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Rozšantený jarný dáždik
na komôrku zaklope:
,,Vstávaj hore, mládenče,
poďme kúpať dievčence,
netreba ti žiadny dáždnik,
schyť z klinčeka vedierce!“
Vresku, smiechu pri studnici,
plno vody i v suknici,
gazdinky sa pretekajú,
Janka za stôl usádzajú,
vína, hriate i klobásky,
šunku, vajká, všetko z lásky.
Iba dáždik utícha,
prechladol a len kýcha.
Smrkol by si aj on rád,
no nemôže neborák

(Podľa veľkonočných ľudových tradícií)

Slniečko predjaria
Zima sa ešte nevzdáva,
len pomaličky zaspáva.
Slniečko slabé predjaria
jej brány tíško zatvára.

   Vzhľadom k nárastu sťažností občanov na túlajúce sa psy v našej obci, obec vyzýva ma-
jiteľov psov, aby si plnili svoje zákonné povinnosti v súvislosti s chovom psov a zabráni-
li svojim psom, aby sa voľne pohybovali na verejných priestranstvách a na uliciach. Tieto 
psy ohrozujú všetkých občanov, deti a v neposlednom rade aj poštové doručovateľky, kto-
rým enormne sťažujú výkon práce.
   Obec v tejto situácii pristúpila k opatreniu na riešenie tejto už neúnosnej situácie. Opa-
kovane bude objednávaná firma zaoberajúca sa odchytom psov. Cena výjazdu tejto firmy je 
500 €. V prípade odchytu túlavého psa bude táto suma vymáhaná od majiteľa chyteného psa. 
   Preto dôrazne žiadame majiteľov psov, aby zabránili svojmu psovi voľne sa pohybovať 
po obci a aby vykonali všetky opatrenia ako oplotenie, úväzisko - na svojom pozemku, kto-
ré znemožnia psom voľný pohyb v obci.

   Starosta obce pán Lihan pri-
vítal na zasadnutí poslancov 
obecného zastupiteľstva  a  
ostatných prítomných. 
   Podľa prezenčnej listiny kon-
štatoval, že na zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslan-
cov, čím bolo zasadnutie uzná-
šania schopné. 

Folklórna skupina Brezinky 
Vás srdečne pozýva na re-
prízu výročného programu 
10. apríla 2010 o 18.30 hod.
kultúrny dom v Polomke
vstupné: 1,50 €
Predpredaj: kancelária kul-
túry v KD Polomka
V prípade väčšieho záujmu 
divákov sa pridá ešte jed-
no predstavenie o 16.00 hod.

   Na začiatku stretnutia starosta 
informoval prítomných občanov 
o plánoch na najbližšie obdobie. 
Jedná sa o viacero schválených 
či rozbehnutých projektov týka-
júcich sa kanalizácie, ciest, zá-
kladnej školy, opráv obecných 
budov a podobne. Potom na-
sledovali otázky občanov, ktoré 
sa týkali ako spomínaných ak-
cií, tak aj ostatných problémov, 
ktoré trápia ľudí. Rezonovali 
medzi nimi otázky týkajúce sa 
miestnych komunikáciám, cesty 
66, i psov, ktoré sa po nich voľ-
ne túlajú, výrubov stromov, in-
vestícií na lyžiarskom vleku, ro-
zostavanej budovy za Bumba-
rasom, neporiadku na súkrom-
ných priestoroch či stavu Ždiar-
skeho potoka.
   Áno, viem, že tohtoročné 
stretnutie starostu s občan-
mi sa uskutočnilo 21. februá-
ra o 15,00. hod. A mohlo to ve-
dieť hádam všetkých skoro 3200 
obyvateľov našej obce. Informá-
cie o tomto stretnutí boli zverej-
nené v Polomských novinkách, 
neraz hlásené v miestnom roz-

   Polomčania si pripomenuli rok od tragédie pri lyžiarskom 
stredisku. Na železničnom priecestí pri zrážke autobusu s 
vlakom vtedy zahynulo dvanásť ľudí.
   O deviatej hodine a piatej minúte sa na kostole rozozneli všet-
ky zvony. Dekan Jozef Palušák vyzval ľudí na prvej spomienko-
vej omši, aby sa na chvíľu ponorili do tichej modlitby a uctili si tak 
pamiatku obetí a bolesť pozostalých.
   V mrazivom tichu sa tak kostolom rozliehal len hlas zvonov. 
Spustili ich presne v čase, keď sa pred rokom ozvala pod lyžiar-
skym strediskom hrôzostrašná rana. Dedinou sa po chvíli rozlie-
hali sirény záchranárskych áut a vrtuľníkov. 
   Dnes sa na mieste nešťastie opäť objavilo aj záchranárske auto. 
Jeho osádka si však prišla rovnako ako ostatní ľudia uctiť pamiatku 
obetí, ktorí na mieste predčasne ukončili pozemskú púť.  
   Pri pamätníku sa starosta obce Ján Lihan poďakoval všetkým, 
ktorí sa prídu do Polomky zotaviť a oddýchnuť si v prostredí, ktoré 
im obec ponúka. „Je nám ľúto, že ľudia z Bánoviec nad Bebra-
vou nestihli načerpať nové sily,“ povedal Ján Lihan v príhovore pri 
pamätníku.  Primátor Bánoviec nad Bebravou Stanislav Šiko pri-
šiel do Polomky aj dnes. Na mieste havárie bol v priebehu roka 
po tretí krát. „Treba mať na pamäti, že keď nás vie bolesť zjed-
notiť, musíme na to myslieť aj vo chvíľach, keď  nám je lepšie a 
prejavovať si lásku v tom najlepšom zmysle slova,“ dodal Stani-
slav Šiko. Veľkú spomienkovú akciu pri pamätníku v obci neor-
ganizovali. Pre bezpečnosť na ceste vyzvali ľudí, aby si spravili 
prechádzku v priebehu dňa a pamiatku obetí si uctili aj jednotlivo. 

Ján Siman, www.horehronec.sk

Stretnutie
starostu

s občanmi

„15. marca sa znova po roku uskutočnilo tradičné stretnutie starostu a občanov“

hlase, boli aj na stránke obce. 
Čo myslíte, koľkí využili mož-
nosť priamo sa spýtať starostu, 
ako toho najkompetentnejšieho 
na zodpovedanie ich otázok o 
veciach, ktoré ich možno dáv-
no trápia, alebo by len chceli in-
formácie do budúcna, čo obec a 
nás, občanov, čaká?
   Vlaňajší text v úvode článku 
som použil preto, lebo keď som 
si pozrel moje poznámky z tohto 
stretnutia a článok spred roka, 
zistil som, že som chcel písať 
v podstate o tom istom. A nie 
je to pre to, že by sa problémy 
neriešili. Za ten rok sa v našej 
obci udialo hodne, ale to tí, čo 
sledujú dianie v obci dobre ve-
dia. (Teda vlastne to vedia asi 
všetci, keďže takmer nikto sa 
na nič neprišiel spýtať.) To, že 

sa otázky a problémy opakujú, 
neznamená, že sa nimi starosta 
spolu s ostatnými predstaviteľ-
mi obce nezaoberajú. Nie všet-
ko je však možné riešiť na lokál-
nej úrovni. Starosta, takisto ako 
aj my všetci občania, musí reš-
pektovať zákony tohto štátu a 
nemôže ich meniť podľa potre-
by. Takisto môže minúť iba toľ-
ko peňazí, koľko obec má. Ne-
môže ani spomaliť, ani urýchliť 
čas, nemôže skrátiť, ani predĺ-
žiť zákonom stanovené lehoty. 
Nemôže nikoho donútiť praco-
vať, nemôže nikomu zobrať so-
ciálne dávky, nemôže na ulici 
usmrtiť túlavého psa.
   Nie, nerobím starostovi advo-
káta, reklamu. Ale viem, že nie 
všetko sa darí urobiť tak, aby to 
vyhovovalo všetkým. Nie všet-
ko sa podarí tak, ako by človek 
chcel, ako si naplánoval. Nie 
všetko vidno na prvý pohľad.
   Neexistuje absolútna čierna 
ani absolútna biela. A problé-
my sa nevyriešia tým, že o ne 
nemáme záujem...

František Hereta

Dôležité upozornenie

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce zvo-
lal zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 18. febru-
ára 2010 o 18.00 hod. do obradnej miestnosti v Polomke.

   Obecné zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie správu o plnení 
uznesení obecného zastupiteľ-
stva a kontrolnej činnosti, ktorú 
predložil hlavný kontrolór obce 
Ing. Svetlák  
   Správu o zhodnototení stavu 
bezpečnosti a vývoja krimina-
lity za rok 2009 prečítal starosta 

obce z dôvodu že zástupca OO 
PZ sa zasadnutia nezúčastnil.  
   Príslušníci OO PZ Pohore-
lá zaznamenali zvýšený ná-
rast kriminality, trestných činov 
a priestupkov v Polomke. Po-
slanci sa preto v diskusii veno-
vali aj možnosti umiestniť v obci 
kamerový systém.
   Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo plán kultúrno-výchovnej 
činnosti na rok 2010, ktorý vy-
pracovala komisia pre kultú-
ru v súlade s rozpočtom obce 
na tento rok. 
   Obecné zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie správu o vý-
sledkoch inventarizácie za rok 
2009 s tým, že v základnej ško-
le nebolo možné vykonať fyzic-
kú inventúru  z dôvodu prestav-
by školy. Inventúru je potrebné 
vykonať do konca júna 2010. 
V rámci diskusie o získava-

 1/   Otvorenie
 2/   Voľba návrhovej komisie
 3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
 4/   Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2009
 5/   Schválenie plánu kultúrno-výchovnej činnosti za rok 2010
 6/   Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2009
 7/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
 8/   Správy o činnosti komisií obecného zastupiteľstva  za rok 2009
 9/   Priebežná správa o lyžiarskom vleku
10/  Rôzne
11/  Interpelácia a diskusia

(Dokonč. na str. 2)

Smutné výročie

Mária Oceľová

Veľkonočný dáždik

Ski centrum Polomka - Buč-
nik Vás srdečne pozýva 20. 
3. 2010 na Krnačkové pre-
teky 8.00 - prezentácia pre-
tekárov 11.00 - štart 14.00 
- vyhodnotenie Zároveň sa 
uskutoční 8. ročník lyžiar-
skych pretekov žiakov zá-
kladných škôl Horehronský 
Bučnik 9.00 - štart čaká Vás 
skvelá zábava, napínavé sú-
ťaženie, adrenalín

Pozvánka



Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí
a v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 30. marca 2010 uplynie 5 rokov od 
smrti nášho milovaného syna, manžela, 
otca a brata

Jána Buvalu
S láskou spomínajú rodičia, brat Jozef,

manželka, syn Ján, dcéra Janka s rodinou
a vnučka Stelka.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2010

v mesiaci marec 2010
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   Výtvarníci ZUŠ vykročili do roku 2010 vo veľkom štýle. S veľ-
kou chuťou pripravovali svoje výtvarné práce na 2. ročník celo-
školskej súťaže ZUŠ v Polomke, kde každý žiak vystavoval svo-
je dielo. Výstavu otvorila vernisáž, na ktorej vystúpili hudobníci  
ZUŠ a návštevníci mohli prideľovať body najzaujímavejším  prá-
cam. Na prezentácii ZUŠ 12. 2. 2010 boli ocenení žiaci:
  v 1. kategórii: Jakub Kohút, Nikolka Maruškinová a Simon-
ka Mesarkinová
  v 2. kategórii: Soňa Potkányová, Branko Dupák a Erik Hruška
  v 3. kategórii: Dajana Ďurčová, Marianka Piliarová a Maj-
ka Buvalová
Cenu poroty si odniesol Ferko Šuchaň a Adrik Ševc. Všetky ob-
rázky sú krásne a volajú po ocenení. Aj sa dočkajú. Budú zara-
dené do  zlatého, strieborného a bronzového pásma. Už teraz 
sa tešíme na ďalší ročník súťaže.
Erika Šándorová, VO ZUŠ

Ó, Ježišu, trpkosť žlče a octu,
ktorú si z lásky ku mne vypil,
korím sa Tebe i Tvojmu Otcu,
veď môj hriech Ťa na kríž pribil.

Narodení:  Fizoľa Erik, Hronská 28

Prihlásení: Minat Renáta, Bernolákova 23

Odhlásení: Kleschtova Jana, Osloboditeľov 11
                  Málik Peter, Janka Kráľa 44
                  Pušková Linda, Hronská 43
                  Schilling Janka, Zápotockého 58
                  Schilling Mário, Zápotockého 58

Zomretí:     Lihanová Elena, Sládkovičova 27 – 75 rokov
                  Štajerová Anna, Hronská 35 – 79 rokov
                  Bovová Vilma, SNP 110 – 81 rokov
                  Miklošková Agnesa, Janka Kráľa 22 – 87 rokov
                  Tokár Ján, Komenského 3 – 53 rokov
                  Maruškinová Margita, SNP 127 – 72 rokov

Počet obyvateľov k 28. 2. 2010 – 3025

Kaštanová Emília, Štúrova 27 – 80 rokov
Guzmová Mária, Kukučínova 17 – 97 rokov

Ako ruža pekne kvitne, tak nech kvitne život Váš.Nech 
Vám šťastie s láskou svieti, nech Vám žičí osud Váš.
Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám pri Va-
šom jubileu zaželať. Nech slza bolesti Vám tvár nikdy ne-
zmáča,žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča, nech 
len zdravie, šťastie, láska a dobrota, sú náplňou ďalších 
rokov Vášho života.
   Oslávenkyniam srdečne blahoželáme a prajeme im veľa 
veľa zdravia a spokojnosti.

1 osoba- neseparuje odpad      9 € - 271 Sk
Chalupári                                20 € - 602,50Sk

Občania, ktorí separujú odpad
1 osoba                                  7 € - 211 Sk
2 osoby                                14 € - 422 Sk 
3 osoby                                21 € - 633 Sk
4 osoby                                28 € - 844 Sk

Predám RD na Ulici želez-
ničnej č. 16, UK plynové, 
WC, kúpeľňa, záhrada.
Cena :  29500  eu r. t e l . 
0902461268.

...

   Dňa 3. 3. 2010 sa naše deti 
z triedy p. učiteľky E. Kubíko-
vej, z Materskej školy Polomka 
v rámci témy Marec – me-
siac knihy, zúčastnili návšte-
vy miestnej knižnice v Po-
lomke. Deti si objasnili nie-
len teoretické poznatky o tom, 
ako sa v knižnici máme sprá-
vať, aké rôzne knihy a časopisy 
sa v nej nachádzajú, a tak isto 
im bol objasnený aj systém ka-
tegorizácie kníh. Deti si vypo-
čuli i dve rozprávky na starom  
gramofóne. 
   Deti sú snáď najvďačnej-
šími čitateľmi. Dokážu príbe-
hy prežiť a vziať si z nich i po-
naučenie. A práve preto je vý-
chova ku knihám najúčinnejšia 
v detskom veku. Vedia to i ro-
dičia, ktorí medzi prvými hrač-
kami pre svoje deti kúpia kniž-
ku, a samozrejme, pedagógo-
via, ktorí sa snažia primäť žia-
kov k tomu, aby knižka bola ich 
kamarátom. 
   Aj pani učiteľky z materskej 
školy sa snažia, aby ich de-
ťúrence knihy poznali a vede-

Poplatky za zvoz odpadu na rok 2010 
Študenti stredných a vysokých škôl bývajú-
cich na internátoch 2 € - 60,-Sk - je potrebné 
doložiť potvrdenie o  návšteve školy. Občania 
pracujúci v zahraničí a v mestách na Sloven-
sku /Ba, KE/ - 4,5 € – 135,50 Sk - je potrebné 
doložiť fotokópie platných pracovných zmlúv. 
Poplatok je nutné zaplatiť do konca marca 
tohto roku.

Poďakovanie
li z nich  neskôr čerpať mno-
hé zaujímavosti. A tak prá-
ve v tomto mesiaci so svojimi 
žiakmi navštívili našu obecnú 
knižnicu. Zalistovali si v roz-
právkových knižkách a v le-
porelách.
   Týmto by som chcela poďa-
kovať Obecnému úradu Po-

lomka, že  nám umožnil nav-
štíviť našu obecnú knižnicu, 
ale hlavne pani Diane Ďurčen-
kovej, že bola pri toľkej práci 
ochotná sa venovať našim je-
denástim deťom a ukázala im, 
ako to v knižnici funguje. Ďa-
kujeme.

Emília Kubíková, učiteľka
materskej školy a praktikantka,

Lenka Fašková.

Mladí výtvarníci

Riaditeľstvo Materskej 
školy v Polomke oznamu-
je rodičom, že zápis detí 
do materskej školy sa 
koná do konca marca den-
ne v pracovných dňoch od 
8.00 – do 16.00 hod v bu-
dove MŠ.

Zápis detí
do materskej

školy

Oblastný výbor Sloven-
ského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Brezne 
pozýva bývalých členov 
ZO SZPB Polomka a no-
vých záujemcov o člen-
stvo v SZPB na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční dňa 
26.3.2010 ( piatok) o 16.00 
hod. v sobášnej miestnos-
ti kultúrneho domu v Po-
lomke za účasti predse-
du SZPB Ing. Pavla Seč-
kára PhD. Cieľom stretnu-
tia je obnovenie činnosti 
ZO SZPB v Polomke.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

ní finančných zdrojov z fondov 
EÚ poslanci vyzdvihli prínos 
úspešného projektu – zmena 
palivovej základne – pre našu 
obec z dôvodu úspor na vyku-
rovaní obecných budov. 
   Správy o činnosti jednotlivých 
komisií pri OZ v Polomke pred-
ložili ich predsedovia.
   Za komisiu pre rozpočet a fi-
nancie p. Brozman, za kultúr-
nu komisiu p. Hereta,  za komi-
siu výstavby a ÚP p. Jagerčík, 
za komisiu životného prostre-
dia p. Muška. Správu komisie 
pre ochranu verejného záuj-
mu  a správu komisie pre šport 
a agroturistiku  prečítal staros-

ta obce.    
   Priebežnú správu o lyžiar-
skom vleku poslanci zobra-
li na vedomie s tým, že koneč-
né zhodnotenie bude môcť byť 
po ukončení lyžiarskej sezóny. 
Poslanci sa na tomto zasadnu-
tí zaoberali aj potrebou náku-
pu paženia pre výkopové prá-
ce, ktoré pri stavbe kanalizácie 
vykonávame. Na záver zasad-
nutia starosta obce informoval 
poslancov o nevyhovujúcom 
technickom stave motorového 
vozidla Škoda – Felícia, kto-
ré je nadmieru opotrebované 
a v dohľadnej dobe bude nut-
ná jeho výmena za iné vozidlo.  

Janka Hebeňová

(Dokonč. na str. 2)

Spracujem účtovníctvo, 
daňové priznanie, pod-
nikateľský zámer na do-
táciu z ÚP. Poradím v 
oblasti financií, vkla-
dov, stavebného spore-
nia, úverov a poisťovníc-
tva. Mária Pohančaní-
ková Jánošíkova 9 č. t.: 
0905846410

Mária Oceľová

Kryha
Po Hrone pláva biela kryha,
žiadna stopa, ani ryha.
Oprie sa o strom. Zastane.
Bude z nej ostrov? Zostane?

Pôstne
rozjímanie



   Po oficiálnych príhovoroch 
riaditeľa kultúrneho domu La-
dislava Snopka, bývalého bra-
tislavského župana Vladimíra 

Bajana, starostu 
Polomky Jána Li-
hana, za Brezinky 
Marty Pisárovej sa 
slova ujal richtár 
Pohroncov Juraj 
Sarvaš. Predsta-
vil divákom zvlášt-
neho hosťa večera 
akordeonistu Mi-
chala Červienku 
z Heľpy. Po jeho 
hudobnom úvode 
prišiel na rad krát-
ky film o Polomke, 
ktorého autorom 
je František Hereta. Po obra-
zovom predstavení našej obce 
to rozbalili Brezinky. Predsta-

vili sa programom Na mos-
te a divákom priblížili tradičné 
jarné práce na dedine. Čiste-
nie lúk, pranie na potoku, ale 

aj večernú zábavu na moste 
po namáhavej práci. Nechý-
balo ani úsmevné „ ohová-

ranie“ a riešenie susedských 
sporov o rozorané medze. Na-
koniec všetko dobre dopadlo 
ako v príbehu, tak i na javisku. 
Nasledovala večera a zába-
va pri ľudovej i modernej hud-
be. Skvelú zábavu prerušilo len 
žrebovanie tomboly. Do tom-
boly prispel aj Martin Kalman, 
zaoberajúci sa aj umeleckým 
rezbárstvom. Že mu to ide od 
ruky, presvedčil celé Horehro-
nie nedávno na Šumiaci. Do 
tomboly venoval jedno zo svo-
jich diel. Aj Pohronci venova-
li hodnotné ceny a zahanbiť sa 
nedali ani Polomčania. Vy-
chýrené voňavé výrobky z na-
šej pekárne, domáce mlieč-
ne výrobky, biely koláč, štrúd-
ľa, fajnové klobásky a slanin-
ka a množstvo iných cien boli 

lákadlom pre hos-
tí. No niektoré ceny 
mali aj inú hodno-
tu. Výherkyňa po-
lomskej kapky spo-
lu so svojou výhrou 
dostala ako bonus 
polomskú zavíjanku 
do vyhranej kapky. 
Mladého muža, vý-
hercu tanečnej ško-
ly, naše dievky vy-
zvŕtali v čardáši. Len 
mu tak nôžky lieta-
li. Zúčastnený hos-
tia svojim záujmom 
ocenili aj ženičky, 

ktoré ešte aj dnes tkajú po-
krovce, vyšívajú kapky a vyho-
tovujú súčasti polomského kro-

ja. Ich výrobky zaujali každého 
prichádzajúceho. Odpovedali 
na množstvo otázok a so zá-
ujmom sledovali, ako sa naprí-
klad pradie. No večer s prázd-

nym žalúdkom by asi nebol to 
pravé orechové. O to sa po-
starali naše kuchárky, ktoré už 
v stredu vypekali štrúdle a ko-
láče, vo štvrtok už cestovali do 

Bratislavy a v piatok 
ich čakala príprava 
jedla pre 400 ľudí. 
Asi im nikto nezá-
videl. No všetkých 
čakala dlhá ces-
ta domov. Šťastli-
vo sme pricestova-
li domov a po sta-
rostovom poďako-
vaní všetkým zú-
častnením za prí-
kladnú reprezen-
táciu obce sme sa 
rozišli domov ba-
žiaci po odychu.
Diana Ďurčenková
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Porota napokon rozhodla nasle-
dovne:

Klavír a Keyboard
1. kategória
1. miesto: Matúš Maruškin
2. miesto: Dominika Piliarová
3. miesto: Janka Ľuptáková
2. kategória
1. miesto: Veronika Ološtiaková
2. miesto: Zuzana Buvalová
3. miesto: Michaela Baboľová
3. kategória
1. miesto: neudelené
2. miesto: Radka Roštárová
3. miesto: neudelené

Gitara

Brezinky v Bratislave
Kultúrny dom Zrkadlový háj v Bratislave už 14 rokov organizuje večerné podujatia pod 
názvom Večer autentického folklóru. Polomka sa takéhoto podujatia zúčastnila už dva 
krát a tentoraz sme prijali pozvanie opäť, a to 19.2.2010. A urobili sme dobre, lebo ten-
to večer spoluorganizovalo aj občianske združenie Obec Pohroncov. Je to združenie 
rodákov z Polomky a Horehronia, ktorí sú hrdí, že oni sami alebo ich rodičia pochádza-
jú z tohto kraja. Spomienky na rodný kraj si oživujú nielen návštevou u nás, ale aj vy-
hľadávaním podujatí, kde horehronské folklórne súbory účinkujú. Nejedných sme stre-
tli aj v Detve na Podpolianskych folklórnych slávnostiach.

   Víťazi jednotlivých kategórií sa nám predstavili na Verejnom 
koncerte víťazov, ktorý sa konal dňa 12.2. 2010 v našej koncert-
nej sále. Predstavili sa nám víťazi nielen hudobného odboru, ale 
aj víťazi tanečnej súťaže s názvom Tanečné nádeje Horehronia. 
Nechýbal ani výtvarný odbor, ktorého verejná školská súťaž bola 
p. zástupkyňou a p. riaditeľkou slávnostne vyhodnotená a víťa-
zom boli udelené diplomy a ceny. Všetkým srdečne blahoželáme 
a prajeme veľa úspechov v ich ďalšom umeleckom napredovaní!

Tretí ročník súťaže ZUŠ
Od 8.-11. februára 2010 v Základnej umeleckej škole Polomka prebehol už tretí ročník 
školskej súťaže, ktorú organizujeme za pomoci Občianskeho združenia, ktoré pôsobí pri 
našej ZUŠ –ke. Žiaci súťažili vo všetkých hudobných odboroch a snažili sa zo všetkých 
síl bojovať a ukázať svoje schopnosti, možnosti ako aj technické zručnosti. Porota klad-
ne ohodnotila snahu všetkých súťažiacich, ale keďže stupienky víťazov boli len tri v kaž-
dej kategórii, musela mať prísne oko a ucho. Ale spokojný mohli byť všetci, pretože kaž-
dý dostal na pamiatku účastnícky diplom a za snahu sladkú odmenu.

1. kategória
1. miesto: Jakub Raček
2. miesto: Jakub Šťavina
3. miesto: Michaela Pribylinová
2. kategória
1. miesto: Simona Bodáková
2. miesto: Filip Vojtko
3. miesto: Lýdia Martinelliová

Husle
1.kategória
1.miesto: Zuzana Jágerčíková
2.miesto: Adrián Ševc
3.miesto: neudelené
2.kategória
1.miesto: neudelené
2.miesto: Monika Dunajská
3.miesto: neudelené

Spev
1.kategória
1.miesto: Kamil Ševc
2.miesto: Anetka Nemčoková
3.miesto: Adrián Ševc
2.kategória
1.miesto: Marián Vernarský
2.miesto: neudelené
3.miesto: neudelené

Dychové nástroje
1.kategória
1.miesto: Anežka Králová
2.miesto: Patrícia Kubicová
3.miesto: Agáta Karaffová
2.kategória
1.miesto: Leona Grajciarová

2.miesto: Nikol Grajciarová
3.miesto: Iveta Laurincová

Akordeón
1.kategória
1.miesto: Michal Košík
2.miesto: Lukáš Pôbiš
3.miesto: Martin Kovalčík
2.kategória
1.miesto: Kristián Zeljenka
2.miesto: neudelené
3.miesto: neudelené

Komorná hra
1.kategória
1.miesto: Duo flauta: Agáta Ka-
raffová,Patrícia Kubicová
2.miesto: Duo gitara: Daniel 
a Martin Javorčík
3.miesto: Trio gitara: Jakub Ra-

ček, Peter Fedor, Martin Kán, Trio 
Akordeón: Košík Michal, Bibiána 
Mikovínyová, Alžbeta Murgašová
2.kategória
1.miesto: Duo akordeón: Kristián 
Zelienka, Eva Molčánová
2.miesto: Trio gitara: Lýdia Marti-
nelliová, Filip Vojtko, Simona Bo-
dáková
3.miesto: neudelené

Hudobná teória
1.kategória
1.miesto: Nikol Grajciarová
2.miesto: Anežka Králová
3.miesto: Miriam Kánová
2.kategória
1.miesto: Zuzana Buvalová
2.miesto: Diana Lihanová
3.miesto: Marika Šágiová
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Syrové koláčiky
Suroviny: 300g hladkej múky, 300g masla (Palmarínu,He-
ry), 7 lyžíc bieleho vína, 1 lyžičku soli. Na natieranie: 2.5 dl 
kyslej smotany, 150g eidamu, 2 žĺtky, červenú papriku. Na 
posypanie: mak alebo rasca 
Postup: Múku preosejeme na dosku, pridáme soľ, pose-
kané maslo, zmiešame, prilejeme víno a spracujeme vláč-
ne cesto. Necháme ho niekoľko hodín (najlepšie cez noc) 
v chlade odležať. Zo smotany, najemno postrúhaného syra 
a žĺtkov vymiešame hladkú zmes. Cesto rozvaľkáme a po-
vykrajujeme rôzne tvary. Každý kúsok natrieme priprave-
nou zmesou, polovicu posypeme rascou a polovicu nepo-
mletým makom. Upečieme do zlatista. 

Syrová roláda
Suroviny: ROLÁDA: 400g ementálskeho syra, 160g šun-
ky, NÁTIERKA: 1 tavený syr Lunex alebo syrokrém, 160g 
diétnej salámy, 2 vajcia, pažítka, 100g masla 
Postup: Ementálsky syr ponoríme do horúcej vody až do 
zmäknutia, potom ho rozvaľkáme na doske a na alobale 
asi na 3mm hrúbku. Na plát syra poukladáme šunku nakrá-
janú na malé kocky a potrieme nátierkou, ktorú pripravíme 
zmiešaním taveného syra so zmäknutým maslom, nadrob-
no pokrájanou salámou, natvrdo uvarenými vajcami a po-
sekanou pažítkou. Takto pripravený plát stočíme do rolá-
dy a v alobale zabalený necháme v chladničke stuhnúť. 

Domáca varená šunka
Suroviny: 1.5 kg bravčového pliecka, 25g rýchlosoli, 2.5 dl 
vody, 5 zrniek celého čierneho korenia, vrecko na tlačenku 
alebo užšie mikroténové vrecko 
Postup: Umyté mäso pokrájame na menšie kusy, vložíme 
do väčšej nádoby, posypeme rýchlosoľou a polejeme vo-
dou. Všetko dokonale premiešame (najlepšie rukou) a na 
2 hodiny dáme do chladničky. Potom zmes znova dobre 
premiešame a natlačíme do vrecka tak, aby medzi kúska-
mi mäsa nezostal vzduch. Vrecko z oboch strán uviažeme 
pevnou niťou, vložíme do hrnca s vodou a mierne varíme 
asi 3 hodiny. Vrecko s uvarenou šunkou vyberieme, dáme 
do plytkej nádoby, zaťažíme a necháme vychladnúť. Potom 

obal odstránime a šunku po-
sypeme potlčeným korením. 
Podávame s uvarenými vajíč-
kami, prípadne so zeleninou. 

Kuracia roláda
Suroviny: 1 vykostené kurča, 2 mrkvy, 1 hrnček sterilizo-
vaného hrášku, 5 šampiňónov, soľ, mleté čierne korenie 
Postup: Vykostené kurča upravíme ako obdĺžnik, posolí-
me a okoreníme. Do prostriedku kladieme kolieska mrkvy, 
hrášok a pokrájané šampiňóny. Mäso zvinieme a zviaže-
me silnou niťou alebo upevníme kovovými ihlicami. Pri pe-
čení podlievame vodou a výpekom. Podávame s varený-
mi zemiakmi. 

Punčový zákusok
Suroviny: Piškótové cesto: 4 vajcia, 4 lyžice kryštálového 
cukru, 4 lyžice vody, 3 lyžice polohrubej múky, 1/2 balíčka 
kypriaceho prášku. Trojfarebné cesto: 7 vajec, 2 hrnčeky 
(po 250 ml) práškového cukru, 250 g masla, 2 hrnčeky po-
lohrubej múky, 1/2 balíčka kypriaceho prášku, kakao, 500 
ml ovocného sirupu, 100 ml rumu, pikantný džem, ovocná 
poleva (polotovar) 
Postup:
PIŠKÓTOVÉ CESTO: Bielky vyšľaháme, pridáme cukor, 
vodu, žĺtky a nakoniec múku s práškom do pečiva. Polovi-
cu cesta rozotrieme na stredne veľký plech vystlaný mast-
ným papierom a upečieme tenké piškótové cesto. Postup 
zopakujeme. 
TROJFAREBNÉ CESTO: Žĺtky vymiešame s cukrom a 
maslom, pridáme múku s kypriacim práškom a nakoniec 
tuhý sneh z bielkov. Zmes rozdelíme na 3 diely: žltý, hnedý 
(pridáme kakao) a červený (pridáme farbivo). Na plech vy-
ložený pomasteným papierom lyžicou kladieme striedavo 
všetky farby, zarovnáme a upečieme. Jeden piškótový plát 
natrieme džemom, naň položíme trojfarebné cesto, popi-
cháme ho vidličkou a polejeme sirupom s rumom. Znova 
natrieme džem a zakryjeme druhým žltým plátom. Celý po-
vrch polejeme polevou (pripravenou podľa návodu). Keď 
punčový zákusok stuhne krájame ho na obdĺžniky.

Banská Bystrica, AS            7:12x, 7:12a, 8:26x, 15:09x, 15:09a, 15:52a, 17:46N
Banská Bystrica,                   
Roosevelt. nemocnica         4:55x, 6:20x
Brezno, nemocnica             13:06xW, 13:06c
Brezno, žel. stanica             4:54x, 5:55x, 6:05x, 6:16a, 6:45xW, 6:51x, 7:03x, 7:28x, 7:50x,      
                                            7:52a, 8:31a, 9:01x, 9:42x, 10:04x, 10:38x, 11:04x, 11:44, 12:13x,     
                                            12:40a, 12:50a, 14:11x, 14:20a, 14:26x, 14:46c, 15:05a, 15:09x, 
                                            15:50x, 15:58x, 16:14a, 16:20x, 16:49x, 17:15x, 17:16a, 17:59x,  
                                            19:04a, 19:44, 22:28a, 22:30x
Podbrezová, Lopej, Turčan  6:45c
Podbrezová, ŽP a.s              4:53a, 13:01x, 20:43
Valaská, Piesok, aut.st        4:54x
Valaská, Piesok, závod ŽP  4:52x, 12:55x

Heľpa, obch.dom                 5:55a, 8:51x, 9:20x, 10.38x, 14:18c, 15.00x, 17:02x, 17:13N, 
                                             20.30N  
Pohorelá, ObÚ                     6:33x, 7:26x, 9:55x, 10:41x, 14.46x, 15:48x, 20:56x
Pohorelá, Poh.Maša, Jednota  12:02xW, 12:02a, 13:25x, 13:49x, 18:24x, 21:37
Polomka, konečná               6:54x,10:43a, 14:07a, 14:59, 17:02a, 17:15x, 18:31
Šumiac, ObÚ                      5:33x
Telgárt, ObÚ                      5:33a, 7:01x, 7:11a, 9:34, 11:05, 12:36x, 13:35a, 13:49x, 15:07x, 
                                           15:29a, 16:09, 16:35x, 17:35, 18:45x, 18:45a, 19:35, 23:05
Vaľkovňa                            12:02c
Závadka nad Hronom         16:18x

n   v našej obci pôsobí jedno z najstarších združení, ktoré vzniklo v Po-
lomke dňa 1.5.1938 a to Pohrebné podporné združenie na Slovensku 
odbočka č. 144 Polomka.
n   PPZ vzniklo v Betliari počas hospodárskej krízy v roku 1928, kedy 
životná úroveň občanov mala bezprostredný vplyv na záujem o člen-
stvo v PPZ. Základná  filozofia Pohrebného podporného združenia  na 
Slovensku bola a je pomoc v núdzi. Cieľom a programom združenia 
bolo vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postara-
nie sa o slušný pohreb zomrelého člena. Toto poslanie združenia sa 
zachovalo dodnes. 
n   Pohrebné podporné združenie /PPZ/, ako nezisková organizácia s 
82. ročnou tradíciou, bola zaradená v roku 1990  medzi poisťovne sa 
snaží osloviť čo najväčší počet  občanov Slovenskej republiky vo veku 
od 18 do 50 rokov a ponúknuť im členstvo v PPZ.
n   V súčasnosti PPZ má v 213 odbočkách po celom Slovensku  52 243 
členov. V našej odbočke máme  34 členov čo je v porovnaní s poč-
tom obyvateľov veľmi málo. Veď napríklad Čierny Balog má 1912 čle-
nov, Valaská 800, Brezno1295, Pohronská Polhora 474, Heľpa 267 atď. 
n   PPZ okrem vekovej hranice nemá žiadne iné podmienky pre vznik 
členstva. Pri aktuálnom ročnom členskom príspevku 9,- € a výške vy-
platenej pohrebnej podpory do 5 rokov členstva 100,- € a nad 5 rokov 
členstva 266,- €, je to cenovo prijateľný a zaujímavý produkt  pre kaž-
dého občana. Žiadny člen PPZ nepreplatí a to z dôvodu, že pri úpra-
ve výšky členského príspevku sa upraví aj výška pohrebnej podpory. 
Členské, ktoré zaplatil člen od prepočtu po menovej reforme v roku 
1953 160,80 €.
n   Do mája 2010 sa dá využiť akcia a to, že nový člen neplatí zápis-
né, ktoré je odstupňované podľa veku, ale zaplatí len alikvotnú čiast-
ku členského príspevku a to 6,75 € + 0,20 € administratívny poplatok.
Koľko ušetríte?
n   Nový člen vo veku od 18-25 rokov 0,50 €, od 25-30 rokov 1,-€, od 
30-35 rokov 2,- €,  od 35-40 rokov  4,- €, od  40-45 rokov 6,- € a od 45-
50 rokov 8,30 €.  
n   Členstvo v PPZ je výhodné pre každého z dôvodu, že každý raz zo-
mrie a či člen PPZ bol, alebo nebol dobre existenčne zabezpečený, 
tak pozostalí privítajú  finančnú podporu, ktorú na rozdiel od iných 
komerčných poisťovní dostanú v krátkom časovom období a na viac, 
PPZ plní i ďalšiu úlohu, ktorú komerčné poisťovne nezabezpečujú a 
to, vzájomné podporovanie sa členov a pozostalých po členoch, ako 
aj  pomoc pri organizovaní slušného pohrebu zomrelého člena.
n   Členské prihlášky si môžete vyzdvihnúť v Pohrebníctve na ul. oslo-
boditeľov 20, 

Martina Babničová

Cestovný poriadok SAD Zvolen
Platný od 13. 12. 2009 do 12. 12. 2010 

Odchody autobusov zo zastávky Polomka - hostinec

Veľkonočné receptyVedeli ste, že...

Vysvetlivky:
x – premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12, 
25.12, 1.1, 6.1, 2.4, 5.4, 5.7, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11
a – premáva v sobotu, nedeľu a  24.12, 25.12, 1.1, 6.1, 
2.4, 5.4, 5.7, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11
N – premáva v posledný deň víkendu alebo školských 
prázdnin pred dňom školského vyučovania
c – premáva len v dňoch školského vyučovania
W- premáva počas školských prázdnin


