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Po dlhej zime sa jar začína ozývať 
zobudením prírody, pohybom ži-
vočíchov, ale aj činnosťou človeka. 
Zvýšené riziko prinášajú typicky 
jarné požiare, spôsobené neopa-
trnosťou pri spaľovaní odpadov v 
záhradách alebo v lesoch. Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru v Brezne chce upozor-
niť najmä pred tradičným nešvá-
rom – vypaľovaním suchej trávy, 
čo je činnosť veľmi nebezpečná a 
zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani 
jeden rok nie je výnimkou.

Málokto si uvedomuje, že tieto 
aktivity priamo ohrozujú ľudské 
životy! Oheň v otvorenom priesto-
re sa môže veľmi rýchlo vymknúť 
kontrole a spôsobiť tak škody nie-
len na životoch, ale aj na majetku 
či v životnom prostredí, ale tiež aj 
ekologické škody, napr. stratou čas-
ti lesa. Stačí trocha nepozornosti, či 
panika. Pamätajte na to, že vypaľo-
vanie porastov je podľa zákona o 
ochrane pred požiarmi striktne za-
kázané! V prípade porušenia tohto 
zákazu hrozí podľa zákona fyzickej 
osobe pokuta až do výšky 331 €, 
resp. v blokovom konaní do výšky 
100 €, právnickej osobe alebo fy-
zickej osobe - podnikateľovi môžu 
hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 
596 € .

Pre občanov platí povinnosť reš-
pektovať zákazy a príkazy, ktoré 
vyznačujú vlastníci a užívatelia les-
ných pozemkov :

· zákaz zakladania ohňa v priesto-
roch a na miestach , kde by sa oheň 
mohol rozšíriť (záhradkárske a cha-

tové oblasti v blízkosti lesa, opekač-
ky v lesných porastoch mimo urče-
ných a vyznačených miest a pod.), 
zákaz vypaľovania suchej trávy a 
porastov, bylín a kríkov, zákaz fajčiť 
alebo používať otvorený plameň 
na miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru

Fyzické osoby by mali vyššie uve-
dené opatrenia a zákazy rešpekto-
vať hlavne v čase tzv. „zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov“, 
t.j. v jarnom a dlhotrvajúcom tep-
lom a suchom počasí.

Ak už k požiaru došlo, platí pre 
každého občana povinnosť :

· vykonať nevyhnutné opatrenia 
na záchranu ohrozených osôb, po-
žiar v malom rozsahu môžeme uha-
siť improvizovanými prostriedkami 
(haluz, alebo vrecovina „ubijeme 
oheň“, čím zamedzíme prístupu 
vzduchu a tým ho uhasíme, resp. 
vykonáme nevyhnutné opatrenia 
na zamedzenie jeho šírenia.

Ak máte po ruke vodu, majte šaty 
vždy mokré a dýchajte cez mokrú 
ochrannú šatku, Skoré spozorova-
nie požiaru je najdôležitejšie, kaž-
dá sekunda je dôležitá! Ak začne 
horieť, napr. tráva okolo ohniska a 
sme dostatočne pripravení, väčši-
nou sa požiar dá v zárodku uhasiť. 
Ak nie, okamžite volajte hasičov na 
tel. čísle 150 alebo 112.

Prajeme Vám pokojné prežitie 
jarného obdobia bez zbytočných 
požiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Brezne.

Túlavé psy 
a čo s nimi?
Problematika túlavých psov 

v  našej obci rezonuje už dlhší 
čas. Aj poslanci sa na ostatnom 
zastupiteľstve touto témou za-
oberali. V minulosti sme už pre 
riešenie nepriaznivej situácie 
s  túlavými psami v  dedine pri-
stúpili ku kastrácii psov, avšak 
napriek tejto aktivite problém 
naďalej pretrváva. Odchyt psov 
streľbou z uspávacej pištole vo 
vlastnej réžii je pre našu obec 
neprijateľné, nakoľko legislatí-
va v tejto oblasti je veľmi prísna. 
Museli by sme psov po uspatí 
umiestniť do priestorov s  prís-
nymi normami pre vybavenie, 
nechať ich určitú dobu v karan-
téne a až po tom čase ich ponú-
kať na adopciu. 

Najschodnejším riešením sa 
teda javí zabezpečiť odchyt 
psov certifikovanými organi-
záciami. Urobili sme prieskum 
trhu. Najvýhodnejšia ponuka 
zahŕňa: odchyt 1 psa 36 €, do-
prava 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  prí-
pade, že pes bude odchytený 
a majiteľ by si ho okamžite pre-
vzal späť, musí zaplatiť popla-
tok vo výške 36€. 

Preto vyzývame občanov, 
aby tento oznam zobrali na 
vedomie, zabezpečili svoje 
psy tak, aby sa nepotulovali 
po dedine. Odchyt psov plá-
nujeme realizovať viackrát 
počas roka. Prvý odchyt sa 
uskutoční do konca mesiaca 
apríl. Týmto spôsobom obec 
chce riešiť problém s  túlavými 
psami a  sťažnosti občanov na 
ohrozovanie ich bezpečnosti.

Tento oznam budeme opa-
kovane vyhlasovať v miestnom 
rozhlase a zverejňovať v novin-
kách. 

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Pozvánka
na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona 
č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

starosta obcezvoláva zasadnutie 
obecného zastupiteľstva na deň :

19. apríla 2018 (štvrtok)
o 18,00 hodine  

(v budove obecného úradu – 
bočný vchod)

Obecné kompostovisko
Jednou z komodít separovaného odpadu je aj bioodpad. Haluze a ko-

náre zo stromov z dvorov a záhrad občanov, ako aj z verejných priestran-
stiev boli doteraz zhromažďované na výhone na začiatku Ždiarskej doli-
ny a pri čističke odpadových vôd. Prevádzka úložiska na výhone však 
bola 31.3.2018 ukončená. Platí tam prísny zákaz vyvážať stavebný 
odpad, zeminu a akýkoľvek iný druh odpadu.

Drevný odpad je možné ukladať na centrálne kompostovisko z južnej 
časti v areáli čističky odpadových vôd, kde sa budú uložené haluze, ko-
náre a drevný odpad mlieť a ukladať do kompostoviska spolu s poseka-
nou trávou a biodpadom z domácností.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Nebezpečné 
vypaľovanie trávy

Vážení občania!

Nositelia tradícií

NáVšteVa obecNej kNižNice

siedma Veľmoc

HoreHroNský bučNik

krNačky

dobroVoľNá VojeNská 
prípraVa

Akí sme?
Tak ako každý rok po skončení zimy, 

roztopený sneh odkryl ,, krásu“ chotára a 
našej dediny. Netreba ani ísť ďaleko a pri 
prechádzke po chotári vidíme na každej 
ulici končiacej v  intraviláne obce nele-
gálne skládky odpadu.

Všetci vieme kritizovať a  poukazovať 
na tento neporiadok, ale musíme si vstú-
piť do svedomia a priznať, že je to naša 
vizitka – vizitka nás Polomčanov. Veď 
všetky tieto veci, či už elektroniku, plasty, 
polystyrén, plechovky a pod. – toto všet-
ko sa zbiera či už pri separovanom odpa-
de alebo pri TKO. Väčšina z nás isto tieto 
skládky nevytvára, avšak je potrebné ich 
vzniku zabrániť. Tu neplatí to známe,, ne-
vidím, nepočujem, neviem“.    

Upozornime spoluobčana ( aj keď je 
to sused, známy, či priateľ), že sa odpad 
nemá vyvážať, nebuďme nevšímaví. 
Týka sa to aj nás všetkých. Chceme sa 
prezentovať ako poriadkumilovní, ale 
opak je pravda. Doma vo dvore máme 
všetko upravené, ale mimo nás môže byť 
neporiadok a  bordel? Žijeme aj za plo-
tom nášho dvora . Nezamýšľame sa nad 
tým, čo si o nás myslia návštevníci našej 
obce, aký dojem zanecháva pohľad na 
tieto smetiská a ako o našej obci hovoria 
na stretnutiach pri príležitosti rôznych 
podujatí. 

Natíska sa otázka:,, Aké životné pro-
stredie a  čo chceme zanechať ďalším 
generáciám?“. Je už načase, ak už nie je 
neskoro, aby sme sa spamätali a nepou-
kazovali na to, aké čisté a krásne to majú 
v  Čechách, v Rakúsku či vo Švajčiarsku. 
Veď aj tam žijú ľudia a zdá sa, že sa vedia 
lepšie správať k svojmu životnému pro-
strediu. 

Likvidácia čiernych skládok stojí obec 
nemalé finančné náklady, energiu a čas. 
Občania majú opodstatnené požiadav-
ky na to čo by sa malo v obci vybudovať 
a čo im chýba. Neuvedomujeme si však, 
že na likvidáciu čiernych skládok sa zby-
točne vynakladajú prostriedky, ľudia 
a čas a obec by sa mohla zamerať na iné 
aktivity.

Je len na nás, vážení občania, aby sme 
spoločnými silami zabránili znečisťova-
niu nášho krásneho chotára, na ktorý 
sme právom pyšní.

Ing. Ján Lihan, starosta obce
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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

20% zľava
pre dôchodcov

Platnosť do 31.5.2018

KUPÓN 
N A ZĽAVU





Dobrovoľná vojenská príprava 
(DVP) je určená pre mladých ľudí, 
ktorí chcú absolvovať vojenský vý-
cvik a získať základné vedomosti 
a zručnosti potrebné pre plnenie 
úloh ozbrojených síl a krízového ma-
nažmentu.
Regrutačné skupiny Personálneho 

úradu OS SR od 19. marca do 27. 
apríla 2018 prijímajú žiadosti od zá-
ujemcov.
Prihlásiť sa môže každý občan od 1. 

januára kalendárneho roka, v ktorom 
dovŕši 19 rokov veku a má trvalý po-
byt na území Slovenskej republiky.
Žiadateľ musí ďalej spĺňať nasledov-

né podmienky: bezúhonnosť, naj-
menej stredné odborné vzdelanie, 
ovládanie štátneho jazyka, zdravot-
ná spôsobilosť, psychická spôsobi-
losť, žiadne vedené trestné stíhanie.
Výcvik v dĺžke 11 týždňov prebehne 

v Prápore výcviku Martin. Uchádzači 
dostanú počas výcviku bezplatné 
ubytovanie a stravovanie, bude im 
zapožičaná výstroj a výzbroj a budú 
im preplatené cestovné náklady. 
Uchádzačom bude počas výcviku 
vyplatená suma viac ako 1100,00 eur 

(7,2% zo životného minima za každý 
deň výkonu DVP), ktorá sa nezdaňu-
je. Takisto je zákonom garantované 
zachovanie poberania všetkých so-
ciálnych dávok a príspevku v neza-
mestnanosti, ak naň má uchádzač 
nárok. V prípade zamestnaného ob-
čana je zákonníkom práce garanto-
vané, že ho zamestnávateľ nebude 
môcť prepustiť.
Súčasťou výcviku sú: telesná prí-

prava, poradová príprava, ženijná 
príprava, topografická príprava, psy-
chologická príprava, zdravotnícka 
príprava, taktická príprava, streľba.
Po absolvovaní dobrovoľnej vojen-

skej prípravy zložia absolventi vojen-
skú prísahu a budú jedným zo zdro-
jov pre aktívne zálohy.
Do DVP nemožno prijať občana kto-

rý vykonáva štátnu službu v služob-
nom pomere (profesionálny vojak, 
policajt, colník, atď...). Takisto sa dob-
rovoľnej vojenskej prípravy nemôžu 
zúčastniť tí, ktorí odopreli výkon mi-
moriadnej služby.

Bližšie informácie získate na tel: 
048/4306380

Ďurčová Anna 98 r.
Buvalová Emília 80 r.

Hrablayová Elena 80 r. 
Medveďová Anna 80 r.

Doznel tlmený akord života,
stíchla ich tichučká pieseň.
Hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Nezomreli. Spia, majú len sen.
Je krásny, sníva sa im o tých,
ktorých milovali a ktorí milovali ich.

Dňa 7. apríla sme si pripomenuli 
siedme výročie od 
nečakaného úmrtia 
nášho milovaného

Jána Hrablaya
S láskou a úctou 
spomínajú manželka 
Lenka, deti 
Ján a Lenka, mama, brat Ferdinand 
s rodinou a kolegovia zo skupiny Tu-
libanda

a dňa 11. apríla sme si pripomenuli 
šieste výročie, 
čo nás navždy opus-
til

František Hrablay
S láskou a úctou spo-
mínajú manželka, 
syn s rodinou a ne-
vesta s rodinou.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si mala rada.
Za všetky tie trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 5. apríla uplynuli dva roky, čo 
sme sa naposledy rozlúčili s  našou 
mamou, starkou 
a prastarkou

Emíliou
Jagerčíkovou

Za tichú spomien-
ku ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli 
a spomínajú s nami. S láskou a úctou 
syn František a dcéra Janka s rodina-
mi.

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.
V našich srdciach žiješ večne ďalej -
spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 7. februára uplynulo sedemnásť 
rokov od smrti a  11. 
apríla sme si pripo-
menuli nedožité šesť-
desiate narodeniny 
nášho drahého 

Milana Belka
S  láskou a  úctou 
spomína manželka, 
dcéra Marcela s rodinou a syn Matej 
s  rodinou, svokra a  švagriná s  rodi-
nou.

Ó, cintorín, záhrada čudná, aj keď veľa 
kvetov máš, veľmi si smutná.
Keď na hrobe sviečka horí, človek tíško 
modlitbou k Bohu sa korí.
Chceli by sme zastaviť tú chvíľu a späť 
vrátiť čas.
Pre nás si však nezomrel, vždy budeš 
žiť v nás.
Dňa 19. apríla si pri-
pomenieme nedoži-
té štyridsiate narode-
niny nášho drahého 
syna, brata a vnuka

Janka Šuleja
S  láskou spomínajú 
rodičia, sestra Deniska s manželom, 
Natálka a starká.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Odišla si tíško, jedného dňa za rána.
Pán Boh Ťa zavolal, Ty si to prijala.
Zanechala si nás, v smútku zarmúte-
ných, v žiali opuste-
ných.
Dňa 30. apríla si pri-
pomenieme dvadsať 
rokov čo nás navždy 
opustila naša drahá

Emília Skalošová
S láskou a úctou spomína celá smú-
tiaca rodina.

Poďakovanie
Smútiaca rodina po zomrelom spoluobčanovi Rastislavovi Majerčíkovi 

úprimne ďakujem všetkým policajtom, záchranárom a dobrovoľníkom za 
úsilie pri pátraní. Zároveň ďakujeme rodine, priateľom a známym za účasť 
na pohrebe, kvetinové dary a podporu.

Udalosti ostatných týždňov, ktoré 
hýbu našou spoločnosťou ma pri-
viedli k tomuto zamysleniu.
Je dokázané a  všetci to poznáme, 

že príklady „priťahujú“, teda majú vo 
výchove a  tvorbe mienky najväčší 
vplyv. Ak sa rodičia správajú vľúdne 
k starým rodičom, dieťa sa tak bude 
neskôr správať k  nim. Ak sa muž 
správa neúctivo k  manželke, ten-
to vzor preberie jeho syn a dcéra si 
bude myslieť, že to tak má byť. Ak sa 
mnohí najvyšší predstavitelia nášho 
štátu urážlivo vyjadrovali o  noviná-
roch, chceli, aby sme ich správy a 
odhalenia nebrali vážne a  pohŕdali 
ich prácou. Asi sa nazdávali, že zá-
kaz práce novinárovi, odsúdenie do 
väzenia, či „odstránenie“ jeho oso-
by prehliadneme – veď to je jeden 
z tých, čo nedajú pokoj a do všetké-
ho pchajú nos. Ale to je jeho práca! 
Ten nos tam pchá aj za nás a pre nás!
Kedysi nás učili, že tlač (dnes mé-

diá) je siedma veľmoc a  novinárov 

si treba predchádzať. Myslím si, že 
predchádzať si ich nemusíme, ale je 
potrebné nechať ich pracovať a  ich 
prácu brať vážne. Teraz mnohých po-
čujem: „Ale ten bulvár..., neseriózny 
denník..., neobjektívne spravodaj-
stvo... Áno, veď sa hovorí: „Seriózne 
médiá sú také, ktoré informujú prav-
divo, objektívne a v súlade s mojím 
názorom.“ No je potrebné naučiť sa 
akceptovať iný názor, informácie 
si overovať (najlepšie u  viacerých 
zdrojov) a byť kritický. A platí to nie 
len vo vzťahu k  novinárom. Herec 
Richard Dean Anderson kedysi po-
vedal: „Vyhoďte tlač za dvere a  do-
zviete sa iba lži a špekulácie.“ Dvere 
médiám treba otvárať aj pre toto: „Tri 
skupiny míňajú cudzie peniaze: deti, 
zlodeji a politici. Na všetky tri treba 
dávať pozor.“ (povedal Dick Armey, 
americký ekonóm a  politik). Je to 
v našom záujme.

M. Heretová

Dobrovoľná vojenská príprava

Siedma veľmoc
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má za cieľ predstaviť výsledky práce 
folklórnych skupín smerujúce k oživo-
vaniu miestnych tradícií a k ich opä-
tovnému uvádzaniu do života dedin-
ského spoločenstva. 
Zároveň sa snaží podnietiť dedinské 

folklórne skupiny k vyhľadávaniu a 
rekonštruovaniu neznámych, alebo 
menej známych folklórnych tradícií a 
k ich tvorivému spracovaniu do scé-
nických výstupov. Má tri postupové 
kolá, z  ktorých najlepší súbor postu-
puje do vyššieho kola. Regionálna 
súťaž sa uskutočnila 25. marca 2018 
v  Brezne. Zúčastnili sa folklórne sú-
bory a skupiny z Heľpy, Závadky nad 
Hronom, Bacúcha, Čierneho Balogu, 
zo Sliača a  samozrejme nesmeli chý-
bať naše Brezinky. Pripravili program 
Na Katarínu, kde spracovali zvyky na 
dedine katarínskeho obdobia. Latka 
bola nastavená vysoko. Programy 
všetkých súborov boli skutočne dob-

Mesiac marec je mesiacom knihy. 
Kniha je najlepší kamarát človeka. 
Aj my v materskej škole učíme deti 

láske ku knihám. Rozprávame si 
o výrobe papiera a zoznamuje deti 
s recykláciou papiera.

V  mesiaci marec sme si spolu 
s  deťmi pripravili výstavu kníh. 
Prezerali sme si vystavené knihy 

Návšteva obecnej knižnice a  časopisy. Deti podľa obrázkov 
recitovali riekanky, rozprávali roz-
právky. Robili sme si záložky do 
knihy, hrali sa námetové hry na 
knižnicu. Deti si priniesli do škôl-
ky svoju najobľúbenejšiu knihu 
a  všetci spolu sme si z nich pred 
spaním čítali rozprávky. S pani uči-
teľkami pripravili deti divadielko 
– Tri prasiatka. Deti z veľkej triedy 
si vyrobili vlastnú rozprávkovú 
knihu.
,, Prišli deti do knižnice, našli tu 

kníh na tisíce“. Všetky deti z mater-
skej školy navštívili obecnú knižni-
cu. Privítala nás teta Diana, ktorá 
nás previedla knižnicou, poroz-
právala nám mnohé zaujímavosti 
o knihách. Pozvala deti, keď budú 
chodiť do základnej školy, aby sa 
stali stálymi čitateľmi knižnice. Na 
záver si deti vypočuli z platne slo-
venské rozprávky O  kozliatkach 
a Ako išli vajce na vandrovku. De-
ťom sa rozprávky páčili, pozorne 
počúvali  a v škôlke si svoje dojmy 
z rozprávok aj nakreslili.

Kolektív MŠ

Nositelia tradícií ré. Aj my v hľadisku sme niektoré oce-
nili svojim uznaním. Práve preto sme 
hodnotenie poroty netrpezlivo čakali. 
Pravdepodobne to nebolo jednodu-
ché rozhodovanie, pretože porota sa 
radila veľmi, veľmi dlho. Moderátor 
podujatia Peter Citényi, mimocho-
dom priateľ Polomky, nášho folklóru 
a  Breziniek, vtipne poznamenal - ,, 
Že chvíľami išlo na porade poroty aj 
o krv“. 
Avšak rozhodnúť musela. Súbory sa 

umiestnili od strieborného pásma, 
väčšina v zlatom pásme, ale na záver 
prišla chvíľa túžobne očakávaná. Vy-
hlásenie laureáta súťaže s  priamym 
postupom na krajskú súťaž. Prežívali 
sme nesmiernu eufóriu, keď vyhlásili, 
že laureátom sa stávajú brezinky z Po-
lomky. Tak teda srdečne blahoželáme 
a držíme palce na krajskej súťaži, kto-
rá sa uskutoční 29. apríla 2018 v Dob-
rej Nive.

D. Ď
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Slalom: 1.-3. ročník 
chlapci
Richard Frgelec, Závadka
Marek Miháľ, MPCL
Filip Kán, Beňuš
Slalom: 1.-3. ročník 
dievčatá
Timea Petrovičová, Zá-
vadka
Olívia Kováčiková, P 2
Kiara Petrovičová, Závadka

Slalom: 4.-6. ročník 
chlapci
Benjamín Bíreš, P 2
Matúš Šuchaň, Polomka
Viktor Donoval, P 2
Slalom: 4.-6. ročník 
dievčatá
Nina Poštová, P 2
Kristína Tabernausová, 
Polomka
Veronika Bullová, P 2

Slalom: 7.-9. ročník 
chlapci
Dominik Borovič, P 2
Samuel Maruškin, Po-
lomka
Matúš Margeta, Polomka
Slalom: 7.-9. ročník 
dievčatá
Viktoria Frgelcová, P 4
Terézia Ďurečková, P 4
Michaela Miháľová, MPCL

V druhej dekáde marca na svahoch 
lyžiarskeho strediska Polomka Bučník 
prebehlo finále Slovenského pohára 
MASTERS v zjazdovom lyžovaní.  5 kolo 
obrovského slalomu sme zabezpečili na 
svahoch lyžiarskeho strediska Čertovica 
a samotné finále v paralelnom slalome v 

Starší páni:
1. Šiarny P., 2. Boľfa M., 3. Kohút R.
Stredná kategória:
1. Fiľo M., 2. Olšavský Š., 3. Tokár B.

Mladší páni:
1. Kohút P., 2. Horváth T., 3. Moťovský R.
Prvým trom v každej kategórii boli odo-
vzdané medaily a vecné ceny.

Lyžiarske stredisko Polomka – Bučnik sa 
17. marca 2018 stalo dejiskom tradičných 
krňačkových pretekov. Do Polomky pri-
cestovalo 30 súťažných posádok z okoli-
tého regiónu, napriek tomu, že predpo-
veď počasia nebola vôbec priaznivá. Vo 
veternom a  chladnom počasí náročnú 
trať zvládlo 28 posádok. Vyžadovalo si to 
však nielen technickú zručnosť ovládania 
krní, ale aj istú dávku odvahy. Uznaním 
a  potleskom sme ocenili najstaršieho 
pretekára 78 ročného pána Jána Tomáša 
z Podlavíc, ktorý sa napriek svojmu veku 
stále aktívne venuje tomuto športu. Verí-
me, že sa o rok opäť stretneme na tomto 
peknom tradičnom podujatí.

Najrýchlejšie posádky boli odmenené 
víťaznými pohármi.
Muži:
1.Stieranka Peter a Zlúky Pavol, Čierny Balog
2.Gonda Jozef a Žeravý Ján, Jasienok
3.Kováčik Pavol a Golian Ján, Rohozná
Ženy:
1.Bubelínyová Dominika a Zajaková Natália, 
Rohozná

Slovenský pohár MASTERS
aj v réžii Polomčanov

našom stredisku. V rámci celkového 
vyhodnotenia Slovenského pohára 
naši pretekári obsadili veľmi pek-
né miesta. Peťa Piliarová vyhrala 
celkový pohár v kategórii open a 
Julianka Piliarová v tejto kategórii 
skončila tretia. V mužskej kategórii 
open Patrik Hrablay skončil na dru-
hom mieste. V mužskej kategórii 
B8 Jozef Horský obsadil 8. miesto a 
Janka Jagerčíková v C5 bola tretia. 

Paralelný slalom sme zorganizo-
vali za pekného počasia. Počas ce-
lého preteku trať držala, a tak cez 
50 pretekárov si prišlo na svoje. V 
tomto slalome sa najlepšie darilo 
Pete Piliarovej, ktorá svoju kategó-
riu vyhrala a Julianka Piliarová bola 
druhá,  Patrik Hrablay skončil vo 

svojej kategórii na druhom mieste. Aj z 
tohto miesta by som sa chcel lyžiarskemu 
stredisku a organizátorom poďakovať za 
výborne podmienky a organizáciu a už sa 
tešíme na budúcu sezónu.

M.Jagerčík

Krnačky

Horehronský Bučnik
V piatok 2. marca 2018 sa v lyžiarkom stredisku Bučnik uskutočnil 14. ročník 

pretekov žiakov ZŠ z Horehronia v lyžovaní „Horehronský Bučnik“. Súťaži sa 
zúčastnilo 92 pretekárov zo základných škôl z Brezna, Beňuša, Polomky, Zá-
vadky nad Hronom, Heľpy, Pohorelej a Šumiaca.  Žiaci súťažili v troch kategó-
riách chlapcov a dievčat. Okrem najmenšej kategórie absolvovali dve kolá, 
pričom sa im započítal lepší čas. 

Výsledky stolnotenisového turnaja  

Komisia pre šport a agroturistiku pri obecnom úrade v Polomke zorgani-
zovala dňa 11.03.2018 4. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných 
hráčov, ktorý sa konal v telocvični v Polomke. Na turnaji sa zúčastnilo 16 
hráčov. Súťažiaci boli rozdelení do troch skupín. Vo všetkých skupinách sa 
hralo systémom každý s každým a podľa počtu získaných bodov bolo poradie 
na stupňoch víťazov nasledovné:

Roman Kohút, predseda komisie

2.Romaňáková Stanislava a  Golianová Do-
minika, Staré Hory, Rohozná
3.Vrbovská  Alexandra a  Piliarová Patrícia, 
OZ Valašťania
Zmiešané dvojice:
1.Vrbovský Jozef a  Vrbovská Martina, OZ 
Valašťania
2.Petrík Matúš a  Stieranková Ivana, Dolná 
Lehota
3.Stieranka Peter ml. a  Pančíková Katarína, 
Čierny Balog


