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Neplatiči
Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa zákona číslo 563/2009 Z. z. o správe daní
Obec Polomka ako správca miestnych dani zverejňuje
zoznam daňových dlžníkov v súlade s § 52 ods. (2) zákona
o správe daní, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,- eur a u právnickej osoby 1 600,- eur.
Majerčík Ľubomír (Vadaj)
Poplatok za TKO
Skaloš Pavol
Poplatok za TKO
Poprovský Ľubomír
Poplatok za TKO

70. výročie tragédie
anglo-americkej misie
Výtvarná súťaž v talentáriu
Čo nového v Brezinkách
Nezamestnaní sa aktivizujú

Pripomenuli sme si 70. výročie
tragédie anglicko-americkej misie

SNP 15
384€
SNP 114
215€
Ždiarska 48
230€

Absolventský
koncert
Súkromná základna umelecká škola Talentárium
Vás dňa 23.5. o 17. hod. v koncertnej sále
pozýva na
Absolventský koncert
spojený s výstavou výtvarných prác absolventov.
Talentárium sa so svojím programom
plným nadaných detí predstaví
na Dňoch mesta Brezna
na námestí 30. a 31. mája.

Prijímacie skúšky
Prijímacie talentové skúšky do súkromnej základnej umeleckej školy Talentárium v Polomke budú prebiehať celý mesiac JÚN v hlavnej budove školy (Osloboditeľov 8), pondelok - piatok v čase od 14.00 - 17.00 hodiny. Tešíme sa na nových výtvarníkov, hudobníkov a tanečníkov!

A už rastú...
Hubárska sezóna sa začína jeden rok skôr, druhý neskôr. Hubári netrpezlivo chodia po tých ,, svojich“, miestach a hľadajú
a hľadajú. Naštartovať ich dokáže aj to, keď niekto už niekde
niečo našiel. Prinášame vám dôkaz, že hubárska sezóna pre
niekoho už začala. Tento ,, úlovok“ sa našiel 9. mája v okolí Polomky. Takže hubári hor sa do dolín.

Foto: Ján Siman
Tragédiu členov anglicko-americkej misie z konca druhej svetovej vojny sme si pripomenuli 6. mája spoločne
so zástupcami veľvyslanectva USA a veľvyslanectva Veľ-

kej Británie a Severného Írska. Na spomienkové stretnutie pricestoval aj syn britského vojaka Jamie Sehmer. Ako
povedal, cesty na Slovensko
sú pre neho mimoriadne emo-

Spoločná obecná polícia
V minulom čísle Polomských
noviniek sme vám priniesli informáciu o príprave a realizácii myšlienky spoločnej obecnej polície. Do projektu sa pôvodne mali zapojiť tri obce,
avšak tesne po zadaní noviniek do tlače jedna z obcí prejavila nezáujem o tento projekt.
Tak vznikol dojem troch obcí
a uvádzané boli len dve – Po-

lomka a Závadka nad Hronom.
Záujem týchto obcí o zriadenie
spoločnej obecnej polície naďalej trvá a po skúsenostiach
z iných obcí, kde už obecné
polície majú, si stále myslíme,
že by to mohlo byť pre občanov prospešné. Záleží však aj
na vašej mienke – mienke občanov. Preto sme do aprílových noviniek vložili dotazník,

Stavebný ruch v obci
Uplynuli dva mesiace ako
sme vás informovali o tom, čo
máme naplánované na nadchádzajúce obdobie. S mnohými prácami sme už medzitým
značne pokročili. V areáli materskej školy ﬁnišujeme s exteriérovými úpravami. Vybudovali sme chodníky a toho času
sa kompletizujú preliezačky.
Zostáva ešte dobudovať južnú časť areálu. Dokončili sme
aj výstavbu parkoviska pri mäsiarni. Vytvorili sme možnosť
parkovania pre 18 vozidiel. Budujeme aj parkovisko pri umeleckej škole pre potreby verejnosti a priľahlých škôl. Pokra-

čujeme aj s prácami na budove
lekárne. Dokončuje sa zatepľovanie a následne nová fasáda.
Táto budova by mohla byť hotová do konca tohto mesiaca.
V tejto časti máme na pláne aj
vybudovanie chodníka priamo
do budovy lekárne. Následne
sa presunieme na druhú stranu a začne sa so zatepľovaním
budovy kultúrneho domu. Okolie kultúrneho domu a priestor
parku je už dlhší čas narušené. Pôvodnú výsadbu kríkov
a stromov sme museli na základe rozhodnutia obvodného
úradu životného prostredia vyrúbať a vyklčovať do 31.3.2014

tívne, pretože na vlastné oči
vidí miesta, kde jeho otec prežil posledné dni svojho života.
Misiu 15 členov Úradu strategických služieb počas dru(Pokrač. na str. 2)
v ktorom máte možnosť sa k
uvedenej veci vyjadriť. Je dôležité poznať váš názor, aby sme
do realizačných prác zahrnuli vaše potreby a názory. Preto vyzývame občanov, ktorí ešte vyplnený predmetný
dotazník neodovzdali, aby
tak urobili najneskôr do konca mája. V budúcom čísle polomských noviniek zverejníme
výsledný sumár vašich návrhov.
rr
do začiatku vegetačného obdobia. Snažili sme sa terén ako
tak upraviť a pevne verím, že
po ukončení rekonštrukcii parku sa vám tento priestor pred
kultúrnym domom bude páčiť.
Intenzívne sa pracuje nielen na
tom, čo je na prvý pohľad vidno. V zadnej časti kultúrneho
domu, na dvore prevádzkarní
sa už teraz vymieňajú garážové brány. Zámerov ich výmeny
je vytvoriť podmienky pre sprístupnenie a využívanie spoločenskej miestnosti nad garážami. Našou snahou je naplniť všetky plány a ostáva nám
len dúfať, že aj počasie nám
umožní tieto plány realizovať.
Ing. Ján Lihan,
starosta obce

Asfaltovanie miestnych komunikácií v Polomke
Vo februári 2014 bolo začaté verejné obstarávanie na asfaltovanie miestnych komunikácií na uliciach Záhradná, Kaštieľna-horná časť, Železničná, Nálepkova a uličky medzi ulicami Štúrova-SNP,
Ždiarska –SNP, Bernolákova-Štúrova. V súčasnosti je verejné obstarávanie pred ukončením, je veľmi pravdepodobné , že s uchádzačom s najnižšou ponukou bude začiatkom júna podpísaná zmluva o dielo a môžu sa začať práce na rekonštrukcii asfaltov, čím sa zlepšia podmienky premávky aj
na zostávajúcich úsekoch miestnych komunikácii.
Ing. Stanislav Príboj
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Stíchol dom, už nepočuť jeho kroky v ňom.
Potichu trpel si, ubolené srdce prestalo biť,
pokojne odišiel si, hoc tak veľmi si chcel žiť.
Kyticu z lásky už len na hrob ti môžeme dať,
zažať sviecu a modlitbu odriekať.
Dňa 23.5.2014 si pripomenieme smutné desiate
výročie úmrtia
Jána Piliara
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra Danka s rodinou, syn Ján a brat Pavel s rodinou
...
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienkoch sviečok sa modlíme.
Život ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť...
Dňa 27.mája uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat a ujo
Jozef Mesiarkin
S láskou spomínajú, mama a sestry s rodinami
...
Veľké srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať.
Aj keby láskou sme ho prebudiť chceli,
neozve sa už viackrát.
Utíchlo, zmĺklo, odišlo vo večnú diaľ.
Dňa 25. mája si pripomenieme smutné 5te výročie
úmrtia našej drahej
Heleny Barníkovej
So živou spomienkou spomína dcéra Anna s rodinou,
dcéra Helena s rodinou, syn Jozef s rodinou,
sestra Anna s rodinou a neter Lenka.
...
Ďakujeme ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 16. mája si pripomenieme 1. výročie úmrtia
nášho milovaného
Štefana Maruškina
S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka,
deti a vnúčatá
...
Odišiel nečakane, na rozlúčku nebol čas,
veľká bolesť a spomienky
zostávajú v srdci každého z nás.
Dňa 4. mája sme si pripomenuli rok čo nás navždy
opustil náš drahý
František Mikloško
S nehynúcou láskou spomína manželka, dcéra Božka, vnúčatá Lucia, Martinko s priateľkou
a ostatná rodina.
...
Lúčim sa s vami moja rodina, lúčim sa s tebou moja dedina.
Dotĺklo mi srdce, stuhli moje nohy,
už vás nenavštívim moje drahé hory.
Ľúbil som Horehron i našich ľudí v ňom,
život sa mi zmenil, všetkým dávam zbohom.
Posledné zbohom dávam mojej manželke, synom, rodičom a sestre, a celej rodine z Polomky a Lučenca a všetkým priateľom, susedom a známym.
Smútiaca rodina ďakuje za prejavy sústrasti, kvetinové dary a modlitby celej rodine, susedom, spolužiakom a známym, ktorí na poslednej ceste dňa 11.4.2014 v Lučenci odprevadili nášho syna
Ing. Ivana Pohorelca.
Česť jeho pamiatke
Drahý náš Ivko,
Chladný vietor zavial a objal dedinu.
Bôľom, smútkom, žiaľom zasiahol rodinu.
Zvolal rodných tvojich sem na zhromaždenie,
nečakal nikto z nás toto rozlúčenie.
Priviedla nás láska i hrdosť na teba,
nech ťa vždy oslávi presvätá veleba.
Tešila sa z teba vždy tvoja rodina,
tvoje meno s úctou chválila dedina.
Tu pri tebe stoja spolužiaci verní,
boli ste kolektív vždy vo všetkom presný.
Rodné tvoje hory smutne zanôtili
i polomské zvony sa s tebou lúčili.
Zostaneš s nevšednou charizmou v spomienkach
a budeš prítomný v našich smutných srdciach.
Nech náš Pán dá duši tvojej ocenenia
s tvojimi blízkymi sväté prepojenia,
by ti tu v časnosti nebo vyprosili,
priatelia i známi s vierou sa modlili.
Človek je len stále malá duša biedna,
lúči sa s Ivankom i bývalá triedna,
hlavy nakláňajú i nad Hronom kopce,
lúčime sa s Tebou i v mene našej obce
Hŕstka zeme rodnej len,
nech ti blaží večný sen.
Približne 70 občanov z Polomky sa dňa 11.4.2014 v Lučenci rozlúčilo s našim drahým rodákom Ing. Ivkom Pohorelcom. V mene rodákov, obce, bývalých spolužiakov i bývalej triednej pred pohrebným obradom predniesla rozlúčku so zosnulým bývalá triedna učiteľka Mgr. Mária Oceľová.
V mene všetkých, ktorí sa zúčastnili na tomto pohrebe vyjadrujeme
pozostalým úprimnú vďaku za občerstvenie i za prejavenie úprimnej
priazne k občanom rodnej obce zosnulého
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Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 24. apríla 2014
(štvrtok) o 17,00 hodine podľa nasledovného programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Polomka za rok 2013
5/ Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2013
6/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby v roku 2014
7/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za II. polrok 2013
8/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
9/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/ Rôzne
11/ 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
Jozefa Svetláka a Ing. Mariana
Jagerčíka. Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej komisie boli zvolení títo poslanci:
p. Mgr. František Hereta, Dušan
Muška, Roman Bešina.
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia bola
jednomyseľne zvolená.
Hlavný kontrolór obce Ing. Svetlák podal správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a

kontrolnej činnosti, ktorú poslanci zobrali na vedomie. Zároveň
predložil stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu
Obce Polomka za rok 2013. Záverečný účet Obce Polomka za
rok 2013 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky potrebné náležitosti. Účtovná
uzávierka za rok 2013 a hospodárenie obce bola potvrdená audítorom. Poslanci schválili stanovisko hlavného kontrolóra ako
aj záverečný účet obce. V diskusii k tomuto bodu poslanci vyslovili poďakovanie pracovníkom
obce, ktorí sa svojou prácou pričinili o dobrý výsledok hospodárenia obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie správu o zhodnotení stavu obecného majetku, jeho
využití, plánovanej údržby v roku
2014. Budovy obce sa rekonštruujú, postupne sú do plánu opráv

zaradené aj ďalšie. Otáznik visí
nad budovou bývalej jedálne, ktorú sa doposiaľ nepodarilo predať.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej
ochrany za II. polrok 2013. Poslanci sa na tomto zasadnutí zaoberali aj správou o lyžiarskom
vleku. Zhodnotili lyžiarsku sezónu ako menej úspešnú vzhľadom
na klimatické podmienky uplynulej zimy. V závere zasadnutia sa
venovali žiadostiam o odkúpenie, prenájom pozemkov a rekonštrukcii autobusovej zastávky v centre obce ako aj o novej
zastávke umiestnenej podľa projektu rekonštrukcie hlavnej cesty. Poslanci sa priklonili k návrhu, aby zastávka v centre bola na
ostrovčeku s priehľadnými stenami s kovovou konštrukciou a strechou.
Témou v diskusii bola aj otázka
spoločnej polície. Starosta obce
informoval poslancov o tom, že
do každej domácnosti sme dali
anketu, aby sa občania vyjadrili,
či chcú obecnú políciu alebo nie.
Máme podporu z VÚC, že nám
poskytnú materiál. Išli by sme
do toho spolu s obcou Závadka,
spoločná úradovňa by bola v Závadke. Zamestnaných by bolo
päť ľudí, jeden náčelník a štyria
členovia. Ročné náklady na mzdy
by boli asi 74.000 EUR.
Starosta obce pán Ing. Ján Lihan poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Janka Hebeňová

Pripomenuli sme si 70. výročie
tragédie anglicko-americkej misie
(Dokonč. zo str. 1)
hej svetovej vojny zajali fašisti špeciálneho protipartizánskeho oddielu Edelweiss
na 2. sviatok vianočný v roku
1944. Vojakov prepadli v tábore na Veľkom boku nad Polomkou. Zajatcov neskôr popravili v koncentračných táboroch. „Bol som tu pred dvadsiatimi rokmi aj s dvomi bratmi môjho otca, teda strýkmi.
Vždy je to veľmi emotívne vidieť miesta, kde môj otec prežil posledné dni života. Neskôr pod Veľkým bokom odhalili pamätnú tabuľu americkým
vojakom. Chýbala mi tam ale
zmienka o britských vojakoch.
Preto som sa pričinil o to, aby
bola na poľovníckej chate po
Homôlkou aj pamätná tabuľa
venovaná môjmu otcovi,“ povedal vojakov syn pri pamätníku v Polomke.
Medzi zadržanými členmi
misie bol aj dopisovateľ agentúry Associated Press Joseph Morton. Bol to jediný vojnový korešpondent, ktorého počas vojny niektorá z nepriateľských strán popravila. „V prípade Mortona ho nebrali ako
korešpondenta. Bol členom
misie, o ktorú mali Nemci mimoriadny záujem, chceli ju za-

Foto: Ján Siman

držať. Im šlo o to, aby dostali najmä organizátorov Slovenského národného povstania. Súčasťou jednotiek Edelweiss boli aj slovenskí vojaci, ktorých na Veľký bok viedol kapitán Ladislav Nižňanský. Doteraz nie je jasné, za
akých okolností sa k členom
misie nemecké jednotky dostali. Buď to bola zrada, alebo
ich tam niekto zaviedol,“ doplnil riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev.
Zástupcovia Veľvyslanectva
Spojených štátov amerických

v Slovenskej republike a Britského veľvyslanectva v Slovenskej republike sa spomienkového podujatia zúčastňujú
každoročne v mesiaci máji pri
príležitosti Dňa víťazstva nad
fašizmus. Augustový kalendár
majú nabitý množstvom podujatí osláv Slovenského národného povstania. Nenechajú si ujsť ani možnosť navštíviť poľovnícku chatu Pod Homôlkou a v krásnej okolitej prírode stráviť čas spomienkami.
teraz.sk a D.Ď
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2014
Narodení: Rigóová Zlatica, Hronská 29
Harvanová Laura, Hronská 22
Rendek Lukáš Ján, Kaštieľna 42
Tokár Tobias, SNP 38
Baksa Alexander, Osloboditeľov 29
Kochan Juraj, Jánošíkova 9
Majerčíková Simona, SNP 128
Majerčíková Sabína, SNP 128
Prihlásení: Pekár Ján, Nová 27
Odhlásení: Ing. Psotná Stanislava, Kaštieľna 28
MUDr. Leitnerová Ľubomíra, Komenského 17
Oceľová Andrea, Zápotockého 63
Zomretí:
Pohorelcová Emília, Kukučínova 13, 81 r.
Skalošová Františka, Odbojárov 26, 82 r.
Berki Ján, Hronská 41, 81 r.
Počet obyvateľov k 30. 04. 2014 - 2986

v mesiaci máj
Elena Štajerová, Hronská 29, 85 r.
Ing. Ján Tokár, Sládkovičova 11, 80 r.
Andrej Rusin, Hámor 15, 91 r.
Anna Pohorelcová, SNP 147, 80 r.

Vďaka, čo vesmírom letí
Z diamantov rosy sa prebúdza

daj dary Božie deťom našim,

pestrosť kvetín májových

ich matkám silu v povinnostiach,

i ruža vzácna nachádza

nech budú vzorom jasným

obľubu ctiteľov svojich.

vo všetkých ľudských cnostiach.

Len máj ich vedel také siať

A my tu všetky sveta deti

v blízkosti tri a päťdesiat.

spievame vďaku, čo vesmírom letí

Spanilý veniec vytvorili,

Matke Sedembolestnej i matkám sveta

ním Matku matiek pozdravili

i tam, kde nedosiahne sveta méta.

a Ona svätým orodovaním

Vďačíme i vám, obetavé ženy

za matky sveta, kľačí pred ním,

bez daru materstva svojho

pred Pánom neba i Zeme

i keď nebolo čuť slávy vašej ozveny

o to prosí, čo v dušiach matiek drieme.

za služby, záchranu blížneho svojho.

Neskrývaný obdiv
Privítali sme a uctili sme si návštevu zástupcov amerického a
britského veľvyslanectva na Slovensku. Slávnostným aktom položili vence k pamätníku anglo - americkej misie. Týmto pietnym aktom sa však ich návšteva
v Polomke neskončila. Navštívili aj
poľovnícku chatu pod Homôlkou.
Tak sa to obvykle koná, no nie je
to samozrejmé. Bez pričinenia čle-

Výtvarná súťaž
v Talentáriu
Mesiac apríl sa vo výtvarnom
odbore SZUŠ Talentárium v Polomke niesol v znamení celoškolskej súťaže. Okrem absolventov
sa do súťaže zapojilo 72 žiakov.
Každému z nich sme v rámci výtvarnej skupiny vybrali výtvarnú
prácu ktorou sa chcel reprezentovať. Od 7. do 11. apríla si súťažnú výstavu mohli prísť pozrieť
aj rodičia, kamaráti a priatelia výtvarného umenia. Potešila nás aj
návšteva z Detského domova Slniečko v Polomke a tiež návšteva žiakov a pedagógov zo školského klubu ZŠ Polomka. Každý návštevník si mohol vybrať 5
výtvarných prác, ktorým pridelil body. Po ich sčítaní pani riaditeľka Mgr. Stanislava Skladaná s
potešením odovzdala zlaté, strie-

Rádio Regína sa akosi prirodzene stalo našim spoločníkom od
rána do neskorého večera. Regi-

Mária Oceľová

Deň matiek
Viete, že Deň matiek nie je iba novodobým sviatkom, ale
vznikol veľmi dávno, už 250 rokov pred Kristom? V antickom
Grécku každý rok počas troch dní uctievali matky všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje nespochybniteľné miesto aj v
Anglicku, kde si Deň matiek pripomínajú viac ako 1600 rokov.
Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po Veľkej noci. Spočiatku to bol sviatok na počesť Matky Cirkvi − Bohorodičky Panny
Márie. Ľudia putovali do svojich rodných miest, aby si vo svojich chrámoch uctili tento cirkevný mariánsky sviatok. Pokrstení mali povinnosť navštíviť aj svoju krstnú matku.
Za národný Deň matiek začala kampaň Anna Jarvisová v
Spojených štátoch amerických začiatkom 20. storočia. Napadlo ju to vtedy, keď uplynul rok od smrti jej milovanej matky.
Bolo to 10. mája 1908. O rok neskôr si vďaka podpore cirkvi
v Graftone ľudia v celej Philadelphii pripomenuli Deň matiek.
Od roku 1911 ho už oslavovali takmer v každom štáte USA a
onedlho sa stal oﬁciálnym sviatkom. Čoskoro sa tento sviatok
dostal aj do Európy a slávi sa vždy v druhú májovú nedeľu. A
či viete, aký kvet sa stal symbolom Dňa matiek? Najobľúbenejšie kvety pani Anny Jarvisovej − biele klinčeky. Predstavujú totiž čistotu, ľúbeznosť a prijímanie materinskej lásky ako daru.
Každý z nás svojej mamičke a starej mamičke celkom iste
osobne priniesol aspoň kytičku kvetov ako symbol vďaky. A
tí, ktorí ju už nemohli, žiaľ, osobne pozdraviť, pohladkať, určite sa zastavili na cintoríne, položili na jej hrob kyticu a zapálili
sviečku na jej pamiatku.
A ako vyjadrili naše polomské deti svoju vďaku mamičkám sa
dočítate v budúcom čísle Polomských Noviniek.

borné a bronzové medaily v jednotlivých skupinách. Každý žiak
sa snažil a chcel vyhrať, preto
boli odmenení všetci súťažiaci
a to zaradením do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

Čo nového v Brezinkách

Veď ty vieš, Pane, čo je treba,
daj deťom našim vždy dosť chleba,

nov Poľovníckeho združenia v Polomke by to tak samozrejmé nebolo a chata by isto iste nebola už
chatou. Poľovníci sa pod vedením
Ing. Ľubomíra Švidraňa o chatu
príkladne starajú, opravujú a renovujú, aby chata slúžila a pripomínala tie nešťastné udalosti. Okolie
chaty vyžaduje neustálu starostlivosť. Neskrývaný obdiv, uznanie a poďakovanie osobne vyjad-

onálne správy, piesne, zaujímavé relácie podfarbujú a spríjemňujú náš každodenný život. Neraz na
jeho vlnách zazneli relácie aj o našej dedine. No a keď zavolala pani
Kubandová, či by sme sa nechceli zúčastniť nahrávania, nedalo sa
odmietnuť. A tak sa začali prípravy, aký program vybrať, pretože v
rádiu nás bude iba počuť, ale na
verejnej nahrávke sú aj diváci, takže nás bude aj vidieť. Museli sme
vybrať tak, aby sme ulahodili aj
uchu aj oku.
25.4.2014 sa na prvej tohtoročnej verejnej nahrávke folklórneho koncertu Hrajte že mi, hrajte v Aule Beliana v Banskej Bystrici okrem nás zúčastnili aj FSk Kýčera z Čierneho Balogu, Terchovská muzika Pupov, FS Skorušina
z Liesku a ľudová hudba z Hladovky. Pestrý, skoro dvojhodinový program, v ktorom zazneli piesne z Horehronia, Čiernych Handlí,

Terchovskej doliny i goralskej časti Oravy zaujal prítomných divákov. Medzi nimi boli aj naši rodáci a fanúšikovia,
ktorí nás prišli do
hľadiska podporiť. Príjemnú atmosféru
celého večera budú
môcť zažiť rozhlasový poslucháči okrem 10.5
ešte aj 7.6.2014
o 16.00 na Rádiu
Regina v relácii
Klenotnica ľudovej hudby.
26.4.2014 sa
Foto: M. Zaťko
v Banskej Bystrici na gymnáziu Andreja Sládkoviča konal festival folklórnych súborov – súťažná prehliadka choreograﬁí folklórnych
súborov okresov Brezno a
Banská Bystrica a Šaffova
ostroha 2014 – regionálna
prehliadka sólistov tanečníkov okresov Brezno a Banská Bystrica, kde za FSk
Brezinky súťažili naši tanečníci Janka Miklošková a Marek Turčin s tancom Čardáš
z Polomky, ktorý si sami pripravili. Postúpili na krajskú
prehliadku spolu s tanečníkmi z Banskej Bystrice a
Telgártu, za veľkej radosti
nášho početného fanklubu,
ktorý ich bol podporiť.
Krajská prehliadka Šaffova
ostroha sa konala 10.5.2014
v Detve za účasti súťažiacich z Fiľakova, Veľkého Krtíša, Detvy a už spomína-
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ril americký veľvyslanec na Slovesnku pán Theodore Sedgwick
pánovi Ing. Ľubomírovi Švidraňovi
za spoluprácu pri týchto spomienkových oslavách, súčinnosť a spoluprácu pri organizovaní tejto akcie
a hlavne úprimné poďakovanie za
starostlivosť za chatu a jej okolia,
ktorá im prirástla k srdciam a ani
po toľkých rokoch nedá zabudnúť.
K tomuto poďakovaniu sa pripájame aj my občania Polomky.
D.Ď
Každá výtvarná práca si zaslúžila našu pozornosť. Rôznorodosť prác hovorí o tom, že sa tu
stretli výtvarníci rôzneho výtvarného zamerania a rôzneho veku.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže a ďakujeme všetkým
návštevníkom za prejavený záujem o výstavu a povzbudenie do
ďalšej tvorby.
SZUŠ Talentárium

ných tanečníkov z Banskobystrického kraja. V silnej konkurencii tanečníkov z celého stredného
Slovenska bolo vystúpenie nášho
Mareka a Janky krásnym zakončením prehliadky. Už menej početný polomský fanklub skonštatoval, že porota to pri hodnotení
bude mať ťažké, ale verili sme, že
naši sú silné ohnivko v boji o postup. Naši postúpili do celoslovenskej súťaže Šaffovej ostrohy, ktorá bude v Dlhom Klčove v dňoch
23. – 25. mája. Spolu s nimi budú
Banskobystrický kraj reprezentovať tanečníci z Banskej Bystrice,
Telgártu a Fiľakova. Blahoželáme
k úspechu a držíme im palce. lebo
medzi najlepšími tanečníkmi z celého Slovenska sa predvedie náš
tanec, náš kroj, naša hudba. Pekne im to ukážte!
Marta Pisárová

Foto: A. Hereta

Polomske novinky
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Nezamestnaní sa aktivizujú
Aktivačné práce sú určené pre dlhodobo nezamestnaných, evidovaných na úrade práce, ktorí sú odkázaní na
dávky v hmotnej núdzi. Väčšinou sú chápané ako práce pre
Rómov, ale dlhodobo nezamestnaných je veľa aj medzi
väčšinovým obyvateľstvom,
ale o prácu za 63€ mesačne nemajú záujem. Prijímateľ
dávky v hmotnej núdzi si túto
sumu môže privyrobiť aktivačnou činnosťou, ak odpracuje 20 hodín týždenne. Aktuálne máme 26 aktivačných pracovníkov, ktorí denne pracujú v dvoch zmenách. Od 7.00
do 11.00 a od 11.00 do 15.00
hod. Na ich činnosť dohliada
koordinátor, ktorý eviduje ich
dochádzku, prideľuje pracovné náradie,
ochranné
pomôcky
a rozdeľuje pracovné
úlohy podľa požiadaviek od nadriadených
pracovníkov.
V tomto roku sme
aktivačné práce odštartovali 3. marca.
Začali sme upratovaním miestnych komunikácií po zimnom posype. K tejto činnosti sme pridali aj čistenie cestných rigolov a obecných parkov. Keď sa jarné počasie ustálilo, vyčistili sme aj Ždiarsky potok v jeho najznečis-

tenejšom úseku. Mrzelo nás,
že výsledok našej práce netrval dlho. Ku každodenným úlohám našich pracovníkov patrí
vyprázdňovanie odpadkových
košov, zbieranie odpadkov z
trávnikov, chodníkov, ale najmä z čiernych skládok, ktorých
je v katastri Polomky veľa.
Najkritickejšia situácia je za
cintorínom a na starom ihrisku
pri Hrone. Vyzbierané odpadky sa hneď v teréne triedia a
odvážajú na zberný dvor. Aktivačné pracovníčky sa starajú
aj o plochy zámkovej dlažby, o
čistotu v okolí námestia, cintorína, kostola a Domu smútku.
Naši pracovníci pomáhajú pri
stavebných prácach v dedine.
Pri výstavbe parkovísk, chod-

níkov, pri obnove obecných
budov a prácach v areáli materskej školy. Po dvoch mesiacoch práce s aktivačnými pracovníkmi zisťujem, že nie pre
každého je jednoduché ráno
vstať a ísť pracovať. Počúvam
rôzne výhovorky typu: mám
rodinné problémy, ideme na
pohreb, mám alergiu na prach,
na peľ, mne príde návšteva z
Čiech atď. Na druhej strane sú
medzi nimi aj takí, ktorí dodržiavajú stanovený pracovný
čas, svojou prácou vypomáhajú stálym zamestnancom.
Aj z tohto pohľadu by mali občania hodnotiť činnosť na aktivačných prácach. Naša činnosť sa končí 31.8.2014. Tak
uvidíme, čo ešte prinesie čas.
Eva Mesiarkinová

Júnové pranostiky
6. jún Na svätého Norberta už zima ide do čerta.
8. jún Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. Keď prší na Medarda, namokne každá
brázda. Ak na Medarda prší, zle sa seno suší. Keď plače Medard, aj jačmeň zaplače. Keď na
Medarda prší, nebudú toho roku huby rásť. Keď na Medarda prší, budú slabé oberačky. Po
Medarde ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici viacej neuškodí. Kto na Medarda sadí a rozsieva, ten mnoho kapusty a ľanu máva. Na Medarda končí sejba.
11. jún Ak prší na Barnabáše, urodí sa veľa kaše. Ak prší na Barabáše, bude víno tiecť do
fľaše. Na svätého Barnabáša búrky často strašia.
12. jún Svätá Tonička máva často uplakané očičká.
15. jún Keď prší na Víta, bude pršať za sedem dní. Keď prší na Víta, sú skazené žitá. Keď
prší na Víta, švábka bude zhnitá. Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň
gazda sa nesmeje. Kto seje na Víta, škoda žita. Svätý Vít dáva tráve piť. Na svätého Víta celú
noc svitá. O svätom Vítu vidno hrozno v kvetu.
24. jún Na svätého Jána otvára sa k letu brána. Na svätého Jána kukučka kukala a po svatom Jáne kukučka prestane. Na svätého Jána dosť dlhý deň a predsa mu je koniec. Do Jána
sa deň dĺži a po Jáne kráti. Na Jána dážď, mokrá žatva. Do Jána ovsík, po Jáne ovos. O Jáne
čerešne i muchy zralé. Na svätého Jána jahody do džbána. Svätý Ján nesie malín džbán. Po
Jáne sa i dni krátia i kravy mlieko tratia.
25. jún Svätý Ivan býva plačlivý pán
26. jún Svätý Jan Burian (považoval sa za patróna krupobitia) mláti bez cepov
27. jún Ladislav huby sial, Peter a Pavel /29.6./ ich pozbieral.
29. jún Peter a Pavel huby sejú. Keď na Petra, Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva. Na
Petra, Pavla keď deň je jasný, rok úrodný bude istý. Deň Petra, Pavla príroda častuje búrkou,
ale zem ožíva hríbami. Peter Pavel suší koreň
Jún
Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami Aký jún, taký december. Daždivý jún celé leto pokazí. Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva. Suchý jún plní sudy vínom. Ak je červeň suchý, nebude sud hluchý. Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle
obstojí. Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba. Ak veje vietor začiatkom
júna, potom veje osem dní. V júni mnoho rýb, málo zrna.
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Voľby poslancov
Európskeho parlamentu
Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy
po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí
desiate voľby do EP, zároveň druhé na Slovensku, sa uskutočnili v dňoch 4. až 7. júna 2009. Z týchto priamych všeobecných
volieb vzišiel súčasný EP, do ktorého lavíc zasadlo 736 poslancov. Priemerná účasť na voľbách v roku 2009 bola v doterajšej
histórii najnižšia v EÚ - 43,2 percenta z celkového počtu oprávnených voličov. Na Slovensku bola účasť dokonca najnižšia zo
všetkých členských krajín - 19,6 percenta.
Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych
úrovniach. V Belgicku, Taliansku a Veľkej Británii sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni.
V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca
povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spôsoby
volieb však platí zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že sa dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v jednom členskom štáte EÚ a princíp
tajného hlasovania.
Počet poslancov z každého členského štátu EÚ stanovuje
Zmluva o pristúpení k EÚ. Z nej vyplýva, že SR v EP zastupuje 13 poslancov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.
431/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil
deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.
Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov.
Voličský preukaz okrsková volebná komisia odoberie a pripojí
k zoznamu voličov.
Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden hlasovací lístok bez ďalšej úpravy do obálky
a následne do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí volič odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže
zakrúžkovať poradové číslo najviac u dvoch kandidátov.
Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne
do volebnej schránky.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť
obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má
právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

INZERCIA

Predám výhodne Hondu Civic r.v.
1996, vo výbornom stave, garážovanú, vhodnú pre začínajúceho
vodiča, 167 000 km, STK platná do 03/2016, elektrické
predné okná, alarm, DO, strešné okno + zimné pneumatiky na plechových diskoch. Info 0911 384 385.
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