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K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.

Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody,

krásne veľkonočné sviatky
praje redakcia.

Krňačkové 
preteky
Sobota 17.3.2018

Od 9.00 – registrácia
11.30 – štart

Vyhodnotenie
Príďte sa zabaviť a prežiť deň 

plný zábavy a športu

Obecné kompostovisko
Jednou z komodít separovaného od-

padu je aj bioodpad. Haluze a konáre 
zo stromov z dvorov a záhrad občanov, 
ako aj z verejných priestranstiev boli 
doteraz zhromažďované na výhone na 
začiatku Ždiarskej doliny a pri čističke 
odpadových vôd. Prevádzka úložiska 
na výhone však bude 31.3.2018 ukon-
čená. 

Obec skoro na jar vybuduje centrál-
ne kompostovisko z južnej časti v areáli 
čističky odpadových vôd, kde sa budú 
uložené haluze, konáre a drevný od-
pad mlieť a ukladať do kompostoviska 
spolu s posekanou trávou a biodpa-
dom z domácností.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Oznamujeme občanom, že poplatok 
za zber a  likvidáciu tuhého komunál-
neho odpadu na rok 2018 si môžu 
uhradiť v kancelárii VVS ( vchod zoza-
du kultúrny dom). Po úhrade poplatku 
občania obdržia harmonogram zvozu 
TKO ako aj zvozu separovaného od-
padu na celý rok 2018. Najbližšie sa 
zvozy budú konať v nasledovných ter-
mínoch:
TKO –19.3.2018, 9.4.2018
Separovaný – 3.4.2018
Na základe schváleného Všeobecne 

záväzného nariadenia  o  miestnych 
daniach a  miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a  drobné stavebné 
odpady na rok 2018, sa stanovil popla-

tok za zvoz TKO nasledovne:
14 € - na osobu v domácnosti,  ktorá 

neseparuje odpad
12 € - na osobu v  domácnosti, ktorá 

separuje odpad
6 € - študent bývajúci na internáte – je 

potrebné doložiť potvrdenie z interná-
tu alebo školy
6 € - občania pracujúci na území SR 

v iných mestách na týždňovky, alebo 
v zahraničí – je potrebné doložiť foto-
kópiu pracovnej zmluvy.
Poplatok na rok 2018 je možné uhra-

diť 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.

Dňa 15.2.2018 zasadalo obecné za-
stupiteľstvo v Polomke podľa nasle-
dovného programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obec-

ného zastupiteľstva a kontrolnej 
činnosti
4/ Zhodnotenie stavu bezpečnosti 

a vývoja kriminality za rok 2017
5/ Schválenie plánu kultúrno-vý-

chovnej činnosti na rok 2018
6/ Správa o výsledkoch inventarizá-

cie za rok 2017
7/1a Návrh na zmenu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2018
7/1b Dodatok č. 5 VZN Obce Polom-

ka č. 41/2009 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a školských zariadení so 
sídlom na území obce Polomka
7/ Žiadosti o  odpredaj obecného 

majetku
8/ Interpelácia a diskusia
Ospravedlnený: Ing. Ivan Brozman
Neospravedlnený : Ing. Jozef Guzma
Starosta obce pán Lihan privítal na 

zasadnutí poslancov obecného za-
stupiteľstva a ostatných
prítomných. Podľa prezenčnej lis-

tiny konštatoval, že na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva je prítom-
ná nadpolovičná väčšina poslan-
cov, čím bolo zasadnutie uznášania 
schopné.
Vedením zápisnice z rokovania po-

veril Dianu Ďurčenkovú, referentku 
obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápis-

nice z rokovania určil doc. Ing. Jaro-
slava Varechu, PhD. a Mgr. Františka 

Heretu .
Starosta obce predložil na schvá-

lenie program rokovania obecného 
zastupiteľstva.
Keďže poslanci nemali k programu 

žiadne pripomienky, bol všetkými 
hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh, aby 

do návrhovej komisie boli zvolení 
poslanci: Ing. Vladimír Hrablay, Ing. 
Marián Jagerčík, Roman Kohút. K 
návrhu neboli žiadne pripomienky a 
návrhová komisia bola jednomyseľ-
ne zvolená.
Správu o plnení uznesení obecného 

zastupiteľstva a  kontrolnej činnosti 
predložil hlavný kontrolór Ing. Jozef 
Svetlák. Na zasadnutí OZ 14.12.2017 
boli prijaté uznesenia, ktoré sa bra-
li na vedomie alebo sa schvaľovali. 
Nevyžadovali dodatočné plnenie 
okrem uznesenia 186, kde je povin-
nosť predložiť správu o hospodárení 
škôl na aprílovom zastupiteľstve.
Kontrolná činnosť sa vykonávala 

podľa schváleného plánu práce. Bola 
zameraná na uzávierku roku, DPH, 
čiastkové inventárne zostatky. Pod-
nikateľské účtovníctvo ešte uzavreté 
nie je. Poslanci zobrali na vedomie 
správu o plnení uznesení obecného 
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti.
Správu o zhodnotení stavu bezpeč-

nosti a vývoja kriminality za rok 2017 
poslanci obdržali od OOPZ Pohorelá 
a  túto správu zobrali na vedomie. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán 
kultúrno-výchovnej činnosti na rok 
2018 tak, ako bol predložený a  do-
plnený o  aktuálne údaje o  termí-
noch niektorých podujatí. Obecné 

V dňoch 12.02.2018 - 16.02.2018 sme 
sa so žiakmi VII.A a VII.B triedy zúčastnili 
lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredis-
ku Polomka Bučník. Ubytovaní sme boli 
v Penzióne Bučník, ktorý sa nachádza 
priamo na úpätí lyžiarskeho svahu. Každý 
deň prebiehal podľa harmonogramu, kde 
sme stihli raňajky, lyžovanie dopoludnia a 
popoludní (okrem pondelka, stredy /len 
dopoludnia/ a piatku), dostatok oddychu 
(hlavne v stredu), obed, večeru, program, 
osobnú hygienu aj nočný kľud...

Naj zážitky z lyžiarskeho kurzu: pondel-
kové rozdávanie pamätných tričiek, „lov 
cukríka“ a pantomimické znázornenie 
snehovej vločky, termosky, či vypraženého 
syra... utorkový budíček – Nesneží (Senzus), 

deň objatia a netradičný kvíz plný netra-
dičných odpovedí, stredajšia hra „HEDO“ 
a „KĽÚČ“, štvrtkové rozprávkovo lyžiarske 
počasie, karneval a oceňovanie žiakov, 
nočné pastovanie a piatkové palacinky... a 
LYŽOVANIE, ktoré zvládli všetci žiaci!!!

Na záver, naše ĎAKUJEME patrí našim 
zdravotníkom Majovi a Nike za zdravotnú 
starostlivosť, že sa nám nič nestalo... a ďal-
šie naše ĎAKUJEME patrí aj milému perso-
nálu Penziónu Bučník za chutné jedlo, vý-
borné služby a prístup počas celého nášho 
pobytu... a všetkým našim kolegom, ktorí 
odsuplovali naše hodiny v škole. EŠTE RAZ 
PATRÍ VÁM VEĽKÉ ĎAKUJEME!!!

Mgr. Marian Petrok, Mgr. Petra Kertész, 
Mgr. Zdenka Urbancová, ZŠ Tisovec

Veselú Velkú noc

Z Tisovca do Polomky

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Plán zvozu odpadu
pokračovanie na str.2

OšuMElá úžASná knihA

VýROčná člEnSká SchôdZA

VyžREBOVAniE 
fuTBAlOVých ZápASOV

MARiAnnA JAgERcikOVA 
V Ski-AlpOVOM 
VERTikály nA 8 MiESTE.

Dňa 2.2.2018 Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska po 
roku opäť zorganizovala fašiango-
vé posedenie. Na úvod nás privítala 
predsedníčka Viera Kánová a  záro-
veň nás povzbudila do ďalšej práce. 
Členky jednoty dôchodcov si pripra-
vili program, ktorý prispel k  dobrej 
nálade. Je chvályhodné, že seniorky 
pripravili občerstvenie a  napražili 
šišky, za čo im patrí srdečné poďako-
vanie. Dúfam, že takéto posedenie si 
o rok znovu zopakujeme. Zúčastnení 
vyjadrili spokojnosť s týmto poduja-
tím. Dobre sa cítili a zabávali.

M. Bolfová

Fašiangové posedenie
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A- ŠPORT
1. poschodie OD JEDNOTA BREZNO

Ponúkame:
- Odevy: športové + kútik elegancie, 
 veľ XS-3XL
- Obuv: turistika, halová, beh,
 bežné nosenie, veľ 36-48
- Doplnky: plavky, multifunkčné
 šatky, lopty, ošetrovanie obuvi,
 pracie prostriedky

13% zľava na všetko
Platnosť do 10.4.2018

KUPÓN 
N A ZĽAVU





Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň.
Hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Nezomrel. Spí, má len sen.
Je krásny, sníva sa mu o tých,
ktorých miloval
a ktorí milovali jeho.

Dňa 19. 3. 2018 si 
pripomíname nedo-
žité 90-te narodeniny 
nášho drahého zo-
snulého

Jozefa Šuchaňa
S láskou a úctou spo-
mína manželka, syn 
a dcéry s rodinami.

Neúprosný osud to najdrahšie nám 
vzal, len bolesť v srdciach, smútok, 
prázdny domov
a spomienky nám ponechal.
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, 
ten vie,  čo sme v Tebe stratili.

Dňa 6. marca sme si pripomenuli 15 
výročie úmrtia nášho 
milovaného
Františka Kantorisa
S bolesťou v srdci 
spomína manželka 
Júlia, syn Jaroslav, 
dcéra Emília s man-
želom Jánom, vnuk Miško s pria-
teľkou Miškou, vnučka Veronika s 
manželom Martinom.

No, čože to už môže byť za kni-
hu pohodenú ledabolo v poštovej 
schránke, polohlasne si šomrem 
sama pre seba, no jednako zveda-
vosť ma dohnala prečítať si stranu, 
kde sa kniha otvorila a čuduj sa sve-
te, hneď ma aj upútala. Kto by to aj 
uveril, že ošumelý, fádny, brožovaný 
obal skrýva taký bohatý obsah.
I keď som o Japonsku a Japoncoch 

veľa počula, čítala a troška i študo-
vala, no jemnosť a mentalitu japon-
skej duše mi vykreslila práve táto 
kniha, pretože tie všetky japonské 
do (cesty) vás vovedú k obradné-
mu elegantnému pitiu čaju – čado, 
k jemnému maľovaniu písmen štet-
com – šodo, k vkusným ikebanám 
k aranžovaniu napichovaním kvetín 
– kado, k dôstojnej a elegantnej se-
baobrane džudo a k aristokratické-
mu šermovaniu kendo. Vymenova-
la som toho dosť, ale ešte stále nie 
všetko, čo všetko musel Pedro Ar-
rupi pochopiť a ovládať z japonskej 
kultúry, ak chcel vo svojom misio-
nárskom pôsobení dosiahnuť aspoň 
malé úspechy. Na jeho japonských 
cestách mu svietil ako vzor jeho dáv-
ny predchodca František Xaverský. 
Počas jeho dvadsaťsedemročného 
japonského pôsobenia zažil v Naga-
cuke vzdialeného od Hirošimy 7 km 
výbuch atómovej bomby.
Kto čítal túto knihu, dá mi za prav-

du, že tú hrôzu nikto tak plasticky, 

verne a autenticky nevykreslil ako 
práve autor týchto zápiskov.
Tu sa stretol s Danteovskou víziou 

tejto katastrofy a keďže pôvodne vy-
študoval medicínu, hneď improvizo-
val v Nagacuke nemocnicu a spolu s 
tridsiatimi študentmi vyprosťovali z 
trosiek živých a mŕtvych a tých, ktorí 
neboli zasiahnutí rádioaktívnym žia-
rením i úspešne zachránil.
Aké vlastnosti musel mať tento mi-

sionár, hovorí o tom jeho chrabrosť, 
keď prekonal jednomesačné vä-
zenie, pozorovaný ako nepriateľ 
Japonska a paradoxne zo všetkých 
jeho väzniteľov sa stali jeho priatelia.
 Navštevoval i budhistické pred-

nášky a chrámy, potichu porovnával, 
nikoho neurážal a nič nerobil nasilu.
Túto úžasnú viac ako 230 stranovú 

knihu – Pedro Arrupi: Misionár v Ja-
ponsku-, ktorá vyšla v SSV v Trnave 
v r.1992, som prečítala na tri hlty a 
mám pocit, že môže čitateľa o krôčik 
posunúť dopredu.
Bonusom pre mňa je v knihe jediná 

ilustrácia v tirážnej časti knihy od Jo-
zefa Cesnaka, akademického malia-
ra, rodáka z Bacúcha.
Ilustrácia je čistá, výstižná, čierno-

biela grafika vystihujúca 27 ročné 
misionárske pôsobenie Pedra Arru-
piho v Japonsku vrátane i s jeho po-
slaním počas Hirošimskej katastrofy.

Komentovala Mária Oceľová

zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
správu o výsledku inventarizácie za 
rok 2017.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočto-

vým opatrením č. 1/2018 a Dodatok 
č. 5 VZN Obce Polomka č. 41/2009 
o určení výšky dotácie na prevádz-
ku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ 
a školských zariadení predložil Ing. 
Ján Lihan, starosta obce. V decembri 
sme prijímali rozpočet a vtedy sme 
ešte nevedeli, aké prostriedky budú 
pridelené. Takže sa k tomu vraciame 
teraz. Nárast podielových daní bol o 
118 000 viacej. Rozdelilo sa to tak, 
ako zákon hovorí. Išlo na transfery 
do ZUŠ, ZŠ a MŠ. To je prvý bod. Po 
druhé, dostali sme oznámenie z mi-
nisterstva vnútra, že nám bolo pride-
lených 30 000 € na hasičňu. Tu treba 
schváliť spoluúčasť 4 000 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 

a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2018, 
povolené prekročenie a viazanie 
príjmov, povolené prekročenie a via-
zanie výdavkov
b) Dodatok č. 5 VZN Obce Polomka 

č. 41/2009 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, die-
ťa MŠ a školských zariadení so síd-
lom na území obce Polomka.
Poslanci sa venovali aj žiadostiam 

o  odkúpení obecných pozemkov. 
V  diskusii sa venovali rozpracova-
ným projektom o  štádiu výstavby 
ktorých informoval starosta obce, 
problematike odchytu psov a riešení 
pozemkov obce a  iných vlastníkov 
pod zjazdovkou.
Starosta obce Ing. Ján Lihan po-

ďakoval prítomným za účasť a za-
sadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil.

D.Ď- zo zápisnice z OZ

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
pokračovanie zo str.1

Ošumelá úžasná 
kniha

Problematika túlavých psov v našej obci rezonuje už dlhší čas. Aj poslanci 
sa na ostatnom zastupiteľstve touto témou zaoberali. V minulosti sme už 
pre riešenie nepriaznivej situácie s túlavými psami v dedine pristúpili ku 
kastrácii psov, avšak napriek tejto aktivite problém naďalej pretrváva. Od-
chyt psov streľbou z uspávacej pištole vo vlastnej réžii je pre našu obec ne-
prijateľné, nakoľko legislatíva v tejto oblasti je veľmi prísna. Museli by sme 
psov po uspatí umiestniť do priestorov s prísnymi normami pre vybavenie, 
nechať ich určitú dobu v karanténe a až po tom čase ich ponúkať na adop-
ciu. 

Najschodnejším riešením sa teda javí zabezpečiť odchyt psov certifiko-
vanými organizáciami. Urobili sme prieskum trhu. Najvýhodnejšia ponuka 
zahŕňa : odchyt 1 psa 36€, doprava podľa počtu kilometrov cca 90€, ktorá sa 
musí uhradiť aj pri neúspešnom odchyte + jednorázový odchyt 25€. Pes je 
odvezený a umiestnený v útulku, kde si ho môže majiteľ vyzdvihnúť do 48 
hodín. V prípade, že pes bude odchytený a majiteľ by si ho okamžite prevzal 
späť, musí zaplatiť poplatok vo výške 36€. 

Preto vyzývame občanov, aby tento oznam zobrali na vedomie, zabezpe-
čili svoje psy tak, aby sa nepotulovali po dedine. Odchyt psov plánujeme 
realizovať viackrát počas roka. Týmto spôsobom obec chce riešiť problém s 
túlavými psami a sťažnosti občanov na ohrozovanie ich bezpečnosti.

Tento oznam budeme opakovane vyhlasovať v miestnom rozhlase a zve-
rejňovať v novinkách. 

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Túlavé psy a čo s nimi?

Miklošková Anna 85 r.
Kocprd Ján 85 r.
Lihanová Mária 90 r.   
Danielič Štefan 80 r. 

Vernárska Emília 94 r.
Tokárová Elena 80 r.
Oceľová Elena 85 r. 
Pohorelec Jozef 85 r.

Černáková Antónia 80 r. 
Gergeľová Emília 91 r.

Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je 
vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, 

veľa lásky, lebo je jej málo  a všetko 
naj... aby žiť za to stále stálo.



rajon Altaj“ ako uvádza jeho Záznam 
o priebehu služby.

V bojoch, zajatí a bojoch v légiách na 
Uralskej fronte na Rusi si vo vojne od-
slúžil 6 rokov + 9 mesiacov. Samozrej-
me aj s cestou Okolo sveta. Vladivostok 
– Terst - Polômka. Samozrejme na to za 
pár mesiacov sa mu narodil 1. Syn – Mi-
laň. Ale to najskôr 
musel odovzdať 
flintu, mundúr, 
ostatné vojenské 
propriety a  byť 
úradne demo-
bilizovaný. To sa 
stalo 18.11.1920 
v  Tisovci. Až po-
tom už mohol byť 
riadnym občanom medzitým českými 
légiami na Maďaroch a Poliakoch vy-
bojovanej republiky Československej 
a Podkarpatskej Rusi.

Potom sa mohla riadne budovať aj 
živnosť a  aj „krcma u  Buvaly“ Pod Ho-
môlkou. Viete, kde je? Ešte stojí! Sloven-
sko bolo treba na Uhroch so zbraňou 
vybojovať; sloboda nepadla z neba. Ale 
o tom snáď – ak dožijem – na budúce.

Pavel Ján Buvala
PS: Všetky podklady sú stiahnuté 

z Internetu. Kto z Polomky mi pomôže? 
Nemám síl.

1914 do Uhor-
skej armády. 
Vtedy tu ešte 
bola Monarchia; 
Rakúsko – Uhor-
ská. Všade sa 
muselo vrágať 
po maďarsky, 
školy – maďar-

ské! Pre Maďarov sme boli iba Butatóti 
a dobrý „kanonenfuter“. To je treba mať 
na pamäti.

Bola to vojna, 1. svetová začala. Nie 
iba obyčajná vojenčina na 2 roky ako 
sme slúžili my, po 2. SV v ČSLA. Tam, aj 
v Karpatoch, už išlo skutočne o život!

Potom ale prišiel aj Michalovi Buvalo-
vi na Polômku jedného dňa povolávací 
rozkaz k  nástupu k 25. Pešiemu pluku 

do Lučen-
ca ako pe-
šiak, strelec 
u h o r s k e j 
a r m á d y , 
od ktorého 
2 3 . m a r c a 

1915 (v  Karpatoch) prešiel na ruské 
územie a   internovaný bol v  ruskom 
Tomsku.

So „psou známkou“: 92.640 od 
15.7.1918 – 18.11.1920 príslušník ČS 
légii na Rusi ako strelec Strážnej roty 
Intendatury. To už bol medzi tými, čo si 
hovorili „bráškovia“ – oslovovali sa brat 
vojín – brat generál. Počuli ste o nich? 
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4.3.2018 sme sa zúčastnili výročnej 
členskej schôdze Jednoty dôchod-
cov v  Polomke. Aj tento rok nás všet-
kých privítala pani Anna Ďurčenková 
a predniesla krásnu báseň k príležitosti 
MDŽ, my seniorky sme zaspievali pes-
ničky. Veľmi nás potešilo, že sme mohli 
medzi nami privítať vzácnych hostí – 
pani Mgr. Máriu Cesnakovú za Okresný 
výbor JDS z  Bacúcha a  pána starostu 
obce Ing. Jána Lihana, ktorý sa nám 
prihovoril milými slovami. Predsed-
níčka Viera Kánová nás oboznámila 

so súťažnými podujatiami, na ktorých 
sme sa zúčastnili a  získali aj medaily. 
Taktiež sme boli oboznámení s výsled-
kami hospodárenia za rok 2017, ktoré 
prečítala pani Mária Paláriková.

Na konci výročnej schôdze boli odo-
vzdané ďakovné listy, ktorým sme sa 
veľmi potešili. A  taktiež chcem po-
ďakovať seniorkám za občerstvenie 
pripravené a servírované s láskou. Ďa-
kujem zároveň aj za celoročnú prácu 
v našej organizácii.

M .Bolfová

Starému otcovi, Michalovi Buvalo-
vi, v  tej dobe občanovi to Uhorského 
Felvüdeku z  Polomky, prišlo vypraviť 
sa ako mäsiar, k  odvodu do c.k. mesta 
Brezna k  odvodu, “na asentírku“ roku 

12.2 doobeda v našej materskej ško-
le sa len tak ozývalo: „Fašiangy, Turíce, 
Veľká
noc príde, kto nemá kožúška zima 

mu bude“. Poobliekané detičky v kar-
nevalových maskách  nazreli aj k pani 
kuchárkam, do triedy malých a stred-
ných zvedavkov. Takto pekne ustroje-
ní sme si  zaspievali piesne a zareci-
tovali básničky, ktoré sme sa naučili.
Deti sa navzájom odmenili hlasným 

potleskom. Potom sa deti - masky 
predstavili. Boli veľmi nápadité a 
krásne. Prišli medzi nás motýliky, 
lienka, princezné, ba i Elza z ľadového 
kráľovstva, Indián, pirát,  šmolinka, 

Karneval v MŠ

Výročná členská schôdza

tanečnica, zavítali aj bojovníci, po-
žiarnik, futbalista, Spiderman, ma-
čičky čertík, šašo, včielka, ba i kostra 
prišla a srnka, krokodíl a na poriadok 
dozerala policajtka. A začala karneva-
lová zábava, na ktorej sme sa dochuti  
vytancovali, vyšantili. 
Riadne povyzabávaným deťom za-

čali vyhrávať muzikanti v brušku, a 
preto aj keď s veľkou nechuťou ukon-
čiť diskotéku sme sa rozišli do tried 
a išli sa naobedovať. Detičky z toľkej 
radosti nemohli ani zaspať. Rozprá-
vaniu nebolo konca kraja. Rozprávali, 
ktorá maska sa im páčila. Už teraz sa 
tešia na nasledujúci karneval a vedia, 
aká maska by sa im najviac hodila.           

Kolektív MŠ

Z Polômky na Polômku cez Vladivostok a Tisovec
Podrobnejšie snáď nabudúce. Ale pre 
obojstrannú krátkozrakosť od 14.11 
1918 prevelený 18.6.1918 k  Intendan-
ture. Pridelený k  nákupnej komisii Pě-
tuchova. Od 18.6.1919 „prevedený pre 
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10. kolo 08. apríla 2018 o 10:30 hodine:
Beňuš – Polomka

11. kolo 15. apríla 2018 o 15:30 hodine :
Polomka – Michalová 

12. kolo 22. apríla 2018 o 16:00 hodine:
Jasenie – Polomka 

13. kolo 29. apríla 2018 o 16:00 hodine:
Heľpa – Polomka 

14. kolo 06. mája 2018 o 16:30 hodine :
Polomka – Braväcovo „B“ 

15. kolo 13. mája 2018 o 16:30 hodine :
Dolná Lehota – Polomka

16. kolo 20. mája 2018 o 17:00 hodine :
Polomka – Pohronská Polhora  

17. kolo 27. mája 2018 o 17:00 hodine:
Čierny Balog „B“ – Polomka

   Komisia pre šport a  agroturistiku pri 
Obecnom zastupiteľstve v Polomke zor-
ganizovala dňa 18.02.2018 4. ročník halo-
vého futbalového turnaja, ktorý sa konal 
v telocvični v Polomke. Na turnaji sa zú-
častnilo 6 družstiev. Hralo sa systémom 
každý s každým a prvé štyri družstvá po-
stúpili do semifinále.   

Zloženie družstiev:
1 – Bodnárik P., Dupák J., Harvanka M.
2 – Berky M., Vaculčiak M., Zajak J., Ko-
hút R.
3 – Šandor K., Hrablay N., Harvanka J., 
Nosko M. 
4 – Predajňa M., Skubák P., Baliak M.
5 – Brozman J., Pohorelec J., Hebeň R.
6 – Horváth F., Brozman M., Kohút R.

Výsledky základnej časti:
XXX

Bod-
nárik P. 

Berky 
M.

Šandor K.
Predajňa 

M.
Broz-

man J.
Hor-

váth F.
Body Skóre Poradie

Bodnárik P. XXX 3:1 0:0 4:0 0:1 2:0 10 9:2 3.
Berky M. 1:3 XXX 2:0 3:2 0:2 1:0 9 7:7 4.
Šandor K. 0:0 0:2 XXX 3:0 2:0 5:0 10 10:2 2.
Predajňa M. 0:4 2:3 0:3 XXX 1:3 3:1 3 6:14 5.
Brozman J. 1:0 2:0 0:2 3:1 XXX 1:0 12 7:3 1.
Horváth F. 0:2 0:1 0:5 1:3 0:1 XXX 0 1:12 6.

Vyžrebovanie futbalových zápasov
2. B trieda dospelých – jarná časť súťažného ročníka 2017/2018:

LESY Ski Cup2018
Tak ako vlani aj tohto roku 11. februára v našom lyžiarskom stredisku prebehlo 2. 

kolo pohára LESY Ski Cup 2018 - Horehronská liga Horehronský Bučník 2018. Na uve-
denom preteku sa zúčastnilo cez 230 pretekárov. Organizáciu preteku zabezpečoval 
náš lyžiarky oddiel a Obec Polomka. Pretekalo sa za dobrého počasia na veľmi dobre 
pripravenej trati. Aj naši členovia klubu sa zúčastnili preteku v peknom zastúpení. 
Okrem účasti poniektorí aj získali umiestnenia na popredných miestach. Prvé miesto 
v kategórii open muži obsadil náš pretekár Patrik Hrablay a druhé Marcel Macík. V 
ženskej kategórii open bola Petra Piliarová na druhom mieste. V kategórii starší žiaci 
zase tretie miesto obsadil Samuel Maruškin. V mladších kategóriách to bolo trocha 
náročnejšie nakoľko na pretekoch sa zúčastnila silná konkurencia hlavne z bansko-
bystrických a breznianskych  lyžiarskych oddielov a tak presadiť sa v tejto konkuren-
cii bolo dosť náročné. Napriek tomu naši pretekári aj tu dosiahli pekné umiestnenia. 
Medzi staršími predžiačkami Kristínka Tabernausová bola štvrtá. Pri horehronských 
nádejach naše nádej obsadil 8,9,10 a 12 miesto v poradí Karolínka Tabernausová, 
Silvia Vorčáková a Klaudia Mešťanová, Timea Kohútová. Verím, že takéto podujatia 
pritiahnu do nášho regiónu viac prostriedkov a z týchto mladých pretekárov možno 
vyrastie aj nejaký úspešný športovec. Ak aj nie, aspoň majú tie naše deti trochu pohy-
bu na čerstvom vzduchu. Za organizačný výbor by som sa chcel poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli zorganizovať a podporiť toto podujatie, hlavne jednotlivým sponzo-
rom a taktiež lyžiarskemu stredisku, že nám dovolilo urobiť takéto  podujatie a taktiež 
lesným pedagógom z OZ Beňuš a hlavným kuchárom Petrovi Pletkovi a Ľubovi Čaj-
nakovi, ktorí nám uvarili super guláš.

Marek Tabernaus

Výsledky halového futbalového turnaja  

      V Bachledovej doline v dňoch 24 a 25. 
februára sa konali Majstrovstvá Slovenska 
Masters v zjazdovom lyžovaní 2018 Memo-
riál Vladimíra Krajňáka.  V slalome  sa naj-
viac darilo Petre Piliarovej, ktorá obsadila v 
kategórii open prvé miesto a Jozef Horský 
obsadil vo svojej kategórii druhé miesto. V 
nedeľu za veľmi zimného počasia až -17 °C 
v obrovskom slalome sa najviac darilo na-
šim dievčatám, respektíve ženám, kde prvé 
miesto zase obsadila Petra Piliarová a druhé 
Julianka Piliarová v kategórii open. V žen-
skej časti obsadila Janka Jagerčíková tretie 
miesto, mužom sa tentoraz až tak nedarilo. 

MJ

   8. a 9. februára vo francúzskom Puy 
Saint Vincent absolvovala svoj prvý sve-
tový pohár v dvoch disciplínach. V prvý 
deň v individuálnom preteku skončila 
na 14. mieste, kde na poslednom zjazde 
spadla a prišla o 3 miesta. Napriek tomu 
s umiestnením bola veľmi spokojná. Na 
druhý deň vo vertikály + 630 m prevýše-
nie sa už je zadarilo ďaleko lepšie a ob-
sadila veľmi slušné 8. miesto, pričom na 
vedúcu pretekárku Axelle Molaret stratila 
len 3 minúty. Na to, že to boli jej prvé ofi-
ciálne skilapové preteky za slovenskú re-
prezentáciu s výsledkami môže byť spo-
kojná. Okrem toho v rámci Francúzskeho 
pohára sa drží zatiaľ na druhom mieste.

MJ

O  poradí na  druhom a treťom mieste 
rozhodlo skóre.
Po základnej časti nasledovalo semifi-

nále. 
V prvom semifinále sa stretlo 1. družstvo 

so 4., Brozman J. – Berky M. a zápas skon-
čil výsledkom 2:3   
V  druhom semifinále sa stretlo 2. druž-

stvo s 3., Šandor K.. – Bodnárik P. a zápas 
skončil výsledkom 1:2
V súboji o 3. miesto sa stretli zdolaní se-

mifinalisti, Brozman J. – Šandor K. a zápas 
skončil výsledkom 2:3
Vo finále sa stretli víťazi oboch semifiná-

le, Berky M. – Bodnárik P. a zápas skončil 

výsledkom 1:2
Prvým trom družstvám boli odovzdané 

medaily a vecné ceny.

Celkové poradie turnaja:

1 – Bodnárik P., Dupák J., Harvanka M.
2 – Berky M., Vaculčiak M., Zajak J., Ko-

hút R.
3 – Šandor K., Hrablay N., Harvanka J., 

Nosko M. 
4 – Brozman J., Pohorelec J., Hebeň R.
5 – Predajňa M., Skubák P., Baliak M.
6 – Horváth F., Brozman M., Kohút R.
-Roman Kohút, predseda komisie

Majstrovstvá Slovenska MASTERS v zjazdovom lyžovaní

Marianna Jagercikova v ski-alpovom vertikály na 8 mieste.


