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Návšteva
z amerického veľvyslanectva
Oznamujeme občanom, že 2. júna privítame v našej obci návštevu
z amerického veľvyslanectva. Pri tejto príležitosti a zároveň pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom položíme spolu s našimi
hosťami veniec k pamätníku Anglo-americkej misie v parku pred kultúrnym domom. O presnom čase aktu kladenia vencov vás budeme
informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.
rr

Sv. Florián,
patrón hasičov
a záchranárov
Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej
ruke so zástavou, v pravej
s nádobou na vodu, ktorou
zalieva horiaci dom. Sviatok
sv. Floriána slávime 4. mája
(Deň hasičov a záchranárov).
Svätý Florián žil koncom 3.
a začiatkom 4. storočia po
Kristovi. Bolo to za vlády
rímskeho cisára Diokleciana.
Narodil sa v Cetii, v dnešnom
Zeilselmaure v Rakúsku. Stal
sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii.
Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum,
dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím. Podľa
legendy ochránil sv. Florián
istého uhliara, ktorý spadol
do ohňa a na príhovor svät-

ca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium
nad hasičmi jeho mučeníckej
smrti vo vode, ktorú oddávna
používali na hasenie požiarov. To najdôležitejšie, prečo
sa sv. Florián stal patrónom
hasičov, je jeho charakter a
odvaha. Svoj život obetoval
preto, aby zachránil ďalších
40 vojakov, ktorí sa stali
kresťanmi. Jeho odvahu,
vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením
a obetou vlastného života je
to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a
záchranárov.
Aj naši polomskí hasiči si
svojho patróna dôstojne uctili v nedeľu 3. mája svätou
omšou v našom kostole.
D.Ď

Absolventi pozývajú
Letné slnko sa približuje a s ním aj veľkolepé vystúpenie našich najúspešnejších absolventov SZUŠ Talentárium, na ktorý Vás srdečne pozývame.
Tešíme sa, že prídete sprevádzať kroky umelcov v ich budúcich úspechoch
a podporíte tvorbu a úsilie v raste ich talentu.
Budeme Vás očakávať
dňa 22. mája o 17-tej hodine v Kultúrnom dome Polomka
s Vašim úsmevom a dobrou náladou.
Pozvaní ste všetci.

Brezniansky
zlatý slávik
je v Polomke

Už pätnásť rokov sa
predškoláci so svojimi
učiteľkami, rodičmi a
starými rodičmi schádzajú v sále Základnej umeleckej školy v
Brezne na súťaži Brezniansky zlatý slávik. Tento
rok ich v stredu 15. apríla
privítala zástupkyňa pre MŠ
pri ZŠ K. Rapoša Melánia Ridzoňová.
Zbaviť sa trémy im pomáhali aj dvaja pomocníci, nerozluční kamaráti psíček a
mačička. Víťaz však môže
byť iba jeden a porota v zložení: umelecká vedúca FS
Mostár Stella Ihringová, učiteľ Základnej umeleckej školy
v Brezne Marián Švoňava a
učiteľka z Materskej školy v
Heľpe Anna Turčinová rozhodla o tom, že Breznianskym
zlatým slávikom za rok 2015
bude Lilianka Tkáčiková z
Polomky. Cenu poroty získala Vanesa Horvátová z MŠ na
MPČĽ v Brezne, Kristián Ša-

vojský z Predajnej a Alžbeta
Bodnáriková z Pohorelej.

Všetkým odovzdal ocenenia a zablahoželal
primátor Tomáš Abel.
Lilianke srdečne blahoželáme a tešíme sa,
že v Polomke máme
ozajstnú zlatú slávicu.
rr

Jánske ohne
Pozývame občanov v piatok 26. júna 2015 po 17-tej hodine na opekačku v areáli
lyžiarskeho strediska stráviť príjemné popoludnie v prírode s rodinou opekaním
prinesených vlastných pochutín. Vo večerných hodinách sa môžete zúčastniť obnovenia tradície zapálenia jánskeho ohňa pod Bučnikom v ľudovej atmosfére.

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 ne- kých začiatkom 20. storočia.
deľu po Veľkej noci. Spočiatku Napadlo ju to vtedy, keď uplyto bol sviatok na počesť Matky nul rok od smrti jej milovanej
Cirkvi − Bohorodičky Panny matky. Bolo to 10. mája 1908.
Márie. Ľudia putovali do svo- O rok neskôr si vďaka podjich rodných miest, aby si vo pore cirkvi v Graftone ľudia v
svojich chrámoch uctili tento celej Philadelphii pripomenuli
cirkevný mariánsky sviatok. Deň matiek.
Pokrstení mali povinnosť navOd roku 1911 ho už oslaštíviť aj svoju krstnú matku.
vovali takmer v každom štáte
Za národný Deň matiek za- USA a onedlho sa stal oficičala kampaň Anna Jarvisová álnym sviatkom. Čoskoro sa
v Spojených štátoch americ- tento sviatok dostal aj do Eu-

rópy 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.
rr
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Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
Obce P O L O M K A

v mesiaci máj
Mária Piliarová, SNP 121, 80 r.
Andrej Rusin, Hámor 15, 92 r.
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme im ešte veľa rokov spokojného života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2015

Narodení:

Markusová Laura, Hronská 8
Svetláková Natália, SNP 153
Gábriš Jozef, Hronská 25
Harvan Dominik, Hronská 26
Prihlásení: Bc. Guzmová Eva, Janka Kráľa 6
Bučko Adamcová Nikola, Štúrova 87
Odhlásení: Gábrišová Marcela, Hronská 37
Gábriš Roman		
-„Gábrišová Svetlana
-„Gábrišová Maja		
-„Mgr. Drugdová Katarína, Sládkovičova 10
Bučková Lenka, Štúrova 87
Zomretí:
Saksa Jozef, Jesenského 19, 72 r.
Predajňa Samuel, Osloboditeľov 6, 18 mesiacov
Počet obyvateľov k 30. 4. 2015 - 2985

SPOMÍNAME
Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 19. mája si pripomenieme 5. výročie
úmrtia našej milovanej
Eleny Lihanovej
S láskou a úctou spomína nevesta Anna s rodinou,
syn Zdeno s rodinou, syn František,
syn Jozef s rodinou, dcéra Mária s rodinou
...
Nech na tvojom hrobe sviečka nezhasne,
nech spomienka na teba v našich
srdciach navždy zostane.
Dňa 29. mája uplynie 30 rokov od smrti nášho
drahého
Jozefa Mikloška
S láskou a úctou spomína manželka Mária,
dcéry Magda, Ružena a syn Jozef s rodinami.

Poďakovanie

Smútiaca rodina zosnulého Samka Predajňu vyjadruje
úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým priateľom a spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke s naším Samkom
rodina Predajňová

INZERCIA
Kúpim modrotlačové sukne – tlačienky a modrotlačové
šatky na hlavu. tel: 0907113548

A-ŠPORT

Obchodný dom Jednota
Ponúka: značkový textil, značkovú obuv, tričká, plavky, tepláky
Akcie: obuv ASICS – 30% zľava, na vybrané druhy tovaru 4050% zľava
Doplnky: návleky, bandáže, pumpy, kúpacie čiapky, okuliare –
slnečné, plavecké, trekové palice, batohy

Kupón na zľavu 13% platí do 26.6.2015

V súlade s § 18 ods. 2 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo Polomka
na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015.uznesením č. 42/2015
vyhlásilo výberové konanie

hlavného kontrolóra.
Voľby sa uskutočnia dňa 25.06.2015 o 18.00 hodine.
Požiadavky:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov noriem
na úrovni samosprávy
- minimálne 5 ročná prax
Písomná prihláška musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Polomke.
Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14
dní pred dňom konania voľby, t.j. do 11.06.2015 do 12.00 hodiny, v zalepenej obálke na adresu: Obec Polomka, Osloboditeľov č. 12, 976 66 Polomka
s označením „Výberové konanie hlavného kontrolóra – neotvárať“.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
Pracovný pomer bude uzavretý na 0,5 úväzku podľa zákona č. 479/2010 § 18c Z.z.
Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 01. júla
2015, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 23.4.2015 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Polomke
podľa nasledovného programu:
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Jozef Guzma, Ing. Ivan Brozman
Program rokovania :
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 2014
5/ Zhodnotenie záverečného účtu obce Polomka za rok 2014
6/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby v roku 2015
7/ Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2014
8/ Správa o zabezpečovaní požiarnej ochrany za II. polrok 2014
9/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
9/1 Prístavba kuchyne na LV
10/ Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia papiernictva
11/ Rôzne
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 Ďur-

čenkovú, referentky obecného
úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil
pána Romana Kohúta a Romana Bešinu.
Starosta obce predložil na
schválenie program rokovania
obecného zastupiteľstva, ktorý
bol všetkými hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh,
aby do návrhovej komisie boli

zvolení títo poslanci:
p. Ing. Marian Jagerčík, doc.
Ing. Jaroslav Varecha, PhD. ,
Mgr. František Hereta.
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia
bola jednomyseľne zvolená.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti.
Ing. Jozef Svetlák, hlavný
kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu
obce v súlade s § 18 /f odst.
1 písm. c Zb.z. č. 369/1990 o
obecnom zriadení a následných predpisov. Riadna účtovná uzávierka za rok 2014
a hospodárenie obce boli
overené auditorom. Navrhol
záverečný účet schváliť bez
výhrad. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Polomka
za rok 2014 a schválilo záverečný účet Obce Polomka za
rok 2014 bez výhrad a výročnú
správu za rok 2014
Starosta obce a poslanci
boli pozrieť dva objekty, pen(Pokrač. na str. 4)
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Umelecký apríl priniesol
našej ZUŠke opäť prvenstvo
Naše Talentárium neváhalo a triumfovalo v školských súťažiach v Polomke, kde umelci odhalili svoj talent a svojimi výkonmi obsadili popredné miesta v kategóriách – hudobná a výtvarná. Všetci títo umelci si prišli na svoje a dali do toho všetok
svoj talent. Umelcom bola odovzdaná cena pani riaditeľky –
medaila a umelecký diplom. Poďakovanie patrí aj pedagógom
a všetkým Polomčanom, ktorí ich podporujú v tomto talente.
Ďalší úspech zaznamenal fenomenálny Lukáš Medveď,
ktorý svojím výkonom na dychovom nástroji obsadil v Banskej
Bystrici prvenstvo v dychovej celoslovenskej súťaži a ukázal, že umenie z Horehronu nevymiera, ale opätovne ožíva.
Za úspech v tejto súťaži vďačíme aj pedagógovi našej SZUŠ
Jaroslavovi Dilskému, ktorý svojou húževnatosťou a odovzdanosťou umeniu vychoval veľa talentov.
K vrcholom prvenstva patrí aj celoslovenská súťaž výtvarníkov Maľovaná ZUŠka, kde svoj talent naplno ukázal a svojím
nadaním zavŕšil víťazstvo mladý umelec Martin Kalman, ktorý
vstúpil svojím výkonom do povedomia všetkých zúčastnených
a porotcov. Aj pani riaditeľka vyjadrila poďakovanie mladému
umelcovi. Dievčenské zastúpenie tiež nezaostávalo a k víťazkám sa pripojila aj Janka Halušková, ktorá svojím výtvarným
dielom obsadila prvenstvo v zlatom pásme.
SZUŠ Talentárium Polomka

Polomske novinky
Detský folklórny súbor a
Folklórna skupina Brezinky sa
zúčastnili na súťažných regionálnych prehliadkach s pekným
výsledkom – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku.
Dobré ocenenie v rámci nášho
okresu potešilo všetkých súťažiacich a bolo zároveň odmenou
za ich prácu.
Detský folklórny festival sa
konal v Polomke 19.4.2015 za
účasti detských kolektívov okresu Brezno: Mladosť z Pohorelej,
Heľpančok z Heľpy, Bacúšan
z Bacúcha, Malá Kýčera z Čierneho Balogu, Klások z Mýta pod
Ďumbierom a domácich Breziniek. Každý kolektív sa predstavil s jednou súťažnou choreografiou a jednou nesúťažnou,
ktorou divákom spríjemnili čakanie na rozhodnutie poroty. Do
ďalšieho kola porota odporučila
DFS Brezinky s choreografiou
Jak Mišo rosnu a DFS Klások
s choreografiou Keď som išiel
okolo.
7. 5. 2015 sa v Kokave nad Rimavicou stretli najlepšie detské
kolektívy z celého kraja – Matičiarik II z Banskej Bystrice, Makovička z Hliníka nad Hronom,
Ragačinka z Hrušova, Kokavan
z Kokavy nad Rimavicou, Lykavček z Revúcej, Malá Rakonca
z Fiľakova, Hájik z Rimavskej
Soboty, Zornička zo Zvolena,
Klások z Mýta pod Ďumbierom a
naše Brezinky. Aj na tomto podujatí sa nám darilo a získali sme
ocenenie v zlatom pásme. Porota nás pochválila za prirodzený

Súťažné prehliadky
Breziniek
prejav na javisku, výstavbu a líniu programového čísla, celkový
pekný prejav a zachovanie rôznorodosti detského odevu. Zlaté
pásmo s postupom na celoslo-

Nositelia tradícií

Talentárium hviezdilo
Najvyššia celoslovenská súťaž v Bojniciach v gitarovej hre,
ktorá zastrešovala gitaristov z celého Slovenska odštartovala
na Deň učiteľov. Našu školu reprezentovala mladá gitaristka
Bibiana Zlukyová, kde obsadila v zlatom pásme triumfálne tre-

Nositelia tradícií je súťažná prehliadka programových
čísel folklórnych skupín. Konala sa 25. 4. 2015 v Brezne.
Cieľom prehliadky je aktivovať folklórne skupiny k pravidelnej činnosti, vyhľadávať
a rekonštruovať neznáme a
menej známe folklórne tradície a predstaviť výsledky
folklórnych skupín smerujúce
k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského
spoločenstva.
Folklórne skupiny z Heľpy,
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Čierneho Balogu, Bacúcha,
Priechodu, Nemeckej, Hrochote a Polomky sa snažili
toto všetko vniesť do svojich
nápaditých choreografií ako
napr: Pytliak či Robenie pálenky. Z týchto zaujímavých
programových čísel nakoniec
porota navrhla na postup
FSk Kýčera s choreografiou
a FSk Brezinky s choreografiou „V zale“ na Poľackovej.
Pokračovanie prehliadky najlepších z celého kraja bude
19.9.2015 v Slovenskej Ľupči.

venskú prehliadku do Likavky
získal DFS Zornička, zlaté pásmo s návrhom na postup získali
dva kolektívy DFS Klások a DFS
Malá Rakonca.

Na týchto podujatiach sa
obidva naše kolektívy ,,podozrivo červenali“. Nie však
od hanby, ale od farby, ktorá
sa odrážala od jednotnej uniformy. Červené bundy, ktoré
sme obidve skupiny dostali
z rozpočtu obce s nápisom
Brezinky hrdo oznamovali
našu identitu. A my sme sa
aj hrdo k nej hlásili a vari aj
svojimi výkonmi dokázali. Srdečne a verejne ďakujeme za
bundy, v ktorých sa budeme
hrdo červenať na všetkých
festivaloch a podobných podujatiach.
M. Pisárová

Tajomstvá kuka nádob

tie miesto. Týmto víťazstvom priniesla Horehroniu a Polomskej
súkromnej základnej umeleckej škole vzácne ocenenie a tým
potvrdila, že mladí umelci majú záujem o hudbu a o umenie
a podávajú ho všade kde idú. Týmito mladými talentami sa môžeme pýšiť všade vo svete.
SZUŠ Talentárium Polomka

V mesiaci apríl tohto roka sme nabehli na
nové termíny zberu TKO. Tuhý komunálny
odpad sa nezbiera v sobotu, ale po novom
v pondelok. Tak ako všetko, aj pondelok má
svoje výhody a nevýhody. Nevýhody pre tých,
ktorí v pondelkovom raňajšom strese zabudnú kuka nádobu vyložiť a výhodou je možná
kontrola obsahu kuka nádoby povereným pracovníkom.
Zbežnou kontrolou náhodne vybratých kuka
nádob sa zistili zaujímavé veci. Pri platení poplatku za TKO takmer všetci deklarujeme, že
odpad separujeme. Avšak v kuka nádobách
sa nachádza množstvo odpadu, ktoré obec
zbiera ako separovaný odpad. Sklo, plasty, železo, papier a pod. Zároveň sa v kuka
nádobách nachádzajú aj veci, ktoré tam už
vonkoncom nemajú čo robiť. Kamene, zem,
bioodpad. Tak ako to vlastne separujeme?

Plná kuka nádoba odpadu a potom malá igelitka plastových fliaš pred bránou ,,akože separovaný odpad“. Bonus uplatnený. To je také
,,slovenské“.
Ceny za uloženie TKO na smetisko sa neustále zvyšujú a ak za narastajúce tony odpadu bude potrebné platiť vyššie poplatky za
uloženie, budú sa musieť zvyšovať aj naše
poplatky za zber a likvidáciu TKO. Takže logika nepustí a čím menej TKO vyprodukujeme ,
tým menej na skládke zaplatíme.
Realitou sa môže stať aj to, že pri nevhodnom zložení odpadu v náhodne kontrolovanej
vašej kuka nádobe, sa kuka nádoba nevysype. Všetko zlé je na niečo dobré a možno sa
práve týmto spôsobom naučíme správne separovať. A nie iba ,,akože“.
Z. Piliarová, úsek VVS
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Futbalová sezóna
v zápasoch
V nedeľu 26. 4. 2015 odohrali naši futbalisti domáci majstrovský futbalový zápas proti hráčom Dolnej Lehoty. Prvý polčas sa
hralo medzi šestnástkami a aj keď sme mali loptu na kopačkách
častejšie, hostia išli do vedenia v 25. minúte. Do druhého polčasu
sme nastúpili s úmyslom nepriaznivý výsledok otočiť. Súpera sme
prevýšili kondične aj kombinačne a v 78. minúte vyrovnal z pokutového kopu M. Vigoda. Do konca zápasu sme mali ešte niekoľko
dobrých príležitosti na skórovanie, no tie ostali nevyužité, a tak sa
zápas skončil deľbou bodov po výsledku 1:1.
Domáci nastúpili v tejto zostave: J. Strmeň – J. Jucha, M. Vigoda, P. Kováč, J. Hrabovský, M. Buvala (60. M. Pištol), I. Zelený, D.
Pištol, J. Fusek, L. Vlček (75. R. Kohút), M. Pokoš (70. J. Dupák)
...
V sobotu 09. 5. 2015 cestovali naši futbalisti na majstrovský
futbalový zápas k lídrovi tabuľky na Michalovú. Prvý polčas sa
hral futbal hore dole a oba tímy si vypracovali len pár príležitosti na skórovanie. V druhom polčase posadil na koňa domácich
svojim zbytočným vylúčením v 57. minúte L. Vlček. Domáci boli
od tohto okamihu aktívnejší a vypracovali si aj gólové príležitosti
ale tie ostali nepremenené. Obetavosťou a bojovnosťou naši hráči
vybojovali cenný bod za remízu 0:0 na ihrisku súpera, ktorý doma
ešte ani raz nezaváhal.
Polomka nastúpila v tejto zostave: J. Strmeň – J. Jucha, D.
Schon, M. Vigoda, J. Hrabovský, P. Kováč, M. Buvala, I. Zelený
(76. R. Kohút), D. Pištol, L. Vlček, M. Pokoš
R.Kohút

Výsledky pouličného
futbalového turnaja
Obec Polomka a komisia pre šport a agroturistiku zorganizovali 03.05.2015 pouličný futbalový turnaj Memoriál Dominika
Horného s podporou SMERu -SD, ktorý sa konal na multifunkčnom ihrisku za budovou škôlky. Na turnaji sa zúčastnilo 5 družstiev. Hralo sa systémom každý s každým a podľa získaných
bodov sa družstva takto umiestnili: Vyšný koniec, Košarky,
Stred, Kaštieľ, Dolinka.
Pohár pre víťaza odovzdala dcéra Dominika Horného Emília Mesiarkinová, ktorá povedala, že prežila prenádherný deň
s kamarátmi, žiakmi a známymi. Všetkým poďakovala, že si
spomenuli na jej nebohého otca, ktorý v mladosti úspešne reprezentoval Polomku vo futbale. Na turnaji si hráči aj diváci pochutnali na výbornom guľáši.

V tejto lyžiarskej sezóne členovia Lyžiarskeho oddielu HST
Polomka Bučník sa zúčastňovali na rôznych lyžiarskych
pretekoch v rámci lyžiarskych
stredísk nielen Slovenska, ale
aj v zahraničí. Zúčastnili sa na
niekoľkých kolách Slovenského pohára Masters v alpskom
lyžovaní, kde nás reprezentovali: Janka Jagerčíková,
Jozef Horský, Marcel Macík a
Marián Jagerčík a v kategórii
open: Kristián Šandor a Patrik
Hrablay. V rámci Svetového
pohára Masters zástupcovia
nášho Lyžiarskeho oddielu
absolvovali taktiež niekoľko
pretekov, pričom v celkovom
umiestnení najlepšie obstála
Janka Jagerčíková, ktorá sa
umiestnila na 14. mieste vo
svojej kategórii, Jozef Horský
na 32 mieste a Marián Jagerčík na 28 mieste. Okrem týchto
seniorských kategórií sme mali
svojich zástupcov aj v Slovenskom pohári žiactva, kde našu
obec reprezentovala Julianka
Piliarová z Brezna, ktorá aj napriek zraneniu obsadila celkovo pekné 28. miesto v kategórii
mladšie žiačky z celkového
počtu 56 pretekárok. V kategórii žiactva nás ešte reprezentovali Anna Príbojová zo Závadky a Petra Piliarová z Polomky,
Martin Kovalčík z Beňuša, Marek Šulej zo Závadky nad Hronom a v kategórii predžiactva
našu obec reprezentoval Sa-

MÁJ 2015
muel Maruškin. Aj v tomto školskom roku náš lyžiarsky oddiel
spolupracoval so ZŠ Polomka,
kde lyžiarsky krúžok, vedie pán
Marek Tabernaus a pán Július

Ako prebehla
zimná sezóna
v lyžovaní
Piliar. Taktiež sme spolupracovali pri organizácii 12. ročníka lyžiarskych pretekov pre
základne školy z Horehronia

„Horehronský Bučník“, kde pretekári nášho oddielu obsadili
skoro všetky popredné miesta.
Na záver sezóny sme zorganizovali 4. ročník paralelného
slalomu v lyžiarskom stredisku
CHOPOK-JUH na svahu Krupová pod názvom „Bacúsky
oblúk 2015“, ktorý bol zaradený
ako finále Slovenského pohára
Masters. Na tomto podujatí
sa zúčastnila pomerne veľká
časť špičkových pretekárov zo
Slovenska v kategórii Masters
a tiež bol účastníkom tohto
podujatia aj najstarší aktívny
pretekár 90 ročný Otto Krajňák
z Kežmarku.
M. Jagerčík

Janka Jagerčíková na 3. mieste vo svetovom pohári v Goetschene

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč. zo str. 2)

zión na Ulici SNP a budovu
papiernictva. Penzión chátra
už štrnásť rokov. Bude treba
rozhodnúť, čo sa s tým bude
robiť. Tento rok nie, ale na
budúci rok to treba zakomponovať do rozpočtu. Čo sa týka
budovy papiernictva, treba tam
robiť strechu. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
zhodnotenie stavu obecného
majetku, jeho využitie, plánované údržby v roku 2015,
doporučuje vykonať opravy
a údržbu tak, ako je uvedené v
správe a ukladá v Polomských
novinkách urobiť anketu na budovu penziónu a bývalých jaslí. tento bod sa bude realizovať
v niektorom z budúcich čísiel
Polomských noviniek. Poslanci OZ zobrali na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie
za rok 2014 a konštatovali ,že
inventarizácia bola vykonaná
na základe pokynu starostu obce a v zmysle platných
predpisov, inventarizačné komisie zistili skutočné stavy majetku, porovnali ich s účtovnou
evidenciou a vyhotovili zápis,
manká neboli zistené žiadne,
vyradený majetok bol zlikvidovaný.
Poslanci sa na svojom rokovaní zaoberali aj ukončenou
lyžiarskou sezónou. starosta
obce predložil návrh na rozší-

renie kuchyne a ubytovacích
kapacít. Máme urobený projekt na prístavbu kuchyne. Suterén je hotový, je treba pokračovať v prístavbe. Máme tehly
z búračky, na prácach budeme
pokračovať aj za pomoci aktivačných. Kuchyňa má veľmi
malé priestory, treba ju rozšíriť. Po diskusii k tomu bodu
poslanci schválil prístavbu
kuchyne na lyžiarskom vleku.
V rámci opráv a údržby obecných budov poslanci schválili
vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukciu
papiernictva.
V bode menovanie veliteľa
Dobrovoľného
hasičského
zboru Obce Polomka starosta
obce navrhol menovať za veliteľa Dobrovoľného hasičského
zboru pána Jána Harvanku,
ktorý má na to osvedčenie odbornej spôsobilosti, spĺňa všetky predpoklady na jeho menovanie. Obecné zastupiteľstvo
menovalo veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce
Polomka Jána Harvanku,
bytom Polomka, Kraskova č.
4. Zároveň schválili plán práce Dobrovoľného hasičského
zboru Obce Polomka s tým, že
sa musia doplniť preventívne
prehliadky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:

- implementáciu prístupu LEADER v Programovom období
2014-2020
prostredníctvom
vzájomnej spolupráce obcí
VSP Horehron
- prípravu a spracovanie integrovanej stratégie rozvoja
územia VSP Horehron pre
Programové obdobie 20142020 a participáciu obce na jej
spracovaní
- financovanie spracovania
integrovanej stratégie rozvoja
územia VSP Horehron, ktoré
je podmienené jej úspešnou
implementáciou
Na záver rokovania sa poslanci Obecného zastupiteľstva venovali žiadosťami občanov, výmenou člena Rady
školy pri ZŠ Polomka, situácii
v základnej škole a problémom s vyučovacím procesom,
prípravou najbližších podujatí,
rekonštrukcii starých detských
ihrísk a výstavbe nových, výstavbe ľadovej plochy.
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo v súlade s § 18 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení voľby hlavného kontrolóra Obce
Polomka a prijalo Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Polomka č. 59/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce
Polomka.
Janka Hebeňová
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