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Projekt Zberný dvor
Svetový deň vody
Basa Barbora
Nájdeme na klin-
čeku
Tradičná polomská 
zabíjačka

   Celoškolský súťažný projekt našej umeleckej školy sa už stal tradíciou. Ob-
ľúbili si ho žiaci hudobného i výtvarného odboru. Štvrtý ročník tejto súťaže za-
čal písať svoju históriu prvú marcovú nedeľu v telocvični ZŠ Pohorelá. Otvo-
rili ju žiaci tanečného odboru, ktorí sa súťaže zúčastnili po prvýkrát. Chuť zví-
ťaziť malo 15 zaregistrovaných tanečných párov, ktorí boli rozdelení do troch 
kategórií. Nechýbalo vystúpenie tanečníkov z MŠ Heľpa, ktorí svojím počtom 
(17 škôlkárov) a chuťou určite prekonajú ktorúkoľvek tanečnú skupinu v na-
šej ZUŠ-ke. Úlohy porotcov sa zhostili profesionálni tanečníci, ktorí Sloven-
sko úspešne reprezentujú na mnohých celosvetových súťažiach. 
   Tanec v sebe nesie nielen krásu, šarm a ladnosť pohybov, ale aj nemalý 
kus úsilia, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou toho, aby prinieslo svoje ovo-
cie. A práve vystúpenie tanečného páru Michala Imrišku a Danky Boldišo-
vej, ktorí predviedli pravé profesionálne tanečné umenie, dúfame, že inšpiro-
valo všetkých súťažiacich k tvrdej a usilovnej práci na tanečných tréningoch. 
Mohli sme sa všetci presvedčiť, že výsledok stojí naozaj zato! Súťažiace páry 
sa predviedli v štandardných tancoch ako je Waltz, Tango, Valčík a v latinsko-
amerických tancoch Samba, Chacha, Jive. Moderátorskú úlohu skvele zvlá-
dol učiteľ tanečného odboru Mgr. Juraj Borsek. Aj keď sa hovorí, že každá sú-
ťaž má víťazov a porazených, v našej súťaži nie je porazený nik! Každý, kto 

Slovenská krnačková rada a Lyžiarske stredisko Polomka Bučnik vás pozývajú na
Krnačkové preteky v sobotu 19. marca 2011 

Štart pretekárov cca o 11. 00 hod.
Príďte zažiť kopec zábavy a adrenalínu, pozrieť sa na krkolomné jazdy krnačiek

a príjemne stráviť čas na vleku.
...

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

Detský folklórny festival
– okresnú prehliadku detských folklórnych skupín okresu Brezno

10. apríla 2011 o 15.00 v kultúrnom dome v Polomke.
Vstupné dobrovoľné.

   Stretnutie starostu s ob-
čanmi sa uskutočňuje pravi-
delne každý rok. A pravidelne 
sa ho viac menej zúčastňujú tí 
istí občania. Zdá sa, že ostat-
ných dianie v obci nezaujíma. 
Ale zdanie klame. Zaujíma to 
aj ich, ale na inom fóre a inej 
platforme. Veď je príjemnejšie 
si na ulici zanadávať na zá-
klade zaručene overených in-
formácií na neschopnosť ve-
denia obce. Prísť však na dis-

   Dňa 20. februára o druhej popoludní sa občania a predstavi-
telia obce na čele so starostom Ing. Jánom Lihanom stretli na 
mieste železničného nešťastia, aby sa poklonili pamiatke obe-
tiam tragédie z Bánoviec nad Bebravou a z blízkeho okolia. 
   Po pietnych pobožnostiach, ktoré vykonal miestny duchovný 
v.d.p. Michal Jenča, sa domáci a bánovskí účastníci zhromaž-
denia rozišli so smutnou spomienkou na tragický 21. febru-
ár 2009.                                                              Mária Oceľová

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

Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich na 

internátoch    2 € - 60,-Sk

je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy

Občania pracujúci v zahraničí a v mestách na Slo-

vensku /Ba, KE/ -  4,5 E – 135,50 Sk

je potrebné doložiť fotokópie platných pracov-

ných zmlúv

   Poplatok je nutné zaplatiť do konca marca tohto 

roku.

   Zároveň oznamujeme občanom, že bonus za 

separovanie sa nepriznáva v prípade oneskore-

nej úhrady poplatku za TKO alebo úhrady na upo-

mienku.

   Stále častejšie sa stáva, že 
páchatelia vnikajú do opuste-
ných domov, a dokonca aj do 
domov, kde žijú osamelí zväč-
ša starší občania s úmyslom 
kradnúť. Doba je zlá a príle-
žitosť robí zlodeja. Je teda na 
nás na všetkých, ktorí majú 
takýchto príbuzných, aby 
sme v rámci svojich možnos-
tí dohliadli na ich bezpečnosť. 
Starším ľuďom je treba ne-
ustále pripomínať, aby sa za-
mykali, nenadväzovali roz-
hovor s cudzími ľuďmi, ktorí 
môžu ich dôveru zneužiť. Aby 
nenakupovali rôzny tovar čas-
to pochybnej kvality od podo-
mových obchodníkov, aj keď 
cena je lákavá, aby nevpúšťa-
li do domov a dvorov ľudí, ktorí 

Po dvoch rokoch
Hmlistý a ťažký deň
zanechal tmavý tieň,
čo pootvára rany
na mieste tainarskej brány.
 -Ach-, ostrý vetrík zavzlyká,
objíme mená z pomníka.

Celoškolskú súťaž v ZUŠ–ke
začali tanečníci

(Pokrač. na str. 4)

Opatrnosti a ostražitosti nikdy nie je dosť
   Na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa naši 
poslanci zaoberali okrem iného aj správou o stave krimina-
lity v našej obci za uplynulý rok, ktorú vypracovalo Obvod-
né oddelenie PZ v Pohorelskej Maši. Z tejto správy vyply-
nulo, že sa v našej obci zvýšil počet trestných činov a prie-
stupkov proti majetku či už súkromného ako aj verejného.

chcú kúpiť napr. železný šrot, 
starožitnosti a pod.
   Môže sa stať, že im tieto veci 
ukradnú, olúpia o peniaze dr-
žané v dome a nezastavia sa 
ani pred fyzickým napadnu-
tím staršej osamelej osoby. 
Reportáže z takýchto uda-
lostí vidíme denne v televí-
zii, a predsa sme nepoučiteľ-
ní. Zarážajúci je aj fakt, že si 
osamelo žijúci ľudia volajú na 
drobné práce okolo domác-
nosti napríklad príprava ku-
riva, upratanie dvora a rôzne 
opravy cudzích ľudí. Títo ľu-
dia si často domácnosť poob-
zerajú a následne sa dopus-
tia vlámania. Tieto rady sú ur-
čené nielen starším občanom, 
ale všetkým bez rozdielu veku 

a to aj deťom, ktoré sú neraz 
samy doma.
   Avšak dôležitá je nielen sta-
rostlivosť o svoj dom a príbytok 
svojich blízkych, ale aj o budo-
vy a verejné priestranstvá. Ako 
prevencia proti vandalizmu 
a iným trestným činom je účin-
ná aj obyčajná všímavosť. Krá-
čať s klapkami na očiach a ria-
diť sa heslom nevidím, nepo-
čujem, nepoviem, je isto veľmi 
pohodlné a bezstarostné. No 
tento spôsob páchanie prie-
stupkov a trestných činov len 
podporuje. Všímajme si cu-
dzích ľudí v dedine. Neprejdi-
me nevšímavo okolo sku-
pinky hlučných mladých ľudí. 
O pár hodín sa môže niečo stať 
a vedomosť o tom, že kde, kto 
a čo, môže pri objasnení po-
môcť. Neignorujme dianie, kto-
ré nie normálne, a hlavne ne-
dopusťme, aby sa takéto kona-
nie stalo normálnym!

D.Ď

Februárové
stretnutie starostu

s občanmi
kusiu, ktorá má určitú úroveň, 
je už ťažšie. A tak tí, čo pri-
šli sa dozvedeli, ktoré ulice sú 
v pláne na vybudovanie alebo 
rekonštrukciu kanalizácie, ako 
sa riešia problémy s opravou 
a rekonštrukciou budov, ako 
sa riešia problémy so sociál-

ne odkázanými občanmi, ako 
sa podávajú projekty a ako 
sa získavajú zdroje z fondov. 
Pripomienky občanov sa vy-
svetlili z pohľadu oboch strán 
a každá otázka občanov pa-
dla na úrodnú pôdu. A o tom 
vlastne diskusia má byť. Vy-
svetliť si aj rôzne stanoviská 
k určitému problému slušne, 
jasne a vecne. Škoda len, že 
to vie tak málo občanov.

rr

Pozvánky

Poplatky za zvoz odpadu na rok 2011
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INZERCIA
Predám 2-izbový tehlový byt v  Brezne, blízko centra, 

v  tichej lokalite, bez výťahu a  balkóna na 1. poschodí. 

Cena 30 000€. Pri rýchlom jednaní dohoda možná. Tel: 

0903 597 339

...

Predám Peugeot 206 – najazdených 45000 km. Lacno. 

0905 760 308

Narodení: Martinec Tomáš, Sládkovičova 3
                 Mišečková Ema, Bernolákova 6
                 Kohútová Timea, Železničná 24
Prihlásení: Kupec Stanislav, Nálepkova 32
                  Kupcová Kristína, Nálepkova 32
Odhlásení: 0
Zomretí: Majerčík Jozef, Ždiarska 19 – 77 rokov

Počet obyvateľov k 28. 2. 2011 – 3009

Anna Mesiarkinová, Komenského 74 – 80 rokov
Jozef Buvala, Štúrova 102 – 90 rokov
Mária Guzmová, Kukučínova 17 – 98 rokov

Keď Tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk je trochu ťažký, má v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá, tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči, len tak, bez dlhých rečí.

Milým oslávencom prajeme veľa zdravia, optimizmu
a spokojných dní do ďalšieho života.

   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne oznamuje, 
že v oddelení dokladov a úseku evidencie motorových vozidiel 
okresného riaditeľstva boli s okamžitou platnosťou (od 11.2.2011) 
upravené stránkové hodiny počas stránkových dní.
Otváracie hodiny počas stránkových dní sa upravujú na-
sledovne:
Pondelok:
od 07. 30 hod. do 12.00 hod. a od 12. 30 hod. do 15.00 hod.,
Streda:
od 07. 30 hod. do 12.00 hod. a od 12. 30 hod. do 17. 30 hod.,
Piatok:
od 07. 30 hod. do 12.00 hod.

   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne vyzýva ob-
čanov, ktorí od mesiaca jún 2010 vykonali akúkoľvek zme-
nu v evidencii motorového vozidla na oddelení evidencie 
motorových vozidiel OR PZ v Brezne a ešte si neprevzali po 
tejto zmene osvedčenie o evidencii motorového vozidla časť I. 
k vozidlu, aby tak vykonali  pokiaľ možno v čo najkratšom čase. 
Osvedčenie o evidencii si môžu prevziať počas stránkových ho-
dín pri okienku 3 a 4 oddelenia dokladov OR PZ v Brezne osob-
ne s občianskym preukazom, alebo osvedčenie môže prevziať 
aj iná osoba, ktorá bude mať so sebou osvedčenie o evidencii 
časť II. a občiansky preukaz.

   Technologické stroje a za-
riadenia sa už nachádza-
jú v Polomke. Je to traktor, 
vlečka, štiepkovač, lis a kon-
tajnery. K uvedeným patrí aj 
nákladné vozidlo Mercedes 
s rôznymi nadstavbami ako 
je valník, zbierač kuka nádob 
a kontajnery. Toto vozidlo je 
multifunkčné a nadstavby sa 
na ňom dajú obmieňať pod-
ľa potreby. 
   Po spustení prevádzky 
zberného dvora tento bude 
slúžiť na uskladnenie odpa-
du, lisovanie a prípravu od-
padu na odvoz spoločnosťa-
mi zaoberajúcimi sa recyklá-
ciou odpadu. Uloženie odpa-
du bude v tomto priestore hy-
gienické, a tým pádom sa ne-
jedná o smetisko na báze di-
vokej skládky. Občania budú 
môcť na zberný dvor priniesť 
počas pracovných hodín aký-
koľvek odpad z kategórie se-
parovaného odpadu. Teda 
plasty, sklo, železo, autoba-
térie, elektroniku a veľkoob-
jemový odpad. Zodpovedný 
pracovník na zbernom dvo-
re sa postará o riadne ulože-
nie odpadu.

   VEOLIA VODA – Stredoslo-
venská vodárenská prevádz-
ková spoločnosť prichádza aj 
tento rok pri príležitosti Sve-
tového dňa vody s ponukou 

   Vzhľadom na náš 
priemerný vek a 
vdovský stav mno-
hých členiek spevokolu bolo treba i povzbude-
nie, vysvetlenie i nadobudnutie odvahy ísť na 
zábavu bez partnera.
   Nakoniec sa na zábave v piatok večer v prí-
jemnom prostredí Bumbarasu usmievala väč-
šina našich členiek. Voľných miest bolo veľa, 
takže sme na kresťanskej zábave s radosťou 
privítali každého, kto prejavil záujem o zába-
vu. O perfektnú náladu sa postarali organizá-
torky pani Janka Majerčíková a Mgr. Pohan-
čaníková. Trojčlenná hudba pod vedením pána 
Mgr. Martinelliho, našej vynikajúcej a kreatív-
nej speváčky pani Hanky Martinelliovej a nie 
menej hudobníka a speváka Ing. Petra Kohú-
ta roztancovali i skostnatené a ubolené nohy i 
nás skôr narodených.
   Ak sa k týmto riadkom dostane pán Marti-
nelli, som presvedčená, že nebude nadšený, 
pretože je to pán, ktorý si na chvály nepotr-
pí pre jeho prirodzený zmysel pre povinnosť 

Zmena stránkových hodín

Technické preukazy

Obchodná verejná súťaž Banskobystric-
ká regionálna správa ciest, a.s. Banská 
Bystrica vyhlasuje obchodnú verejnú sú-
ťaž na prenájom nebytových priestorov v 
bývalom stredisku údržby v obci Polom-
ka. Podmienky obchodnej verejnej súťa-
že sú zverejnené na internetovej strán-
ke www.bbrsc.sk a na informačnej ta-
buli obce Polomka.

Projekt Zberný dvor
Realizácia projektu Zberný dvor pri vstupe do obce uteše-
ne napreduje. Je postavená hrubá stavba budovy a krov. 
Do letných mesiacov by mala byť budova hotová, pripra-
vená na montáž technologických zariadení a celý projekt 
by mal byť ukončený do konca tohto roka.

   Dúfame, že prevádzka zber-
ného dvora prispeje k zlepše-

niu životného prostredia v na-
šej obci a zníži výskyt divo-
kých skládok v prírode. hy-
gienické a technické normy 
zberného dvora zaručujú, že 
uskladnenie odpadu v tom-
to priestore nebude zaťažo-
vať okolie zberného a dvora 
a občanov.

rr

Svetový deň vody
22. marec, ktorý je od roku 1992 vyhlásený val-
ným zhromaždením OSN Svetovým dňom vody, je 
príležitosťou na podporu aktivít, ktoré majú sme-
rovať k podpore informovanosti verejnosti o vý-
zname vody nielen pre ľudské bytosti a ekosys-
témy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú 
vyspelosť krajiny. Tento deň slúži na pripomenu-
tie toho, aká je voda pre nás dôležitá a na uve-
domenie si, že prírodu máme chrániť a uchová-
vať aj pre ďalšie generácie.

bezplatnej analýzy pitnej vody 
z individuálnych zdrojov.
   Analýzu vzoriek vody z in-
dividuálnych zdrojov reali-
zujeme pre prvých 300 záu-

jemcov podľa nasledovných 
usmernení:
analýza na dusičnany sa bude 
realizovať v laboratóriách pit-
ných vôd, a to v Banskej Bys-
trici a v Lučenci dňa 21.3.2011 
je potrebné priniesť v čistej 
plastovej nádobe vzorku vody. 
Vzorku vody odoberať po od-
pustení vody ( min. 2 minúty)
v prípade záujmu kontaktuj-
te zodpovedné osoby: la-
boratórium Banská Bystri-
ca – Ing. Azzamová Eva tel: 
048/4327771, laboratórium 
Lučenec – RNDr. Bóriková 
Kvetoslava tel: 048/4327565

Úprimne ďakujem

Stíšme sa, do chrámu duše vniknime, 

jarnou očistou prejdime v renesancii čakajúc,

staré rúcho vyzlečme,  v biele sa odejme,

v dobe svätého pôstu v pokore sa kajúc.

Mária Oceľová

a obetavosť nielen 
v našom spevokole 
na cirkevných obra-
doch, ale rád pomô-

že, kde sa dá i pri kultúrnych podujatiach v na-
šej obci. Aj keď sa chválami nenadchýna, ja mu 
predsa len v mene členiek spevokolu i väčši-
ny farníkov našej obce za jeho mnohostrannú 
činnosť úprimne ďakujem.

Mária Oceľová

Stíšme sa
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Zlatá parta
   Počas svadby party označovali 
mladuchy a venčeky družice od ostat-
ných dievčat. Ako pre mládenca bolo 
pierko symbolom mužnosti, mládenec-
tva, pre dievku bola parta, venček sym-
bolom dievčenstva. Na sobáš šla diev-
ka posledný raz s vlasmi nepokrytými 
a učesanými do vrkoča. 
   Ešte moja stará matka si pamäta-
la z jej útleho detstva, keď v Polomke 
mladuchy chodili na sobáš v dlhom 
bielom kožuchu, ktorý sa vpredu 
v dolnej časti uväzoval na uzol. Vte-
dy ešte hlavu nevesty zdobila ,, zla-
tá parta“. Táto zlatá starodávna par-
ta pozostávala iba z hladkého kruhu 
okolo hlavy kovového alebo lepenko-
vého, obaleného zlatým papierom. 
Po bokoch čela nad spánkami vise-
li z party strapce farebnej vlny - ,, sa-
tinovo kitajki“. Zlatá parta v Polomke 
sa zachovala až do začiatku 20. sto-
ročia. Neskôr prešla do podoby, aká 
sa zachovala dodnes.

Opasok
   V 17. storočí pastieri v Gemeri boli sil-
ným živlom a vytvorili si združenie pod 
názvom ,, Valaský opasok“, ktoré malo 
chrániť práva valachov proti pánom. 
Opasok bol symbolom ich stavovskej 
spolupatričnosti. Nosenie opasku bolo 
zrejme výsadou valachov, lebo neplati-
li žiadne desiatky. Každý z nich len po 
dva kusy syra a od každého valaské-
ho opaska po dvoch polturákoch platie-
val svojim pánom, alebo árendátorom  
a desiatnikom ako paušál od svojich 

   Potvrdením toho boli salvy 
smiechu a potlesku ozývajú-
ce sa zo sály kultúrneho domu. 
Polomská verzia Talentmánie 
nikoho nenechala na pochy-
bách, že v Brezinkách účin-
kujú samé výnimočné talen-
ty. A to zo všetkých oblas-
tí umenia. Nechýbalo Labu-
tie jazero v baletnom preve-
dení nádherných ,,baletiek“, 
moderné tanečnice z Lúčni-
ce v texaskách, mladí z Ara-
bely či Bambuľka a starší z 
Pomády. Všetko v bláznivých 
kostýmoch a úžasných taneč-
ných kreáciách. Ale Brezinky 
nezapreli ani to, že sú hlavne 
folklórna skupina a folklór je 
ich srdcovka. Kostými vyme-
nili za kroje a diváci sa mohli 
dozvedieť, ako chlapi v krčme 
ohovárajú dedinského baču, 
svoje ženy a aké jarné práce 
bude treba započať. Ženy zas 
na posiedkach v jednom dome 
ohovárali svojich mužov, rieši-
li technické problémy s nevy-
meteným dymiacim komínom 
a čakali mladých na tancovač-
ku a svojich chlapov na pu-
cung. Všetci spolu sa výbor-
ne zabavili, spoločne pocho-

   Dve vypredané predstavenia 
a úprimný a búrlivý potlesk divá-
kov hovoria za všetko. Nebyť tradič-
nej skromnosti návštevníkov na  naj-
spontánnejší prejav vďaky –zaslúžilo 
si toto predstavenie standing ovation!
   Úroveň programových vystúpení 
Breziniek je každým rokom na vyššej 
choreografickej, scénickej muzikálnej 
a ideovej úrovni s originálnym spra-
covaním tematiky.
   Nechcem byť skromný v tvrdení, 
že Folklórny súbor Brezinky je na-
ším Polomským reprezentačným 
súborom.
   Vedúca súboru pani Pisárova Mar-
ta sa stala priamym pokračovateľom 
tradície nášho Polomského súboru, 
pri zrode ktorého stál pán Leopold 
Cibuľa a po ňom jeho pokračovate-
lia: pán František Ďurčenka a  pani 
učiteľka Magda Predajňová /ktorá je 
určite v učiteľskom a folklórnom ne-
bi/a Mgr. Hančáková a teraz Marta 
Pisárová. Patrí jej za to veľká vďa-
ka. Jej aj Milanovi Šuchaňovi-Tuli-
mu, vedúcemu speváckej skupiny, 
Zuzane Pompurovej- vedúcej mlá-
dežníkov, Mariánovi Lihanovi- vedú-
cemu hudby a Anne Turčinovej- ve-
dúcej detskej skupiny. Poďakovanie 
patrí vlastne všetkým, ktorých spája 
spoločné meno Brezinky.
   Na ostatnom zasadnutí OZ pani 
Pisárová Marta predstavila program 

Breziniek na rok 2011, kde sa už tra-
dične zúčastnia Horehronských dní 
spevu a tanca, súťažnej prehliadky 
DFS Kolovrátok, vystúpenia v Rej-
dovej a iných ďalších podujatí. Tieto 
akcie boli doplnené do  Plánu kultúr-
nych podujatí obce Polomka na rok 
2011, ktoré  následne schválilo aj OZ. 
Tiež budú  inkorporované aj do plá-
nu kultúrnych akcii nášho mikroregi-
ónu  Horehronia, aby  celkovo vzrást-
lo povedomie o ich činností aj v šir-
šom kontexte  susedných obcí. Kto 
má záujem vedieť o činností Folklór-
nej skupine Brezinky viac, môže si 
prezrieť ich webovú stránku: http://
brezinky.polomcania.sk/
   Starosta obce, Ing Ján Lihan, si 
prácu súboru Brezinky vysoko váži, 
a za prácu sa im na zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva ,ktoré sa kona-
lo 24.2.2011 úprimne poďakoval. Aj 
naďalej ich bude v práci podporovať. 
Tiež poslanci obecného  zastupiteľ-
stva im vyjadrili súhlasný a zaslúžený 
obdiv ich obetavej práci, ktorej sa ve-
nujú na úkor svojho osobného voľna .
Celému kolektívu Folklórnej skupiny 
Brezinky prajem veľa tvorivej inšpirá-
cie a úspešných umeleckých vystú-
pení v roku 2011.
   Ďakujem Brezinkám za krásny kul-
túrny zážitok z vystúpenia Pochová-
vanie Basy Barbory. 

MUDr. Dušan Maruškin

Poďakovanie
Fašiangový kultúry program folklórnej skupiny Brezinky, 
Pochovávanie Basy Barbory ,bol už tradične na vynikajúcej 
úrovni. Teraz aj v  netradičnom podaní, v ktorom sa spája mo-
derné a  tradičné vnímanie fašiangového pochovávania basy.

Nenájdeme na klinčeku
v komôrke

desiatkov. Tento poplatok sa volal aj 
„ opaskovým peniazom“. Opasok mal 
veľmi dôležitú funkciu v odeve v kraji, 
akým bolo Horehronie.
   Chránil telo v drieku, kde bolo najchú-
lostivejšie. Pri dvíhaní a prenášaní ťaž-
kých bremien napnuté svaly sa opre-
li celou silou o opasok v drieku. Opa-
sok kryl pás, aby drsné kláty neodrali 
kožu z tela. V zime slúžil proti chladu. 
Horehronec si musel zadovážiť opa-
sok za každú cenu, aj napriek tomu, 
že bol veľmi drahý. Keď si mládenci 
na jarmoku kúpili opasok, rátali sa už 
medzi dospelých parobkov, čo zaiste 
súviselo aj s ich zapojením sa do pra-
covného procesu dospelých mužov.
   Opasok sa koncom 19. a začiatkom 
20. storočia nosil i k pláteným gatiam, 
aby si chlap mal kde položiť fajku, ta-
bak alebo peniaze. Nosili ho všetci 
pastieri, valasi, bačovia, u ktorých opa-
sok, valaška a veľké mosadzné spinky 
na košeli boli stavovským označením. 
Opasok bol z hrubej volskej kože, ši-
roký 25-30 cm, čo záviselo od výšky 
chlapa a aj od osobnej záľuby majiteľa. 
Zapínal sa podľa šírky na 3 -6 praciek. 
Vpredu bolo malé vrecúško, kde chlapi 
nosili tabak, fajku, peniaze a cennejšie 
veci, ktoré nemali kde uložiť. Parobské 
opasky boli okrem praciek vycifrované 
okrúhlymi mosadznými cvočkami. Čím 
bol opasok vycifrovanejší, tým možnej-
ší boj jeho gazda.
   Cez I. svetovú vojnu ich väčšinou po-
rezali z nedostatku kože na krpce. Po 
tejto vojne si už len málokto dal urobiť 

u remenára nový opasok. Vycifrovaný 
opasok i s prackami sa kupoval zvy-
čajne na jarmoku, kam chodili predá-
vať sedlári z Tisovca, Banskej Bystrice 
a Liptovského Mikuláša. Koncom 19. 
storočia sa predávali po 5- 6 zlatých. 
Remeselníckym strediskom dodávajú-
cim pre Horehronie bol Tisovec, čo sa 
tradovalo ešte z čias, keď Horehronie 
administratívne patrilo k bývalej Ge-
merskej župe.
   Písanie o opasku mi oživilo priebeh 
skutočného prežitého „ filmu“ v mojej 
pamäti. Z útleho detstva sa mi vyná-
rajú milé spomienky a predstavy na 
môjho starého otca – ňanka od Me-
siarky. Ondrej Mesiarkin z Bernoláko-
vej, môj starý otec, bol známy kupec 
s ošípanými od Mukačeva až po Miš-
kovec. Na svojich kupeckých cestách 
sa zastavoval a niekedy i prenocoval 
u mojich rodičov v Drienčanoch. Jeho 
návšteve som sa vždy potešila a po-
ciťovala som k nemu veľkú úctu , reš-
pekt a lásku, a keď sa na mňa usmial 
a lovil vo svojom širokom opasku, moje 
očakávanie dosiahlo vrchol, pretože 
z neho vždy vytiahol mäkučké, nadý-
chané, zelené cukríky, jarmočný me-
dovníček alebo inú sladkosť.
   Moja spomienka na ňanka v kološ-
niach, v pracovnej krojovanej košeli, 
v cuhe a vo vyblednutej baranici, no 
hlavne na jeho tajomný opasok, ktorý 
bol súčasťou jeho odevu ešte v roku 
1947, krátko pred jeho smrťou, sa na-
vždy vryla do archívu mojej pamäti.
Je smutné, že dnes už nenájdeme 
v komôrke na klinčeku ani zlatú partu, 
ani slávny valaský opasok.

Mária Oceľová

Basa Barbora je pochovaná

Fašiangové pobavenie v podaní našich Breziniek bolo úžasným zakonče-
ním fašiangového obdobia plného zábavy a hodovania. Folklórna skupi-
na Brezinky pripravila opäť fašiangový program. A ako to už býva v Po-
lomke zvykom niesol sa v znamení humoru a srandy.

vali basu a ukončili fašiango-
vé radovánky. Ale najviac sa 
bavili diváci na dvoch vypre-
daných predstaveniach. Bre-
zinky pripravili skvelú zába-
vu a potešili svojich priazniv-
cov. Ďakujem všetkým, kto-
rí sa o tvorbu tohto programu 
pričinili, v mene nás divákov, 
ktorí sme sa skvele zabavili.

Diana Ďurčenková
PS:. Podobnosť stvárnených 
alebo spomenutých ľudí s 
existujúcimi osobami je čis-
to náhodná.
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Výsledková listina 9. ročníka pretekov 
v zjazdovom lyžovaní  -  Horehronský Buč-
nik
Kategória:
mladšie žiačky
1. Petra Piliarová Polomka 43,82
2. Ivana Kubašiaková Polomka 44:17
3. Anna Príbojová Závadka 46,07
mladší žiaci
1. Patrik Hrablay Polomka 40,33
2. Braňo Dupák Polomka 40,77
3. Peter Demo Telgárt 48,80
staršie žiačky
1. Michaela Martincová Polomka 44,80
2. Simona Bodáková Polomka 47,30
3. Karin Funďová Telgárt 49,01

starší žiaci
1. Matúš Jambrich Polomka 38,09
2. Kristián Šandor Polomka 41,54
3. Michal Demo Telgárt 46,24
ženy
1. Marika Strížová Zvolen 38,48
2. Juliana Piliarová Brezno 45,86
3. Janka Hebeňová Polomka 46,64
muži
1. Marian Jagerčík HST 36,39
2. Peter Brucháč Závadka 36,77
3. Martin Stríž Zvolen 38,98

Cenu Bučnika v žiackych kategóriách za naj-
rýchlejší čas získali:
Petra Piliarová a Matúš Jambrich z Polomky.

Aj v našej obci pôsobia organizácie, ktoré sa uchádzajú o 2% 
z vašich daní. Prejavme patričnú dávku lokálpatriotizmu a vy-
berme si jednu z nich, ktorej finančnú podporu poukážeme. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
TRADÍCIE ROZVOJ EKOLÓGIA NAŠEJ DEDINY

(OZ TREND)
Údaje pre príjem 2% podielu zo zaplatenej dane

(daňová asignácia)
Názov: TRADÍCIE ROZVOJ EKOLÓGIA NAŠEJ  
 DEDINY (TREND)
Právna forma:  Občianske združenie
IČO: 35986620
Sídlo: Polomka, 976 66, Ždiarska 12,
Číslo účtu: 2018533031/5600
Minimálna čiastka poukázanej sumy
Fyzická osoba: 3,32 €
Právnická osoba: 8,30 €
   OZ TREND použije podiel dane v budúcom období na zacho-
vanie a rozvoj folklórnych tradícií v obci, na podujatia dlhoroč-
ne usporadúvaných OZ TREND a na ďalšie verejnoprospešné 
aktivity, najmä, ak budú iniciované mládežou.

Ďakujeme.

Základná umelecká škola v Polomke v roku 2010
oslávila 10. výročie jej založenia

   Naša škola, ako ju poznáme v terajšej podobe vznikla v roku 1999. Fun-
guje za podpory jej zriaďovateľa OÚ Polomka  a za  pomoci Občianskeho 
združenia, ktoré vzniklo v roku 2002. Z členských príspevkov rodičov sme 
mali možnosť prispieť k vyššej kvalite výučby a teraz sa po dlhšej odmlke 
znovu uchádzame o získanie aj podielu 2% z dane.
   Dovoľujeme si vás týmto osloviť, aby ste pri podávaní daňového 
priznania mysleli na našu umeleckú školu a venovali nám tieto 2%
   Našu školu navštevuje 260 žiakov z Beňuša, Bacúcha, Polomky, zo Zá-
vadky nad Hronom, z Heľpy a z Pohorelej.  Veľké zásluhy na tomto krás-
nom počte má hlavne mladý  kolektív učiteľov, ktorý si vie získať žiakov 
a motivovať ich. Usilujeme sa čo najväčšou možnou mierou priblížiť de-
ťom - ich svetu a zmýšľaniu, ktoré je prispôsobené a podriadené modernej 
dobe. Preto sme pre žiakov otvorili nové študijné programy, ktoré ich zauj-
mú. Patrí sem hranie v ozajstnej rockovej kapele s elektrickou gitarou, bi-
cími nástrojmi, basgitarou, spevákom a klávesmi. Vyučujeme však aj kla-
sické hudobné nástroje, ako sú husle, akordeón, klavír, flauta, gitara, ďa-
lej ponúkame výučbu spoločenských tancov a výtvarné umenie pre deti, 
ako aj pre dospelých.

Ak sa rozhodnete nás podporiť - do 31. 3. 2011
   Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie typA alebo typB a Právnic-
ké osoby uvádzajú podiel dane priamo v daňovom priznaní, ktorého súčas-
ťou  je vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane.

Do 30. 4. 2011
Fyzické osoby, za ktoré daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ, požia-
dajú do 15.2.2011 zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane a vystavenie 
tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Po obdržaní tlačiva nás kontaktujte, 
pomôžeme Vám vyplniť Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a tlačivo 
za Vás doručíme na Daňový úrad.
Naše údaje: IČO: 3599140
Právna forma: Občianske združenie  
Obchodné meno: Občianske združenie pri ZUŠ v Polomke
Sídlo: Osloboditeľov 8 , 976 66 Polomka

Tlačivá a ďalšie informácie nájdete:
www.zuspolomka.sk , riaditeľka 0911 642 101,

hospodárka 0904416567,0915995434, www.rozhodni.sk
Ďakujeme

Telovýchovná jednota TATRAN Polomka sa taktiež uchá-
dza o získanie 2% vašich daní. Poukázané finančné prostriedky 
budú použité na rozvoj futbalu v Polomke, na materiálovo tech-
nické zabezpečenie klubu a organizáciu futbalových zápasov.
Naše údaje: IČO:17060362
Právna forma: Občianske združenie  
Obchodné meno: Telovýchovná jednota TATRAN Polomka                          
Sídlo:  Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Bližšie informácie poskytneme na tel.: 0905594003 

Ďakujeme

   A tak v nedeľu 20. februára v areáli lyžiarskeho stre-
diska svoj zámer aj uskutočnili. Rozvoniavalo to širo-
ko-ďaleko a aj tí, čo takéto špeciality nemusia, sa vďač-
ne pristavili. V kotloch to vrelo, klobásky a slaninka pri-
ťahovali zrak. Zásady zdravej výživy ostali pravdepodob-
ne na svahu, pretože aj lyžiari prichádzali k mäsiarom 
a ponúkaným dobrotám neodolali. V lyžiarkach a kom-
binézach to asi nebolo veľmi pohodlné, ale keď neodo-
láš, nie je čo riešiť. 
   Milý bol pohľad na rodičov s deťmi, ktorí sa úporne sna-
žili deťom vysvetliť, ako sa tie dobroty pripravujú. Tie za-
ujímalo všetko, ale hlavne plnenie klobásového mäsa do 

Horehronský Bučnik
11.2.2011 sa v Ski centre Bučnik uskutočnil 9. ročník pretekov v zjazdovom lyžovaní - Ho-
rehronský Bučnik.  Poďakovanie patrí sponzorom pretekov: Generálnemu riaditeľstvu Le-
sov SR, LZ Beňuš, Obecnému úradu v Polomke a Základnej škole v Polomke.

Tradičná polomská
zabíjačka

V mnohých okolitých obciach sa počas fa-
šiangového obdobia konajú zabíjačky ako 
symbol hojnosti a hodovania pred blížia-
cim sa pôstom. Túto tradíciu sa u nás roz-
hodli oživiť pán Jozef Pohančaník – mäsiar 
a pán Jozef Oceľ so spoločnosťou Agro-
spol Polomka.

Neprehliadnite

Pumpa fit - klub Polomka občianske združenie
Jesenského 4, 976 66 POLOMKA, IČO: 42 187 958 
Poukázané finačné prostriedky budú použité na nákup a dopl-
nenie fitness centra pod  materkou škôlkou t.j stroje na cvičenie.

Ďakujeme

Celoškolskú súťaž v ZUŠ–ke
začali tanečníci

zmysluplne vypĺňa svoj voľný čas, napríklad aj tancom, 
určite nie je nikdy v živote porazený! Má niečo čo mu 
už nikto nikdy nezoberie. A práve preto dúfame, že tých, 
ktorí sa neumiestnili na popredných miestach súťaž ne-
odradila, ale práve naopak, podporila v nich chuť po vy-
trvalejšej práci. Poďakovanie patrí celému organizačné-
mu tímu, porotcom, vedeniu ZŠ Pohorelá, Faber dance 
school za prenájom techniky a ruskému sponzorovi za 
medaile do súťaže. Fotografickú dokumentáciu z akcie si 
už zanedlho budete môcť pozrieť na našej webovej strán-
ke www.zuspolomka.sk. 
A tu sú výsledky súťaže:
Začiatočníci
1. Natália Habrmanová, Lucia Vlčeková
2. Alexandra Liptáková, Veronika Žofčinová
3. Veronika Šulková Nadia Riapošová
Pokročilí do 13 rokov
1. Erik Bošeľa, Zuzana Oravkinová
2. Marek Giertl, Iveta Šulková
3. Tomáš Gajda, Nikola Sedmáková
. Filip Kotoč, Terézia Mária Kotočová
5. Paula Vírusová, Terézia Zibríková
6. Alžbeta Bialiková, Sophia Anna Miroslava Simanová
7. Lukáš Jankov, Alena Kubušová
Pokročilí nad 13 rokov
1. Pavol Giertl, Alexandra Bošeľová
2. Kristína Turčinová, Michaela Oravkinová

3. Andrej Syč, Natália Lakandová
4. Diana Lihanová, Daniela Baranová
5. Samuel Sipos, Marika Šágiová
   Cenu o najsympatickejší pár, ktorý bol hodnotený obe-
censtvom vyhrali Erik Bošeľa a Zuzana Oravkinová. 
Naša celoškolská súťaž, ktorá je verejnosti prístupná po-
kračuje v hudobnom odbore a to od 11. apríla a ukon-
čia ju výtvarníci. Druhý polrok školského roka je pre 
našu školu naozaj činným, pretože sme pre Vás pripravi-
li ešte množstvo zaujímavých akcií. Hneď 1. mája to bude 
program s názvom „Umenie farby, hudby a tanca“, ktorý 
sa bude konať o 15. hodine v KD Polomka. Predstavia sa 
Vám žiaci a učitelia v ZUŠ Band s hitmi od Michala Da-
vida, Darinky Rolincovej, Tublatanky, Kristíny, Haberu.....
Nebudú chýbať spoločenské tance, módna prehliadka 
a výstava umeleckých diel. Po tomto programe nasleduje 
absolventský koncert, 6 výchovných koncertov, prijímacie 
skúšky a záverečný program žiakov. Okrem programov 
a koncertov nás čakajú aj celoslovenské súťaže v speve 
populárnej piesne v Bojniciach, Slávik Slovenska – sú-
ťaž v speve ľudovej piesne, súťaž komornej hry v Brezne 
a školská súťaž o najkrajšiu kresbu na obal žiackej kniž-
ky. Na záver si k blížiacemu sa sviatku učiteľov zaželaj-
me veľa chuti a elánu k tvorivej práci.

Mgr. Stanislava Kokavcová
Riaditeľka ZUŠ

čriev. A ujo Hunko ochote všetko rád ukázal a vysvetlil. 
   A tak pochvala a poďakovanie patrí organizátorom, 
ktorí zabíjačku pripravili, všetkých zvedavých a hladných 
uspokojili, za znovu oživenie ďalšej tradície v Polomke. 

D.Ď


