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Neplatiči
Čínština na Bučniku
Matičná vychádzka
Zmena palivovej
základne
Právo voliť
prezidenta

Jedáleň Obce Polomka ponúka obedy pre dôchodcov, 
občanov našej obce za zvýhodnenú cenu 2,32€. Pre imo-
bilných a ťažko sa pohybujúcich dôchodcov je v cene 
obeda aj dovoz priamo domov. Týždenné menu ponúka 
pestrú stravu zloženú z mäsitých, zeleninových a múč-
nych jedál podľa noriem zdravej výživy. Obedy si môže-
te objednať priamo v jedálni v budove materskej školy 
alebo na obecnom úrade, prípadne na tel 048/6193116.

Ponuka stravovania
pre dôchodcov

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

Poplatok za zber
a likvidáciu TKO

Vážení občania,
   Každý z vás vo svojej rodine isto rieši viac či 
menej aj problémy týkajúce sa fi nancií. Každá 
rodina, ak nechce bezhlavo zadĺžiť aj budúcu 
generáciu, teda svoje deti, musí so svojimi príj-
mami hospodáriť obozretne. Najmä v prípade, 
ak príjem poklesne. Obec a obecný úrad nie je 
len imaginárne slovo, ale v princípe je to veľká 
rodina zložená z vás občanov. Obec, tak ako 
aj rodina, má svoje príjmy a výdavky. Pri dob-
rom hospodárení musia byť tieto dve zložky pri-
bližne rovnaké. Zníženie výdavkov sa dá rea-
lizovať len do určitej miery, pretože chod obce 
nemôže byť ohrozený. Zníženie príjmov však 
takéto ohrozenie prináša. Jednou časťou príj-
mu obce sú fi nančné prostriedky z podielo-
vých daní fyzických osôb zo štátneho rozpoč-
tu. Túto zložku obec nemôže ovplyvniť. Dru-
hou časťou sú príjmy z miestnych daní a po-
platkov. A túto zložku ovplyvňujete vy, samotní 
občania.  Malo by byť samozrejmé, že ak doma 
je prvoradé uhradiť vodu, plyn a elektrinu, lebo 
nás odpoja, tak vo vzťahu k obci je potrebné 
uhradiť všetky miestne poplatky. Mám na mysli 
dane všetkého druhu, poplatok za psa, za zber 
a likvidáciu TKO, za hrobové miesta, za odvá-
dzanie odpadových vôd, daň z nehnuteľnosti. 
Sú občania, ktorí si všetky záväzky voči obci 

zodpovedne plnia, ale sú aj takí, ktorí perma-
nentne tieto poplatky neplatia. Tieto peniaze 
v obecnom rozpočte chýbajú. Na konanie ne-
zodpovedných občanov – neplatičov – tak do-
pláca nielen obec, ale v konečnom dôsledku 
aj tí poctiví občania.
Rozhodli sme sa teda, že od budúceho čísla 
začneme zverejňovať v Polomských novinkách 
mená a adresy občanov, ktorí majú podlžnos-
ti aj z minulých rokov voči obci za už uvede-
né poplatky. Každý, kto do uzávierky Polom-
ských noviniek, teda do 5-teho dňa v mesiaci 
(najbližšie do 5. marca) bude mať neuhrade-
ný záväzok voči obci, bude na zozname ne-
platičov. Zoznam bude obsahovať fi rmy a fy-
zické osoby (meno a priezvisko, dátum naro-
denia, adresu). Zoznam bude tiež zverejne-
ný na internetovej stránke www.polomka.sk v 
sekcii Neplatiči.
   Dúfam, že týmto opatrením primäme nezod-
povedných občanov k tomu, aby sa tak ako ku 
svojej rodine, tak aj k obci správali zodpoved-
ne. V živote má človek nielen práva, ale aj po-
vinnosti. My ako obec sa snažíme práva ob-
čanov napĺňať, no na druhej strane je potreb-
né si plniť aj povinnosti. Zároveň dúfam, že vy-
tvorený zoznam nebude príliš dlhý.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Folklórna skupina a hostia
Vás pozývajú na Fašiangové pobavenie

1.3.2014 v Kultúrnom dome v Polomke
prvé vystúpenie o 16.00 hod

druhé vystúpenie o 19.00 hod
Hostia: FS Mladosť z Banskej Bystrice a Bočkoroši

z Brezna
Vstupné: 2 €

   Dňa 30.1.2014 sme si pripo-
menuli 69. výročie oslobode-
nia obce Polomka. Pripomeň-
me si niektoré historické fakty 
o tejto významnej udalosti. Ho-
rehronia sa týkala Západokar-
patská útočná operácia vojsk 
2. a 4. ukrajinského frontu, pre-
biehajúca od 12. januára 1945 
do 1. marca 1945. Táto vojen-
ská operácia bola priamou sú-
časťou veľkej strategickej ofen-
zívy sovietskych frontov od Bal-
tického mora po Karpaty. Práve 
ňou sa začalo druhé obdobie 
oslobodzovacích bojov na úze-
mí Československa. Prostred-

Uplynulo už päť rokov od závažnej dopravnej nehody s tragickými 
následkami na našom železničnom priecestí. Nezabudli sme a ani 
nikdy nezabudneme. Nedá sa. 21. február bude navždy čierny deň.

Rubrika Neplatiči

Oslobodenie obce
Polomka

níctvom tejto operácie bolo oslo-
bodené celé územie východ-
ného Slovenska, časť južného 
a podstatná časť stredného Slo-
venska až po Liptovský Mikuláš 
a celé údolie Hrona.
   Od Telgártu k Breznu postupo-
vali Horehroním útvary 8. soviet-
skej jazdeckej divízie. V období 
od 29. do 31. januára oslobodi-
li obce Telgárt, Červenú Skalu, 

Pohorelú, Heľpu, Závadku, Po-
lomku, Bacúch, Beňuš, Gašpa-
rovo, Bujakovo, Braväcovo, Fi-
lipovo a priblížili sa k Breznu. 
   Do obce Polomka vstúpi-
li v noci z 29. na 30. januára 
1945 vojaci Rumunskej armá-
dy. V priestoroch miestnej školy 
bola zriadená vojenská nemoc-
nica, ktorá slúžila predovšetkým 
pre potreby armády.

Výročie tragédie

Fašiangové pobavenie



Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 21. februára si pripomenieme siedme 
výročie úmrtia našej milovanej  

Anny Vojtkovej
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti.

S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku Vojtkovú
spomínajú aj kolegovia z obecného úradu.

...
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
len bolesť trvá a nedá zabudnúť.
Dňa 26. januára sme si pripomenuli dvadsia-
te piate výročie, čo nás navždy opustila naša 
milovaná

Drahoslava Bodáková rod. Skubáková
S nekonečnou láskou spomína mama, synovia Peter, Ján 
a súrodenci s rodinami

...
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, 
v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 5.2 uplynulo päť smutných  rokov, čo 
nás opustil otec a starý otec

Ján Saksa
S láskou a úctou spomína syn Ján s man-

želkou, vnúčatá Marek a Veronika

SPOMÍNAME
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INZERCIA

   Ostrov, známy tiež pod názvom 
Formoza, leží uprostred Čínskeho 
mora medzi Japonskom na severe 
a Filipínami na juhu. Má dĺžku len 
394 kilometrov, šírku 144 km. Roz-
loha  je 36 141 kilometrov štvorco-
vých. Práve táto krajina bola celé 
desaťročia povestným jazýčkom na 
miskách váh medzi kontinentálnou 
komunistickou Čínou a USA v ázij-
skom strategickom regióne. Bol to 
relikt druhej svetovej vojny a tiež kr-
vavej občianskej vojny v Číne me-
dzi Mao-ce-tungom a Čankajškom. 
V roku 1949 sa generál Čankajšek 
stiahol na ostrov Taiwan, 
kde ako prezident Čín-
skej republiky Taiwan po-
ložil základy nového štátu. 
Začal budovať novú spo-
ločnosť založenú na prin-
cípoch trhového mecha-
nizmu, voľného obchodo-
vania, ale s veľkou mie-
rou autoritatívnosti. Vďa-
ka hospodárskej pomoci 
USA sa ostrovný štát zara-
dil medzi povestných ázij-
ských ekonomických tig-
rov, ktoré v súčasnosti aj 
starej Európe podávajú po-
mocnú ruku v podobe veľ-
kých investícií.

xxx
   Paradoxom súčasné-
ho globalizovaného sve-
ta je fakt, že Taiwan s 23 
miliónmi obyvateľov nie 
je ofi ciálne členom OSN 
(hoci do roku 1971 bol) 
a preto nemôže mať ofi -
ciálne diplomatické za-
stupiteľstvá. Nahradzujú ich prá-
ve takéto inštitúcie, ktoré sa za-
meriavajú na zlepšovanie eko-
nomických, obchodných, kultúr-
nych vzťahov. Recipročne v hlav-
nom meste  Taiwanu Taipei už 
roky pracuje Slovenský ekono-
mický a kultúrny úrad. Shiuh-min 
Yu je na Slovensku už tretí rok. 
Možno ho považovať za sveto-
bežníka. Veď študoval  4 roky 
ašpirantúru v Moskve a perfekt-
ne hovorí po rusky. Roky strávil 
v podobnom úrade ako u nás v 
Rige a tiež Minsku, takže v Eu-
rópe sa cíti ako doma. „V pred-
chádzajúcich krajinách som  ne-
bol zvyknutý na hory, veď to boli 
skôr rovinaté územia. O to viac 
ma zainteresovalo  hornaté Slo-
vensko. Skoro mi to pripomína 
môj rodný Taiwan...“ – vyznáva 
sa Shiuh-min.

xxx
   Je to pravda, ale rozdiel je veľký  
Taiwan pretína obratník Raka a na 
juh  vlastne začína hranica trópov. 
Bezmála 60% je pokrytá zeleňou 
– rôznymi stromami, bambusový-
mi lesmi a krovinami. Ale zároveň 
sú tu aj paradoxy prírody. Cez celú 
východnú časť od severu na juh sa 
tiahne ako hradba horský hrebeň s 
258 vrcholkami, ktoré dosahujú viac 
ako 3 tisíc metrov.  Hora Yushan do-
sahuje až 3952 metrovú výšku. Ne-
čudo, že v zimnom období sa tu 

Narodení: Mocková Michaela, Komenského 43
 Necpálová Nina, Komenského 126
 Puškárová Barbora, Hronská 43 
Prihlásení:  Brozmanová Veronika, SNP 3 
 Piliarkin Ján, Záhradná 24
 Ing. Skaloš František, Nálepkova 5
 Ing. Skalošová Eleonóra, Nálepkova 5
Odhlásení: Oceľová Erika, Komenského 109
 Oceľ Filip Alexander -„-
 Oceľová Laura                 -„-
 Ing. Mocková Danka, Komenského 43
 Mocková Michaela -„-
 Hrablayová Iveta, Odbojárov 54
 Buvalová Magdaléna, SNP 173 
Zomretí:  Roľková Barbora, SNP 78, 90 r.  
 Molčan Štefan, SNP 20, 94 r.
 Lipták František, Hámor 1, 84 r.

Počet obyvateľov k 31.01.2014   -   2988

Štefan Piliar, Ždiarska 45, 80 r.
Elena Kaštanová, Nová 9, 85 r.

Anna Skoršepová, Hámor 5, 85 r.

   Obec Polomka plánuje v priebehu tohto roka vydať reprezentačnú publiká-
ciu - Polomka v obrazoch. Ako už napovedá jej názov, podstatnú časť pub-
likácie budú tvoriť fotografi e. Fotografi e zachytávajúce Polomku ako obec, 
každodenný život jej obyvateľov ako aj výnimočné udalosti. Chceme, aby 
publikácia zobrazovala Polomku čo najvernejšie. K tomu je však potrebné 
množstvo fotografi ckého materiálu. Pri príprave doteraz vydaných publiká-
cií sa podarilo zozbierať staré fotografi e zachytávajúce kroj a ľudovú kultúru. 
   Pre zostavenie tejto knižky však potrebujeme viac fotografi í celkových zá-
berov obce, architektúry a udalostí od najstarších dôb. Čím staršie, tým lep-
šie. Prijmeme však akúkoľvek fotografi u z akéhokoľvek obdobia. Fotogra-
fi e elektronicky spracujeme a vrátime. Fotografi e prosím prineste na obec-
ný úrad pani Ďurčenkovej, alebo nám dajte vedieť( 6193190, 0904216338), 
prídeme si po ne.
   Aj vďaka vám bude Polomka v obrazoch lepšia a úplnejšia.

Ďakujeme

Čínština na Bučniku
Počas nedávnych minuloročných vianočných sviatkov  zaví-
tala do Polomky skupinka nečakaných návštevníkov z ďalekej 
exotickej krajiny – Taiwanu. Shiuh-min Yu s manželkou a štyr-
mi deťmi sa prišiel pozrieť na Horehronie, spoznať tunajších 
ľudí a pokúsiť sa postaviť aj na lyže. Vzácny hosť je výkon-
ným asistentom predstaviteľa Taipejskej kancelárie v Bratisla-
ve, čo je najvyššie ofi ciálne zastúpenie Čínskej republiky Tai-
wan na Slovensku. Pozrime sa na túto krajinu bližšie.

drží na vrcholkoch, hoci nie dlho, aj 
sneh. Ostrov leží v regióne, kde ne-
ďaleko narážajú na seba dve gigan-
tické tektonické platne našej plané-
ty, takže zemetrasenie, i keď slab-
šie, tu cítiť i niekoľkokrát za deň. 
Vznikajú tu časté hurikány a keď za-
čne pršať, tak leje aj niekoľko me-
siacov. Napríklad hlavné mesto má 
v priemere ročne 170 daždivých dní.

xxx
   Európan niekedy s úsmevom 
sleduje návštevníkov z ďalekej 
Ázie, s akou horlivosťou si obze-
rajú pamätihodnosti starého kon-

tinentu. Nuž aj naša dedina má čo 
ponúknuť. Starosta obce Ing. Ján 
Lihan hosťom obšírne objasnil 
históriu vzniku dediny, jej osíd-
ľovanie, ľudové umenie, folklór 
a predovšetkým súčasný rozvoj.  
Hostia si s prirodzenou zveda-
vosťou prezreli uprostred obce 
pomníky venované rodákovi ar-
mádnemu generálovi Mikulášo-
vi Ferjenčíkovi a americkým vo-
jakom, ktorí boli zajatí nad Po-
lomkou a neskoršie  fašistami po-
pravení v rakúskom koncentrač-
nom tábore Mauthaussen.

xxx
   Ďalší paradox je ten, že Taiwan 
nie je rovnomerne osídlený. Nedo-
voľujú to spomínané hory, ktoré ne-
raz majú niekedy až 80% sklony a k 
tomu sú pokryté hustou vegetáciou, 
takže nedovoľujú osídliť tieto mies-
ta. Preto až 40 percent plochy nie 
je skoro vôbec obývateľná. Najhor-
šie je to, že počas veľkých dažďov 
sa zároveň spúšťajú celé lavíny ka-
menia, kmeňov, hliny do korýt riek, 
ktoré devastujú prírodu. Počas taj-
fúnu Morakot v roku 2009 takto sa 
spustilo do dolín 980 000 ton hornín 
a porastu. O to viac sa obrába kaž-
dá piaď zeme. Priam som nechcel  

veriť vlastným očiam, keď pred dvo-
mi rokmi počas návštevy ostrova pri 
cestovaní vlakom z mesta Hualene 
do Taipei sme videli, že voda s ob-
robenými políčkami siaha až necelé 
dva metre k  vysokým domom.

xxx
   Pri rozprávaní o najstarších pa-
miatkach obce, reč sa zvrtla aj na 
kostol. „Ale my sme tiež katolíci, 
ako vy. Veľmi rád sa pôjdeme po-
kloniť takému miestu, kde chodi-
li celé stáročia za útechou vaši 
predkovia“ – dojemne vysvetľu-
je Shiuh-min. A tak o chvíľu už 
prichádza katolícky kňaz Michal 
Jenča a ochotne vysvetľuje neča-
kaným návštevníkom celú histó-
riu kostola od roku 1669, kedy bol 
vysvätený. Za tie stáročia prešiel 
kostol desiatkami rekonštrukcií 
a reštauráciami, no a vo vianoč-
ných dňoch pôsobí na každého 
naozaj povznášajúcim dojmom. 
Oceňujú to aj nečakaní hostia. 
Veru takých vzdialených katolí-

kov z ďalekej ázijskej cu-
dziny tu ešte nebolo.

xxx
   Taipei je štvormiliónové  
moderné hlavné mesto s 
ukážkovými architektonicky 
riešenými budovami, v kto-
rých sídlia svetoznáme kor-
porácie a veľké fi rmy, ktoré 
udávajú tón ázijskej ekono-
mike. Taiwan sa stal syno-
nymom pre rozvoj elektro-
niky, výroby LCD obrazo-
viek, mikropočítačov. Veď 
70% mobilov a až 80% 
laptopov na svete sa vy-
rába práve tu. Nečudo, že 
na hlavu obyvateľa vychá-
dza až 30 200 dolárov HDP. 
Taiwan ma štvrté najväčšie 
devízové a valutové rezer-
vy. A tak životná úroveň je 
tu naozaj vysoká. Svedčí 
o tom aj fakt, že muži sa tu 
dožívajú 75 rokov a ženy o 
6 rokov viac. Zaujímavé je 
aj to, že taiwanské veľké fi r-

my sa udomácnili aj na Slovensku. 
V Dubnici nad Váhom je fi rma Del-
ta Elektronisc, v Trenčíne AU Optro-
nisc, v Nitre fi rma Foxconn. Práve 
posledná bola vyhodnotená v uply-
nulom v prvej desiatke najúspešnej-
ších fi riem na Slovensku.

xxx
   Tohtoročná zima nie a nie uká-
zať tú správnu tvár. Ale hostia sa 
dali nalákať práve na ten sneh. 
Ešteže  Bučník so svojou ume-
lou prikrývkou nesklamal. Rodi-
čia horko ťažko zvládali prvé kro-
ky na lyžiach, o to viac sa čini-
li ich potomkovia. Vďaka ochot-
ným polomským inštruktorom sa 
už na tretí deň s veľkou vervou 
spúšťali dolu svahom, A tak dolu 
Bučníkom zneli neraz veselé po-
kriky v neznámom jazyku. Bola to 
mandarínska čínština.
   A predsa sa len slovenské hory 
zmilovali v predposledný deň 
roka. Od rána sa vyčasilo a tak 
jazda lanovkou na zasnežený 
Chopok a nádherná panoráma na 
okolité hory a prírodu zanechali 
na tvárach taiwanských priateľov 
úsmev. Ten povie viac ako slová v 
hociktorom jazyku.

Anton Fillo

Polomka v obrazoch

Kúpim kompletný slávnostný ženský 
kroj aj s kapkou, prípadne aj s partou. 
Tel: 0907113548

Prijmite kytičku šťastia, čo nikdy nezvädne a čarovný 
balíček zdravia, ktorý sa nikdy neminie.
Oslávencom želáme všetko najlepšie, zdravie šťastie a opti-
mizmus do ďalších rokov života.
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Vďaka tomuto  Projektu sme na našej škole uskutočnili už veľa 
zmien. Súčasťou Projektu  je nielen podporovanie tvorivosti 
a rozvoja kreativity žiakov a učiteľov, ale aj interakcie medzi tý-
mito subjektmi. Jedným z príkladov je aj ukážka vlastnej tvorby.

Dnes, keď doba dobu strieda, spieva o tom každá trieda, 
Že život tu máme skvelý, musíme byť ale bdelí. 
Preto stále zas a zas znie pieseň o nás.

Dnes, keď história letí a do školy bežia deti,
Rozhodnúť sa, to je veda, či zlá známka spať nám nedá!
Preto stále zas a zas znie pieseň o nás.

Tisíc otáznikov v hlave,  odpovede žiadnej práve, 
Dobrá rada, tá ti vraví: „Zlé chyby už neopravíš!“
Preto stále  zas a zas znie pieseň  o nás.
 
Keď škola ti zbohom dáva, budúcnosť už z diaľky máva.
Čos ´nestihlo, dnes sa musí, bo učka nás v šťave dusí!
Preto stále zas a zas, znie pieseň o nás.

Vždy svieži, jak záblesk vody , účes čo nevyjde z módy.
Byť v tej najsprávnejšej chvíli a nikdy sa nepomýliť!
Preto stále zas a zas znie pieseň o nás.

Už nám duše placho znejú, nerozhodnosťou sa chvejú.
Kroky s cudzími sa stretnú, naše osudy sa pretnú.
Preto stále zas a zas znie pieseň o náááááááááááás.

Marika Orovčíková a deti zo Základnej školy

BELKO MOTO TEAM
Občianske združenie 35980389

Sládkovičova 33, Polomka 97666
 

Dobrovoľný hasičský zbor Polomka
Občianske združenie 00177474 SID 4105

Osloboditeľov č. 12, Polomka 97666

Občianske združenie
pri Súkromnej základnej umeleckej škole v Polomke

Občianske združenie 35991402
Osloboditeľov 8, Polomka 97666

Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplate-
ní dane nám môžete do 30.3.2014 priniesť do umeleckej ško-
ly, alebo vhodiť do schránky školy (Osloboditeľov 8, Polomka, 
budova pri hlavnej ceste), alebo odovzdať triednemu učiteľo-
vi a my to za Vás odnesieme na daňový úrad !!!

Pumpa fi t-klub Polomka
Občianske združenie 42187958
Jesenského 4, Polomka 97666

 
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Polomke

Občianske združenie 37832328
Komenského 34, Polomka 97666

 
SPOLOK PRE OBNOVU DEDINY

Občianske združenie 37820150
Kukučínova 3, Polomka  97666

Spolok pre obnovu kultúry a tradícií BREZINKY
Občianske združenie 42303907

 Clementisova 7, Polomka 97666

Telovýchovná jednota TATRAN Polomka
Občianske združenie 17060362

Osloboditeľov 12, Polomka 97666
 

Tradície, Rozvoj, Ekológia Našej Dediny (TREND)
Občianske združenie 35986620

Polomka 97666

Vážení čitatelia Polomských 
noviniek, dovoľte mi obozná-
miť vás s našou matičnou vy-
chádzkou, Banskobystrických 
matičiarov do vašej obce Po-
lomka. Volám sa Bruno Ko-
rytko, pre matičnú vychádzku 
do Polomky sme sa rozhod-
li na základe podnetov o zla-
tých rukách miestnych rezbá-
rov. Polomka je dedina môj-
ho detstva, dedina mojej prvej 
školy, prvých priateľstiev, pr-
vej lásky. Dedina troch starých 
mám a prekrásnej prírody. V 
sobotu 25.1.2014 sme v Ban-
skej Bystrici nastúpili do rých-
lika a doviezli sme sa do Po-
lomky. Naše kroky v Polomke 
viedli zo stanice popri potoku 
na Kaštieľ k majstrovi Ing. Fer-
kovi Oceľovi. Ferkove drevené 
nádhery má prvýkrát oslovili v 
Hrušove na Hontianskej pará-
de. Pán majster Ferko Oceľ 
nás čakal a uviedol do svojej 
dielne. Pekne nás matičiarov 
privítal a oboznámil so svojou 
prácou, od prvých začiatkov 
až po súčasnosť. Dostal mno-
ho otázok od rezbárov, fach-
manov. Jeho odpovede boli 
mimoriadne zaujímavé a hod-
né dlhoročného majstra zras-
teného s drevom a s prírodou. 
Na pamiatku sme sa odfoto-
grafovali s majstrom a domov 
som sa vracal s malým dreve-
ným krčiažkom, ktorý mi bude 
pripomínať pekné a užitočné 
stretnutie. Od majstra Oce-
ľa sme išli na obed do Bum-
barasu - miestnej reštaurácie 
na tanier bryndzových halu-

   Rekonštrukciou plynovej kotolne v Základnej 
škole na biomasu - drevnú štiepku sa vytvo-
rila možnosť vykurovať aj ďalšie obecné bu-
dovy - Materskú školu, Základnú umeleckú 
školu, Obecný úrad, Lekáreň a Kultúrny dom. 
Všetky budovy boli vykurované zemným ply-
nom. Rozvody tepla sú realizované z predizo-
lovaných potrubí –izolovaná rúra priemeru 200 
mm s dvoma potrubiami vo vnútri, a sú vede-
né bezkanálovo v zemi prevažne v zelených 
pásoch, v hĺbke 1,2 m. Výkon kotolne na bio-
masu je 2 x 500 kW. Existujúce kotle na zem-
ný plyn sa odstránili. Kotolňa je v základnej 
škole, kde po vykonaní stavebných úprav pre 
osadenie kotlov a ostatnej technológie kotol-
ne a strojovne sa osadili dva kotle Heizomat 

výkonu á 500 kW. Sklad paliva je nový ved-
ľa objektu školy pôdorysných rozmerov 5,0 x 
9,35 m-2 samostatné zásobníky. Potrubia sú 
vedené do každého objektu a za vstupom je 
sada uzáverov. V ryhe je vedený aj komuni-
kačný kábel, pre možnosť efektívnejšieho ria-
denia chodu kotolne. Bolo potrebné vybudo-
vať aj pretlak pod cestu I/66 pre napojenie Kul-
túrneho domu.Stavba sa realizovala v obdo-
bí 05/2013-02/2014. Stavba bola fi nancova-
ná z 95% z príspevku Európskej únie a štát-
neho rozpočtu, 5 % fi nancovala obec. Celko-
vý investičný náklad bol podľa  zmluvy o die-
lo 789 307,96 €. 

Ing. Stanislav Príboj,
stavebný úrad Polomka

Neprehliadnite
Aj v našej obci pôsobia organizácie, ktoré sa uchádzajú o 2% 
z vašich daní. Prejavte patričnú dávku lokálpatriotizmu a vy-
berte si jednu z nich, ktorej fi nančnú podporu poukážete.

A ako sa zmena vykurovania dotkla bežného života v jednotlivých budovách?
ZŠ: Sme veľmi radi, že Projekt  Zmena palivovej základne ZŠ , realizovaný Ocú Polomka, alter-
natívnym spôsobom vykurovania štiepkou prispel ku kvalitnejšej výučbe telesnej výchovy tým , 
že  v našej telocvični je oveľa teplejšie. Kým v minulosti žiaci mnohokrát nemohli cvičiť pre veľmi 
nízku teplotu vzduchu v tomto prostredí, dnes  takýto problém nemajú. Hodiny telesnej výchovy 
plynule spájajú premenu našej školy na modernú.
FSk Brezinky: Po minulé roky sme sa počas zimných mesiacov v kultúrnom dome vymrzli. Te-
raz po prechode na nové kúrenie je situácia lepšia. Vo vestibule a v šatniach je príjemná teplo-
ta, na javisku je chladnejšie, je tam ešte únik tepla. Ešte neboli také mrazy ako po minulé roky, 
ale pocitovo je v kultúrnom dome teplejšie.
ZUŠ: Táto zmena systému vykurovania budove ZUŠ veľmi prospela. Po začiatočných výpad-
koch, kým sa ,,vychytali muchy“, je kúrenie bezproblémové a v učebniach je stála komfortná tep-
lota. Problémové prechodné obdobie sme zvládli aj vďaka pánovi starostovi, ktorý vždy prompt-
ne reagoval na výpadok kúrenia a situáciu ihneď riešil.
Tulibanda: Škoda, že sa toho nedožiu Tuli. Teplo v kultúrnom dome, to bol za veľa rokov len 
taký nesplniteľný sen. V suteréne, kde má skúšobňu Tulibanda, tam je zima aj v lete, no a v zime 
tak maximálne smrad z nedobre fungujúcej kotolne. Takže keď hrať, tak dobre oblečený, no a 
sem-tam sa zohriať aj zvnútra, lebo by nám boli prsty okľaveli a crompeľ na nose narástol. A od-
razu - teplo. Nezvyk. Ak to takto pôjde ďalej, tak sa už nebude treba ani potužovať a prepytujem 
možno z nás budú abstinenti. No trest. Škoda, že sa toho nedožiu Tuli.

Stavba Zmena palivovej základne ZŠ
a obecných budov

Budujeme kvalitnú
a modernú

školu pre deti v Polomke

Matičná
vychádzka
šiek. Počas čakania na chutný 
obed som prítomných matičia-
rov oboznámil s históriou reš-
taurácie. Za mojich detských 
čias som každú nedeľu chodil 
do kina v tomto objekte. Spo-
menul som aj Polomskú pre-
miéru fi lmu Jerguš Lapin s 
hlavným predstaviteľom Jer-
guša Lapina a štábu fi lmárov. 
Po obede a vypití rumového 
čajíku sme cez námestie prešli 
na Košarky, k domu môjho ne-
bohého priateľa Ferka Medve-
da-”Bubenika”, tam nás čakal 
druhý rezbár Marek Piliar, zná-
my výrobou črpákov. Keď sme 
zabočili do uličky k domu maj-
stra Mareka, hneď som tušil, 
že Marek je rodina môjho dob-
rého priateľa Jožka Piliara. Po 
srdečnom uvítaní nás pán do-
máci zaviedol do svojho krá-
ľovstva - Polomského folkló-
ru. Boli sme veľmi prekvape-
ní z tej nádhery. Nachádzali sa 
tam prekrásne črpáky, zvon-
ce, keramika, výšivky, píšťa-
ly a množstvo iných ľudových 
výrobkov nás očarilo. Celé 
podkrovie bolo doslova jasa-
júce tou krásou folklóru. Ťaž-
ko sa nám matičiarom odchá-
dzalo z toho krásneho miesta. 
Marekova mamička nás uvie-
dla do obývačky svojho bytu 
k prestretému stolu. Tokajské 

vínečko a kávička boli ozdo-
bou nášho rozprávania a spo-
mínania. Všetci sme sa poďa-
kovali domácim a rozlúčili sa 
s prísľubom letného návratu. 
Naša cesta smerovala na že-
lezničnú stanicu. Po príchode 
do vestibulu stanice som mati-
čiarom rozdal prospekty o Po-
lomke od pani Durčenkovej. 
Za prospekty a novinky sme jej 
veľmi vďační. Náš pobyt v Po-
lomke sa chýlil ku koncu. Zra-
zu sa otvorili dvere na čakár-
ni a dovnútra vošiel manžel-
ský pár. Pán sa pri mne zasta-
vil a pozdravil ma. Obzrel som 
sa a prezrel som si ho. Opý-
tal sa, či ho poznám a tiež, že 
on mňa áno. Tuho som popre-
mýšľal a z úst mi vyšli dve slo-
vá - Milan Pohančaník. Bol to 
môj spolužiak. Nevideli sme 
sa 50 rokov. Po chvíli vošiel do 
stanice rýchlik a boli sme nú-
tení sa opäť rozlúčiť. Nastúpi-
li sme a odišli z môjmu srdcu 
blízkej Polomky. V kupé vlaku 
sme sa rozprávali o našich zá-
žitkoch prežitých na dnešnej 
matičnej vychádzke. Všetci 
sme sa zhodli, že naše zážit-
ky prekonali aj všetky očaká-
vania. Za účastníkov zodpo-
vedný vedúci Bruno Korytko 
s manželkou Melániou, ses-
trou Evkou, priateľom Ivanom 
a manželkou Boženkou Buga-
ňovcami, rezbára, maliara Ma-
riana Mikloša a jeho kolegu 
Imricha Madlušku. Ďakujeme 
Ing. Ferkovi Oceľovi, Marekovi 
Pilarovi a jeho mamičke Evke 
Piliarovej.
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   Prvé kolo voľby prezidenta SR sa koná 15.3.2014 a druhé kolo 29.3.2014
Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o 
spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o 
jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskor-
ších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa koná 
na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hla-
sovanie na zastupiteľských úradoch, elektronické hlasovanie) zákon ne-
upravuje.
   Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej re-
publiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň vo-
lieb na území Slovenskej republiky (oprávnený volič).
   Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
   Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republi-
ky hlasuje mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname oprávnených voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek voleb-
nom okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského preu-
kazu, ak si ho vyžiadal.
   Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republi-
ky a dostaví sa v deň voľby do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na úze-
mí Slovenskej republiky, bude po predložení platného slovenského ces-
tovného dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených voličov. Dopísanie 
do zoznamu oprávnených voličov zaznamená okrsková volebná komisia 
v jeho cestovnom doklade.

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania
   Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju to-
tožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do vo-
lebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná ko-
misia do zoznamu oprávnených voličov. Voličský preukaz okrsková vo-
lebná komisia voličovi odoberie a pripojí k zoznamu oprávnených voličov.
   Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov oprávnených 
voliť prezidenta Slovenskej republiky, dostane volič od okrskovej volebnej 
komisie prázdnu úradnú obálku opatrenú štátnym znakom Slovenskej re-
publiky a hlasovací lístok.
   Po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka vstúpi volič do priestoru urče-
ného na úpravu hlasovacích lístkov.
   V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov označí volič na hla-
sovacom lístku kandidáta, za ktorého hlasuje. Označenie sa vykoná tak, 
že volič pri vybranom kandidátovi urobí značku „X” v rámčeku pred priez-
viskom kandidáta. Po označení kandidáta vloží volič hlasovací lístok do 
obálky.
   Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral 
do tohto priestoru okrsková volebná komisia  hlasovanie neumožní.
   Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do 
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho 
upravil hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vložil do obálky. Členovia 
okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Za voliča, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť obálku do vo-
lebnej 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 a zdržiava sa v 
čase voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt alebo má voličský preukaz, má 
právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do pre-
nosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vy-
šle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schrán-
kou, obálkou a hlasovacím lístkom. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala taj-
nosť hlasovania.

web min. vnútra SR

   Dňa 26.12.2013 sa uskutočnil III. ročník vianočného volejbalového turnaja ulíc v našej obci Po-
lomka. Turnaja sa zúčastnili hrači troch ulíc v družstvách Hradzká, Nižný koniec, Hasiči. Hos-
ťom bolo družstvo z Heľpy.   
   V príjemnej vianočnej atmosfére zvíťazilo družstvo Hradzká pred Heľpou a Nižným koncom. 
   Nadšenci tohoto športu pravidelne trénujú každú stredu a už aj sobotu o 18.00 hod. v telo-
cvični ZŠ. Veríme, že záujem o túto loptovú hru v našej obci bude stúpať, preto Vás radi uvíta-
me v telocvični.                                                                                                            Ján Černák

   Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela záko-
na rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po 
okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe 
viditeľne umiestnené refl exné prvky alebo oblečený refl exný 
bezpečnostný odev. 
   V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiest-
nenie refl exného prvku na dobre viditeľnom mieste pohybli-
vej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie 
ku vozovke – stredovej deliacej čiare.
   Ďakujeme, že svojim zodpovedným správaním si chráni-
te život a zdravie pred nepriaznivými následkami dopravných 
nehôd.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Vianočný volejbalový turnajUPOZORNENIE PRE CHODCOV

Právo voliť prezidenta
Slovenskej republiky


