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Kým počasie dovolí, snažíme sa urobiť čo naj-
viac na rozpracovaných stavbách, prípadne nie-
ktoré dokončiť. 
Na zbernom dvore pokračujeme vo výstavbe 
garáží a uskladňovacích hál zváraním oceľovej 
konštrukcie. Chystáme položenie väzby a stav-
bu zakryť. Ako krytinu použijeme nepoškodené 
škridle z  čističky odpadových vôd, ktoré sme 
získali po rekonštrukcii strechy na čističke. Bu-
deme sa snažiť osadiť objednané garážové vrá-
ta a tým objekt uzavrieť.
Na štadióne prebieha rekonštrukcia bežeckej 
dráhy. Dráha je upravená a prichystaná na po-
kládku asfaltového koberca okolo 12. októbra. 
Na bežeckú dráhu sa následne položí pogu-
movaný bežecký pás z vnútornej strany oválu, 
ktorý bude mať šírku 1,25m. V rámci asfaltova-
nia dráhy sa položí nový asfaltový koberec na 

Jesenný vrabček
Osamelý vrabček v zožmulenej 

tráve čosi zobká.
Opatrne popozerá vôkol seba,

keď sa cíti v bezpečí,
veselo si poskočí a šantí.

-Aký je milý a bezstarostný.-
Za oknom zbadá moju tvár

rozprestrie krídelká 
a frnkom odletí.

Melancholicky mu zakývam na pozdrav.
-Ahoj, keď padnú mrazy
počkám ťa pri krmítku. 

Mária Oceľová

Pozvánka na zasadnutie OZ
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. z. o obec-
nom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvo-
lávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň :
26. októbra 2017 ( štvrtok ) o 18,00 hodine (v budove 
obecného úradu – bočný vchod)   

Program :
1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho 

procesu na  školách v obci 
4/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvi-

dácia, zber TKO 
5/ Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych 

komunikácií
6/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu

7/ Rôzne  
8/ Interpelácia a diskusia

Pracovná ponuka
Reštaurácia Bučnik prijme do zamestnania počas lyžiarskej 
sezóny 2017/2018 kuchára/kuchárku, čašníka/čašníčku.
Požiadavky: flexibilata, vyučený v odbore
Info: 0910 954 639

Dňa 15. septembra 2017 
v  dopoludňajších hodinách 
na sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie pri Kaplnke  Se-
dembolestnej Panny Márie 
bola vysluhovaná slávnostná 
odpustová svätá omša, ktorú 
celebroval Pavel Pribula, du-
chovný otec z Bacúcha. V ho-
mílií poukázal na utrpenie 

Pána Ježiša Krista a na to, aké 
je dôležité s  pokorou prijať 
utrpenie i v živote kresťanov. 

Matka Sedembolestná s po-
korou prijala svoj trpiteľský 
údel spolu so svojim Synom 
a  hlavne Ona je jeho jedinou 
oporou vo chvíľach umučenia 
i vo chvíli jeho posledného dy-
chu. Podľa jej svätého príkladu 

by si i  členovia našich rodín 
vždy mali nájsť čas jeden pre 
druhého a spoločne sa podie-
ľať i na výchove svojich detí. 

Účastníkov odpustovej sláv-
nosti neodradilo ani studené 
ranné počasie. V priebehu svä-
tej omše milostivé nebo ohria-
lo jesennými lúčmi účastníkov 
tohto odpustového stretnutia.

Tradičná odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Stavebný ruch v obci
prístupovú cestu z Ulice Komenského ku ma-
terskej škole.
Práce na vodojeme v Hámre pokračujú podľa 
harmonogramu. V zemi sú uložené 2 vodoje-
my a  montážna komora. Vykonáva sa zásyp 
týchto nádrží a  vnútorné prepojenie nádrží 
s  montážnou komorou. Po takto prevedenej 
úprave je ešte naplánované oplotenie objek-
tu.
V  minulom čísle Polomských noviniek sme 
oboznámili občanov, že poslanci obecného 
zastupiteľstva schválili výstavbu vyhliadkovej 
veže Polomské očko na Bučniku. Do súťaže 
o  výstavbu bolo oslovených 7 firiem, z  kto-
rých 4 dali cenové ponuky. Najlacnejšia a teda 
najvýhodnejšia bola ponuka Obce Polomka 
s.r.o., a  to 309 tisíc €. Zo zmluvy vyplýva, že 
do konca novembra by mala byť zabetónova-
ná pätka základu o objeme 110 m kubických 
betónu. V  prípade priaznivého počasia by sa 
mohla postaviť konštrukcia do výšky 10 až 15 
metrov. Ukončenie stavby je naplánované do 
31.5.2018
V uplynulých rokoch sa v obci Polomka zrea-
lizovalo niekoľko projektov, ktoré boli podpo-
rené eurofondami. Úspešnosť žiadostí o  eu-
rópske peniaze bola podmienená kvalitnými 
projektami, rýchlym spracovaním projektu 
a pripravenou finančnou rezervou na povinnú 
5% spoluúčasť na objeme projektu. Obec si 

pokračovanie na str. 2

Nádrže vodojemu v Hámri

StaVebný ruch V Obci

DOžinky

rOZmajrín

infOrmácie Pre VOliča

euróPSky Deň jaZykOV

ŠarkaniáDa



Naši jubilanti

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
sePteMbeR 2017

v mesiaci august

SPOMÍNAME

StrANA 2 október 2017

Narodení: 3, Prihlásení: 5, Odhlásení: 3, Zomretí: 4 
Počet obyvateľov k  31. 8. 2017: 2939

Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.

Milým oslávencom srdečne blahoželáme 
a  prajeme veľa zdravia do ďalších dní 
a rokov života

Bodáková Mária Štúrova 34. - 85 r. 
Kubušová Emília SNP 179 - 85 r. 
Skaloš Ján Odbojárov 26 - 85 r.

Buvala Ján Janka Kráľa 46 - 80 r. 
Dupáková Helena SNP 85 - 95 r.

Polomské novinky

Poďakovanie
Smútiaca rodina po zosnulom Františkovi Pohančaníkovi ďakuje všetkými prí-
buzným, známym a  priateľom za účasť na pohrebe dňa 1. októbra. Zároveň 
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Venujme mu tichú spomienku.

nikdy na zrealizo-
vané projekty ne-
musela brať úver 
na prefinancova-
nie spoluúčasti. 
Úspešné projekty 
a  množstvo eu-
rópskych peňazí 
preinvestovaných 
v  našej obci nám 
umožnilo šetriť 
obecné peniaze. 
Postavením vy-
hliadkovej veže 
Polomské očko sa 
neohrozí realizácia 
plánovaných aktivít v  obci a  výdavky 
na vežu neohrozia samotný rozpočet 
obce.
Polomské očko je jednorazová investí-
cia, ktorá pre našu obec bude prinášať 
úžitok a  množstvo príležitostí niekoľko 
rokov až desaťročí. Teraz môžeme hovo-
riť aj o  úspešnej realizácii prístavby te-
rasy, ktorá je už v prevádzke. Vedľa bu-
dovy penziónu v  lyžiarskom stredisku 
je nachystaná plocha pre detské ihrisko, 
ktoré sa bude realizovať na jar 2018. 

Stavebný ruch v obci
pokračovanie zo str. 1

Čas veľmi rýchlo plynie,
spomienky na Vás sú stále živé.
Odpočívajte v nebies blaženosti
vo svätej Božej večnosti.
7. septembra uplynulo 
30 rokov od odchodu do 
večnosti pani

Márie Oceľovej
z Clementisovej ulice.

S  láskou spomína dcéra 
Anna s  rodinou, nevesta 
Edita s rodinou a nevesta 
Mária s nevestou a vnukmi.

...a  láska zostala, tá smrť nepozná. Prišla 
chvíľka spomienky.
Ten deň bol plný sĺz a bôľu, odišla si v tichos-
ti, bez slov na rozlúčku.
Oči plačú, srdce bolí, veď sme ťa všetci radi 
mali.
Ťažko je uveriť, že srdce nebije, ťažko je po-
chopiť, že ty, Bibka, už nežiješ.

Dňa 13. októbra uplynuli 
dva roky, ako nás navždy 
opustila
Ing. Bibiána Ďuricová,

rod. Vernárska.
S  láskou a  so smútkom 
v  srdci spomína celá ro-
dina.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú a 
spomínajú s nami.

Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôže Vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať: otec  mama, 
zbohom.
Dňa 5. decembra uplynú smutné štyri roky 
ako nás navždy opustil 
náš milovaný

Ján Mikloško
Dňa 17. októbra uply-
nulo 25 rokov od úmrtia 
našej milovanej

Anny Mikloškovej
S  láskou spomína dcéra 
Ľudmila s  manželom, 
vnučky Katka a  Mirka s 
rodinami
Spomíname nad Vaším 
hrobom,
v  srdciach máme veľký 
žiaľ,
s Vami letí naše zbohom,

až  k nebeským výšinám.
Dňa 16. októbra sme si pri-
pomenuli 29 výročie úmr-
tia nášho drahého otca

Jozefa Kubuša
a  13. decembra uplynie 
20 rokov od smrti našej 
drahej matky

Anny Kubušovej
S láskou a úctou spomína 
syn Jozef s rodinou.

Ťažko sa nám s Tebou lú-
čilo, ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí a v našich srd-
ciach budeš stále žiť.
Dňa 9. októbra uplynulo smutných šesť 
rokov od smrti našej mi-
lovanej

Márie Kaštankinovej 
S láskou a úctou spomína 
nevesta Anna, vnúčatá 
Monika a  Marián s  rodi-
nami, syn Milan s  rodi-
nou

Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôže Vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať otec zbohom.
Dňa 21. decembra  si pripomenieme piate 
výročie čo nás opustil náš 
drahý

Štefan Kaštankin
So zármutkom v  srd-
ci spomína manželka 
Anna, syn Marián s  ro-
dinou, dcéra Monika 
s  rodinou, brat Milan 
s  rodinou,  svokra a  sestry Marta a  Viera 
s rodinami

Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš, Štefan drahý v ňom.
Dňa 13. septembra sme si pripomenuli 38 
rokov smrti nášho dra-
hého 

Jána Kaštankina
S  úctou a  spomienkou 
v  srdci spomína nevesta 
Anna, vnúčatá Monika 
a  Marian, pravnúčatá 
Viktória, Dávid, Nikolka 
a Natálka

   Mnohí občania našej obce majú isto 
v pamäti svoje školské roky, ktoré obo-
hatil vynikajúci učiteľ, priateľ svojim 
žiakom, športovec, divadelník a režisér 
Jozef Žila. V  mnohých zanechal svo-
ju stopu a  množstvo fotografií svedčí 
o  jeho činorodej práci v škole i v obci. 
S hlbokým zármutkom sme prijali sprá-
vu, že 24. septembra Jozef Žila opustil 
tento svet. Česť jeho svetlej pamiatke.
Vďaka, vážený pán učiteľ Jožko Žila
Uplynul dlhý, už dlhý čas,
no v dušiach našich je obraz
činorodosti, aktivity, svedomitej práce,
životného tempa stále v kole
v obci, kultúre a hlavne v škole.
Pedagóg, športovec, priateľ, režisér-
do mojich viet sa všetko nevprace.
Tu v našej obci i jeho rodina žila.
Vďaka Ti, vážený pán učiteľ Jožko Žila.
Dnes si obyvateľom iných sfér.
Tam už náš pozdrav nedoletí,

len v tichej modlitbe prosíme,
nech Tvoje zásluhy Ti nebo oplatí,
čo sme Ti my tu nevedeli dať,
nevieme a nezvládame všetko znať,
za Teba i život s nami vďačíme.
Už dohorel knôt Tvojej sviece
čo iných ohňom múdrosti zapaľovala,
v  umoch zverencov Tvojich jas sa trb-
liece
a ich láska k tebe, tá nezhasínala.
S pokorou prosíme sväté nebesá,
nech Tvoja šľachetná duša plesá,
teší sa v krajine Božieho pokoja
vo večnej blaženosti nebeského raja.

Úprimnú sústrasť pani učiteľke Žilovej 
a  synovi Ivanovi s  rodinou vyjadrujú 
všetci Polomčania a bývalí kolegovia.
S  vďakou za mnohoročné pôsobenie 
v Polomke

Za kolegov a priateľov Mária Oceľová

A- ŠPORT
1. poschodie OD JEDNOTA BREZNO

Ponúka:
- Obuv: 36-48

- Oblečenie: XS-3XL
- Kútik elegancie: šaty, tuniky, 

batika...

11% zľava na všetko
Platnosť do 11.11.2017

KUPÓN N A ZĽAVU

Navždy odišiel

V  minulosti občania ťažko vnímali 
investície do rozvoja lyžiarskeho stre-
diska. Dnes, keď celkom úspešne roz-
vinuté stredisko zvýšilo kredit obce 
a pomohlo zvýšiť záujem o nehnuteľ-
nosti v obci, občania radi túto skutoč-
nosť prezentujú pri predaji nehnuteľ-
ností v cenových reláciách atraktívnej 
lokality. Verím, že aj po postavení veže, 
ktorá túto atraktivitu znásobí, bude si-
tuácia obdobná.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Základy vyhliadkovej veže
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Vďaka, Pane, za matku Zem,
vďaka za je pôdu – úrodnú zem,
vďaka za dary, čo nám dávaš,
vďaka Ti, že sa o nás staráš.
S pokorou a vďačnosťou Stvoriteľovi sme sa zúčastnili 
na tohtoročnej dožinkovej slávnostnej svätej omši. 
1.októbra o  9.30 sa z  centra obce pohol dožinkový 
sprievod do slávnostne všetkými dostupnými Božími 
darmi vyzdobeného kostola. Slávnostná dožinková 
svätá omša prebiehala za prítomnosti starostu obce 
Ing. Jána Lihana, poslancov obecného zastupiteľstva, 
hostí, členov hasičského zboru, krojovaných skupín 
všetkých vekových kategórií. Slávnostnú svätú omšu 
celebroval náš duchovný otec, veľadôstojný pán ka-
nonik ICLic Michal Jenča.
Vo svojej ďakovnej homílii za tohtoročnú úrodu 
a  všetky Božie dary zdôrazňoval pokoru a  vďačnosť 
nebeskému Otcovi, pretože naše životné skúsenosti 
nám potvrdzujú naše známe slovenské príslovie: Bez 
Božieho požehnania, márne naše namáhanie. Všet-
ky myšlienky duchovného otca boli obohatením pre 

Fsk Závačan zo Závadky nad Hro-
nom sa okrem ľudového spevu 
a  tanca začala venovať aj ochot-
níckemu divadlu. Jeho prvky už 
použili vo svojich tematických 
programoch, ale tentoraz sme 
mohli vidieť klasické dielo Ferka 
Urbánka Rozmajrín v  ich poda-
ní na našom javisku v  Polomke. 
Svojich úloh sa zhostili na výbor-
nú, a tak sme mohli vidieť príbeh 
o tom ako sa bohatá vdova Lazan-
ka ujme siroty Aničky, ktorá nemá 
iného dedičstva po matke, ktorá 
sa utopila, len kvetináč s rozmajrí-
nom. Anička je milé, dobré dievča 
a má sa rada s Janíkom, synom 
Lazankiným. Vdova však chce do-
stať s nevestou i peniaze. Keď jej 
susedka Gajdošíčka ponúka svoju 

dcéru Zuzu pre Janka, ona s tým 
súhlasí. Zuzka má však rada chu-
dobného Jožka, 
Jankovho pria-
teľa, a je dobrou 
priateľkou Aničky, 
preto nechce Jan-
ka. Lazanka, roz-
hnevaná neúspe-
chom, vyženie z 
domu Aničku a tej 
sa ujme stará kraj-
čírka Dora. Janko 
z ľútosti a vzdoru 
dá sa odviesť za 
vojaka. Anička žije 
u Dory, ale stále 
túži po Jankovi, až 
zo žiaľu ochorie a 
chradne na tele i 

Dožinky

Rozmajrín

na duši. Zámockí páni, gróf Lipiansky a 
jeho pani Dorina, zaujímajú sa o nešťast-
nú Aničku. Dora im rozpráva, že je dcé-
rou krásnej dcéry lesného, ktorú si vzal 
za ženu gróf. Keď musel odísť na vojnu 
do Bosny, vyhnala jeho matka mladú 
paniu aj s dieťaťom, tá sa však utopila a 
Anička s kvetináčom rozmajrínu zosta-
la. Pán gróf Lipiansky za cesty po stope 
svojho nezvestného brata Rudka v Bos-
ne dostal dopis po ňom, v ktorom pro-
sí, aby brat vzal do ochrany jeho ženu 
s dieťaťom. Pozná v Aničke svoju neter a 
vezme ju k sebe na zámok. Keď sa Janko 
vracia z vojny domov  Aničkine šťastie sa 
naplnilo. A tak dobro zvíťazilo nad zlom 
a diváci si z  toho predstavenia odnášali 
nevšedný zážitok. 
Tak sa teda naši susedia Závadčania 

pochlapili, divadlo nacvičili, u nás uvied-
li, len škoda, že divákov sa nezišlo viac. 
Ale tak to už v Polomke chodí. Nuž môžu 
banovať.

D.Ď

našu duchovnú obnovu.
Na svätej omši odzneli ďakovné piesne i piesne chvál 
na slávu Božiu v podaní cirkevného spevokolu. Veriaci 
našej farnosti i všetci účastníci slávnostnej dožinkovej 
svätej omše vyjadrujú vďaku za bohato pripravené 
agapé obecnému úradu i  všetkým tým, ktorí svojou 
štedrosťou spestrili jeho sortiment. Rodine Bučkovej 
za skvelé buchty, družstvu vlastníkov oviec za chutný 
ovčí syr a  Cyrovi Ďurčovi za vyzdobený konský zá-
prah, ktorý potešil najmä deti. Tiež nezabúdajú ani 
na usilovnosť a  obetavosť zamestnankýň obecného 
úradu, ktoré sa každoročne pričiňujú o spríjemnenie 
dožinkovej atmosféry prípravou a podávaním občer-
stvenia.
Nemálo úsilia pri výzdobe kostola vynakladajú i  ši-
kovné ruky našich obetavých aranžérok, ktorých 
ochotu i ochotu všetkých tých, ktorí majú zásluhu na 
úspešnom priebehu tohtoročných dožiniek, okrem 
nás nech ocení i sám nebeský Pán, aby svojou činnos-
ťou mohli slúžiť blížnym po celé dlhé roky.

Účastníci tohtoročných dožinkových osláv v Polomke
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Voľby do orgánov samosprávnych 
krajov sa konajú 4.11.2017 od 7.00 do 
22.00 hod.

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samospráv-

nych krajov má občan Slovenskej re-
publiky a cudzinec, ktorý  má trvalý 
pobyt v obci, ktorá patrí do územia 
samosprávneho kraja, alebo má trva-
lý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý 
patrí na účely volieb do orgánov samo-
správneho kraja do jeho územia (ďalej 
len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie 

osobnej slobody z dôvodov ochrany ve-
rejného zdravia,

• výkon trestu odňatia slobody ulo-
žený za spáchanie obzvlášť závažného 
zločinu.

Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho tr-

valého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť pred-
ložením občianskeho preukazu alebo 
dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia 
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zo-
zname voličov a vydá voličovi dva hla-
sovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby 
do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja 
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce (mesta alebo 
mestskej časti). Prevzatie hlasovacích 
lístkov a obálky potvrdí volič v zozname 
voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do osobitného priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích lístkov. 
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do za-
stupiteľstva môže volič zakrúžkovať naj-
viac toľko poradových čísiel kandidátov, 
koľko poslancov má byť v príslušnom 
volebnom obvode zvolených. (Počet 
poslancov, ktorý sa volí vo volebnom 
obvode je uvedený na hlasovacom líst-
ku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby pred-

sedu môže volič zakrúžkovať poradové 
číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
do obálky jeden hlasovací lístok pre voľ-
by do zastupiteľstva a jeden hlasovací 
lístok pre voľby predsedu samospráv-
neho kraja. Volič hlasuje tak, že po opus-
tení osobitného priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku 
do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková vo-
lebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Nesprávne 
upravené hlasovacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie nepoužitých ale-
bo nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnutie 
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať 
a oznámi pred hlasovaním túto skutoč-
nosť okrskovej volebnej komisii, má prá-
vo vziať so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov inú spô-
sobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a 
zákona upravila hlasovací lístok a vložila 
do obálky. Obidve osoby pred vstupom 
do osobitného priestoru na úpravu hla-
sovacích lístkov člen okrskovej volebnej 
komisie poučí o spôsobe hlasovania a o 
skutkovej podstate trestného činu ma-
renia prípravy a priebehu volieb. Členo-
via okrskovej volebnej komisie nesmú 
voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné po-
stihnutie sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže požiadať, aby obálku do 
volebnej schránky v jeho prítomnosti 
vložila iná osoba, nie však člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo požia-
dať obec a v deň konania volieb okrsko-
vú volebnú komisiu o vykonanie hlaso-
vania do prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky do zapečatenej schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov, inak sa 
dopustí priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.

MV SR

Kategória mladší žiaci
1.miesto – Marko Sidor
2.miesto - Michaela Skalošová
3.miesto – Patrik Oceľ
 
Kategória starší žiaci- chlapci
1.miesto  - Adam Račák

2.miesto  - Samuel Maruškin
3.miesto  - Andrej Kiš
 
Kategória starší žiaci- dievčatá
1.miesto - Viktoria Pohančaníková
2.miesto – Janka Janošková
3.miesto – Michaela Andreuttiová

Žiaci našej školy sa dňa 4.10.2017 roz-
behli na futbalový štadión. Každý držal 
v ruke šarkana. Niektoré lietali vysoko, 
vysoko.

A tu sú výsledky:
Nikola Orgoňová 4.A
Patrik Oceľ 3.A
Lívia Kohútová 3.A,  Alex Fusek 4.A
Tie, ktoré nelietali sa ocitli na hornej 
chodbe a súťažili vo výtvarnej súťaži o 
najkrajšieho šarkana:
1.kategória (0.-4.ročník)

Kamila Kohútová 3.A
Lívia Poprovičová, Liliana Tóthová 4.A
Dávid Radič 1.B
2.kategória (5.-6.ročník)
Miroslava Predajňová, Kristína Taber-
nausová 5.A
Michaela Skalošová 5.A
3.kategória (7.-9.ročník)
Darina Čarnogurská 7.A
Veronika Bodáková 7.A, dievčatá 8.A
Kristína Kohútová, Lenka Šuchaňová 
7.A

26. septembra je Európsky deň ja-
zykov. Pri príležitosti EDJ sa v Európe 
koná celá škála rôznych podujatí. Žiaci 
našej školy sa zúčastnili rôznych súťaží 
a aktivít, spojených s anglickým a ne-
meckým jazykom. Boli rozdelení do 
skupín a v dňoch 25.9 – 27.9.2017 pra-
covali jednotlivé skupiny na svojich 
aktivitách priemerne dve vyučovacie 
hodiny.

Žiaci tretieho ročníka mali za úlohu 
vytvoriť obrázkový slovník podľa abe-
cedy – The wall dictionary Alphabet.

skupina mala písmená A-I
skupina mala písmena J-R
skupina mala písmená S-Z
Žiaci štvrtého ročníka vytvorili spo-

ločne stonožku ,,millipede,, s  číslami   
do 20.

Žiaci piateho ročníka vyrábali kartič-
ky s číslami do 100. Potom s nimi hrali 
rôzne hry – The numbers games.

Žiaci šiesteho a  ôsmeho ročníka sa 
zúčastnili súťaže v hláskovaní – Spel-
ling Bee. ,,Pravopisná včielka je súťaž, 
v ktorej súťažiaci hláskujú, alebo píšu 
slová. Súťaž ma pôvod v USA.

Žiaci šiesteho ročníka sa rozdelili do 
3 skupín a skončili s výsledkom:

skupina: Sabína D. a  Daniela H. -12 
bodov

skupina: Dominika G. a Bianka F. - 13 
bodov

skupina: Alex B. a Adam H. - 8 bodov
Žiaci ôsmeho ročníka sa rozdelili do 

5 skupín a skončili takto:
skupina: Michaela L., Natália B. a Na-

tália N.-  23 bodov
skupina: Alexander B., Adam M. a Si-

mona P. -  3 body
skupina: Mária H., Lea D. a  Viktória 

Sch. - 12 bodov
skupina: Patrik K., Eva J. a Samuel S. 

- 9 bodov
skupina: Jano R., Terézia H. a  Domi-

nik B. - 16 bodov
Slová, ktoré museli hláskovať( Koľko 

slov vyhláskovali správne v čase 2 mi-
nút, toľko bodov dostali):

vegetable, nationality, language, qu-
arter, different, favourite, understand, 
Island, surprise, religion, Earth, follow, 
evening, terrible, message

Každá skupina si potom pripravi-
la osobné informácie - jedno meno 
a priezvisko, mailovú adresu a adresu, 
ktoré potom postupne hláskovali a sú-
peri zapisovali, čo počuli.

Najlepšia žiačka v  hláskovaní bola 
Miška Lacková s 8.A. triedy.

Žiaci siedmeho a deviateho ročníka, 
ktorí sa učia dva cudzie jazyky hľadali 
podobnosť slovnej zásoby v  anglic-
kom a nemeckom jazyku. Zistili, že až 
60 % slovnej zásoby je podobnej. Vo 
dvojiciach vyrábali plagáty, kde za-
pisovali podobné anglicko-nemecké 
slová ako napr.: bed – Bett, summer 
–Sommer, hundred –hundert, .......

ZŠ Polomka

Európsky deň jazykov
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