku za rok 2014. V opačnom prípade
budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.

Rubrika Neplatiči
V ostatnom čísle Polomských noviniek sme avizovali rubriku s názvom Neplatiči. Ohlásenie tejto rubriky malo pozitívny vplyv na širokú verejnosť. Do dňa uzávierky boli uhradené všetky pohľadávky obce, ktoré spĺňali zákonné podmienky na zverejnenie.
rr

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.

Polomske novinky

STRANA 2

v mesiaci marec
Marta Vešťúrová, Komenského 48, 91 r.
Emília Vernárska, Komenského 101, 90 r.
Rozália Maruškinová, Komenského 1, 85 r.
Karolína Oceľová, Sama Chalupku 37, 80 r.
Katarína Brozmanová, Dimitrovova 9, 80 r.
Mária Guzmová, Kukučínova 17, 101 r.
Nech Vám úsmev na tvári
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte,
s nami tento krásny svet.
Oslávenkyniam želáme veľa zdravia a ešte mnoho krásnych rokov života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2014
Narodení: Matias Černák, Záhradná 7
Prihlásení: Štúber Martin, Štúrova 112
Štúberová Janka, Štúrova 112
Miklošková Dominika, Komenského 107
Odhlásení: Oceľová Janka, Zápotockého 63
Zubaľ František, Sládkovičova 15
Zomretí:
Heretová Anna, Ždiarska 10 94 r.
Švidraňová Jolana, Komenského 26, 85 r.
Šandorová Emília, Jánošíkova 10, 76 r.
Buvala Jozef, Jánošíková 43, 73 r.
Roľková Emília, Komenského 14, 67 r.
Počet obyvateľov k 28. 02. 2014 - 2985

SPOMÍNAME
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 21. marca 2014 si pripomenieme 1. výročie úmrtia milovaného
Rudolfa Miklošku
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéry Anka a Janka s rodinami
...
Keď zomrie otecko, mamička
slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa nájde
kto by ako rodičia vedel mať rád.
Dňa 6. marca 2014 sme si pripomenuli 20.
výročie úmrtia našej milovanej matky
Márii Mesiarkinovej
a 26. marca 2014 si pripomenieme 15. výročie úmrtia milovaného otca
Jozefa Mesiarkina
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Ľubka a Hanka s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujeme rodine, príbuzným, známym, priateľom a susedom, ktorí dňa 18. 2. 2014 odprevadili na poslednej ceste
nášho milovaného
Jozefa Buvalu
Ďakujeme za prejavy sústrasti a za kvetinové dary.
Smútiaca rodina

INZERCIA

Predám 1-izbový byt na Štiavničke (Podbrezová). Voľný ihneď. Bližšie informácie na tel: 0908 449 316.
Cena 14 000€.

MAREC 2014

Obec Polomka, Osloboditeľov č. 12, 976 66 Polomka
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta
riaditeľa/ky Materskej školy, Komenského č. 31, Polomka
Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú
stanovené v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Uchádzač o miesto riaditeľa/ky školy musí:
1) spĺňať kvaliﬁkačné predpoklady:
- úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie,
- kvaliﬁkačné predpoklady a osobitné kvaliﬁkačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa
druhu a typu školy alebo školského zariadenia stanovené vyhláškou č. 437/2009 Z. z., ktorou sa určujú kvaliﬁkačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov,
2) byť bezúhonný,
3) zdravotne spôsobilý,
4) ovládať štátny jazyk,
5) mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- znalosť základných legislatívnych noriem,
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- ovládanie práce s PC/WORD, EXCEL, INTERNET –

aplikácie.
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
úradne overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
profesijný štruktúrovaný životopis,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre
výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
návrh koncepcie rozvoja školy,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
na účely výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) .
Prihlášky do výberového konania posielajte alebo osobne
doručte s požadovanými dokladmi najneskôr do 31. marca
2014 do 12.00 hod. na adresu:
Obec Polomka, Obecný úrad, Osloboditeľov č. 12, 976 66
Polomka.
Obálku označte heslom: VK – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ!.
Termín a miesto výberového bude uchádzačom oznámený písomne.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Jazykovo – poznávací zájazd
žiakov do Nemecka
Projekt našej základnej školy v týchto mesiacoch vrcholí. K najvýznamnejším aktivitám patria jazykové pobyty v
Nemecku a Anglicku. Do Nemecka naši žiaci vycestovali
1. februára večer a strávili tam takmer dva týždne. Počas
pobytu mali veľmi bohatý program. Jeho hlavnou náplňou
bolo zdokonalenie komunikácie v nemeckom jazyku, ako
aj poznávanie kultúry a histórie Nemecka.
A ako sme tieto dva týždne prežili?
Cestou do Berlína, kde sme navštevovali jazykovú školu od pondelka do piatku, zastavili sme sa v Drážďanoch, kde sme videli mnoho historických budov a navštívili sme slávnu obrazáreň Zwinger. Po príchode
do Berlína sme boli ubytovaní v rodinách, kde sme museli komunikovať s
hostiteľmi len po nemecky. Nasledoval týždeň výučby v dopoludňajších
hodinách a poobede nás čakal bohatý program. Navštívili sme Egyptské
múzeum, nemecký parlament, televíznu vežu v Berlíne, stáli sme pri
Berlínskom múre aj pod Brandeburskou bránou. Navštívili sme mesto
Postupim – slávny Cecilienhof, štvrť
Alexandrovku, zámok Sanssouci,
holandskú štvrť a nádherné kostoly.
Po ukončení školy – v piatok sme
mali čas aj na relax a navštívili sme
Tropical Islands neďaleko Berlína najväčší aquapark v Európe. Nasledujúci deň sme odcestovali do Augsburgu so zastávkou v Norimbergu,
kde sme videli mnoho krásnych historických budov. Prehliadka Augsburgu bola tiež úžasná, ako aj návšteva planetária. To najkrajšie nás
však ešte len čakalo. Navštívili sme
nádherný zámok v Bavorsku – Neuschwanstein a Linderhof, boli naozaj očarujúce. Predposledný deň
sme strávili v Mníchove, kde sme sa
mohli pokochať nádhernými autami a motorkami v BMW centre, videli sme olympijský štadión a olympijskú vežu, z ktorej bol nádherný výhľad na celý Mníchov. Na záver dňa
sme obdivovali krásnu Mníchovskú radnicu. A čakala nás cesta domov cez Rakúsko, kde sme si uro-

bili prehliadku Salzburgu – mesta s
úžasnou históriou a pamiatkami ako
napr. Mirabelské záhrady, Mozartov
dom, Salzburgský hrad. Bol to naozaj krásny pobyt.
Ďalšie vyjadrenia našich žiakov:
„V škole, v ktorej sme boli, sa mi
veľmi páčilo, pretože učitelia boli veľmi milí, učili nás formou hry, aby sme
sa pri výučbe nenudili. Snažili sa aj o
zlepšenie našej výslovnosti, ktorá sa
určite zlepšila. Zo školy máme veľa
pekných zážitkov, pretože v triede
bola vždy dobrá nálada. Ďakujeme.“
(N. Maruškinová, 8.A)
„Jazykový pobyt sa mi veľmi páčil.
Dodal mi isté sebavedomie, ktoré mi
chýbalo. Dal mi tiež veľa skúseností
a veľa nového.“
(J. Šuchaň, 8.A)
„Pobyt v Berlíne mi dal mnoho zážitkov. Mala som možnosť navštíviť
mnoho krásnych a zaujímavých pamiatok. Mohla som komunikovať po
nemecky a to nielen v škole. Naučila som sa nebáť sa spýtať sa a zisti-

la som, že dohovoriť sa po nemecky
nie je až také ťažké.“
(E. Hájiková, 8.A)
„Nemecká architektúra bola naozaj veľmi zaujímavá. Prešli sme mnohé historické pamiatky, ktoré by som
priala vidieť všetkým ľuďom. Tento
štát má vyspelú životnú úroveň. Samozrejme, že výlet do Nemecka musel niekto naplánovať, preto sa chcem
poďakovať všetkým učiteľom, ale aj
tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na
jeho plánovaní. Z Nemecka máme zážitky na celý život. Ďakujeme.“
(M. Omastová, 8.A)
„Celým pobytom nás sprevádzala „teta Gitka“ – naša sprievodkyňa,
ktorej patrí naše poďakovanie, pretože nám povedala veľa zaujímavostí
o všetkých miestach, ktoré sme navštívili a tiež p. riaditeľke, p. učiteľke
Kánovej a Latinákovej, že to s nami
zvládli a umožnili nám absolvovať
tento úžasný pobyt.“
(K. Maruškinová, 8.A)
Na záver je na mieste poďakovať
p. učiteľke Vojtkovej, ktorá program
zájazdu do projektu naplánovala, ﬁrme D&D Team z Bratislavy, ktorá ho
skvele realizovala a samozrejme aj
Obci Polomka, ktorá náš projekt spoluﬁnancuje.
Riaditeľka
a žiaci ZŠ Polomka
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Už sa fašiang kráti
Už sa fašiang kráti už sa nenavráti... - tak nám v čase našej mladosti vyhrávali v posledný deň pred pôstom, t.j. v
utorok o polnoci, kým sa nepochovala basa. Zábava vtedy trvala tri dni. Začínala v nedeľu maškarným plesom, pokračovala v pondelok a v utorok do polnoci. Zábavy bývali
na rôznych miestach, zabávalo sa najčastejšie u Buvaly, aj
na tzv. Žandarke a po postavení nového kult. domu už len
v Bumbarase, lebo na Poľackovej v zime sa nie veľmi dalo
zabávať, bola to väčšinou tzv. letná sála.

Polomske novinky
bolo veľa veselosti, humoru,
tanca. Bolo veľmi krásne venované pásmo aj pamiatke nezabudnuteľného člena súboru Milana Šuchaňa. Na nejednej tvári sa pri jeho obrazoch a hlase
zaleskla slza. Ale život ide ďalej, a tak program pokračoval
veselo ďalej. Bol veľmi dobre
zladený aj s hosťami, ako by
to bol len jeden súbor. Prejavili sa aj skryté herecké talenty
vo vtipnej scénke, ktorej scenár
napísal sám život. Preto Vám
všetkým, členom súboru, hosťom, vedúcim ale tiež seniorskej skupine, ktorá nás na začiatku hneď rozveselila patrí“
srdečne ďakujeme.“
Ďakujeme za príjemne prežitý večer, a prajeme Vám ešte
veľa tvorivých síl, a hlavne veľa
mladých členov, ktorí by šírili naše ľudové piesne a tance,
ktoré nám zanechali naši predkovia a vydržali vďaka Vám do
dnešných čias.
HS

A zase vďaka nášmu súboru Brezinky a ich hosťom trošku v našej dedine nastal v sobotu 1. marca ruch. Pozvali nás
na ich tradičné vystúpenie,“ pochovanie basy“. Trúsili sa skupinky ľudí jedni pešo, jedni na
autách. Sála sa postupne zaplnila aj o 4-tej, a o 7. hodine
bolo beznádejne dávno vypredané. Lebo len keď „náš súbor
Brezinky„ nás pozve na svoje
vystúpenie, býva kultúrny dom
zaplnený, a ožíva tým, na čo
bol pred 52. rokmi našimi občanmi postavený.
Program nás opäť nesklamal,

Vážení členovia
súboru Brezinky,
dovoľte mi najskôr poďakovať sa za pozvanie a milé privítanie na Fašiangovom pobavení v sobotu 1. 3. 2014 v kultúrnom dome v Polomke. Bol som už veľakrát na Vašom vystúpení, vždy som sa naň tešil a musím povedať, že nikdy ste ma nesklamali. Ale to, čo ste predviedli minulú sobotu, predčilo všetky
moje očakávania. A určite nielen moje. Reakcie publika počas,
ale aj po vystúpení sú toho dôkazom. Tradičný originálny spev
a tanec, sprevádzaný vtipným slovom, vhodné doplnenie hosťami, dojímavá spomienka na Milana Šuchaňa, no najmä divadelné spracovanie a pochovávanie basy, bolo niečo neopakovateľné. Scenár a výkony „hercov“ by určite neboli hanbou ani
pre profesionálov.
Milé Brezinky,
chcel by som sa Vám aspoň touto cestou poďakovať nielen
za toto vystúpenie, ale aj za to, že sa venujete folklóru, udržujete túto našu krásnu tradíciu a odovzdávate ju ďalej.
Želám Vám , aby ste mali stále dosť chuti rozdávať ľuďom radosť a dobrú náladu. V sobotu večer sa Vám to určite podarilo.
S úctou, Váš priaznivec Jozef Mikuš,
poslanec NR SR

7. reprezentačný ples
včelárov Horehronia
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Polomka
podporila svojich členov a spríjemnila im a ich rodinným príslušníkom, ako i priateľom včelárov a včiel dlhý zimný večer
a zorganizovala v prvý februárový víkend v reštaurácii Bumbaras v Polomke 7. reprezentačný ples včelárov Horehronia.
Sprievodným podujatím plesu bola výstava včelárskych pomôcok – včelárenie včera, dnes a zajtra. Výstava priblížila pomôc-

Talentárium
plné talentov
Prvú marcovú nedeľu sa
popoludní v priestoroch telocvične základnej školy v Čiernom Balogu konala súťaž
mladých tanečníkov Talentária - súkromnej základnej umeleckej školy Stanislavy Skladanej. Mladé talenty z Pohorelej, zo Závadky, Polomky, Beňuša, Čierneho Balogu, Banskej Bystrice
a Štiavnických Baní hodnotila samotná zriaďovateľka a
riaditeľka školy Mgr. Stanislava Skladaná, profesionálny tanečný pár Zuzana Borseková
a Juraj Borsek a zástupcovia
spomedzi rodičov všetkých
obcí. Súťažili žiaci prípravného štúdia a prvého ročníka v
skupinovom tanci.
Tanečníci sa predstavili od
historického tanca akým bola
Mazurka a Menuet, cez klasický tanec Bábiky na motívy baletnej rozprávky Luskáčik od Piotra Iljiča Čajkovskeho až po moderné choreograﬁe José Limona No stress
a Wrecking ball. Nechýbali
svetelné efekty, parostroj, DJ
a samozrejme preplnený tanečný parket nádejných „dancerov“. Čas na zmenu kostý-
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mov, oddych medzi kategóriami a hodnotenie pre porotcov
vypĺňali starší žiaci tanečného
odboru so svojimi choreograﬁami v modernom, latinsko-a-

merickom tanci, v štandardných tancoch, jazze, rock and
roll-e, lindy hope, jive, v klasickom a ľudovom tanci. Nezabudli sme ani na pitný režim, občerstvenie a najlepšie fašiangové „Balockie“ koláče, ktoré boli telesným posilnením pre súťažiacich. Duševne prišli do hľadiska taneč-

níkov podporiť povzbudzujúci
rodičia, starí rodičia, priatelia
a známi.
Po skončení jednotlivých kategórií porota rozhodla o víťazoch a umiestnených. Žiaci
dostali krásne diplomy a medaile ako na nedávno skončenej Olympiáde. V závere súťaže prebiehala kategória s ná-

zvom ,,tanec sympatie”, kde
sa so svojou kreativitou v tanci predviedli rodičia spolu s
deťmi. ,,Ďakujeme za nádherný zážitok,“ konštatovali rodičia po skončení celej súťaže.
Talentárium,
Súkromná základná
umelecká škola Polomka

ky a potreby včelárov v minulosti, a tiež predstavila nové produkty, ktoré uľahčujú včelárom ich prácu dnes.
Do tanca a spevu prítomným včelárom, ich rodinným príslušníkom a priateľom včiel, hrala skupina Duo Mirka a Ondrej
z Brezna, ktorí sa postarali o zábavu do skorých ranných hodín.
Ples sprevádzala nielen príjemná atmosféra prostredia, priateľské stretnutia včelárov, dobré jedlo, medovina, veselá zábava,
tanec a spev, ale aj bohatá tombola.
Touto cestou by sme chceli vyjadriť vďaku všetkým sponzorom za ich nezištnú pomoc pri organizovaní akcie a to najmä: ZO SZV Polomka, Obec Polomka, Ski Mýto pod Ďumbierom, COOP Jednota Brezno, Shell Valaská, Hronstav 03, Reštaurácia Bumbaras, SOŠ pod Bánošom, OMNI-S s.r.o. Nitra,
Drogéria Polomka, Lekáreň Polomka, Lekáreň Arnica Brezno,
Zdenka Račáková, Eva Detersová, Peter Raček, Iveta Bučková, Denisa Kubajdová, Soňa Bubelínyová, Jozef Pomura, Ján
Pompura st., Ján Pompura ml., Cyril Gandžala, Pavel Hruška,
František Ďurčenka, Pavol Ďurčenka, Duo Mirka a Ondrej, Jozef Piliar, Ľudovít Klíč - Navax a p. Vernárska – srdečne ďakujeme.
Bumbaras zaplnený včelármi od Košíc až po Bratislavu ,
skvelá nálada a pozitívne ohlasy boli poďakovaním všetkým
organizátorom. Dúfame, že sa stretneme aj o rok na podobnej akcii.
Peter Raček, ZO SZV Polomka
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
č. 56 /2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Polomke
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods.
24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších
predpisov a zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Materské školy
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 6,- € mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza do desia-

teho dňa v mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa
predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako
tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby

Slušné správanie v školách
a zariadeniach pre mládež
Škola je dôležitým pracoviskom, mimo rodinným prostredím, kde sa mladí ľudia pripravujú na budúci život, na budúce povolanie pod výchovným pôsobením a vedením svojich pedagógov.
Najväčšou povinnosťou a morálnym záväzkom učiteľa je
vychovávať mládež, dať jej to najlepšie, čo je v záujme spoločnosti a v jej vlastnom záujme. Ďalej musí vzbudzovať a
udržiavať záujem žiakov o vyučovanie.
V tomto úsilí musia učiteľa podporovať aj rodičia. Ich dôležitou úlohou je spolupracovať so školou a vychovávať deti k
úcte, k slušnosti i vďake voči učiteľom.
Povinnosťou žiakov je správať sa voči učiteľom slušne,
zdraviť ich a úctivo sa o nich vyjadrovať. Oneskorený príchod je pokladaný za neslušnosť nielen voči učiteľovi, ale
aj voči ostatným, ktorým na štúdiu záleží. I žiaci medzi sebou musia prejavovať slušnosť. Navzájom sa treba zdraviť,
slušne oslovovať, poprosiť o poďakovanie za pomoc, dbať
na svoj zovňajšok, pomáhať slabším ovládnuť ťažšie partie učiva.
Záškolák Polomka

alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom,
b) ktoré navštevuje materskú
školu počas letných školských
prázdnin len v období prevádzky
materskej školy a vo zvyšnej časti
mesiaca je prevádzka prerušená.
Článok 2
Školský klub detí
1.Výška mesačného príspevku na
zápisné a čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube
detí je 3,- €.
2.Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.
3. Ak zákonný zástupca dieťaťa
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

Futbal
Vyžrebovanie 2. triedy dospelých skupiny C – jarná časť súťažného ročníka
2013/2014
15. kolo – 23. marca 2014
o 15.00 hod
Polomka – Pohronská Polhora
17. kolo- 6. apríla 2014
o 15,30 hod
Polomka – Beňuš
19. kolo – 20. apríla o 16.00
hod
Polomka – Brusno B
28. kolo – Predohrávané –
8. mája 2014 o 16,30 hod
Polomka – Šumiac
23. kolo 18. mája 2014
o 17,00 hod
Polomka – Dolná lehota
25. kolo 1. júna 2014
o 17.00 hod
Polomka – Michalová

Marcové pranostiky
17. Ak mrzne na Gertrúdu, bude mrznúť celý
mesiac.
19. Koľko dní pred Jozefom vyletia včely, toľko týždňov bude chladno.
19. Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po
ňom zima.
19. Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje,
peknú k Veľkej noci chvíľu prorokuje.
19. Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá
úroda.
19. Jozef mosty stavia, Ďuro /24.4/ do poľa
vyháňa.
19. Na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť.
25. Aké zvestovanie Božej Matky – také Veľkonočné sviatky /apríl/.
25. Na deň Zvestovania Panny Márie dážď,
rodí sa raž.
25. Jaro zvestuje Zvestovanie, ale zimu ešte
nevyháňa.
25. Keď je na deň zvestovania Panny Márie
pekne, môžeme čakať úrodný rok.
25. Štepná Mara (bolo zvykom štepiť stromy,
štepy sa najlepšie ujímali).
25. Na Matku boží má sa siať zboží.
Ak je na Smrtnú nedeľu (Čierna nedeľa, druhá pôstna nedeľa pred Veľkou nocou) daždivo, bude v sypárňach prázdno a clivo.
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď

ich v marci.
Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.
Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo
vreci vyniesli na chotár.
Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho
nerob, zaraduj sa senu.
Jedna marcová brázda lepšia ako desať aprílových.
Marcový sneh jed, aprílový hnoj.
Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ale ešte horšie.
Marec bez vody, apríl bez trávy.
Keď je marec daždivý, bude suché leto.
Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.
Ak v marci prší, tak bude v júni pršať.
Keď sa deti v marci vonku hrajú na šintra, na
Vianoce je biela zima.
Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj.
Ak v marci kukučka kuká a góľa (bocian) klepotá, dočkáme sa teplého leta.
Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.
Najlepšie sliepky sú marcové.
Obleč si aj kožuch, ale kromple zasaď.
Marcové jačmene sú najlepšie.
Ide marec, poberaj sa starec.

a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi poskytne sa mu úľava.
Článok 3
Školská jedáleň
1.Výška nákladov na nákup potravín
a)veková kategória – do 6 rokov
desiata.........0,26 €
obed............ 0,64 €
olovrant ...... 0,22 €
spolu............1,12 €
b)poskytovanie obeda, veková
kategória 6-11rokov........0,95 €
veková kategória 11-15rokov.......1,01 €
dospelí stravníci...........................1,11€
Finančné prostriedky na nákup

potravín sú uhrádzané stravníkmi
priamo na účet školských jedální.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo na vydaní tohto
VZN dňa 12.12.2013, uznesením
číslo 226/2013-OZ.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
1.1.2014.
3.Nadobudnutím účinnosti tohto
nariadenia sa ruší VZN obce Polomka č.35/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach.

Zasadalo
obecné zastupiteľstvo
V zmysle zákona o obecnom zriadení sa dňa 13.2.2014 konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polomke podľa nasledovného programu:
Program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2013
5/ Schválenie plánu kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2014
6/ Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2013
7/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/ R ô z n e
9/ Interpelácia a diskusia
Starosta obce privítal na zasadnutí rizácie za rok 2013 a skonštatovalo, že
poslancov obecného zastupiteľstva a inventarizácia bola vykonaná na základe pokynu starostu obce v zmysle platostatných prítomných.
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že ných predpisov.
Informáciu o vývoji získavania zdrojov
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
je prítomná nadpolovičná väčšina po- z fondov EÚ predložil Ing. Príboj. Poslancov, čím bolo zasadnutie uznáša- slanci diskutovali o vybudovaní príjaznia schopné. Vedením zápisnice z ro- dovej cesty ku palivovej základni, ktokovania poveril p. Hebeňovú a p. Ska- rá je už v prevádzke a vykuruje obecné
lošovú, referentky obecného úradu. Za budovy, ktoré sú na ňu napojené.
Poslanci schválili zámer umiestniť
overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil pána Františka Bučku a pamätník Michalovi Chudíkovi v parku vedľa pamätníka Mikuláša FerjenDušana Mušku.
Starosta obce predložil návrh, aby do číka. Na mimoriadnom zastupiteľstve
návrhovej komisie boli zvolení títo po- dňa 26.2.2014, ktoré starosta zvolal na
podnet poslancov uznesenie o umiestslanci:
p. Ing. Marian Jagerčík, Roman Bešina, není zrušili (z dôvodu dodatočne získaMgr. František Hereta. K návrhu neboli ných informádií).
V diskusii sa poslanci venovali najžiadne pripomienky a návrhová komisia
bližším stavebným plánom. Pomník
bola jednomyseľne zvolená.
V ďalšom bode rokovania poslan- padlých pri cintoríne je už v dezolátci zobrali na vedomie správu o plne- nom stave. Treba odstrániť oplotenie a
ní uznesení obecného zastupiteľstva a nechať otvorené. Tiež plánujeme zreakontrolnej činnosti, ktorú predložil hlav- lizovať parkovisko pri Základnej umeleckej škole a urobiť parkovisko pri poný kontrolór Ing. Jozef Svetlák.
V bode Zhodnotenie stavu bezpeč- šte. Vytvoril by sa tam priestor pre parnosti a vývoja kriminality za rok 2013 kovanie približne pre sedem vozidiel. V
sa poslanci v diskusii s príslušníkmi OO rámci rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
PZ Pohorelá venovali počtu priestup- treba hľadať prostriedky na okná a zakov a trestných činov na území našej teplenie, taktiež osadiť nové brány. Je
obce, spolupráci PZ s obcou, prínosu potrebné vykonať aj rekonštrukciu bukamerového systému v obci a taktiež dovy garáží na VVS, t.j. výmenu garádrogovej trestnej činnosti a majetko- žových dverí. Pokiaľ sa neurobí prízevej kriminalite na území obce Polomka. mie, nemôžeme robiť poschodie. OnePoslanci obecného zastupiteľstva ro- dlho sa uskutoční výmena okien a dvekovali aj o pláne kultúrno-výchovnej rí v lekárni. Na poschodí na chodbe sa
činnosti na rok 2014. Diskutovali o pod- bude klásť dlažba.
Starosta obce pán Ing. Ján Lihan poujatiach tradičných, ako aj nových, ktoré by sa mohli v priebehu roka zrealizo- ďakoval prítomným za účasť a zasadvať. Obecné zastupiteľstvo zobralo na nutie obecného zastupiteľstva ukončil.
J. Hebeňová
vedomie správu o výsledkoch inventa-
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