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Obec Polomka a Stredoslovenské osvetové stredisko
Banská Bystrica Vás srdečne pozývajú na

Detský folklórny festival

- súťaž choreografií detských folklórnych súborov
okresu Brezno
19. apríla 2015 o 13.30 v Kultúrnom dome Polomke
Účinkujú:
DFS Heľpančok z Heľpy, DFS Klások z Mýta pod Ďumbierom, DFS Malá Kýčera z Č. Balogu, DFS Bacúšan z Bacúcha, DFS Mladosť z Pohorelej, DFS Brezinky z Polomky

Deň matiek
Pozývame všetky mamy, staré mamy, babičky
a tety na program venovaný Dňu matiek
do kultúrneho domu v Polomke
v nedeľu 10. mája 2015 o 15.00 hod.

Priateľstvo spája
Posúďte sami, či deti z Detského domova Slniečko nežiaria
šťastím na pôde Talentária. Z ich očí ide radosť, lebo prebehla
„zoznamka“ medzi mladými umelcami, ktorí prijali deti zo Slniečka za svojich. Akcia bola obohacujúca pre obe strany, lebo
všetkých spojilo umenie a láskavé srdcia detí zo Slniečka. Spoločne si vymenili náramky priateľstva a prenikli do tajov umenia
detí ZSUŠ Polomka. Obe pani riaditeľky (riaditeľka Slniečka
Mgr. Marta Kysucká a riaditeľka SZUŠ Talentárium Mgr. Stanislava Skladaná ) prisľúbili deťom, že ich priateľstvo sa nerozlúči
a bude sprevádzane ďalšími spoločnými akciami. Ďakujeme Slniečko, že z vašich sŕdc vyšli lúče lásky aj pre nás.
SZUŠ Talentárium, Polomka

Po kolede
Absolventka Talentária
zažiarila
Vynášanie Moreny
Výsledky volieb Urbáru
Predchádzanie
požiarov

Rekonštrukcia cesty v Polomke
potrvá do leta budúceho roka
Vďaka investícii sa má výrazne zlepšiť bezpečnosť premávky a priblížiť tak slovenskú Route 66 európskym štandardom. POLOMKA. Stavba I/66 Polomka – bodová
závada, ktorú ešte v roku 2008 na výjazdovom rokovaní v Brezne Horehroncom
prisľúbila vláda, sa konečne stane realitou.
Pribudnú
obojstranné chodníky
Tridsiaty marec 2015. Oficiálny
dátum zahájenia dlho očakávanej rekonštrukcie cesty I/66 od
Bacúcha po Polomku, ktorá má
zvýšiť bezpečnosť účastníkov
cestnej premávky, a to predovšetkým chodcov. Úsek v zastavanom území obce totiž svojimi
parametrami dlhodobo nezodpovedá požiadavkám cesty I.
triedy, keďže má nevyhovujúce
šírkové usporiadanie a vozovka je v zlom technickom stave.
V mieste jej zúženia navyše
chýbajú postranné chodníky, čo
má za následok vstup chodcov
na vozovku, kde často hrozia
kolízne situácie s fatálnymi následkami.
Podľa slov riaditeľa Investičnej
výstavby a správy ciest Banská
Bystrica Petra Polešenského je
predmetom a cieľom stavby odstránenie troch bodových závad
a zároveň zvýšenie bezpečnosti chodcov v najužšom úseku
cesty v obci. „Podľa súčasného
stavu tam neexistujú chodníky a
vzhľadom na intenzitu dopravy,
je tento úsek kritický. Po realizácii úpravy sa stane hlavne
pre peších oveľa bezpečnejší,
pretože sa tam vybudujú obojstranné chodníky.“
Investícia za takmer
deväť miliónov
Celá stavba s dĺžkou 4,28 km
začína tesne pred odbočkou
na cestu tretej triedy do Bacúcha a končí na konci obce Polomka. V rámci nej je navrhnutá

rekonštrukcia štyroch mostov
a vybudovanie jedného nového. „Pre to, aby sa táto stavba
mohla uskutočniť, hlavne v tom
najnepriaznivejšom
šírkovom
usporiadaní, bude nutné asanovať dva objekty – miestnu reštauráciu a objekt tzv. Panského
domu,“ popisuje projekt Peter
Polešenský. Investor, ktorým je
Slovenská správa ciest, za celú
stavbu zaplatí 8,981 milióna eur
s DPH, pričom 85 % sumy bude
hradených z európskych peňazí.
Na pondelkovom slávnostnom
poklepaní základného kameňa,
ktorým sa oficiálne začali stavebné práce na projekte I/66
Polomka – bodová závada, sa
zúčastnili poslanci NR SR Jaroslav Demian a Jozef Mikuš,
štátny tajomník ministerstva do-

pravy Viktor Stromček, poslanec
BBSK Ján Račák, generálny
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Roman Žembera, Andrej Dujava
zo Združenia SKF Polomka –
generálneho dodávateľa stavby,
Eduard Manco – projektant spoločnosti Valbek a starosta obce
Polomka Ján Lihan.
Čakajú ich dopravné
obmedzenia
Obyvatelia Polomky túto investíciu vítajú. Viacerí sa totiž
zhodujú, že pokiaľ na Horehroní nebude vybudovaná kvalitná
dopravná infraštruktúra, neprídu
sem ani návštevníci, ani investori, ani zamestnávatelia. „Uvedomujeme si, že cesty, ktoré sú tu,
sú často krát v nevyhovujúcom
stave a verím, že aj keď sa ne(Pokrač. na str. 3)

Príhovor starostu na slávnostnom poklepaní základného kameňa

Pozor zmena termínov zberu TKO
Na základe dohovoru so spoločnosťou Gemer Brantner
sa mení deň zberu TKO v našej obci zo soboty na pondelok a to každý zber od 25. 4. 2015.
Presun zberu zo soboty 25. 4. – na pondelok 27. 4.
2015 a následne sa každý zber TKO presunie zo soboty na pondelok.

16.5. – na 18.5.2015, 6.6. – na 8.6.2015,
27.6. – na 29.6.2015, 18.7. – na 20.7.2015,
8.8. – na 10.8.2015, 29.8. – na 31.8.2015,
19.9. – na 21.9.2015, 10.10. – na 12.10.2015,
31.10. – na 2.11.2015, 21.11. – na 23.11.2015,
12.12. – na 14.12.2015

Zahájenie stavby novej cesty I/66 cez našu obec bolo
veľkou udalosťou pre našu obec. Zúčastnili sa ho hostia z niekoľkých inštitúcií, občania našej obce, žiaci našej
základnej školy a dievčatá z DFS Brezinky s krátkym kultúrnym programom. Všetkým prítomným sa medzi inými
prihovoril aj starosta našej obce.
Vážení občania, vážení hos- Polomky. Ako mnohé iné, ani
tia, poslanci NR SR p. Jozef táto myšlienka sa nerealizoMikuš, p. Jaroslav Demian, vala ľahko.
pán štátny tajomník ministerVšetci vieme, že finančné
stva dopravy Viktor Stromček, prostriedky sú obmedzené a
pán generálny riaditeľ SSC požiadavky v mnohých smeRoman Žembera so svojimi roch početné. Preto si vážim,
pracovníkmi.
že vyriešenie nášho problému
Je to 25 rokov, ako sa začala sa stáva realitou.
riešiť bodová závada na ceste
Vážim si prítomnosť pána
I/66 v obci Polomka. Som rád, štátneho tajomníka ministerže sa zahájila stavba, ktorá stva dopravy Viktora Stromzvýši bezpečnosť účastníkov čeka, ktorý svojou prítomnoscestnej premávky, a zároveň ťou zdôrazňuje význam tejto
zlepší kvalitu života občanov stavby. Pri tejto príležitosti

chcem poďakovať bývalému
zamestnancovi SSC v Banskej Bystrici pánovi Jurajovi
Valentovi, ktorý stál pri zrode
tohto projektu, ako aj pánovi Polešenskému, riaditeľovi
SSC v Banskej Bystrici, pod
vedením ktorého sa dielo zrealizuje.
Prajem víťaznej firme Združenie SKF, aby sa jej v práci
darilo. Nám všetkým želám,
aby sme čo najskôr mohli využiť výhody novej cesty.
Zároveň dúfam, že to nie je
na dlhšiu dobu posledná investícia, čo sa týka cesty I/66
na Horehroní.
Ing. Ján Lihan,
starosta obce Polomka
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SPOMÍNAME
Nech na tvojom hrobe sviečka nezhasne, nech spomienka na teba v našich srdciach navždy zostane.
Dňa 24.marca 2015 uplynul rok od smrti nášho drahého
príbuzného
Dominika Horného
S láskou a úctou spomína manželka
a dcéry s rodinami.
...
Slnko už nesvieti ako svietilo. Aj mesiac prestal svietiť.
Hviezdy zhasli. Nič už nemá význam, keď Ty už tu nie si.
Dňa 2. apríla sme si pripomenuli piate výročie úmrtia
drahého
Jána Buvalu
S bolesťou v srdci spomína manželka,
švagriné a švagrovia
...
Ako rýchlo prešiel rok, syn náš milovaný, čo si odpočívaš v zemi pochovaný. Tvoj odchod Ivko, v srdci veľmi bolí a zabudnúť na Teba nám nikdy
nedovolí.
Dňa 7. apríla 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn
Ing. Ivan Pohorelec
S hlbokým zármutkom spomínajú rodičia,
synovia Matej a Ondrej, sestra Beata,
ostatná rodina a všetci tí, ktorí ho mali radi.
...
Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že ste niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame a na Vás obidvoch s
láskou spomíname.
Dňa 7. apríla sme si pripomenuli štvrté výročie od
nečakaného úmrtia nášho milovaného
Jána Hrablaya
S láskou a úctou spomínajú manželka Lenka, deti
Ján a Lenka, mama, brat Ferdinand s rodinou
a kolegovia zo skupiny Tulibanda
a dňa 11. apríla sme si pripomenuli tretie výročie,
čo nás navždy opustil
František Hrablay
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn s rodinou a nevesta s rodinou.
...
Keď zomrie otec, slniečko zájde. V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde, kto by jak otec
vedel mať rád.
Dňa 15. apríla sme si pripomenuli nedožité 90-te narodeniny nášho drahého
Jozefa Skubáka
S bolesťou v srdci spomína manželka Helena, dcéry
Anna a Viera, synovia Ondrej a František s rodinami
a vnúčatá Janík a Peter
...
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 14. apríla sme si pripomenuli smutné 5-te výročie
úmrtia našej drahej mamy, starej a prastarej mamy
Anny Skalošovej
S láskou a úctou spomína dcéra Anna s rodinou
a syn Vladimír s rodinou
...
Ďakujeme ti nad hrobom, v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom, až k nebeským výšinám.
Dňa 17. apríla si pripomenieme 10. výročie úmrtia
nášho milovaného
Ondreja Tkáčika
S hlbokým zármutkom spomínajú dcéry Elena a Hana
s rodinami, synovia Vladimír
a Jozef s rodinami a ostatná rodina.
...
Čas plynie, smútok zostáva a rana v srdci bolí,
zabudnúť nedovolí.
Dňa 25. apríla uplynie desať rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Šuchaň
S láskou spomínajú manželka, syn,
a dcéry s rodinami.
...
Čas plynie, ale bolesť v srdci zostáva.
Oznamujeme príbuzným, priateľom a známym,
že dňa 19. marca 2015 vo veku 80 rokov zomrel
František Predajňa
bytom Bludov Česká republika
Za tichú spomienku a modlitbu za zosnulého
ďakujú syn František a dcéra Alena s rodinami,
brat Vladimír a Jozef, sestry Mária, Emília,
Elena a Anna s rodinami.
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Trochu oneskorene, ale predsa
chcem s Vami zdeliť mini report
z tohoročných Vianoc. Že vraj
na Nový rok nemajú koledovať
dievčence? Tak sme si vzjaľi
roľničky, pesničky, originálne
polomské vinčovačky a šli sme.
Pozamkýnané domy sa otvárali
a tiché ulice ožívali. My sme sa
narehotali, povragaľi, zaspievali si, obžrali sa koláčov a čo-to
pofotili. Je dobré zistiť, že ešte
stále sú ľudia, ktorí sa vedia dať
nahovoriť na dobrú vec, úplne
nezištne. Pavlínka Pisárová,
Martuškina dcéra, je toho svetlým príkladom.
Tradície u nás postupne vymierajú – neviem, ako je to teraz
napr. so sadením májov, ale nepamätám si, kedy mi pred dom
pribili poslednú májku. Bolo to
už možno aj 15 a viac rokov dozadu. Oblievačka a iné veci ani
nevravím… Tá taká základná
pospolitosť vymizla z ulíc a už
ani cez tie zabíjačky susedovci
nezvyknú spoločne pojedať klobásky a popíjať páľenvô. Resp.
už pomaly ani tie prasatá ľudia
nechovajú. Teraz to myslím všeobecne (nie, že sa dakto urazí:-)
No a keďže nadchádzali Vianoce a znova ma chytil taký smútok
za zvykmi a rapeľ na obnovenie
nejakej tradície, snažila som sa
zohnať partiu na ľudové koledovanie. Všetci však boli zaneprázdnení a jediný, kto povedal
áno za každých okolností (aj
keď toho mala veľa do školy),
bola Pavla. Okrem každoročnej
Dobrej noviny, s ktorou prichádzajú deti z fary a súboristov,
ktorí zvyknú pochodiť pár domov
s vinšovačkou (čo je super!), sa
už dlho nič podobné nedialo,
alebo teda aspoň o tom neviem.
Viem, že občas chodia chalani
zo súboru ako Betlehemci, čo
je úplné žúžo. Niekedy to však
časovo vydá, niekedy nie – pracujúci a študenti to dôverne poznajú, veď prečo píšem článok o

PO KOĹEĎE
Vianocicah na jar, že?:-)
Veľmi som chcela zažiť ten pocit, že si vezmem kroj, šál, kapce
a roľničky, sneh bude vŕzgať pod
nohami a tetuškám budú žiariť oči od radosti, že si na nich
niekto spomenul. Chceli sme
navštíviť hlavne ľudí, ktorí bývajú sami a cez Vianoce, či Nový
rok, sa možno cítia trochu osamelo. Dali sme si dohodu, že od
nikoho si nevezmeme ani cent,
že to budeme proste robiť úplne
nezištne a s radosťou. Užívala
som si ten moment prekvapenia, kedy sme proste nezobrali peniaze a iba poďakovali:-)
Snažili sa nám natískať peniaze,
ale nedali sme sa, hehe. Všetci
boli veľmi štedrí, najedli sme sa
koláčov, darovali nám kadejaké
sladkosti, ktoré sme ako jediný
darček prijali, zozbierali a rozhodli sme sa, že ich darujeme
niekomu, koho naozaj potešia.
Poviem Vám, že ten pocit bol na
nezaplatenie. Kroj a roľničky sme
mali, snehu nebolo, no bolo to čarovné, tak či tak. Keďže sme na
to mali len jedno poobedie, nestihli sme celú dedinu a vo veľa
domoch bolo aj pozamkýnané.
Kto však mal to šťastie, toho sme
navštívili a koho sme nechtiac, či
už z únavy nestihli, tým sa ospravedlňujeme. Počas koledovania
sa nám naskytol zaujímavý úkaz
– v nejednej rodine nás rovno po
kolede volali do susedov, že pôjdu s nami. A vymenovávali nám
domy, kde by to koho potešilo, robili nám sprievod do susedov. Susedovci spolu popíjali a tešili sa,
spievali sme… Znova som pocítila tú chýbajúcu pospolitosť, ktorá
je čím ďalej, tým vzácnejšia…
Verím, že o rok nás už bude
viac a pripoja sa k nám aj dáki
šuhaji…len z dôvodu, že dievčence by teda, nemali vraj koledovať;-)

v mesiaci apríl
Anna Ďurčová, Sládkovičova 45, 95 r.
František Buvala, SNP 81, 85 r.
Ladislav Tkáčik, Záhradná 14, 85 r.
Barbora Medveďová, Odbojárov 12, 80 r.
Anna Šušorová, Jánošíkova 20, 91 r.
Mária Šulejová, Štúrova 79, 85r.
Ján Jagerčík, Štúrova 8, 80 r.
Nech Vám úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte, s nami tento krásny svet.
Oslávencom želáme veľa zdravia
a ešte mnoho krásnych rokov života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
marec 2015

Narodení:

Harvanová Blažena, Hronská 16
Melagová Kamila, Komenského 107
Prihlásení: Horváth Miroslav, Štúrova 38
Horváthová Zuzana
-„Horváth Tadeáš		
-„Gábrišová Kvetoslava, Hronská 25
Odhlásení: Lihanová Radoslava, Štúrova 23
Lihan Ján		
-„Zomretí:
Kakurová Klára, Hronská 18, 74 r.
Počet obyvateľov k 31.3.2015 - 2986

A keďže som z Platne Pohronie ešte o štvrtej ráno po Silvestrovskom žúre prepisovala originálne, autentické, polvômske
vinše, tak tu je jeden na záver.
Väčšinou som ho na koledovačke totálne domotala (najviac asi
u Dupákovcov), tak tu je originál,
ktorý z mojich úst zaznel bezchybne raz, alebo aj vôbec: -D
Ja som maľi mysľicek,
mam ostri nozicek.
Buďem klať prasiatka panom
na sviatki
a vi bohace –
pecťe kolace,
Boha sa bojťe,
kolace mi dajťe!
Katka Máliková z Vršku

INZERCIA
Milé tety Polomčanky!
Keďže stále zbieram súčasti
kroja do mojej tzv. „zbierky“,
chýba mi ešte zopár kusov,
ktoré by som raz rada mať.
Ak by ste chceli, poprezierajte truhly (skrine), śuflodňe, śufľiky a kašňe. Ide konkrétne o tieto kusy:
Zimný odev:
– čierny šál (zimný trojuholníkový, ku kroju). Mala som
jeden, no po praní sa mi veľmi zbehol.
Svadobný odev:
– ešte stále zháňam – kúpim svadobné PRESTIERADLO, môže byť aj v nekompletnom stave (čipky a
krajky si viem dorobiť)
– vyšívaná vreckovka k
bielemu kroju
Všetky tieto súčiastky
môžu byť kľudne aj staré,
starodávne, aj zošúchané.
Kontakt: Katka Máliková z
Vršku, 0949 849 301
...
Ponúkam na predaj Rašelinové brikety vhodné na vykurovanie rodinných domov.
Brikety sú balené v praktických balíkoch 10-12kg.
Odber 1 tona – celá paleta
v cene 156€ s DPH. Predaj:
Polomka – časť Hámor, kontakt: 0915819124
...
Ponúkam na predaj: Eco
line S120 Plus, elektrický
nôž na kebab s príslušenstvom – 400€, chladiaca
vitrínaAmitek s displejom
150 cm so sklom + nádoby –
450€, kontaktný gril GMG +
škrabka na čistenie – 280€,
RIO 1500 elektrický konvektor 590x445x80 – 50€, RM
fritéza 8+5L FE 74 – 230€,
Ariston elektrický ohrievač
vody pod drez 10L – 100€,
plynový priemyselný liatinový varič Europa 8kW s termopoistkou, dvojhorákový s
plošným horením + pripojovacie príslušenstvo – 110€.
Možnosť obhliadky vecí z
ponuky, ceny sú fixné, odber
možný ihneď. 0908 556 953
volať po 18.00 hod., (Polomka).
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Samozvaný sneh Absolventka Talentária opäť zažiarila
Rozjasané tancujúce slnko rozjasnilo bledé tváre.
Temné chmáry využili prvú jarnú dovolenku.
Umachlení vrabčiaci vyďobávali zabudnutú hrušku
a vytrvalo naháňali prvú slabú vyplašenú mušku.
Šafrány svojou fialovosťou umocnili pôstnu atmosféru,
len žlté narcisy sa správali rezervovane,
ich žlté puky sa nedali prekvapiť samozvaným snehom,
ktorý zakryl usilovnosť a ľahostajnosť v záhradách.
Mária Oceľová

Srdiečko v srdci

8. marec bol nielen sviatkom našich žien, ale aj výročným stretnutím organizácie Jednoty dôchodcov. Túto akciu im ozvláštnili
deti zo SZUŠ Talentárium z Polomky. Opäť rozjasnili srdcia našich starých rodičov a vniesli im svetlo do ich života. Mladí umelci pripravili nevšedný zážitok svojimi šlágrami, pri ktorých naši
dôchodcovia pookriali a vrátili sa do svojich mladých čias. Taktiež deti sa tešili vrúcnemu prijatiu v náruči, v ktorej je vždy veľa
lásky. Ďakujeme, milí naši starí rodičia, že môžeme byť súčasťou
vášho života a spestriť aj nám aj vám všedné chvíle života.
Mgr. Stanislava Skladaná, SZUŠ Talentárium Polomka

Bude zasadať obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:
23. apríla 2015 (štvrtok) o 18,00 hodine
(v budove obecného úradu – bočný vchod)
Program :
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 2014
5/ Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2014
6/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za II. polrok 2014
7/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby
v roku 2015
8/ Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2014
9/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
10/ Rôzne
11/ Interpelácia a diskusia

Zber veľkoobjemového
odpadu
Oznamujeme občanom, že
dňa 20. apríla - pondelok sa
uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto odpadu patria: matrace, nábytok,
sanita, záhradný nábytok, keramické kvetináče, dáždniky,
nepoužiteľný textil a obuv a
iný odpad, ktorý sa nezbiera
pri separovanom zbere. Žiadame občanov, aby do veľkoobjemového odpadu nedávali
elektroniku a odpad patriaci do
separovaného odpadu. Tieto
predmety bude možné odovzdať pri separovanom zbere,
respektíve pri mimoriadnom
zbere elektroniky.
VVS

Výzva na
úhrady za TKO
Dňa 31.3.2015 uplynula lehota na úhradu poplatku zo
zvoz a likvidáciu TKO za rok
2015. K dnešnému dňu však
evidujeme množstvo občanov, ktorí si túto svoju povinnosť nesplnili. Vyzývame
občanov, aby tak urobili čo
najskôr. V dohľadnom čase
budeme zasielať upomienky
na zaplatenie tohto poplatku.
Pri úhrade poplatku za zvoz
a likvidáciu TKO po doručení
upomienky sa nebude môcť
uplatniť bonus za separovanie odpadu.
VVS

Opäť sa zaskvela žiačka SZUŠ
Talentárium Anežka Králová,
ktorá predviedla svoj bravúrny
výkon v hre na klavír, v regionálnej súťaži, ktorá sa uskutočnila v Brezne, skladbou Besame Mucho. Vyhrala triumfálne
1.miesto. Klavírnu hru u nás
študuje sedem rokov a je nadaná aj v iných umeleckých oblastiach – v hre na priečnu flautu.
V súčasnosti sa mladá umelkyňa pripravuje na medzinárodnú
súťaž v hre na priečnu flautu.
Ďakujeme vám mladí umelci,
že reprezentujete Horehronský
kraj a naše Talentárium.
SZUŠ Talentárium

Ďakujeme
Deň učiteľov 28.marec je spätý s menom učiteľa národov
Jana Amosa Komenského. Tento pedagóg sa svojou učiteľskou činnosťou zaradil medzi významné osobnosti v dejinách.
Bol jedným z prvých bojov- prežívajú, školstvu príliš nepraníkov za poskytnutie vzdela- je, ale záleží im na tom, aby
nia ľuďom bez rozdielu rasy pripravili do života vzdelaných
a sociálneho postavenia. Žia- ľudí. Prácu učiteľa však mladí
dal psychologickejší prístup k ľudia docenia, až keď dospevyučovaniu i k žiakovi. Okrem jú a majú vlastné deti. Vtedy
potreby školskej dochádzky skutočne ohodnotia vzťah,
presadzoval aj vyučovanie v ktorý k nim učitelia mali. Zamaterinskom jazyku. Bol hlbo- spomínajú na časy v školských
ko presvedčený o tom, že dob- laviciach. Na prvé písmenká a
rá škola robí človeka lepším. číslice, ktoré im otvorili cestu
V jeho ideách pokračujú pe- k poznaniu. Uvedomujú si, že
dagógovia i dnes. Doba, ktorú svojim učiteľom pripravili veľa

Dňa 16. 3. 2015 žiaci I.stupňa vynášali Morenu. Vždy, na
„Marejnovú nedeľu“ vynášali
naši predkovia Marejnu, ktorá
bola symbolom odchádzajúcej
zimy. V minulosti sprievod s
Marejnou prechádzal dedinou.
Polomčania stáli na priedomí a očakávali prichádzajúci
sprievod. Marejnový sprievod
obdarovali múkou, vajíčkami...
Z týchto surovín si po ukončení sprievodu varili šúľance.
Žiaci ZŠ v Polomke pokračujú
v týchto tradíciách. Pod vedením pani učiteľky Bartošíkovej
žiaci 5. ročníka zhotovili Marejnu, ktorú žiaci I. stupňa v sprievode svojich pani učiteliek odniesli k Hronu. Počas chôdze
spievali pieseň v polomskom
nárečí „Mamurejna panna,“
ktorú s nimi precvičovala pani
učiteľka Orovčíková.
Pri Hrone zapálili Marejnu a
s pokrikmi: „Marejna, Marejna,
pekná si bula, keď si ešte mocná bula. Tvoja moc sa míňa, s
tebou odchodí zima. Marejna,
Marejna, choď het od nás, nak
smrť a choroby odídu od nás.“

dajú robiť zázraky na počkanie,
postupne sa nám podarí spraviť ich tak, aby splnili štandard
a boli bezpečné pre všetkých,“
povedal Viktor Stromček z ministerstva dopravy.

D.Ď

Vynášanie Moreny
Zapálenú Marejnu odhodili do
vody, čím sa rozlúčili so zimou.
Vynášaniu Moreny predchádzala beseda o zdravom životnom štýle, ktorú pripravila pani
učiteľka Emília Mesiarkinová.
Je dôležité, aby si deti uvedomili, čo má pre ich zdravie

Rekonštrukcia
cesty v Polomke
(Dokonč. zo str. 1)

ťažkých, ale i pekných chvíľ a
že práca učiteľa nekončí zvonením. Pri takýchto návratoch
do študentských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho
zodpovednú prácu, za ktorú
patrí všetkým pedagógom
naše veľké Ďakujeme!
Pri príležitosti Dňa učiteľov,
starosta obce navštívil pedagógov v našich školách, aby
osobne poďakoval učiteľom za
obetavú prácu, ktorá nie je len
zamestnaním, ale i poslaním.
Zaželal im veľa optimizmu,
zdravia a trpezlivosti do ďalšej
práce pri vzdelávaní a výchove
našich detí.

Radosť z realizácie projektu
má aj polomský starosta Ján
Lihan: „Som rád, že sa zahájila
stavba, ktorá zvýši bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky
a zlepší sa kvalita života občanov Polomky. Ako mnohé iné,

význam. Niektoré deti zabúdajú na pohyb na čerstvom
vzduchu a častokrát ho zamieňajú za niekoľko hodinové vysedávanie pri počítači. V tento
deň si deti doniesli ovocie a
zeleninu, ktorou sa po besede
pohostili.
ZŠ

aj táto myšlienka sa nerodila
ľahko. Všetci vieme, že finančné prostriedky sú obmedzené a
požiadavky v mnohých smeroch
početné. Preto si vážim, že vyriešenie nášho problému sa stáva realitou.“ Aj keď Polomčania
do augusta budúceho roka budú
musieť strpieť mnohé dopravné
obmedzenia, väčšina verí, že to
bude stáť za to.
Eva Šipošová
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Výsledky
stolnotenisového
turnaja
Obec Polomka a Komisia pre
šport a agroturistiku zorganizovali
22.03.2015 stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa konal
v telocvični v Polomke. Na turnaji sa
zúčastnilo 22 hráčov. Keďže v kategórii žien boli prihlásene len štyri
hráčky, rozhodli sa organizátori vytvoriť jednu skupinu žien a tri skupiny mužov. V každej skupine sa hralo
systémom každý s každým a podľa
počtu získaných bodov bolo poradie
na stupňoch víťazov nasledovné:
Ženy:
1.Zubákova A.
2.Račeková J.
3.Račeková A.
Muži do 15 rokov:
1.Móc M.
2.Berki A.
3.Štulajter A.
Muži od 15 do 35 rokov:
1.Oravkin P.
2.Kohút P.
3.Škvarka M.
Muži nad 35 rokov:
1.Fiľo M.
2.Lihan D.
3.Tokár B.

-R.Kohút

Výsledky volieb
Urbársko pozemkového
spoločenstva
zo dňa 28. 3. 2015
Za predsedu spoločenstva bol zvolený Predajňa Miloš s počtom hlasov – 24985
Za členov výboru boli zvolení:
Horváth Dušan – 33075
Predajňa Ján – 28452
Kohút Anton – 27622
Mgr. Horváth Ján – 26854
Medveďová Jana- 25247
Vernársky Jozef – 25008
Za predsedu dozornej rady bol zvolený Maruškin Pavol s počtom hlasov – 22335
Za členov dozornej rady boli zvolení:
Kovalčíková Anna – 24379
Gordulič Ján – 20723
Volebná komisia odsúhlasená Valným zhromaždením pracovala v zložení:
Predseda volebnej komisie:
Fodor Dušan
Členovia: Kánová Veronika, Ondrisová Jana, Ing. Schwarzbacherová
Renáta, Rolko Jaroslav, Zubaľ Ján,
Kubuš Ján, Omasta Rudolf, Kubuš
Jozef

Milí Polomčania!
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ZBIERKA NA CD

Hudobné zoskupenie Katka a
Kamaráti tvoria štyria hudobníci
a folklórni nadšenci z Polomky, Brezna
a Malachova, menovite: Katka Máliková,
Katka Lepková, Andrej Turčin a Ondro
Druga. Vo svojej tvorbe vychádzame
aj z horehronských tradícií a máme už
za sebou zopár úspechov, ako napr.
nomináciu na cenu Radio Head Awards Rádia_FM v kategórii Objav roka, či
koncerty , na ktoré sme boli Rádiom_FM
pozvaní. Katka a Kamaráti hrajú žáner,
ktorý ste možno ešte nepočuli a sami ho
vtipne nazývame „Horehronský rozprávkový etnopop“. Spracovávame ľudové
piesne, aj vlastné pesničky.
Toto leto sa chystáme nahrať svoje
prvé, debutové CD a zbierali sme na tieto účely finančné prostriedky. Rozhodli
sme sa, že na internetovej stránke HitHit
rozbehneme kampaň – zbierku, kde sa
dá na náš projekt prispieť. Vyzbierali
sme 3200€. Nahratie a vydanie CDčka
je veľmi drahá záležitosť a keďže sme
skoro všetci študenti alebo začínajúci
pracujúci, zvolili sme tento typ financovania. Za každý príspevok, podľa sumy
finančného daru, dostane každý prispievateľ darček – od elektronického CD
a malých suvenírov od ľudových remeselníkov, po naozajstné CD, tričko a šatku s naším logom, ponúkame však aj
ľudovú zábavu, súkromnú hodinu tanca,
spevu, huslí, flauty, či súkromný koncert
doma v obývačke. Odmeny sme vymysleli vtipne a priamoúmerne ku každému
príspevku.
Projekt už skončil, ale môžete si pozrieť typy odmien a prečítať všetky potrebné informácie (ako aj pozrieť naše
promo video a fotografie) tu: https://
www.hithit.com/sk/project/1120/pod-oblockom-cd-rozpravkovej-kapely-katkakamarati.
Ak by ste mali chuť prispieť na CD
a podporiť nás a takisto ešte dostať
nejaký z našich darčekov, môžete nám
príspevok poslať s menom a adresou na

číslo účtu 0304711485/0900. Veľa ľudí
nám prispelo aj takto, lebo platba cez
stránku bola trochu zložitá.
Ukážka z pripravovaného CD: https://
soundcloud.com/katkofon/pod-oblockom
Marianna Bárdiová, muzikologička, hudobná historička a bývalá riaditeľka Literárneho a hudobného múzea v Banskej
Bystrici o nás napísala: „Katka Máliková
- éterická, nežná, vtipná, fantazijná a talentovaná bytosť a jej kamaráti - Katka
Lepková, Andrej Turčin a Ondrej Druga
- zanietení, nadaní, nápadití a skvelí hudobníci - chystajú pre nás krásny mladý
projekt - svoje skladby na CD, ktorý nás
prenesie do srdca stredného Slovenska
a súčasne do každého vnímavého ľudského srdca, pretože aj keď ich umenie
vyviera z nádherných
hudobných, rozprávkových a výtvarných
tradícií rázovitého horehronského kraja, dotýka sa pocitov, snov
a zážitkov všetkých
ľudí. Katkina hudba
a interpretácia jej kamarátov nás prenesie
cez invenčne spracované jemné, lyrické
melódie, svižné rytmy
a horehronské tanečné prvky do duchovnej krajiny, v ktorej je
láska, smútok i radosť
a ktorá našu dušu pohladí a poteší. Mladé
umenie, ktoré sa nekĺže len po povrchu,
ale sa snaží pochopiť
a uchopiť podstatu (a
môže, lebo na to má
nielen talent, ale aj
rozhľad, kultivovanosť
a profesionálne pred-

poklady), je dnes vzácne a treba
ho podporiť!“
Za všetku pomoc a príspevky
Vám vopred zo srdca ďakujeme
a tešíme sa, keď budeme mať možnosť
vystúpiť aj doma na Polomke a potešiť
Vás s CDčkom, ktoré by malo vyjsť na
jeseň.

Rozhovor s Katkou Málikovou z Banskobystrického štúdia Rádia Regina
v relácii Studnička si môžete vypočuť
v archíve tu:
http://213.215.116.181:8001/reginabb/2015-03-01/-Studnicka-15-05.mp3
Rovnako aj článok, kde Katka píše
o kapele, Polomke, o hudbe a všeličom
inom:
http://www.hardhronie.sk/katka-malikova-rozhovor/
Srdečne pozdravuje Katka Máliková
a jej Kamaráti muzikanti: Katinka
Lepková, Andrej Turčin a Ondrík Druga

Preventívne opatrenia na predchádzanie
vzniku požiarov v prírodnom prostredí
Vážení občania!
Po dlhej zime sa jar začína ozývať
zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné
požiare, spôsobené neopatrnosťou pri
spaľovaní odpadov v záhradách alebo
v lesoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne
chce upozorniť najmä pred tradičným
nešvárom – vypaľovaním suchej trávy,
čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo
zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden
rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy!
Oheň v otvorenom priestore sa môže
veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale
aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr.
stratou časti lesa. Stačí trocha nepozornosti či panika. Pamätajte na to,
že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne
zakázané! V prípade porušenia tohto

zákazu hrozí podľa zákona fyzickej
osobe pokuta až do výšky 331 €, resp.
v blokovom konaní do výšky 100 €,
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť
pokutu až do výšky 16 596 €.
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré
vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov:
- zákaz zakladania ohňa v priestoroch
a na miestach , kde by sa oheň mohol rozšíriť (záhradkárske a chatové
oblasti v blízkosti lesa, opekačky v
lesných porastoch mimo určených a
vyznačených miest a pod.),
- zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov,
- zákaz fajčiť alebo používať otvorený
plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Fyzické osoby by mali vyššie uvedené opatrenia a zákazy rešpektovať
hlavne v čase tzv. „zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“, t.j. v jarnom a dlhotrvajúcom teplom a suchom
počasí.

Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť:
- vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
- požiar v malom rozsahu môžeme
uhasiť improvizovanými prostriedkami (haluz, alebo vrecovina) „ubijeme
oheň“, čím zamedzíme prístupu vzduchu a tým ho uhasíme, resp. vykonáme nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
- ak máte po ruke vodu, majte šaty
vždy mokré a dýchajte cez mokrú
ochrannú šatku.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne horieť, napr. tráva okolo
ohniska a sme dostatočne pripravení,
väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov na
tel. čísle 150 alebo 112!
Prajeme Vám pokojné prežitie jarného obdobia bez zbytočných požiarov.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Brezne.
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