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Polomský deň
Vážení remeselníci, výrobcovia tradičných
i netradičných predmetov a produktov!
Naša obec 15.8.2015 organizuje spoločný Polomský deň pre
priateľov z Polomy, Gemerskej Polomy a českej Pustej Polomy.
Športová a kultúrna komisia pripravuje bohatý program s rôznymi
športovými zápoleniami športovcov zo všetkých obcí a tešiť sa
môžete aj na kvalitný kultúrny program s účinkovaním všetkých
obcí a množstvom hostí. Aby však atmosféra Polomského dňa
bolo to pravé orechové, prosíme všetkých remeselníkov a výrobcov, aby prácou svojich rúk prispeli k úspechu Polomského dňa.
Včelári, medovnikári, vyšívačky, pekári, rezbári, maliari,
a všetci, ktorí vlastnoručne vyrábate rôzne predmety a produkty,
nenechajte si ujsť príležitosť prezentovať svoju šikovnosť a jedinečnosť našim hosťom Polomčanom, ako aj návštevníkom tohto
podujatia ukážkami a predajom vašich výrobkov. Prosím, prihláste sa u p. Ďurčenkovej v kancelári kultúry na obecnom úrade, tel
048/6193190, 0904216338 alebo osobne a získate bližšie informácie. Vopred ďakujeme za záujem a pomoc pri organizovaní
tohto podujatia, na ktorom ako hostiteľom pre všetkých Polomčanov isto záleží našim Polomčanom.
D.Ď

Jánske ohne
Pálenie vatier na Jána malo v histórii nášho ľudu veľký
význam. S Jánom sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom.
Tradovalo sa, že na Jána
Generácie pred nami kedysi
majú najväčšiu moc všetky ži- tiež verili, že aj byliny nájdené v
vly - zem, voda i oheň. Preto túto magickú moc, majú ozdrasa zvykli počas najkratšej noci vujúce účinky. Tieto zvyky majú
roka páliť jánske ohne a vatry. korene ešte v predkresťanMládež, ženy aj muži na svä- ských časoch. Tento deň, kedy
tého Jána tancovali a spievali Jánovia oslavujú meniny, sa
okolo vatier, často ich aj pre- považuje aj za deň narodenia
skakovali. Dievčatá robili ohníč- Jána Krstiteľa. Tento svätec bol
ky týždeň pred Jánom, na Jána považovaný za patróna kožuša po Jáne.
níkov, remenárov a pastierov.
Ohňu sa pripisovala magic- Práve pastieri tento deň povako-očistná funkcia a jánske žovali za svoj sviatok, oslavoohne sa pálili za sucha s cieľom vali ho ohňami a bohatou hostiprivolať dážď. Predstavy o kle- nou. Na Jána sa nesmelo sadiť
saní Slnka z vrcholného bodu ani prať. Šťastie mal človek,
nebeskej klenby vyjadrovali ho- ktorý chytil svätojánsku mušku
riace kolesá spustené z vrchov a nosil ju pri sebe.
do dolín. Rozšírené bolo i vyhaPretože táto udalosť má taký
dzovanie fakieľ a zapaľovanie hlboký význam a tradíciu, rozkolies na vysokých stĺpoch. Ľu- hodli sme sa aj my obnoviť
dia dávali do ohňa kúsok cesta, tento zvyk aj v našej obci. Ako
posúch alebo aspoň odrobinky minulý rok, tak aj tento, chlapi
pečiva. Tieto akty boli pretrvá- z obce vatru na Bučniku privaním obetných rituálov slo- pravili, guľáš navarili, a tak nič
vanského obyvateľstva pred nechýbalo. Oheň to bol veľký,
nástupom kresťanstva. Oheň žiara na ďaleko sálajúca, a tak
sa uctieval, nesmel sa požičať dúfame, že si túto tradíciu buani zhasiť. Musel vydržať horieť deme takto svorne pripomínať
čo najdlhšie.
každý rok.
D.Ď

Odchádzajú
Zberný dvor nie je
smetisko
Brezinky v Heľpe a vo
Východnej
Letný tábor pre deti
Memoriál Michala
Oceľa

Polomka je tento rok hostiteľskou obcou tradičného stretnutia
spriatelených obcí Polomy, Gemerskej Polomy a Pustej Polomy

Polomský deň - 15. august 2015
Program Polomského dňa:
9.00
n
10.00 n
13.00 n
		
		
		
		
		
14.00 n
15. 00 n
		
		
		
		
		
		
		
20.00 n

privítanie hostí
slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole
Športové súťaže na športovom štadióne
- lezenie na umelej stene vo Veži
- požiarna súťaž CTIF – útok, prechod prekážkami
- kopanie futbalových 11
- skladanie puzzle
- požiarny útok
Varenie tradičnej špeciality z cesta
Kultúrny program v ktorom účinkujú:
- Folklórne skupiny z hosťujúcich obcí
- Katka a kamaráti (Katka Máliková so skupinou)
- Krnohári z Brezna
- Seniorská ženská skupina Brezinky
- Fsk Brezinky
- DFS Brezinky
- SZUŠ Talentárium Polomka
Zábava s TULIBANDOU

Poobedňajší program sa uskutoční na športovom štadióne. V prípade nepriaznivého počasia
sa športové zápolenia presunú do telocvične ZŠ a kultúrny program do kultúrneho domu.
Tešíme sa na Vás. Nezabudnite na dobrú náladu a dúfam, že prežijeme
spolu s priateľmi Polomčanmi pekný deň.

Umelecké šialenstvo
odštartovalo Talentárium
Letný deň 21.júna sa niesol
v rytme tanca, hudby a spevu.
Horúci vánok prišiel aj v podobe farieb našich výtvarníkov a
módnej prehliadky nadaných
módnych návrhárov. Títo umelci zakomponovali do farieb
leta svoje letné modely, ktorými vyrazili dych všetkým, ktorí
prišli povzbudzovať
a vyjadriť obdiv žiakom zo Súkromnej
umeleckej školy Talentárium. Toto letné
šialenstvo, nad ktorým záštitu umelecká škola niesla spolu
s podporou obce
Polomka, trvalo dve
hodiny a na svoje si
prišli vyznávači moderného tanca, ale
aj klasického umenia v predvedení
klavírnej štvorručnej

hry alebo Dvořákovej Humoresky v podaní priečnych fláut.
Žiaci z každého regiónu podali vrcholný výkon a o zábavu
bolo postarané. Úsmevným
a zároveň najmilším bolo vystúpenie najmladších škôlkarov, ktorí potvrdili, že umenie
je v nich od útleho začiatku.

Prekvapujúcim číslom, ktoré
nikto neočakával bola parodická scénka pedagógov nášho
Talentária. Tí svoje umelecké
znalosti predviedli vo vtipnom
šate a priniesli úsmev každému – staršiemu aj mladšiemu.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás
povzbudzujú a podporujú umenie v nás. Želáme Vám leto
plné krásnych a umeleckých
zážitkov.
Vaše Talentárium

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 25. júna 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polomka. Na zasadnutí
bol ospravedlnený poslanec Roman Bešina a neospravedlnený poslanec Ing. Vladimír Hrablay.
Poslanci rokovali podľa schváleného programu:
Program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Voľba hlavného kontrolóra obce Polomka

5/
6/
7/
8/
9/

Správa o stave separácie TKO
Príprava osláv Dni obce
Rôzne
Interpelácia a diskusia
Záver
(Dokonč. na str. 2)

Polomske novinky

STRANA 2

JÚL 2015

Odchádzajú
v mesiaci júl
Mária Hamriková, SNP 165, 94 r.
Emília Hrablayová, SNP 175, 80 r.
Emília Šušorová, Nálepkova 44, 80 r.
Rudolf Jagerčík, Mlynská 6, 85 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
veľa rokov spokojného života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
jún 2015

Narodení:
Prihlásení:
Odhlásení:

Zomretí:

Pavčo Peter, Kukučínova 1
Harvanová Alexandra, Hronská 24
Guzma Juraj, J.Kráľa 6
Šušorová Lucia, Komenského 104
Ing. Kohút František, Kukučínova 11
Ing. Lenhardt Igor, Odbojárov 62
Roľková Lenka, Osloboditeľov 36
Gerlák Peter, Hronská 21
Lihanová Emília, Štúrova 75, 89 r.
Hrablay František, SNP 185, 58 r.
Oceľ Jozef, SNP 89, 60 r.

Počet obyvateľov k 30.6.2015 - 2986

SPOMÍNAME
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si, otec náš,
k tým nebeským výšinám.
Čo zaženie ten veľký žiaľ,
keď odišiel otec, ktorý nás mal rád.
Nič už nie je ako bolo predtým,
smutno nám je všetkým.
Dňa 29. júna sme si pripomenuli smutné prvé výročie, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starký
František Poprovský
S láskou a úctou na Teba spomíname a ďakujeme Ti.
Manželka a dcéry Ľubica, Alenka a Hanka s rodinami.
...
23. júl dvetisíc štrnásť
náš drahý Janko opustil nás.
Prosíme nebo vrúcne, zbožne,
by mal duch jeho pokoj večne.
Na Jána Hrablaya
z Clementisovej ulice
s láskou spomína mama, sestra Anna s rodinou, brat
Bohuš s manželkou, všetci príbuzní, priatelia a susedia.
...
Len kytičku kvetov z lásky
Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti priať,
tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.
Dňa. 4.júla uplynul smutný a bolestný rok,
čo nás navždy opustila milovaná
Martinka Pruknerová
S bolesťou v srdci spomína manžel, svokrovci, rodičia,
brat a všetci známi a priatelia.

INZERCIA
Ponúkam na predaj Rašelinové brikety vhodné na vykurovanie rodinných domov. Brikety sú balené v praktických balíkoch
10-12 kg. Odber 1 tona – celá paleta v cene 150€ s DPH. Predaj: Polomka – časť Hámor, kontakt: 0915819124

Skončil sa školský rok a nastal čas oddychu a radovánok.
Každý žiak určite pozná ten blažený pocit z voľných dní vyplnených bezstarostným užívaním si
prázdnin. Pre jeden ročník však
tieto prázdniny majú zvláštnu
príchuť. Sú posledné pred nástupom na stredné školy a učilištia.
Deviataci, ktorí naposledy opustili
brány základnej školy sa v deň
odovzdávania vysvedčení zišli v
obradnej miestnosti, aby sa poďakovali svojim pedagógom a
rozlúčili sa. Odznelo veľa krásnych a úprimných slov, kvapla nejedna smutná slzička. Prišli ako
malí prváčikovia, nesmelí, han-

bliví i uplakaní a odchádzajú ako
takmer dospelí ľudia, sebavedomí, ambiciózni s množstvom plánov do života. Časovo nie veľa,

ale vo vývoji dieťaťa celá éra.
Prekonali jednu etapu a čaká
ich ďalšia. Veľa šťastia, čím menej rán a sklamaní im svorne popriali spolužiaci, starosta obce,
vedenie základnej školy a celý
pedagogický zbor.
D.Ď.

Zberný dvor nie je smetisko
Ako sme už niekoľkokrát informovali občanov, Zberný dvor je už nejaký ten čas v prevádzke. Napriek
tomu stále nachádzame vrecia s rôznym druhom
odpadov v blízkosti areálu bývalých zberných surovín pri železničnej stanici a na rôznych miestach
v obci na nelegálnych skládkach. Väčšinou ide o
drobný stavebný odpad, plasty, pneumatiky a pod.
Tento druh odpadu je možné bezplatne odovzdať na
zbernom dvore. Okrem uvedených druhov odpadu
je možné odovzdať aj železo, akumulátory, žiarivky
a nebezpečný odpad, elektroniku, papier, sklo, obuv,
textil a hračky.
Zberný dvor je v prevádzke nasledovne:
Pondelok: 7,30-17,00
Utorok: 7,30-15,30
Streda: 7,30-15,30
Štvrtok : 7,30-14,00
Piatok: 7,30-15,30

Občania, ktorí majú doma vytriedený odpad, ktorý
neodovzdali pri separovanom zbere, môžu ho priniesť priamo do zberného dvora a bez poplatku ho
odovzdať. O možnosti odovzdania akéhokoľvek druhu odpadu sa takisto môžete informovať u pracovníka zberného dvora.
Ako je v nadpise uvedené - zberný dvor nie je smetisko - čo znamená, že je neprípustné pred bránu pod
rúškom tmy alebo cez víkend položiť vrece s nevytriedeným komunálnym odpadom. Bohužiaľ, aj takéto
veci sa stávajú, a to dosť často. Zberný dvor je miestom na triedenie, uskladnenie a následný odvoz vyseparovaného odpadu na ďalšie použitie. V žiadnom
prípade neslúži ako miesto na uloženie komunálneho
odpadu. Každý, kto svoj odpad separuje a odovzdáva
ho pri pravidelnom zbere, iste nemá problém ostatný
odpad uložiť do kuka nádoby.
VVS

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč. zo str. 1)
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 Ďurčenkovú,
referentky obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil pána Ing.
Ivana Brozmana a Mgr. Ivanu Šandorovú. Starosta obce predložil
návrh, aby do návrhovej komisie
boli zvolení 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 berie na
vedomie správu o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti .
Bodom programu zasadnutia OZ
bola aj voľba hlavného kontrolóra.
Dňa 16.06.2015 sa konalo otváranie obálok. Komisia bola zložená
z členov obecnej rady, rozšírená o
zástupcu starostu a zamestnankyne obce p. Kohútovú. Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili 4 uchádzači. Komisia
zhodnotila, že všetci uchádzači splnili stanovené podmienky, preto boli
zaradení ako kandidáti na voľbu
hlavného kontrolóra. Žiadosť podali
Mária Pohančaníková, Ing. Jozef
Svetlák, Bc. Zdenka Račáková a

Ing. Ružena Šefranková. Všetci
kandidáti sa prezentovali. Všetci
poslanci boli za tajné hlasovanie.
V tajnom hlasovaní bol za hlavného kontrolóra obce zvolený Ing.
Jozef Svetlák.
Hlasovanie o celkovom návrhu na
uznesenie
Prítomných poslancov bolo 9
Tajným hlasovaním sa uskutočnila
voľba hlavného kontrolóra obce.
Hlasovalo 9 poslancov.
Výsledky volieb: Ing. Bc. Mária Pohančaníková – 1 hlas, Bc. Zdenka
Račáková – 1 hlas, Ing. Jozef Svetlák
– 6 hlasov, Ing. Ružena
Šefranková – 1 hlas.
Správu o stave separácie predložila Zuzana Piliarová. Informovala
poslancov, že nie všetci občania
rešpektujú jednotlivé druhy separovaného odpadu a týmto spôsobom
sa zbavujú aj ostatného domového
odpadu. Vyzvala poslancov, aby
sa zapojili do problematiky zlého
separovania odpadu a upozorňovali občanov, že separovaný odpad
nepatrí do kukanádob. Naši ľudia
budú tiež kontrolovať a zisťovať,
ktorí občania neseparujú. Ak to
bude takto pokračovať, bonus sa
na rok zruší. Za separovaný odpad
dostávame menej. Za sklo, šatstvo
a papier nedostávame nič. Železo
si ľudia predávajú podomovým výkupcom. Peniaze dostávame len za
plasty modré, biele a zelené. Ostatné berú len preto, že máme s nimi
uzavretú zmluvu. Elektrospotrebiče
musia byť kompletné. Objem tvrdých plastov eliminujeme tak, že ich
melieme drvičom, ktorý je súčasťou

a vybavením Zberného dvora. Tento stroj sa využíva aj na mletie stromov a okrasných krov. Už druhýkrát
nám neberú textil, tento dávame na
skládku.
Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie informáciu o príprave
osláv Dni obce, ktorú predložila
Diana Ďurčenková.
V bode rôzne sa poslanci zaoberali aj rekonštrukciou autobusovej
zastávky. Na obecnom zastupiteľstve sa už predtým zaoberali, že
autobusové zástavky budú presklené. Dve už sú, a to pred Bumbarasom a v Hámre. Navrhujem rekonštrukciu autobusovej zástavky na
Ulici SNP pred rodinným domom 99
a 101 tak, že nová autobusová zástavka bude mať šírku 130 cm, dĺžku 250 cm. Vo vnútri bude umiestnená jedna lavička. Zástavka sa
posunie z terajšej pozície smerom
na juh a bude posunutá smerom ku
chodníku. K tomuto bodu sa nesúhlasne vyjadrili prítomní občania
a tak prerokovanie rekonštrukcie
autobusovej zástavky na Ulici SNP
sa odkladá na budúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s
výstavbou budovy pre trafostanicu
na lyžiarskom vleku, zaoberalo sa
so žiadosťami občanov o odpredaj pozemkov, spôsobom osadenia
zrkadla pri cintoríne, alternatívami
na vybudovanie ľadovej plochy pre
občanov.
Na záver starosta obce pán Lihan
poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
J.Hebeňová
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Umelecká škola a jej 5 celoslovenských
úspechov k záveru školského roka
Bojnice žili populárnou hudbou. Súťažilo sa v hre na klavír a v populárnom speve. Náš spevácky pár Anetka Nemčoková a Adrián
Ševc rozozvučali Bojnice svojimi skladbami Lásko voníš deštem,
Anjel, Že mi je ľúto, Nepriznaná a obsadili - Aďko strieborné a Anetka
bronzové pásmo. Zlaté a strieborné pásmo na celoslovenskej klavírnej súťaži obsadilo opäť Talentárium. Matúš Maruškin, Terézia
Zibríková – cenné zlato, Natália Brenkusová, Viktória Brenkusová –
striebro. Ďakujeme mladým talentom že žiadny hudobný štýl im nie
je cudzí a prinášajú úspechy aj v oblasti populárnej hudby.
Ani výtvarníci nezaostávajú v celoslovenských oceneniach. Naša
výtvarná umelkyňa Kristína Danieličová získala v Bratislave 1.
miesto ! Skvelé ! Blahoželáme!
Talentárium

Polomske novinky
Predposledný júnový víkend
už po 14. Krát v Hronci sa
otvorili brány hudby, spevu,
tanca a tradičnej kultúry. V Hronci nás
v všetkých v dome kultúry s úsmevom a milými slovami privítala
moderátorka,
ktorá
nám popriala všetkým
súťažiacim
úspech
na javisku. Každé vystúpenie
bolo úžasné. Pripomenuli sme
si starodávne zvyky a obyčaje. V programe účinkovalo
12 speváckych skupín. Naša
spevácka skupina vystupovala pod názvom
„Faldanie sukieň“ a k tomu
aj humorné príhody, ktoré sa
u nás prihodili. Bol to skutočne krásny zážitok. Vystupovali
tieto ženy: mladšia Anna Ďurčenková, Mária Medveďová,
Viera Kánova, Anna Čupková,
Mária Bolfová, Anna Lihanová, Elena Skubaková, Mária
Murinová, Emília Horvathová

a staršia Anna Ďurčenková.
Celé toto podujatie bolo balzamom na dušu, každý súbor sa

STRANA 3
to javo veľkým potleskom za
ktorý sme im povďační. Na záver nám starosta z Hronca poďakoval a zaželal nám
ešte veľa tvorivých síl
pri takých programoch.
Aby sme naďalej šírili
tieto prekrásne piesne
a tradície našej kultúry.
Chcela by som vyjadriť
moje osobné prianie,
aby sme sa pri dobrom zdraví
takto spolu stretli aj o rok.
Mária Bolfová

Okresná prehliadka
speváckych skupín
Jednoty dôchodcov
snažil byť čo najlepší. Niekedy
sa darí viac, niekedy menej ale
divák tomu porozumie a dáva

Brezinky v Heľpe
a vo Východnej

50. ročník
Horehronských dní
spevu a tanca v Heľpe
Jeden z najstarších festivalov na Slovensku otvoril svoje
brány folklóru chtivým návštevníkom ako aj účinkujúcim 26.
júna 2015. Počas troch dní sa
tu divákom predstavili folklórne
súbory, dedinské folklórne skupiny, detské folklórne súbory,
ľudové hudby, speváci a hudobníci zo Slovenska i zahraničia. Okrem programov ponúkal festival bohatý sprievodný
program – tradičnú kuchyňu,
remeslá, výstavy a ľudové zá-

bavy.
Fsk Brezinky a DFS Brezinky sa stali súčasťou pestrého
programu najskôr v piatok v
otváracom programe Otvárajte bránu – kde nevesty so ženíchmi a svadobnými rodičmi
všetkých zúčastnených obcí
zaplnili javisko a predstavili
svadobné kroje.
V sobotu sme s ostatnými účinkujúcimi vo večernom
programe Vrch Hrona predviedli naše svadobné zvyky. Asi
štyristo účinkujúcich vytvorilo
na javisku ozajstnú atmosféru
horehronskej svadby, ktorá sa

preniesla aj do spievajúceho
hľadiska.
V nedeľu ráno sme sa na Heľpu presúvali znova s deťmi, nakoľko skúška programu začínala zavčasu. V programe Aby
deti deťmi boli – deti všetkých
zo všetkých súborov predviedli,
že to tak naozaj je a že piesne,
tance, hry, ktoré interpretujú,
im pritom pomáhajú. Naše deti
čaká ešte niekoľko prázdninových vystúpení, a to v Detve,
Kokave a Polomke. Ale medzitým si budeme užívať zaslúžené dni voľna a oddychu.
61. ročník
Folklórneho festivalu
Východná
Účinkovať vo Východnej je
snom všetkých folkloristov a je
určitou odmenou za dosiahnuté výsledky. Nám sa to podarilo
hneď v dvoch programoch. V
piatok 3. júla podvečer sme v
programe Na priedomí s ostatnými účinkujúcimi ukázali, ako
vyzeralo nedeľné popoludnie
v živote našich predkov. Mládež sa špacírovala po dedine,
spievala si , tancovala, chlapi
zašli do krčmy, ženy na litánie a
potom posedávali na lavičkách
a klebetili. Tento program sme
v sobotu poobede znova reprízovali na malej scéne, ktorá sa
stala pre divákov veľmi obľúbená a navštevovaná.
V sobotu sme na veľkej scéne vystúpili v programe Pozdrav z Hrona. Tento program
bol spolu s programom z Detvy
pozdravom pre jubilujúcich –
heľpianskeho a detvianskeho
festivalu. Spolu so súbormi
z Heľpy, Šumiaca, Telgártu a
Bystrice sme divákom pred-

viedli skrátenú ukážku nášho
spoločného
heľpianskeho
programu. Naši muzikanti zahrali pre divákov na scéne pre

muziky, kde sa predstavili horehronskými nôtami.
Najväčší festival na Sloven-

sku, kde návštevnosť dosahuje
70 000 ľudí a tento rok dosiahol
rekordný počet 2000 účinkujúcich, je za nami. Užili sme si ho
za dva dni so všetkým
čo k tomu patrí a vďaka Slovenskej televízii, ktorá tradične robí
záznam z programu,
sa budeme môcť pozrieť na naše vystúpenie aj z druhej strany.
No a teraz nás čaká
mesiac príprav na
augustové vystúpenia, ktoré budú 15.8.
v rámci stretnutia družobných obcí a 29.8.,
kedy bude stretnutie
horehronských dedín spojené
so sprievodnými podujatiami.
M. Pisárová

STRANA 4

Polomske novinky

Vyžrebovanie futbalových zápasov
2. B trieda dospelých – jesenná časť súťažného ročníka 2015/2016:
1. kolo 16. augusta 2015 o 16,00 hodine:
Pohorelá – Sihla (Sobota), Polomka – Pohronská Polhora, Dolná Lehota – Šumiac,
Heľpa – Beňuš, voľno – Čierny Balog „B“
2. kolo 23. augusta 2015 o 16,00 hodine :
Šumiac – Heľpa (Sobota), Pohronská Polhora – Čierny Balog „B“, Sihla – voľno,
Beňuš – Pohorelá, Polomka – Dolná Lehota
3. kolo 30. augusta 2015 o 16,00 hodine:
Pohorelá – Šumiac (Sobota), Čierny Balog „B“ – Sihla (Sobota), Dolná Lehota – Pohronská
Polhora, Heľpa – Polomka, voľno – Beňuš
4. kolo 6. septembra 2015 o 15,30 hodine:
Pohronská Polhora – Sihla, Beňuš – Čierny Balog „B“, Šumiac – voľno, Polomka – Pohorelá,
Dolná Lehota – Heľpa
5. kolo 13. septembra 2015 o 15,30 hodine :
Pohorelá – Dolná Lehota (Sobota), Čierny Balog „B“ – Šumiac (Sobota), Heľpa – Pohronská
Polhora, voľno – Polomka, Sihla – Beňuš
6. kolo 20. septembra 2015 o 15,00 hodine :
Šumiac – Sihla (Sobota), Pohronská Polhora – Beňuš, Polomka – Čierny Balog „B“,
Dolná Lehota – voľno, Heľpa – Pohorelá
7. kolo 27. septembra 2015 o 15,00 hodine :
Pohorelá – Pohronská Polhora (Sobota), Čierny Balog „B“ – Dolná Lehota (Sobota), voľno –
Heľpa Sihla – Polomka, Beňuš – Šumiac
8. kolo 4. októbra 2015 o 14,30 hodine:
Pohronská Polhora – Šumiac, Polomka – Beňuš, Dolná Lehota – Sihla, Heľpa – Čierny Balog
„B“, Pohorelá – voľno
9. kolo 11. októbra 2015 o 14,30 hodine:
Čierny Balog „B“ – Pohorelá (Sobota), Šumiac – Polomka (Sobota), voľno – Pohronská Polhora, Sihla – Heľpa, Beňuš – Dolná Lehota

LETNÝ TÁBOR pre deti
zo sociálne slabších rodín zadarmo

Miesto pobytu: Granit Smrekovica
Termíny pobytu: 31.07. – 07.08.2015, 07.08. – 14.08.2015,
14.08. – 21.08.2015, 21.08. – 28.08.2015
2 PODMIENKY PRIDELENIA POUKAZU NA POBYT
2.1 Minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný
2.2 Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny mesiac nepresahuje 800,00 €
2.3 Dieťa v čase nástupu do letného tábora spĺňa vekovú hranicu 8 – 12 rokov a je zdravotne spôsobilé pobytu v kolektíve bez
potreby špeciálnej zdravotnej alebo psychologickej starostlivosti
Detský rekreačný pobyt vo forme letného tábora je určený pre
deti zo sociálne slabších rodín vo veku 8 – 12 rokov. Letný tábor
ponúka deťom pobyt v rôznych kútoch Slovenska, kde spoznajú
prírodu okolo seba.
Na základe Žiadosti o zaradenie dieťaťa do letného tábora
a splnených podmienok bude vybraným deťom v rámci celého
Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt v letnom tábore. Pridelením bezplatného poukazu dieťa získa ubytovanie
a celodennú stravu v príslušnom spádovom rekreačnom zariadení MV SR alebo MO SR na 8 dní / 7 nocí a cestovné poistenie.
Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia,
ktorú zabezpečujú rodičia detí (zákonní zástupcovia alebo nimi
splnomocnené osoby) na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
Na zaradenie žiadosti do výberu musia byť splnené všetky
podmienky súčasne. Splnenie podmienok sa preukazuje v tlačive žiadosti čestným vyhlásením žiadateľa. Podmienku 2.1 je
navyše potrebné preukázať príslušným potvrdením, ktoré je povinnou prílohou žiadosti.
Zárobkovou činnosťou sa rozumie vykonávanie závislej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, vrátane vykonávania práce na
základe dohôd mimo pracovného pomeru, v služobnom pomere,
štátnozamestnaneckom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu, podnikanie a vykonávanie inej samostatne zárobkovej
činnosti, poberanie starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku.
Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny mesiac nepresahuje 800,00 €. Do celkového
príjmu sa zahŕňajú všetky hrubé príjmy všetkých členov spoločne posudzovanej domácnosti zo zárobkovej činnosti, sociálne
a štátne dávky, dávky z nemocenského a dôchodkového poistenia okrem prídavku na dieťa.
Všetky informácie získate na CALL CENTRUM MV SR v
pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod. 0800 222 222 bezplatné telefónne číslo.
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Výsledky tenisového turnaja
Obec Polomka a komisia pre
šport a agroturistiku zorganizovali dňa 20.6.2015 Tenisový turnaj o pohár starostu obce, ktorý
sa konal na multifunkčných ihriskách v objektoch Základnej
školy a športového areálu.
Turnaja sa zúčastnilo 8 hráčov.
Hralo sa v dvoch skupinách po
štyroch hráčov systémom každý s každým a podľa umiestnenia vznikli štyri štvrťfinálové
dvojice, z ktorých do semifinále
postúpili Jozef Hebeň, Peter
Kohút, Patrik Hrablay a Richard

Hebeň. V semifinále Peter Kohút porazil Jozefa Hebeňa a
Richard Hebeň si poradil s Patrikom Hrablayom a nasledoval
veľmi vyrovnaný finálový zápas,
v ktorom Richard Hebeň porazil
Petra Kohúta 2:1 na sety.
Po odohratí zápasov si zúčastnení pochutili na výbornom
guľáši, ktorý nám pripravil Ján
Maruškin. Veríme, že tenisový
turnaj sa stane každoročnou
tradíciou za účasti väčšieho
počtu vyznávačov tohto športu.
Ľ. Hrablay

Memoriál Michala Oceľa
V sobotu 4. júla sa v Polomke uskutočnil VII.
ročník nočnej hasičskej súťaže O putovný pohár Michala Oceľa - 3. ročník Memoriálu Michala Oceľa. Poobede sa zabavili rodičia s deťmi
v rámci rôznych súťaží pre deti, v podvečer sa
predviedli záchranné zložky s ukážkami ich
práce a po zotmení súťaž odštartovala veľkolepou svetelnou šou. Súťaž bola náročná a všetky družstvá sa snažili podať čo najlepší výkon.
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