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Separujeme dôklad-
ne?
Záver roka ZUŠ
Vystúpenie Breziniek
Polomský deň v Po-
lome
Úspešní žiaci ZŠ

- spoznávame svet po novom, moderne a vlast-
nou skúsenosťou
- čítame s radosťou a porozumením
- príležitosť žiakov pre aktívne a produktívne uče-
nie sa
- vzdelávanie sa pre moderné a kvalitné vyučo-
vanie
   Na základe ponúkaných aktivít sa v šk.r. 2012/13 
uskutočnili nasledovné exkurzie: návšteva mesta 
KRAKOW, BOJNICE, BRATISLAVA, B. BYSTRI-
CA- bábkové divadlo, MODRÝ KAMEŇ a  STA-
RÁ LESNÁ- observatórium. Žiaci absolvovaním 
týchto exkurzií získali poznatky v rámci zážitkové-
ho vyučovania a ich vedomosti určite zakotvia dl-
hodobo v pamäti.
   Pedagógovia absolvovali množstvo vzdelávaní, 
z ktorých stojí za zmienku vzdelávanie v oblasti či-
tateľskej gramotnosti, vzdelávanie pod názvom: 
Využitie  počítačov vo V-Vz procese a v neposled-
nom rade vzdelávanie zamerané na prácu s inte-
raktívnou tabuľou.
   Nákup literatúry v rámci tohoto projektu pre žia-
kov a pedagógov činil cca 20 000 €
a zakúpená technika, tak nevyhnutne nutná pre 
moderné vyučovanie, ktoré si vyžaduje dnešná 
doba činila cca 90 000 €. Za pomoci spomínaného 
zakúpeného materiálu odučili učitelia mnoho ho-
dín v rámci projektu s touto modernou technikou.
   Vďaka všetkým spomínaným aktivitám a fi nanč-
nej spoluúčasti OcÚ Polomka na projekte môže 
škola plniť svoj cieľ, ktorý znie: „Chceme vychovať 
zdravého a všestranne rozvinutého človeka, kto-

   Radi sa vraciame domov na Polomku, kde je náš rodný domov. 
Aj keď je to už po 44 rokoch bývania v Kanade, Edmonton. Keď 
prídeme pod Voňacvo, vzdychneme a povieme si „Už sme zase 
doma“. Vzácne sú nám tie hory, polomskí ľudia a hlavne pria-
telia. Vybrali sme si mesiac jún, lebo sme vedeli, že sa môže-
me zúčastniť osláv v Polomskom kostole svätého Jána Krstiteľa. 
Bolo mi umožnené sa obliecť do polomského kroja, ktorý aj moja 
mama a staré mamy nosili. Ten náš kroj je taký krásny a vidieť 
ženy, mladé dievčatá a deti v polomskom kroji na horehronských 
oslavách v Heľpe, to je životný zážitok. Som rada, že pesničky, 
tance horehronských dedín, ale aj z celého Slovenska sa udržu-
jú. Takto naša mládež vie, čo ich rodičia, starí rodičia a prarodi-
čia dokázali vytvoriť. Klobúk dole ľuďom, čo to organizujú na Po-
lomke. Je to ich voľný čas. Na Heľpe sme boli na každom pred-
stavení a to nemalo páru. Počuť slová starostu Heľpy, preziden-
ta Gašparoviča a odkaz 93 ročného pána Jána Lazorika o udrža-
ní slovenských zvykov, detských hier a piesni, to nás milo dojalo.
   To malo veľkú ozvenu aj pre nás, aby sme si aj mi v Kanade 
udržali slovenčinu, pesničky a zvyky našich predkov.

Jolana a Ján Harvanka

 Stretneme tam často svojich 
známych, možno si aj zaspieva-
me spolu s účinkujúcimi a do-
mov si nesieme v srdci tichú ra-
dosť z toľkej krásy. Tešíme sa, že 
u nás folklórne festivaly nezanikli, 
naopak, zdá sa, že u nás tí starší 
speváci, hudobníci, tanečnici našli 
svojich nasledovníkov medzi mla-
dými a že oni budú udržiavať tra-
dície našich šikovných a múdrych 
predkov. Svoje zvláštne čaro majú 
aj menej známe prehliadky folklór-
nych skupín. Takými sú určite aj 
prehliadky speváckych skupín se-
niorov. Okresná prehliadka sa ko-
nala 15. júna 2013, 10 spevác-
kych skupín seniorov z Horehro-
nia privítala dedinka Hronec, sláv-
ne rodisko ešte slávnejšieho her-
ca Ladislava Chudíka. Organizač-
ne bola pripravená prehliadka bez-
chybne. Všetkých účinkujúcich di-
vákov privítal sympatický staros-
ta z Hronca a prehliadka sa moh-

la začať. Napätie, tréma, očakáva-
nie. To všetko prežívali účinkujúci 
i diváci. Ja som to všetko sledova-
la tentokrát z hľadiska ako diváč-
ka. Ako asi dopadnú naše polom-
ské seniorky? A verte mi, že ich 
vystúpenie bolo úžasné. Presne 
tak ako vlani, všetci boli dobrí, ale 
naše boli najlepšie. Krásne hla-
sy, nádherné kroje, úžasný výber 
pesničiek. Zaspievali štyri pesnič-
ky, jedna krajšia ako druhá a veľký 
potlesk, veľký úspech. 14 našich 
polomských senioriek nesklama-
lo. A ukázalo sa, že naše ženy do-
kážu všetko, nielen spievať, tanco-
vať, ale rozosmiali divákov aj vtip-
nou veselou scénkou. Všetky naše 
účinkujúce si zaslúžia náš obdiv. 
Program zostavila a nacvičila už 
tradične Hanka Ďurčenková.
Hanko, ďakujeme. 
Tešíme sa na ďalšiu prehliadku 
o rok.

Mária Horváthová

   Podľa prezenčnej listiny konštato-
val, že na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva je prítomná nadpolovič-
ná väčšina poslancov, čím bolo za-
sadnutie uznášania schopné.   
   Vedením zápisnice z rokovania po-
veril p. Hebeňovú  a p. Skalošovú, 
referentky obecného  úradu. Za ove-
rovateľov správnosti zápisnice z ro-
kovania určil pána Ing. Mariana Ja-
gerčíka a Jozefa Svetláka. Starosta 
obce predložil návrh, aby do návrho-
vej komisie boli zvolení títo poslan-
ci: p. Mgr. František Hereta, Dušan 
Muška, Roman Bešina. K návrhu ne-
boli žiadne pripomienky a návrhová 
komisia bola jednohlasne zvolená.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie správu o plnení uznese-
ní obecného zastupiteľstva a kon-
trolnej činnosti, ktorú predložil hlav-
ný kontrolór Ing. Jozef Svetlák. Zá-
roveň zobralo na vedomie stanovis-
ko hlavného kontrolóra k záverečné-
mu účtu obce Polomka za rok 2012 
s tým, že záverečný účet Obce Po-
lomka za rok 2012 je spracovaný v 
súlade s ustanoveniami § 16 záko-
na o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a obsahuje všetky 
potrebné náležitosti. Účtovná uzá-

BUDUJEME MODERNÚ A KVALITNÚ ŠKOLU
PRE DETI V POLOMKE

V tomto školskom roku sa v plnej miere rozbehli aktivity, kroré sú vytýčené projektom 
pod názvom: „BUDUJEME MODERNÚ A KVALITNÚ ŠKOLU PRE DETI V POLOMKE.“

Projekt ponúka žiakom a pedagógom našej školy nasledovné aktivity:

rý bude poznať svoje vlastnosti, dokáže ich v ži-
vote uplatniť a ktorý bude schopný šťastne a pl-
nohodnotne žiť.“

PaedDr. Zlatica Kánová

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 20. júna  2013. Starosta 
obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov obecného za-
stupiteľstva  a  ostatných prítomných.

vierka za rok 2012 a hospodárenie 
obce bola potvrdená audítorom. Do-
poručujem obecnému zastupiteľstvu 
záverečný účet schváliť bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zá-
verečný účet obce Polomka za rok 
2012 bez výhrad a výročnú správu 
za rok 2012. Predseda DHZ predlo-
žil poslancom správu o zabezpečo-
vaní úloh na úseku požiarnej ochra-
ny za I. polrok 2013. Poslanci pred-
loženú správu zobrali na vedomie. 
   Správu o stave separácie domo-
vého odpadu v našej obci si môže-
te prečítať na strane 2. V rámci bodu 
o získavaní prostriedkov z fondov 
EÚ starosta obce informoval poslan-
cov o priebehu vykonávaných prác. 
Začne sa frézovať na ul. Komenské-
ho horná časť, Jegorovová, na Di-
mitrovovej po bránu ČOV. Zaradi-
la sa aj Ul. Sama Chalupku, dokon-
čenie spodnej časti. Na budúci rok 
by sa mohli urobiť Ulice Záhradná 
a Kaštieľna. Projekt budujeme mo-
dernú školu prebieha, no nemáme 
úplné informácie. Riaditeľka ZŠ by 
sa mala zúčastňovať zasadnutia 0Z 
a informovať poslancov.
   Už na minulom zasadnutí sa 
schválil odpredaj bytu na Ul. oslo-

boditeľov č.2, k tomu je potrebné 
schváliť zámer nakladania s nehnu-
teľnosťami vo vlastníctve obce, ve-
rejnú obchodnú súťaž a podmienky 
Obchodnej verejnej súťaže s prílo-
hami predaj obecného bytu.   
   Poslanci schválili zámer preda-
ja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
Polomka, a to: byt č. 1 v bytovom 
dome s.č. 385, vrátane podielu v by-
tovom dome a pozemkoch parce-
la č. 828/1 o výmere 158 m2 a č. 
828/2 o výmere 752 m2 v katastrál-
nom území Polomka, obec Polomka 
formou obchodnej verejnej súťaže 
a poverili starostu obce, aby vyhlásil 
v termíne od 11.7.2013 s termínom 
uzávierky 15.7.2013 obchodnú  ve-
rejnú súťaž so súťažnými podmien-
kami a zároveň vymenovať komi-
siu pre posúdenie súťažných návr-
hov v súlade s VZN č. 48/2012 o ob-
chodnej verejnej súťaži.
   Starosta obce navrhol zbúrať hos-
podársku budovu, ktorú užíval pán 
Kohútik a na pozemku zriadiť parko-
visko. Tento návrh poslanci schválili. 
V diskusii sa poslanci venovali stavu 
rekonštrukčných prác na materskej 
škole a využitia areálu verejnosťou, 
potrebou zriadiť verejné WC, časom 
inštalácie novej sochy pred kultúr-
nym domom.

Janka Hebeňová

Polomčania sa radi vracajú
domov na oslavy

Okresná prehliadka folklórnych

skupín seniorov 2013
   Leto a Slovensko. Čím že to ožijú doliny a dediny nášho 
Slovenska? Musím s radosťou povedať, že nie iba záplavami, 
či tropickými horúčavami, ale ožívajú spevom, hudbou a tan-
cami, rozkvitajú farbami ľudových krojov. Všetci to poznáme 
a mnohí sa tešíme na Heľpu, na Detvu, na Východnú atď.



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, mama, zbohom.
Dňa 4. augusta 2013 si pripomenieme smutné prvé 
výročie úmrtia 

Emílie Jagerčíkovej
S láskou a úctou spomína dcéra Anna

s rodinou a sestra Anna
...

Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 1.7. uplynul rok, čo nás navždy opustil 

Ján Majerčík
S láskou a úctou spomína celá rodina

...
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 našom srdci žiješ večne ďalej -
spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 14. júna 2013 sme si pripomenuli 30. – te vý-
ročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, syna 
a starého otca

Jozefa Kocprda. 
S láskou na Teba spomínajú manželka Mária,

dcéra Iveta s rodinou, syn Jozef s rodinou a mama.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien

...
V neznámy svet odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
len bolesť trvá a nedá zabudnúť.
Dňa 13. júla uplynul smutný rok odvtedy, čo nás 
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Ján Mesiarkin
S láskou spomína manželka, syn Milan, dcéra Jan-
ka s manželom Jožkom a vnučky Martinka a Janka

...
Po tmavej noci, keď svitol deň,
odišli snívať svoj večný sen.
Do večnosti odišli spať,
zaplakal každý, kto ich poznal a mal rád.
Už 25 rokov uplynulo, čo nás náhle opustil náš mi-
lovaný manžel a otec 

Ladislav Pavliak
S láskou a úctou spomína manželka,

syn Ivan, dcéry Zuzana a Katarína s rodinami
...

25. júla si pripomenieme 24 rokov od úmrtia
Milana Pavliaka

S láskou spomína mama a súrodenci
Ani čas nedokáže zahojiť rany, ktoré ostali po ich 
odchode.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

...
Jedno srdce na svete sme mali, čo nás dokázalo 
milovať. Aj keby sme ho láskou chceli prebudiť, ne-
ozve sa už viac krát. Utíchlo, zmĺklo, išlo už spať...
Dňa 21. júla uplynie dlhý smutný rok od úmrtia milo-
vaného syna, otca, manžela a príbuzného

Romana Vernárskeho
S neutíchajúcim žiaľom spomína mama,
dcéra, manželka, sestra a ostatná rodina

SPOMÍNAME
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   V dňoch 4., 6. a 10. júna usporia-
dala ZUŠ Polomka výchovné kon-
certy pre žiakov základných a ma-
terských škôl v Pohorelej, Závad-
ke nad Hronom, Polomke, Bacú-
chu a Beňuši. Výchovné koncerty, 
ktoré usporadúva naša škola kaž-
dý rok sú vždy výnimočným mo-
mentov v závere školského roka. 
„Decká“ sú v očakávaní ohlasov 
od svojich rovesníkov a kamará-
tov zo školy a s túžbou ukázať sa 
čo najlepšie. Starší chalani už aj 
baby balia na gitary, bicie a na „ta-
nečky“. Detičky z materskej škôl-
ky tancovali s najväčšou snahou 
prvého vystúpenia a „oťukávania“ 
sa s publikom a doskami v krás-
nych šatách z najnovšieho mód-
neho časopisu. Deti zo základných 
a materských škôl sa tešili, že sa 
„ulejú“ zo školy. No a keď im zuš-
kári zahrali Daru Rolins, Ega, Kris-
tínu, ulievanie nebolo len povinnou 
jazdou. 
   Snažíme sa deťom a mládeži pri-
blížiť čo najviac, a tak im vyberá-
me skladby a piesne, ktoré sú im 
blízke, ktoré si môžu s nami spie-
vať, tancovať, hmkať. Veď výchov-
ný koncert je o tom, že sa vycho-
váva umením a vychováva k ume-
niu. A ako lepšie urobiť výchovný 
koncert, ako keď činnostne a tvo-
rivo zapojíme všetky deti s dôra-
zom a rešpektom k individuálnos-
ti žiakov. A tak prichádza k uvedo-
melému počúvaniu hudby cez čin-

Narodení: Puškárová Sabína, Hronská 37
Prihlásení: Gabužda Ján, Nová 4
 Ing. Gabužda Branislav, Nová 4
Odhlásení: Harvanka Vratislav, Komenského 81
 Pohančaníková Anna, Štúrova 76
 Naniaš Jaroslav, Zápotockého 39
Zomretí: Piliarová Mária, Komenského 86, 81 r.
 Tokár Jozef, Komenského 3, 84 r.
 Goceliak Štefan, Komenského 113, 73 r.

Počet obyvateľov k 30.06.2013  -  2997

Názov odpadu Odovzdané množstvo 
rok 2013do 12.06.2013 

v tonách

Odberateľ

Pneumatiky 0 V.O.D.S Košice
Sklo 42,28 Zber. Suroviny Žilina
Papier 
Fólia

  2,69
  1,910 

Brantner Gemer s.r.o 
Transform Rrecyklink

Železo  4,15 Zber.Suroviny Žilina 
Plasty  3,568 Sledge Slovakia s.r.o. Kolarovo
Elektro odpad  3,200 Metal servis Recycling B.Bystrica
Spolu : 57,798

   Separáciou odpadu sa očaká-
va zníženie nákladovej položky 
na zvoz a uloženie TKO na le-
gálnej skládke fi rmy Brentner Ge-
mer s.r.o.  
   Separovaný odpad sa sústre-
ďuje na zbernom dvore, ktorý sa 
nachádza na Ul. osloboditeľov 
č.3 (na začiatku dediny), kde sa 
následným triedením a lisovaním 
spracováva na odovzdanie na-
ším zmluvným partnerom a odbe-
rateľom.
   V zbernom dvore je zamest-
naný pracovník na trvalý pracov-
ný pomer, ktorý je zodpovedný za 
triedenie a spracovanie odpadu 
podľa katalógových čísiel ako aj 
za celý chod a poriadok v tomto 
areáli. Taktiež preberie separova-
ný odpad od našich občanov, kto-
rý nestihli vyložiť pred dom v čase 
plánovaného zberu a dovezú si 
to sami. Občania majú možnosť 
bezplatne tu odovzdať staršie 
a obnosené, ale čisté šatstvo 
a obuv, ktoré sú následne ulože-
né do špeciálnych uzatvorených 
kontajnerov. Aj keď je v našej obci 
už niekoľko rokov zavedený se-
parovaný zber, nie všetci  občania 
rešpektujú jednotlivé druhy sepa-
rovaného odpadu, a týmto spô-
sobom sa zbavujú aj ostatného 
domového odpadu. Pri vytrieďo-

ZUŠ Polomka po Route 66
až do škôl

nostný charakter, na ktorý sa v sú-
časnej dobe vo výchove k umeniu 
dáva taký dôraz. 
   A čo učitelia a výchovné kon-
certy? Ráno sme všetci o šies-
tej s chuťou vstávali, naštartova-
li „bavoráky“ a robili verejnú zbier-
ku detí. Kamil Ševc „naspídovaný“ 
porozťahoval káble, mix, bedne, 
stojany a koncert mohol začať. Už 
len riaditeľku za mixážny pult, dať 
do pozoru inšpicientov so stolička-
mi, mikrofónmi, stojanmi na noty, 
Juraja Borseka za moderátorský 
mikrofón a mohlo odznieť prvé 
číslo. Nadšené publikum nešetri-
lo potleskom, a že koncerty mali 
úspech potvrdila aj hojná účasť 
detí na prijímacích skúškach do 

hudobného, výtvarného, či taneč-
ného odboru. Tie sa konali v hlav-
nej budove ZUŠ, ale aj na deta-
šovaných pracoviskách v priebe-
hu 10. - 14. júna 2013. Tento škol-
ský rok súťaž o najlepšie publikum 
výchovných koncertov vyhrala ZŠ 
Beňuš, kde pri posledných taneč-
ných a hudobných číslach spieva-
la, tlieskala a skákala celá škola. 
A veru aj pani riaditeľka s pánom 
zástupcom si „hopli“. Pani učiteľ-
ka Mojžišová z pultu nemenova-
ného obchodného reťazca vybra-
la sladkosť nemenovaného názvu 
margotka, ktorá všetkým účinkujú-
cim chutila. Teda aspoň sa tak tvá-
rili. A už je záver školského roka, 
tak sa hneď lepšie píšu aj články 
do Polomských noviniek. Ďaku-
jeme ešte raz všetkým účinkujú-
cim a všetkým horehronským ZŠ 
a MŠ. Uvidíme sa opäť o rok!  

S. Skladaná

Separujeme dôkladne?
V obci je zavedený pravidelný zber separovaného odpa-
du v trojtýždňových intervaloch, ktorý trvá dva a viac dni 
podľa množstva odpadu vytriedeného z domácnosti. Tak-
tiež sa pravidelne zabezpečuje zvoz TKO z kuka nádob,2x 
do roka zabezpečujeme zvoz veľkoobjemového odpadu,2x 
do roka zabezpečujeme odber a zvoz  elektro odpadu, ale 
aj tak sa nevyhneme divokým skládkam v okolí našej obce, 
ktoré sa likvidujú na obecné náklady.

vaní tohto odpadu sme vytriedili 
4,12 tony odpadu, ktorý sa nedal 
spracovať a musel byť vyvezený 
na skládku Sekológ s.r.o. Brezno 
a to nehovoriac o znížení kapaci-
ty pri lisovaní odpadu. Na sepa-
rovaný zber odpadu zamestnáva-
me pracovníkov, ktorí sú zarade-
ní do programu na aktivačnú čin-
nosť, čím ušetríme značnú časť 
fi nančnej položky. Nakoľko ceny 
druhotných surovín pre fi nančnú 
krízu klesli, tak aj rentabilita se-
parovaného zberu nie je na takej 
úrovni ako po minulé roky. Naj-
väčší problém bol s umiestnením 
fólie a tvrdých plastov. Na odber 
fólie sa obci podarilo získať odbe-
rateľa, s ktorým je už uzatvorená 
zmluva, názov fi rmy je  Transform 
Recyklink v Žiari nad Hronom. 
   Obec aspoň z časti eliminuje 
objem tvrdých plastov tým, že ich 

melie drvičom, ktorý je súčasťou 
a vybavením novovybudovaného 
Zberného dvora.
   Jednotlivé druhy separovaného 
odpadu nám odvážajú na naše 
požiadanie vo veľkokapacitných 
kontajneroch alebo v kamiónoch.
   Je však potrebné zdôrazniť, že 
určité percento občanov sepa-
rovanie odpadu berie na ľahkú 
váhu a neuvedomuje si dôsled-
ky svojho konania. Do vreca kto-
ré sa zvrchu tvári ako vyseparo-
vaný plast na spodok dajú netrie-
dený komunálny odpad. Však to 
niekto po nich pretriedi alebo nie-
čo s tým urobí. Jednoduché. Tak-
že na záver: PET fľaše od mine-
rálok a malinoviek treba stlačiť 
a patria do jedného vreca. Skle-
nené fľaše bez uzáverov patria do 
samostatného vreca. Tvrdé plasty 
zvlášť a zbierajú sa väčšinou pri 
veľkoobjemovom zbere. Papier 
väčšinou noviny, letáky a iný oba-
lový materiál je potrebné zviazať 
alebo uložiť do papierovej krabi-
ce. Ostatný odpad, ktorý vznik-
ne medzi zbermi je najlepšie od-
viezť na zberný dvor. Zberný dvor 
je bližšie ako najbližšia dolina za 
dedinou.

Zuzana Piliarová

Odvoz separovaného odpadu:



v mesiaci jún
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Jubilanti v mesiaci júl:
Emília Šuchaňová, Nová č. 29, 80 r.  
Mária Hamriková, SNP 165, 92 r.
Štefan Šušor, Komenského 104, 80 r.
Pavlina Miklošková, SNP 41, 80 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.

   Obec Vernár a Podtatranské osvetové stredisko usporiada-
li v sobotu 15.6.2013, 6.ročník Folklórnych slávností obce Vernár. 
V programe vystúpili folklórne skupiny z Vernára, Rejdovej, Levo-
če, Kravian, Mikovíc, Brezna, a naše Brezinky. Súčasťou programu 
bola výstava „Vernár v SNP“, „Filatelistika a numizmatika“,výstava 
umeleckých medovníkov, retro výstava – „Vernárska škola“, expo-
zícia ľudových krojov a výšiviek „Vernárska chyža“. Príjemnú atmo-
sféru dotvárali ľudoví remeselníci a neodmysliteľné stánky s občer-
stvením.
   Igram je dedinka v severnej časti okresu Senec, má 550 obyva-
teľov, bola súčasťou Báhoňa, od roku 1990 je samostatná, A prá-
ve v tejto dedinke sa v sobotu 22.6. konal 17. ročník „Igramských 
obyčají“, na ktoré sme boli pozvaní. Festival dychových hudieb 
a folklórnych súborov sa stal známy v širokom okolí. Boli sme oča-
rení malou dedinou, kde sa na dvore MŠ odohrávala celá akcia. 
Piekli sa tu ryby, výborné lokše, tradične sa varil guláš a čapova-
lo pivo, predvádzali sa ľudoví remeselníci a plné hľadisko celé po-
obedie až do neskorého večera sledovalo pripravený program, kto-
rý končil ohňostrojom. Prekvapil nás domáci súbor početným zlože-
ním vynikajúcich hudobníkov, ktorých vedie tunajší učiteľ ZŠ. A tak 
sme zas museli skonštatovať to známe: že v malých dedinách sa 
robia veľké veci.
   Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe sa pre milovníkov folklóru 
otvorili v piatok 28.6.2013, kde sme boli súčasťou programu Alžbe-
ty Lukáčovej „Ako je to pekne, keď muž horí v pekle...“ Po vzhliad-
nutí večerného programu a vystúpenia Lúčnice sme si premenili 
kroje, pretože v sobotu ráno sme odchádzali do Polomy na stret-
nutie Polomčanov. Nedeľa patrí na Heľpe deťom a záverečnému 
galaprogramu. Keďže sme boli účastníci v obidvoch programoch, 
už od rána sme nacvičovali, najskôr s deťmi a potom s dospelými. 
Deti sa predstavili v programe Vandy Krištofovej „Od zimy do zimy“ 
a dospelí v programe Vlada Michalka „Made in dedina“. Heľpiansky 
festival patrí medzi naše obľúbené, pretože tu nie je núdza o milé 
stretnutia so známymi, priateľmi a folkloristami z celého Horehronia.
   59. ročník folklórneho festivalu vo Východnej sa každoročne koná 
prvý prázdninový víkend. Prezentujú sa tu domáce a zahraničné sú-
bory, je tu množstvo podujatí, ktoré dotvárajú kolorit festivalu. Rázo-
vitá obec každoročne zažíva nápor návštevníkov a milovníkov fol-
klóru.
   V nedeľu naša folklórna skupina mala možnosť vystúpiť na ma-
lej scéne v programe Vandy Krištofovej Talenty. Predstavili sme sa 
s programom,, Na salaši“ a tanečnými obrázkami z Polomky. No 
a tak sa skončili naše vystúpenia. Čaká nás ešte vystúpenie v Bra-
väcove a príprava nového programu, ktorý chceme odprezentovať 
v septembri. 
   Záverom len ostáva poďakovanie všetkým súboristom za vytrva-
losť a trpezlivosť pri čakaní na našich desať minút slávy, pre ktoré 
vždy strávime na podujatí celý deň a viac. A tiež by sme sa radi po-
ďakovali pánovi Jánovi Štecovi, ktorý fi nančne podporil obidva naše 
kolektívy. Veľmi si to vážime. Ďakujeme

Marta Pisárová

   Naša ZUŠ chce odprezentovať všetky 
odbory, všetky nástroje a keby sa dalo, 
tak aj všetkých žiakov by sme dali na pó-
dium. A toto všetko sa deje v náročnom 
čase učiteľa, kedy ukončujú dokumen-
táciu, vypisujú sa vysvedčenia, vyplňu-
jú sa výkazy, žiaci si opravujú známky v 
škole. A do tohto všetkého nespočetné 
skúšky tanečné, nástrojové, priestoro-
vé, zvukové. Častokrát španujeme ner-
vy, dochádzajú sily, ale čo neurobí dob-
rý hudobník pre aplauz nadšeného pub-
lika, pre tú energiu, ktorú Vám dávajú 
v potlesku. Čo neurobí každý učiteľ pre 
prezentáciu svojej celoročnej a niekedy 
aj dlhoročnej práce so svojim žiakom. Aj 
naplniť takmer 400 sedadiel kultúrne-
ho domu je veľká zodpovednosť a to sa 
nám tento rok opäť podarilo. Sme veľ-
mi radi, že rodičia si neprídu len pozrieť 
svoje dieťa ako hrá, spieva, tancuje, ale-
bo na jeho výtvarnú prácu, ale že prídu 
s očakávaným kvalitného a atraktívneho 
programu, na ktorý sú v našej ZUŠ-ke 
zvyknutý. Budovanie dobrej školy a dob-
rého mena je veľmi náročné a citlivé na 
akékoľvek chyby. Preto sme veľmi radi, 
že sa nám dostalo mnoho uznaní, že ro-
bíme rok čo rok kvalitnejšie programy a 
že sú zvedaví, ako ideme prekročiť lat-
ku, ktorú sme tento rok dali. No veru aj 
my sme v očakávaní. 
   Po vstupe do kultúrneho domu si hos-
tia mohli pozrieť umelecké práce žia-
kov výtvarného odboru, spolu s tablom 
tohtoročných absolventov. Slávnostný 
program otvoril hrou na klavíri Matúš 
Maruškin, ktorý precítenými tónmi meló-
die predznačil výnimočný program. Po-
zdrav z Francúzka, priamo spod Eifee-
lovej veže nám priniesli Katarína Kom-
páneková so svojím žiakom Lukášom 

   Každý rok sa stretávajú Polomča-
nia zo spriatelených obcí Poloma, Ge-
merská Poloma, Polomka a predne-
dávnom pribudnutí z českej obce Pus-
tá Polom. Tento rok sa stretnutie usku-
točnilo v Polome. Po vrelom privítaní 
v sále kultúrneho domu a malom ob-
čerstvení, sme sa zúčastnili slávnost-
nej svätej omše. Čakal nás deň plný 
športových zápolení, zábavných sú-
ťaží, ľudového tanca, hudby, spevu 
a samozrejme príjemných rozhovorov 
s našimi priateľmi Polomčanmi. A pre-
to sme si na začiatok tohto dňa vypro-
sili požehnanie od Pána, aby sa ten-
to deň pre všetkých vydaril a prebehol 
pod jeho ochranou. Svätá omša bola 
úžasná a hlavne poučná.
   Počas obeda sa konala malá blaho-
želacia slávnosť, keďže domáci staros-
ta je Pavol a v ten deň bolo práve Pet-
ra Pavla, a tak aj Pavol Hanušovský, 
starosta Polomy obdaroval svojich ko-
legov milými darčekmi. Po obede sme 
sa všetci presunuli na ihrisko, kde sa 
mal konať hlavný program. Futbalisti 
otvorili svoj turnaj, súboristi sa išli pre-
zliekať a všetci ostatní povzbudzovali 
svoj tím. Niektorí aj súperov, ale o tom 
je priateľstvo.
   Aj keď niektoré zápolenia vyzerali, že 
ide prinajmenšom o majstrovstvá sve-
ta, nezabúdali sme, že sme sa prišli 
hlavne zabaviť a stretnúť s priateľmi, 
a tak bola myšlienka fair play na prvom 

Vystúpenia Breziniek

Vznešený záver roka ZUŠ
   Slávnostný program Umenie farby, hudby a tanca je v ZUŠ 
Polomka už tretí rok súčasťou záveru školského roka. Nie je 
to povinná bodka roka, ani „odfajknutá“ úloha z pracovnej po-
rady. Na začiatku celého projektu je správny výber programu, 
ktorý po skúsenostiach netreba podceniť. Čísla do programu 
sa vyberajú hneď po odohraní Vianočných koncertov, takže 
kolobeh náročnej práce sa niekedy zdá, že nikdy nekončí. 

Pôbišom. Prví z tanečníkov sa pred-
stavili najmladší  žiaci z Materskej ško-
ly z Pohorelej. Španielsko sme na našej 
monumentálnej ceste okolo sveta neo-
bišli. Carmen od Bizeta v podaní prieč-
nych fl áut nás uniesol na vlne noblesy 
a emócií, ktoré prevzali už takmer pro-
fesionálny tanečný pár Erik Bošeľa a Ti-
mea Tyčiaková. V ďalšom čísle nás ko-
morný zbor pod vedením Anny Martinel-
liovej a žiaci hudobnej náuky presvedči-
li, že pesnička je liekom proti nude. Po 
pár rokoch odmlky sa predstavil 10-člen-
ný husľový súbor žiakov známou zvuč-
kou z rozprávky o valachoch Maťkovi a 
Kubkovi, popretkávanou dvomi klasický-
mi melódiami husľových velikánov Os-
kara Riedinga a Vittoria Monti v podaní 
Anetky Haľakovej a Zuzky Jagerčíkovej. 
Európsku trasu sme ukončili v Chorvát-
sku rapsódiou od Maxima Mrvicu, kto-
rú nám s grandióznou dynamickou šká-
lou zahrala naša absolventka Veroni-
ka Ološtiaková. Ani 
tento rok nechýba-
li naši úspešní spe-
váci: Adrián a Kamil 
Ševcovci, Terezka 
Zibríková a Anetka 
Nemčoková, ktorí 
nám spolu s komor-
ným zborom zaspie-
vali moderné tóny 
Dary Rolins, Kristí-
ny, Ega či Verony. 
Publikum tlieskalo 
do rytmických me-
lódií, ktoré sa dosta-
nú pod kožu. Čarov-
nú a intímnu atmo-
sféru poobedia do-
dala skladba Hal-

lelujah v podaní trubky a lesného rohu. 
A po tomto čísle sme už mohli ísť rov-
no na Ibizu, ktorá je preslávená nočným 
životom a tanečnou hudbou. Taneční-
ci nám rozprúdili krv v žilách latinsko-a-
merickými tancami, moderná americká 
hudba znela v kapele s akordeónovým 
súborom, kolená sme si poohýbali v bo-
ogie v podaní Matúša Maruškina a na-
sledovali moderné tanečné choreogra-
fi e pod vedením Juraja Borseka, ktorý 
zároveň sprevádzal celým programom. 
Nebo, peklo raj nám na zem priniesli Ad-
rián Ševc a Terezka Zibríková a čereš-
ničkou na torte bola záverečná moder-
ná choreografi a tanečníkov, ktorá doda-
la slávnostnú bodku celému programu. 
Publikum stálo, na duše učiteľov dopa-
dlo uvoľnenie a spokojnosť, žiaci všetci 
spoločne na pódiu ešte raz prežívali 
energický príliv a riaditeľka školy po ob-
rovskej kytici, ktorá snáď vážila ako ona 
sama, ostala takmer bez slov. Dúfame, 
že sa nám podarilo vytvoriť zvláštne a 
silné  puto vzťahu školy a rodiča, ktorý 
vie, že ich dieťa je v dobrých rukách uči-
teľa, ktorý sa mu snaží dať okrem vzde-
lania do ruky, do srdca pocit estetiky, 
emócií a zážitkov, ktoré Vám umožní len 
kontakt s umením. 

Mgr. Stanislava Skladaná,
riaditeľka školy

Polomský deň v Polome
mieste. Takže vyhrali vlastne všetci, po 
náročnom športe prišla na rad kultú-
ra. Domáci, samozrejme, chceli uká-
zať čo najviac zo svojej činnosti, a pre-

to program otvorili ich deti zo základnej 
školy a súboru Polomjatá. Predstavi-
li sa aj folkloristi z Gemerskej Polomy, 
ale najviac sme sa tešili na vystúpenie 
našich Breziniek. Trochu nás potrápilo 
počasie. V podvečer sa spustil dážď, 
ale ani to nás neodradilo a skvele sme 
si užívali Polomský deň. Nesklama-
li ani naši futbalisti, ktorí sa umiestni-
li na druhom mieste a naši mladí za-
ostali v pití piva za ostatnými družstva. 
Na druhej strane chvalabohu. Večer-
ný program bol plný revivalových sku-

pín – Mekkyho Žbirku, Teamu a skupi-
ny Kabát. Keďže naše Brezinky vystu-
povali na druhý deň na Heľpe, všetci 
svorne sme sa vybrali domov, nakoľ-
ko dlhá cesta pred nami vzbudzovala 
rešpekt. Napriek tomu sme si Polom-

ský deň užili dosýta.
   Rozlúčili sme sa s hostiteľmi, po-
ďakovali za krásny spoločne stráve-
ný deň. Dovidenia o rok v Gemerskej 
Polome. Na záver sa chcem poďako-
vať všetkým účastníkom našej výpra-
vy, súboristom i futbalistom za skvelú 
reprezentáciu našej obce. Sme radi, že 
máme v Polomke ľudí, na ktorých sa 
môžeme spoľahnúť, že vždy ochotne 
a najlepšie ako vedia budú reprezen-
tovať našu obec.

Diana Ďurčenková
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Alexandra Račeková, 2A, 3. miesto - okres Šalinsky 
Maťko, Jarunkovej Jar - zvláštna cena spisovateľky
Veronika Bodáková, 2A, 2. miesto Jarunkovej jar, 
účasť na  okr. kole Hviezdoslavov Kubín, účasť na  
okr. a  krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína
Martin Kalman, 3A, účasť v okresnom kole HK, 
okresné kolo Horehronská valaška, okresné kolo Slá-
vik Slovenska
Lea Dudášová, okresné kolo Horehronská valaška
Viktória Pohančaníková, 4A, reprezentácia školy na 
kultúrnych podujatiach
Adam Račák, reprezentácia školy na kultúrnych pod-
ujatiach
Viktória Majerčíková, reprezentácia školy na kultúr-
nych podujatiach
Samuel Maruškin, 4A, Policajt môj kamarát
Lukáš Jankov, Policajt môj kamarát, reprezentácia 
školy na kultúrnych podujatiach
Terézia Fedorová, Policajt môj kamarát, reprezentá-
cia školy na kultúrnych podujatiach
Sára Tomčíková, Policajt môj kamarát, reprezentá-
cia školy na kultúrnych podujatiach
Marcel Hájik, 5A, Na bicykli bezpečne
Denisa Vernárska, Na bicykli bezpečne
Alena Kubušová, Na bicykli bezpečne
Andrej Kiš, 4A, Na bicykli bezpečne
Sebastián Čverha, 5A, úspešný riešiteľ GEO
Matúš Maruškin, 6A, Policajt môj kamarát, repre-
zentácia školy na kultúrnych podujatiach, 2.miesto 
okr.kolo Biologickej Olympiády, postup do kraj. Kola
Dominik Jankovič, Policajt môj kamarát
Nikola Maruškinová, Policajt môj kamarát
Simona Mesarkinová, Policajt môj kamarát
Jakub Kohút, 6A, úspešný riešiteľ GEO, 5. miesto v 
okresnom kole Pytagoriády
Miriam Kánová, 7A, iBobor - úspešná riešiteľka, 6. 
miesto v obvodnom kole AJ, reprezentácia školy na 
kultúrnych podujatiach
Adrán Ševc, 7A, reprezentácia školy na kultúrnych 
podujatiach
Kristína Maruškinová, 7A, iBobor - úspešná rieši-
teľka
Patrik Kupčo, 8B, 1. miesto v obvodnom kole AJ
Pavla Pisárová, 9A, účasť na  okr. a krajskom kole 
Hviezdoslavovho Kubína, 5. miesto- okr. kolo v Olym-
piáde SJ, 2. miesto Jarunkovej Jar, okresná súťaž 
hasičov
Kamil Ševc, reprezentácia školy na kultúrnych podu-
jatiach, okresná súťaž hasičov
Silvia Fedorková, okr.kolo Chemickej olympiády, 
EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Branislav Dupák, EKŠ - dlhoročný riešiteľ

Michaela Kaštanová, EKŠ - dlhoročný riešiteľ, 
okresná súťaž hasičov
Natália Mušková, EKŠ - dlhoročný riešiteľ, Najlepší 
čitateľ školy 33 kníh
Jakub Šuchaň, okresná súťaž hasičov
Peter Šuchaň, okresná súťaž hasičov
Kristán Šandor, okresná súťaž hasičov
Dominik Bučko, okresná súťaž hasičov
Adrián Kubajda, okresná súťaž hasičov
Kristína Dratvová, 9B, reprezentácia školy na kultúr-
nych podujatiach, EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Domimika Piliarová, reprezentácia školy na kultúr-
nych podujatiach, EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Zuzana Jagerčíková, reprezentácia školy na kultúr-
nych podujatiach, EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Veronika Ološtiaková, reprezentácia školy na kul-
túrnych podujatiach, EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Veronika Oceľová, okr.kolo Chemickej olympiády, 
EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Robert Pohančaník, EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Roland Polťák, EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Petra Majerčíková, EKŠ - dlhoročný riešiteľ
Patrik Hrablay, EKŠ - dlhoročný riešiteľ

Zdravotná hliadka - reprezentácia v okresných 
súťažiach
Ingrid Bučková 3A, Patrik Kubaský 3A, Karin Zubáko-
vá 5A, Lucia Majerová 5A, Samuel Maruškin 4A

DFS - Brezinky
zlaté pásmo - okresná súťaž
Bacúch
zlaté pásmo - krajská súťaž
Kokava nad Rimavicou
zlaté pásmo - 2. miesto - celoslovenská súťaž -Li-
kavka
cena Klimenta Ondrejku
deviatačky: zlaté pásmo - okresná súťaž - Bacúch
členovia:
Pavla Pisárová, Silvia Fedorková, Kristína Dratvo-
vá, Zuzana Jagerčíková, Dominika Piliarová, Kristí-
na Danieličová, Natália Maruškinová, Anna Guzmo-
vá, Viktória Zubáková, Vanesa Tokárová, Viktória Po-
hančaníková, Viktória Majerčíková, Sára Tomčíková, 
Tereza Fedorová, Lukáš Jankov, Martin Kalman, Pa-
ulína Heretová

Futbalový turnaj: „O pohár Horehronia“ - 4.miesto
Marcel Hájik, Marcel Móc, Adam Račák, Gabriel  Bu-
kovina, Adam Barič, Maroš Jagerčík,
Patrik Kubaský, Dominik Brozman, Tomáš Markus, 
Alex Neuzer                                                          (ZŠ)

TOP 10
Kristián Šandor 9. a 4260 bodov 1.
Patrik Hrablay 9. b 3195 bodov 2.
Petra Piliarová 8. b 3070 bodov 3.
Marek Harvanka 9. b 2970 bodov 4.
Mário Škvarka 8. b 2590 bodov 5.
Ján Majerčík 9. b 2480 bodov 6.
Branislav Dupák 9. a 2330 bodov 7.
Lea Pohančaníková 7. a 1755 bodov 8.
Mário Martinec 8. b 1460 bodov 9.
Jaroslav Rolko 9. b 1450 bodov 10.
MALÁ MEDAILA - ml. žiactvo
Jozef Šuchaň 7. a 1380 bodov 1.
Miloš Roľko 6. a 1325 bodov 2.
Matúš Maruškin 6. a 1275 bodov 3.
Lea Pohančaníková 7. a 1755 bodov 1.

NAJLEPŠIE VÝKONY
Kristián Šandor 9.a 1. m: atletika, malý 
futbal, volejbal, 2. m.: atletika, lyžova-
nie, 3. m.: atletika
Patrik Hrablay 9. b 1. m.: malý futbal, ly-
žovanie, volejbal
2. m.: atletika
3. m.: atletika
Držiteľ nového školského rekordu - cyk-
ločasovka
Petra Piliarová 8. b 1. m.: lyžovanie, vo-
lejbal
2. m.: atletika
Držiteľka nového školského rekordu - 
cykločasovka
Andrej Tomčík 8. b 1. m.: atletika
3. m.: atletika
Marek Harvanka 9. b 1. m.: futbal
2. m.: atletika
3. m.: atletika, volejbal
Mário Škvarka 8. b 2. m.: stolný tenis
3. m.: volejbal
Ján Majerčík 9. b 1. m.: futbal, volejbal
2. m.: stolný tenis
3. m.: atletika
Branislav Dupák 9. a.: 2. m.: stolný tenis
3. m.: lyžovanie, volejbal
Lea Pohančaníková 7. a.: 2. m.: atletika
Držiteľka troch nových šk.rekordov v at-
letike
Kristián Berki 7. a.: 1. m.: malý futbal
3. m.: atletika
Adrián Berki 5. a.: 1. m.: malý futbal
Samuel Maruškin 4. a.: 1. m.: lyžovanie
Veronika Oceľová 9. b.: 1. m.: volejbal
Cyril Ďurčo 7. a.: 2. m.: atletika
Jozef Šuchaň 7. a.: 2. m.: atletika
Matúš Maruškin 6. a.: 2. m.: lyžovanie

Vanesa Švidraňová 6. a.: 3. m.: lyžo-
vanie
Barbora Fiľová 8. a.: 3. m.: lyžovanie
Natália Mušková 9. a.: 3. m.: volejbal
Dominika Piliarová 9. b.: 3. m.: volejbal
Zuzana Jagerčíková 9. b.: 3. m.: volejbal
Pavla Pisárová 9. a.: držiteľka nového 
školského rekordu - Rope skiping
Ďalšie umiestnenie v celoročnej súťaži 
od 11. miesta po 45. miesto:
Bodová hladina 1449 - 1300 bodov
Pavla Pisárová 9. a 1415 bodov 11.
Jozef Šuchaň 7. a 1380 bodov 12.
Miloš Roľko 6. a 1325 bodov 13.
Bodová hladina 1299 - 1000 bodov
Matúš Maruškin 6. a 1275 bodov 14.
Veronika Oceľová 9. b 1265 bodov 15.
Maroš Bošeľa 6. a 1255 bodov 16.
Juraj Móc 7. A 1170 bodov 17.
Magdaléna Omastová 7. a 1105 bo-
dov 18.
Andrej Tomčík 8. b 1080 bodov 19.
Anna Guzmová 7. a 1025 bodov 20.
Bodová hladina 999 - 900 bodov
Michaela Kaštanová 9. a 990 bodov 21.
Dominika Piliarová 9. b 965 bodov 22.
Šimon Jagerčík 8. b 945 bodov 23.
Daniel Nosko 8. b 915 bodov 24.
Cyril Ďurčo 7. a 910 bodov 25.
Róbert Pohančaník 9. b 905 bodov 26.
Bodová hladina 899 - 800 bodov
Tadeáš Horváth 5. a 880 bodov 27.
Dominik Jankovič 6. a 860 bodov 28.
Martin Kán 8. b 815 bodov 29.
Bodová hladina 799 - 700 bodov
Tomáš Divok 7. a 775 bodov 30.
Natália Maruškinová 7. a 775 bodov 31.-32.
Kristína Danieličová 7.a 775 bodov
Adrián Berki 5. a 765 bodov 33.
Simona Mesarkinová 6. a 750 bodov 34.
Vanesa Švidraňová 6. a 750 bodov 35.
Patrik Ďurčo 5. a 730 bodov 36.
Marek Roľko 7. a 725 bodov 37.
Kristián Berki 7. a 720 bodov 38.
Jakub Kohút 6. a 710 bodov 39.
Nikola Maruškinová 6. a 700 bodov 40.
Bodová hladina 699 - 500 bodov
Natália Mušková 9. a 600 bodov 41.
Adam Štulrajter 5. a 575 bodov 42.
Matej Rusnák 7. a 575 bodov 43.
Norbert Hrablay 6. a 505 bodov 44.
Kristína Dratvová 9. b 500 bodov 45.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 90 žiakov 
a žiačok II. stupňa.

PLASTY - sú to výrobky antropo-
geného charakteru, bez  ktorých 
si  už život nevieme ani predstaviť! 
Naučili sme sa spoliehať sa na to, 
že všetky problémy, ktoré vznik-
li vďaka našej vysokej spotrebe 
potravín a nápojov zabalených v 
plastových obaloch sa akosi vyrie-
šia sami.
   Tak ako za výrobu, tak aj za re-
cykláciu je zodpovedný-človek.
   Vedeli ste, že plasty sa v prírode 
rozkladajú približne 500 až 1000 
rokov? Záleží od druhu a vrstev-
natosti plastu a preto vo voľnej prí-
rode nemajú svoje miesto! Malo by 
nám všetkým záležať na tom aby 
sme ich separovali. Vyseparované 
PET fľaše sa následne ďalej spra-
covávajú, čím sa ušetrí energia a 
voda .Vyrábajú sa z nich napríklad 
odpadové sáčky, koše. Iné sa zase 
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MYSLIME EKOLOGICKY-CHRÁŇME SI SVOJU PLANÉTU
„Malosti a zraniteľnosti našej planéty som si bol vedomý skôr, 
ako som vzlietol. No až keď som ju videl z vesmíru v celej jej ne-
vyslovenej kráse a krehkosti, som si uvedomil, že tou najnalie-
havejšou úlohou ľudstva je zachrániť ju pre budúce generácie.“ 

Ing. Ivan Bella - slovenský kozmonaut

rozomelú na malé kúsky, potom sa 
roztavia a výsledkom sú vlákna na 
výrobu tkanín, alebo sa použijú 
ako vypchávky do kresiel.
   Neviem si predstaviť domácnosť 
bez čo i len jednej PET-fľaše a pre-
to Vás vyzývam, že po použití jej 
obsahu ju stlačte, čím zmenšite 
jej objem a pripravte ju v plasto-
vej taške, či vreci na  separovaný 
zber, ktorý je v našej obci pravidel-
ne každý tretí týždeň realizovaný.
   PLASTY NESPAĽUJTE! Spa-
ľovaním vznikajú karciogénne lát-
ky dioxíny, ktoré poškodzujú imu-
nitný systém, vyvíjajúci sa  plod 
v tele matky, majú rakovinotvor-
né účinky! Chráňme si svoje zdra-
vie, ovzdušie, vodu a prírodu- ži-
jeme z nej !
   Čo patrí do separovaných plas-
tov: PET fľaše, plastové fľaše od 

nápojov, sirupov, octu, jedlého ole-
ja, minerálok - stlačené aby mali 
menší objem a bola s nimi ľah-
šia následná práca pri  lisovaní do 
balíkov. Plastové obaly z drogé-
rie- šampónov, saponátov. Plas-
tové obaly musia byť čisté a zba-
vené iných materiálov ako napr. 
kov, sklo.
   Čo nepatrí do separovaných 
plastov: Znečistené plastové obaly 
od chemických látok, motorových 
olejov, linoleum, guma, molitán, 
použité injekčné striekačky.
   Tvrdé plasty: vedrá, kvetináče 
,lavóre, záhradný nábytok ,okenné 
žalúzie-všetko musí byť bez kovo-
vých, silonových, či iných nežiadu-
cich materiálov ,nakoľko sa to me-
lie a tieto nežiaduce časti ničia 
šneky v stroji.
   Záverom už len toľko, že likvi-
dácia čiernych skládok je drahá 
a ide aj z vašich peňazí ,ktoré by 
sa mohli využiť oveľa efektívnej-
šie napríklad na zakúpenie nových 
hračiek pre deti v MŠ, alebo nové 
knihy do obecnej knižnice.        (zp)

Vyhodnotenie celoročnej školskej
športovej súťaže 17. ročník
„ŠPORTOVEC 2012/2013“

Škola je prvá láska.
Škola je budúcnosť.
Škola je plná strachu a šťastia.
Škola je spomienka na mladosť. 

   Akosi takto deviataci vníma-
jú a budú vnímať roky na základnej 
škole. Rozlúčili sa nielen so svojimi 
učiteľmi a spolužiakmi, ale symbolic-
ky aj s rodnou hru-
dou, teda so svo-
jou dedinou. Niek-
torí pokračujú v štú-
diu blízko, no mnohí 
ďaleko. A potom vy-
soké školy a ktovie 
kam ich vietor za-
veje. Základná ško-
la je preto pevným 
putom s domovom. 
Ich pedagógovia si 
isto zaslúžia prejav 
vďaky a úcty  za vy-

ROZLÚČKA SO ŠKOLOU
naloženú každodennú veľkú námahu 
na to, aby ste dnes postúpili do stred-
ných škôl či učilíšť dobre pripravení, 
aby ste svojimi vedomosťami a po-
stojmi prispeli k dobrému menu na-
šej školy a obce.
   Do ďalšieho života a štúdia vám že-
láme veľa úspechov vydarených kro-
kov.                                             (DĎ)


