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Pán Boh má s nami svoje plány.
Ich kresby nenájdeme v dlani.
Tak zveril úrad pastierom ľudu,
by nás zbavili hriechu a bludu.
Duch Svätý sa k nám prihovára
vo Vašom magistériu,
zahreje duše, srdcia pootvára,
nuž, vďaka nášmu presbytériu.
Vďaka za náuku, vysvetlenie,
odkláňate nás od hriešnosti,
za sväté služby, pochopenie,
za otcovský výstrahy prst,
keď rútime sa do priepasti,
nech zrada minie svätý krst.
Dnes my tu vďační veriaci
prosíme Pána kľačiaci,
keď máte statných päťdesiat,
by Vám dal zdravie, mal Vás rád
a kňazstvo Vaše nech je horúca
samá láska Ježišovho srdca
a dary Ducha v hojnosti 
nech sú ozdobou
vo Vašej kňazskej hodnosti.

   Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do-
plnkov, starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 18. februá-
ra 2010 o 18.00 hod. do obradnej miestnosti v Polomke.

   Takto je nazvaný projekt, ktorý obec odo-
vzdala na Ministerstve výstavby a regionál-
neho rozvoja 18. januára 2010. Cieľom tohto 
projektu je:
- Revitalizácia verejných priestranstiev ná-
mestia v centrálnej časti, parku s fontánou 
a pri Dome smútku
- rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. 
Nová, Štúrova, Hronská, Odbojárov, Sama 
Chalupku, J. Kráľa a Dimitrovova
- Rekonštrukcia troch mostov cez Ždiar-
sky potok
- Výstavba nových chodníkov pri zrekonštru-
ovaných miestnych komunikáciách
- Rekonštrukcia dvoch autobusových za-
stávok
- Rekonštrukcia šiestich lávok cez Ždiar-

   Tento projekt zahŕňa re-
konštrukciu kotolne v základ-
nej školy, výmenu plynových 
kotlov za dva 500 kW kotly na 
štiepku, teplovodné rozvody 
pre napájanie obecných bu-
dov: materská škola, základná 
umelecká škola, obecný úrad, 
lekáreň a kultúrny dom. Ten-
to projekt počíta aj s výmenou 
všetkých okien na budove ma-
terskej školy, s jej zateplením a 
novou fasádou. 
   Spoluúčasť obec je 5%, čo 
je približne 46927,0 € (1 milión 
413 tisíc 722 korún). Iste všetci 
uznáte, že je to veľa peňa-
zí z obecného rozpočtu. Vrá-
tia sa však už rýchlo. Náklady 
na palivo (štiepku) na rok budú 
cca 19916,35 € (600 tis. korún), 
čo je oproti súčasnému stavu 
značná úspora. Momentálne 

- Položte otázky, na ktoré chcete dostať odpovede
- Diskutujte o veciach verejných
- Vzneste pripomienky, návrhy

Starosta obce Polomka Vás pozýva na

Stretnutie starostu
s občanmi

dňa 21. 2. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod.
v sobášnej miestnosti v kultúrnom dome

v Polomke.

Duchovnému
k päťdesiatinám

Dňa 21. 1. 2010 oslávil duchovný otec Dr. Kolivoška 
svojich 50 rokov života.

Za všetkých veriacich farnosti mu vo farskom kostole 
blahoželala Mária Oceľová

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva

n  Program zasadnutia:
n  Otvorenie
n  Voľba návrhovej komisie
n  Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
n  Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2009 
n  Schválenie plánu kultúrno- výchovnej činnosti na rok 2010 
n  Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2009 
n  Informácia i vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
n  Správy o činností komisií OZ za rok 2009 
n  Priebežná správa o lyžiarskom vleku
n  Rôzne
n  Interpelácia a diskusia

Nastúpili sme cestu úspory energií
   Začiatkom februára sme obdržali rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok z Operačného programu Životné prostredie pod názvom Zmena palivovej 
základne ZŠ a obecných budov. Schválená výška nenávratného finančného príspevku je 
938535,88 € (čo činí v starých korunách takmer 28 miliónov 300 tisíc korún).

Polomka
v novom šate

sky potok
- Úprava vodného toku potoka v časti Do-
linka
   V tomto projekte je zahrnuté aj osadenie do-
pravného značenia. Projekt je v celkovej výš-
ke 2 106 221,83 €, z toho požadovaná výška je 
2 000 910,73 € . Spoluúčasť obce v tomto pro-
jekte je 105 311,10 € ( 3 mil 172 tis 602,2 korun).
   Určite by pre Polomku bolo dobré, ak by nám 
tento projekt prešiel. Veď, kto by nechcel pek-
né námestie, krásny zelený park, lavičky a au-
tobusové zastávky, nové cesty zničené po ka-
nalizácii? Stojí to však nemálo úsilia, energie 
a hlavne peňazí z obecného rozpočtu. Už len 
samotná príprava projektu na podanie sa ráta 
v desiatkach tisícoch eur. A nie vždy je podaný 
projekt úspešný. Ostáva nám len veriť, že Po-
lomka v novom šate bude úspešná a po zrea-
lizovaní projektu bude Polomka v novom šate 
aj krajšia a jej obyvateľom sa v nej bude zas 
o niečo lepšie žiť a bývať.

Ing. Stanislav Príboj

sa na vykurovanie spomína-
ných obecných budov spotre-
buje plyn za takmer 66387,84 
€ (2 mil. korún). 
   Realizáciu tohto projektu by 
sme radi uskutočnili do začiat-
ku budúcej vykurovacej se-
zóny. Tento náš zámer však 

ovplyvnia ešte mnohé admi-
nistratívne úkony, ako je vy-
hlásenie a vyhodnotenie ve-
rejnej súťaže a pod. Pevne dú-
fame, že po nastúpenej ceste 
úspory energií budeme kráčať 
už čo najskôr.
Ing. Ján Lihan, starosta obce



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 3.2.2010 uplynulo 15 rokov čo nás na-
vždy opustila naša milovaná mama a stará mama

Mária Švidraňová
S láskou a úctou spomína dcéra Mária

a vnuk Ľuboslav s rodinou
...

V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
len bolesť trvá a nedá zabudnúť.

Dňa 5.2.2010 sme si pripomenuli prvé výročie 
čo nás navždy opustil náš milovaný

Ján Saksa
S nekonečnou láskou spomína dcéra Boženka s rodinou

...
Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti priať, tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.

Dňa 21. februára si pripomenieme tretie výročie úmrtia na-
šej manželky, matky, dcéry, sestry a švagrinej 

Anny Vojtkovej
S láskou spomínajú manžel, deti, rodičia,

brat a švagriná s rodinou.

S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku 
Vojtkovú spomínajú aj kolegovia

z obecného úradu.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2010

v mesiaci február 2010

SPOMÍNAME

INZERCIA
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Predám RD na ulici Železnič-
nej č 16,UK plynové, WC, kú-

Narodení:  Koštiak Timotej, Nálepkova 36
                  Kožiaková Andrea, Sládkovičova 29
Prihlásení:  Lovičová Magda, Kaštieľna 8
                   Molentová Emília, Komenského 9
                   Molentová Janka, Komenského 9
                   Kováč Pavol, Komenského 85
                   Kalmanová Michaela, Sládkovičova 43
                   Kalman Martin, Sládkovičova 43
                   Kalman Matúš, Sládkovičova 43
                   Kalmanová Miriam, Sládkovičova 43
                   Saksa Jozef, Jesenského 19
Odhlásení:  Ing. Šulejová Ivana, Dimitrovova 9
Zomretí:     Tokár Milan, Nová 24 – 58 rokov
                   Venger František, Jegorovova 10 – 57 rokov
                   Hrabovský Juraj, SNP 89 – 83 rokov

Počet obyvateľov k 31. 1. 2010 – 3034

Mária Pohančaníková, J. Kráľa 18 – 85 rokov
Františka Pohančaníková, Ždiarska 47 – 90 rokov

Magdaléna Šándorová, Mlynská 11 – 96 rokov
Gizela Kohútová, Komenského 43 – 80 rokov

Nech Vám úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte s nami tento krásny svet.

Oslávenkyniam želáme veľa zdravia
a ešte mnoho krásnych rokov života.

 Horehronia sa týkala Západokarpatská útoč-
ná operácia vojsk 2. a 4. ukrajinského frontu, 
prebiehajúca od 12. januára 1945 do 1. mar-
ca 1945. Táto vojenská operácia bola priamou 
súčasťou veľkej strategickej ofenzívy soviet-
skych frontov od Baltického mora po Karpa-
ty. Práve ňou sa začalo druhé obdobie oslo-
bodzovacích bojov na území Československa. 
Prostredníctvom tejto operácie bolo oslobode-
né celé územie východného Slovenska, časť 
južného a podstatná časť stredného Sloven-
ska až po Liptovský Mikuláš a celé údolie Hro-
na. Od Telgártu k Breznu postupovali Ho-
rehroním útvary 8. sovietskej jazdeckej diví-
zie. V období od 29. do 31. januára oslobo-
dili obce Telgárt, Červenú Skalu, Pohorelú, 
Heľpu, Závadku, Polomku, Bacúch, Beňuš, 
Gašparovo, Bujakovo, Braväcovo, Filipovo 
a priblížili sa k Breznu. 
   Do obce Polomka vstúpili v noci z 29. na 
30. januára 1945 vojaci Rumunskej armá-
dy. V priestoroch miestnej školy bola zria-

   Tento rok sa zápis prvá-
kov uskutočnil dňa 3. febru-
ára 2010. Program pre bu-
dúcich prvákov pripravova-
la  trieda 4.A. pod vedením 
p. uč. Anny Mesiarkinovej. 
Deti svojim budúcim spolu-
žiakom pripravili divadiel-
ko O Kozliatkach, básnič-
ky, pesničky, hru na flau-
te a mnoho iného. Dúfame, 
že sa budúcim školákom 
bude páčiť v našej vynove-
nej škole, ich nová triedna 
učiteľka, spolužiaci a praje-
me im veľa úspechov v škol-
ských laviciach.

Oslobodenie obce Polomka
   Dňa 29. 1. 2010 sme si pripomenuli 65. výročie oslobodenia obce Polomka. 
Pripomeňme si niektoré historické fakty o tejto významnej udalosti.

dená vojenská nemocnica, ktorá slúžila pre-
dovšetkým pre potreby armády.
   Na znak úcty k týmto udalostiam sme po-
ložili veniec k pamätnej tabuli na zdravot-
nom stredisku.

rr

Polícia vyzýva
   Polícia vyzýva občanov, ktorí sú držiteľmi ne-
platných cestovných pasov SR, aby ich bezod-
kladne odovzdali na oddelení dokladov Okres-
ného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne, 
Mostárenská č. 13. V zmysle § 30 ods. 1, písm. 
n / Zák. č. 647/2007 o cestovných dokladoch, 
sa občan, ktorý bezodkladne neodovzdá ces-
tovný pas, dopúšťa priestupku podľa citovaného 
zákona, za ktorý mu môže byť uložená pokuta 
vo výške 33 €. Neplatný cestovný pas nemusí 
občan na uvedenej adrese odovzdať osobne.

Správajme sa
bezpečne

   Za posledné dva mesiace v roku 2009 došlo 
v okrese Brezno k zvýšeniu dopravných ne-
hôd s účasťou chodcov. Pri 6 dopravných ne-
hodách boli 2 dopravné nehody s následkom 
smrti a 4 dopravné nehody s ťažkým ublížením 
na zdraví. K tejto nepriaznivej situácii prispie-
vajú zhoršené poveternostné podmienky spo-
jené so zhoršeným stavom komunikácií, kde sa 
vplyvom sneženia a nízkych teplôt vytvára klz-
ká vozovka a poľadovica na chodníkoch. Tým-
to sa zvyšuje nebezpečenstvo kolíznych situácií 
pri prechádzaní chodcov cez cestu, kde môže 
dôjsť k ich stretu s motorovými vozidlami, nakoľ-
ko sa značne znižuje účinnosť bŕzd motorových 
vozidiel. Preto upozorňujeme chodcov a ostat-
ných účastníkov cestnej premávky, aby zvýši-

li ostražitosť na cestách počas zimných mesia-
cov, správne zhodnotili konkrétnu situáciu a ne-
prechádzali cez cestu, ak prechod cez ňu nie je 
bezpečný. Nevstupovali na vozovku, ak nema-
jú dostatok času na bezpečný prechod cez vo-
zovku, a ak prichádzajúce vozidlo nie je v do-
statočnej vzdialenosti potrebnej na zastavenie 
vozidla vodičom, vzhľadom na stav vozovky.
   Použitie reflexných prvkov na sebe, prípadne 
bezpečného reflexného odevu za zníženej vi-
diteľnosti mimo obce je v zmysle nového zá-
kona o cestnej premávke povinné, ale odporú-
čame to používať aj v obci, nakoľko to výrazne 
prispieva k bezpečnosti chodcov.

Stalo sa
   Policajti Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Brezne objasnili zločin lúpeže podľa § 
188 ods.1 a 2 písm.c/ TZ v štádiu pokusu, kto-
rej sa dopustil 36 ročný M.Ž. z Brezna dňa 11. 
1. 2010 v lekárni na Ulici Kuzmányho v Brezne. 
Páchateľ vošiel do predajne lekárne maskova-
ný kapucňou na hlave, ktorá mu zakrývala tvár. 
S nožom v ruke vytrhol uzatváranie dverí, ktoré 
vedú k pultu a rozbehol sa za majiteľkou lekár-
ne, ktorá kričala z okna o pomoc. Keď to pá-
chateľ zbadal, zľakol sa a z predajne ušiel sme-
rom k rieke Hron. Svojím konaním nespôsobil 
žiadnu škodu a ani zranenie. Páchateľ, ktorý bol 
obvinený zo zločinu lúpeže, na svoju obhajobu 
uviedol, že k činu ho doviedla zlá finančná si-
tuácia.                                        OR PZ Brezno

Zápis nových prváčikov

peľňa, záhrada.
Cena: 29500 eur.tel. 0902 
461268.



   V poslednú predvianočnú nedeľu , 
20. 12. sa od 14. 00 konala poháro-
vá regionálna súťaž tanečnej školy 
Juraja Fábera a ZUŠ Polomka s ná-
zvom Tanečné nádeje Horehronia. 
Súťažiť prišli deti z Banskej Štiavni-
ce, z Brezna, z Podbrezovej, Bacú-
cha, Polomky, Závadky, Heľpy, ale aj 
z Pohorelej. Nechýbali krásne taneč-
né róby a súťažiaci tancovali všetky 
rozmanité tance od veľkolepého a ho-
nosného valčíka až po energické a ryt-
mické latinsko-a-
merické tance. 
Najskôr sa žia-
ci zaregistrovali, 
boli im pridelené 
štartovné čísla a 
potom mali čas 
na „roztancova-
nie“. Počas sú-
ťaže sa predá-
vala aj profesio-
nálna obuv, kto-
rá je pre taneč-
níka nesmierne 
dôležitá. Porota 
bola v zložení profesionálnych taneč-
ných lektorov a mala naozaj „prísne 
oko“. Počas tancovania chodila po-
medzi páry, hodnotila a zapisovala 
body. Žiaci si odniesli medailu, diplo-
my, sladké odmeny, ale asi najkrajší 
bol ten pocit víťazstva. A tí, ktorí ne-
vyhrali, myslím, že nemajú čo ľutovať, 
pretože si odniesli veľa zážitkov, skú-

seností, možno aj nových kamarát-
stiev. Ďakujeme všetkých rodičom, 
ktorí prišli svoje deti podporiť  a ne-
bolo Vás veru málo.  Chcem poďako-
vať aj Jurajovi Fáberovi za perfektne 

zvládnutú organizáciu, ale aj za spo-
luprácu počas celého uplynulého ka-
lendárneho roka. Dúfame, že sa nám 
podarí „roztancovať“ Horehronie, že 
sa k nám pridajú deti, ale aj dospelí, 
pretože sa otvárajú aj tanečné kurzy 
pre dospelých a o rok sa opäť tešíme 
na naše tanečné nádeje Horehronia. 
A nakoniec reakcie našich súťažia-

cich, ktoré hovoria za všetko. 
Nikolka Sedmáková: Dnes som bola 
na tanečnej súťaži v Závadke nad Hro-
nom. Bolo tam možno 40 párov a z 
toho ja s mojím partnerom Tomášom 
Gajdom sme získali 2 miesto. Ceny 
boli nádherné. Medaila, diplom a v 
taštičke bol ešte časopis, ktorý mám 
ja a Tomáško má malé letáčiky. 
Natka: Mne sa na súťaži tiež veľmi 
páčilo. Bolo to úplne super a bolo to 
skvele naplánované. Všetci taneční 
lektori robia záslužnú prácu. A mňa 
baví tancovať, je to super. 

Mgr. Stanislava Kokavcová
riaditeľka ZUŠ

Začiatočníci do 10 rokov
1. miesto:
Terézia Zibríková, Alžbeta Balážová
2. miesto:
Tomáš Gajda, Nikola Sedmáková
3. miesto:
Filip Kotoč, Mária Kotočová

Začiatočníci do 12 rokov 
2. miesto:
Andrej Syč, Natália Lakantová

Začiatočníci od 12 - 14 rokov
1. miesto:
Laura Šipošová, Iveta Gorduličová
2. miesto:
Michaela Tkáčiková, Miroslava Melková
3. miesto:
Miloš Kollárik, Daniela Baranová
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Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole v Polomke
sa uchádza o 2% z Vašich daní, ktoré budú použité pre rozvoj školy

a pre rozvoj mladých talentov v Polomke

   Vianoce sú typicky detským sviatkom. 
Práve tie najmladšie deti dokážu mať to-
tiž z príprav, čakania i darčekov tú naj-
väčšiu a najúprimnejšiu radosť. No tak 
ako deti darčeky radi dostávajú, tak ich 
aj radi dávajú. A my v našej Základnej 
umeleckej škole v Polomke detí máme 
viac ako 250, tak nám nedalo nedopriať 
takmer každému dieťaťu dať ten najkraj-

ší darček.  V obchode ho veru nekúpite 
a o to viac má drahšiu cenu a je vzác-
nejší. Je to balíček menom umenie a keď 
ho rozbalíte, je plné  ľudského snaženia, 
pevnej vôle, odriekania, sebazaprenia. 
   V pondelok 14. 12. to boli deti hudob-
ného a tanečného odboru, ktoré študu-
jú na našom detašovanom pracovisku 
v Pohorelej. Koncerty boli dva, pretože 
sme okrem poobedňajšieho vystúpenia 
pre rodičov nechceli zabudnúť ani na naj-
menších škôlkarov, a tak sme jeden kon-
cert v pondelok doobeda pripravili aj pre 
nich. No čo sme rozdali, sa nám dvojná-
sobne vrátilo v podobe vianočných pes-
ničiek, básničiek, ale aj sladkého perní-

ka, ktoré deti od rána s pani učiteľkami 
pripravovali. V stredu sme pokračovali 
na druhom našom detašovanom praco-
visku - na Beňuši, kde sme taktiež uro-
bili dva vystúpenia. Týždeň rozdávania 
predvianočnej nálady sme ukončili v pia-
tok 18.12. na veľkom Vianočnom progra-
me, kde sa predstavili deti všetkých troch 
odborov našej školy. Od malých 5 – roč-

ných tanečníkov 
po veľkých do-
spelákov, od só-
lových čísiel až 
po veľké komor-
né a kapelné zo-
skupenia, od kla-
sického majstra 
Mozarta po krá-
ľa popu Michae-
la Jacksona. Veľ-
mi sme sa tešili, 
že naša koncert-
ná sála „praskala 
vo švíkoch“ a že 
každý rodič si pri-

šiel pre svoj darček. Nechýbal veru ani 
anjel so zlatými vlasmi a korunkou, čert 
s obrovskými rohami a dlhým chvostom, 
ale aj maličký anjelikovia na modrých 
oblakoch, ktoré svojou neposednosťou 
a hravosťou dotvárali uvoľnenú a čarov-
nú silu predvianočnej nálady.  Pomedzi 
hudobné a tanečné čísla sa premietala 
prezentácia výtvarného oddelenia, a tak 
sa dokonale snúbilo trojité umenie na 
jednom javisku.  Na záver sme si s prs-
kavkami a sviečkami v ruke spoločne za 
doprovodu ZUŠ Band Polomka zaspie-
vali najkrajšiu vianočnú pieseň. 

Mgr. Stanislava Kokavcová
riaditeľka ZUŠ

   O 55-tom výročí ste čitali, o Rožňa-
ve sťe tiež čitali, aľe som vam sľubil, že 
vam možno napišem o krste CD Tuli-
banda. Nie žebi Tulibanda patrila do 
suboru, to nie, aľe dvaja suborisťi patria 
do Tulibandy, to hej. Krst sa uskutočniv 
18. 12. 2009 v Pekle a v uzavretej spo-
ločnosti. Ňeprišli uplňe šicja co buli po-
zvani (pre pracovné a rodinné záležitos-
ti). Aľe aj tak nas bulo okolo 50. buli tam 
vjačšinou ľuďe co sa podieľali na nahra-
vaní, aľebo výrobe CD čka, aľe aj taki 
co sa nam dlhoročni fanušikove, popla-
ču si pri našej hudbe pod vplyvom des-
tilátov, rodinný príslušníci a pod. Aľe aj 
iní nam blizki a mili hostia, kotri si kvô-
li tomuto krstu pokupili dokonca kovboj-
skie cizmi za 50 €, žebi v hanbe neostali  
(veť zme na Poluomki) a pritom zabudli 
na klobuki, aľe to nič požičali zme naše 
(veť zme kresťaňja). Krst začav o 18.30 
a krsný otec bu Jaro Šurina, exšéf kul-
turi v Brezne a on nam vymyslel aj meno 

Predvianočná nálada
od ZUŠ-károv

   Pamätáte ako ste v detstve nedočkavo počítali dni do 
Vianoc? Ako ste písali listy Ježiškovi alebo posielali odka-
zy po rodičoch? Ako ste sa tešili na darčeky, že tento rok 
toho pod stromčekom veľa nenájdete?

Chvalabohu, už sa to premlelo
(pisanô chocjak po analfabeticky)

   Jaj vera chvalabohu. A znate dobre, ze ja dajak casto ňechvalim toho nasho Pana Boha. Nuž aľe 
keť zme v tvrdzki, ta si šicja ľen naň spomeňeme. To už je akobi v takej nasej ľuckej prirodzenosti, 
aj keť podajedni ňechodime bars husto do toho kostola. Ja si tieš počas sviatkov zvikňem vycer-
pať harmonogram návšťev v kostole a potom sa celi rok ňejde, len ak musime. Aľe ruku na srce, 
takich nas jest veľa v dediňe. Nuž ako som na prvoti povedav. Chvalabohu, že sa šitko premle-
lo. Bo toho šitkoho, tich nacvičovani, priprav, cestovaňa, vistupovaňa, ohvarjaňa, zavracaňa hlavi, 
dejakje inakšie veci, co mi aňi nepridu ťeraz na rozum a ešťe najhorsô. Reči! Ľebo každi zna šitko 
najlepši a z prvej ruki a pri konfrontacii sa ukaže inšô. A toto najviac vičerpava. Čože, fyzicki zu-
novani človek si odýchňe a o deň – dva je fit, aľe psychicky na dne už môže isť rovno na Mašu za 
tie zamrežovanje obloki. A tam ťa už opatria, na mvôj pravdu! Tak vera veľa toho bulo na nas za 
poslednje tri – šťiri mesiace. Aj cez tieto sviatki podajednje ženy povedali chlopom doma, že kebi 
buli chodili cez sviatki do roboti, ta sa viac doma ako keť chodia na súbor. No aľe poďme k veci.

a krstná mať bu Ondro Paciga šéf kon-
kurenčnej country skupiny Vodopád tiež 
z Brezna. Oblečeňa mali podobnô. Ron-
ďoški ako mam ja na obale CDčka. Že sa 
im to vraj videlo originalnô, ta oňi v ron-
ďoškach otvorili šampus, obľali CDčko, 
samozrejme pri veľkom hluku, potlesku 
a bulo po. To šitko ešťe spojili aj s mo-
jou oslavou 50-tky a tak šicja gratulanti 
co nam gratulovali k CDčku sa ešťe hr-
nuli ko mňe aj s darmi. Tak ma vyoblizo-
vali ako ľapkoš ťapšu. Bodaj by ňje keť 
som to mav dupľom. A vera chlop – ne-
chlop, hrču som mav v hrdle a slzi na 
krajičku. Potom už nastala veľka auto-
gramiada, hudba, tanec, kolbasa, kto 
dokedy a keľo chcev. Najlepši zo šitkich 
sa tam citiv pes Hary, čo prišou s bra-
tom Vladom, aľe ja zaňho platim dane. 
Samozrejme, že hneť jak vošou ho zau-
jimali švédske stoly, samozrejme aj Vla-
da. Hary sa obtrepav salami, kolbas, riz-
kov, pomotav sa pomedzi ľudi, kotri ho 

fotili najviac zo šitkoho (ako aj najmlad-
šoho člena Tulibandy-  Maňa Sejku-
ľa – na obale CD má najsebavedomej-
ší postoj) a vytrepav sa na fotelku a na-
priek hluku zdochinav spokojňe. Vlado 
konal podobne, akurat to že ňezdochinal 
aľe statočňe s Černakom „ menagerom“ 
(čitaj menagerom) vytrimali ako posledni 
do rana. Za pripravu skutočňe dôstojne-
ho prostredja musim poďakovať veducej 
z Pekla pani Ďurčenkovej, ktora nielenže 
suhlasila s krstom CDčka v jej podniku, 
aľe aj vkusne pripravila a naaranžovala 
švedke stoly a občerstvenie. Ak by som 
mav ešťe raz 50-tku ta by som ľen tam 
oslavovav. S Tulibandou som už mav po-
koj, aľe šťiri dňi pred sviatkami prišla in-
formacia, že či by zme ňešli (Brezinky) 
zaspievať do kostola, ľebo že voľakim či-
nom sa stalo, že ňema kto. Nuž čo? Zvo-
lali zme nudzovy výbor a rozhodli zme. 
Keť ťa biju ftiekaj, keť ti davaju ber, kde 
ťa nevolaju nepchaj sa, aľe kde ťa vola-

ju choť. Ženy aj chlopi buli ochotni, na-
priek tomu, že zme pripravovali svoj via-
nočný program do kulturňaku. Tak zme 
v kostole spievali na polnočnej a aj rano 
na obidvoch omšach. Poobede o 15.00 
zme vystupovali na akademii v kulturňa-
ku. Ľuďom sa to veľmi pačilo, aľe keť ma 
stretavaju po dediňe tak prvuo mi gratu-
luju, že pekni program a druhuo sa hneť 
opytuju, že preco starosta nevišou na ja-
visko a ňezaželal ľuďom (svojim voličom) 
šťastlivje sviatky alebo dačo podobnô? 
Že veť tam sedev a že to tam každi če-
kav na konci programu a že to tam pat-
rilo. Nuž ľude moji dobri. Ja vam to ňe-
možem povedať, že preco sa tak zacho-
vau, akie mav ftedy pocity, že ostav se-
deť na mesťe. Môj nazor na to tiež ňej-
dem pisať, žebi sa nespolitizoval, aľe 
hadam najlepši bude keť sa opytaťe sa-
motnoho starostu. Veť sa sem tam aľe-
bo tam sem moce po dediňe ta ho za-
stavte. Tiež by som bu zvedavi na jeho 
odpoveť. Situáciu zachranila aspoň kul-
turnička Diana, poďakovala a tak urobi-
la bodku za vianočnym programom. My 
chlopi zme na druhy deň išli na Beňuš 
do kostola spievať koledy, ľebo zme buli 
už vloni a ľuďom sa veľmi pačilo a čakali 
nas. Samozrejme že nas oficialne pozval 
beňušský pan farár. Po omši pekňe svie-
tilo slniečko, ľude vyšli z kostola a gratu-
lovali nam. Potom nam pan farar v klu-
bovni uliali a tak zme mohli už s dobrym 
zakladom chodiť po Poluomki vinšovať 
po suboristoch do 22.00 čo je desať ho-
din večer. Potom zme ešťe mi chlopi buli 
spievať na Novy rok u nas  v kostole na 
obidvoch omšach. A zdalo bi sa že sviat-

ky su za nami. Omyl! Ozvalo sa kulturnô 
predstavenstvo z Bacucha, že toho a tak 
, že zme mali pekni program na Poluom-
ki, ta že kebi zme aj do nich prišli pote-
šiť veriacich. Na trjoch kraľov to jest 6. 
januára o 16.00 hod to jest štiri hodiny 
popoludní, (podajedni sa brali skorej, aľe 
vystupovalo sa aj tak len o štvrtej), zme 
išli do toho zazrakova ako to mi polu-
omčaňe a ostatna časť horehronia vo-
lame. A dobre že sme šli. Hneť bulo ci-
tiť aj na privitani aj na ucte – lepši ako 
doma. Bacušska sala bula plna ľudi aj po 
bokoch stojali. Samozrejme že asi štvr-
tina buli zaspati poluomčaňe, čo doma 
nešli, radšej spali a keť sa od druhych 
ľudi doznali, že bu pekny program ta sa 
dotiahli na Bacuch. Že vraj „ešťe šťešťa, 
že ľen na susednej dedine, že zme ne-
museli daleko za vami chodiť“. Nuž keť 
sa im doma nevidelo a mali to pod no-
som. Aľe buli aj taki co to videli na Polu-
omki a kceli to ešťe raz videť. Dokonca 
tam bu jeden aj s diktafonom. Špion. Po 
vystupeni sa vyhrnulo veľa ľudi na javis-
ko gratulovať a tak a veduci bacušskeho 
suboru povedav žebi zme vistupovali po 
Slovensku za obec Bacuch a da nam pe-
ňazi na šitko čo potrebujeme a to každy 
rok a ňemusime vo svojich krojoch vy-
stupovať ako na Poluomki a nič z toho 
nemame. Ponuka je istotne lakava, po-
rozmyšľame a počkame čo na to povie 
naš pan starosta? Nahajme sa prekva-
piť. Fašiangy čiže basu sa nam nekce ťe-
raz robiť, kceme si odychnuť od verejnos-
ti a po veľkej noci daco spravime, azdaj. 

Dobre sa majte a sledujte
co dalej, ujo Tuli.

Tanečné
nádeje

Horehronia

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno alebo názov - Občianske združenie pri Základnej škole v Polomke

Sídlo - Osloboditeľov 8, 976 66 Polomka
Právna forma - Občianske združenie

IČO/SID - 35991402
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STRANA 4 17. FEBRUÁR 2010

14. kolo 28.3.2010 o 15.00 hod
P.Polhora – Nemecká
Polomka – H.Lehota
D.Lehota – Závadka
Telgárt – voľno
Šumiac – Pohorelá

15. kolo 4.4.2010 o 15.30 hod
Šumiac – P.Polhora
Pohorelá - Telgárt
voľno – D.Lehota
Závadka - Polomka
H.Lehota - Nemecká

16. kolo 11.4.2010 o 15.30 hod
P.Polhora – H. Lehota
Nemecká - Závadka
Polomka - voľno
D.Lehota - Pohorelá
Telgárt – Šumiac

17. kolo 18.4.2010 o 16.00 hod
Telgárt – P.Polhora
Šumiac – D.Lehota
Pohorelá - Polomka
voľno - Nemecká
Závadka – H.Lehota

18. kolo 25.4.2010 o 16.00 hod
P.Polhora – Závadka
H.Lehota - voľno
Nemecká - Pohorelá
Polomka - Šumiac
D.Lehota – Telgárt

19. kolo 2.5.2010 o 16.30 hod
D.Lehota – P.Polhora
Polomka – Telgárt
Nemecká - Šumiac
H.Lehota - Pohorelá
Závadka – voľno

20. kolo 9.5.2010 o 16.30 hod
P.Polhora – voľno
Pohorelá - Závadka
Šumiac – H.Lehota
Telgárt – Nemecká
D.Lehota – Polomka

21. kolo 16.5.2010 o 17.00 hod
Polomka- P.Polhora
Nemecká –D.Lehota
H.Lehota – Telgárt
Závadka -Šumiac
voľno – Pohorelá

22. kolo 23.5.2010 o 17.00 hod

P.Polhora – Pohorelá
Šumiac - voľno
Telgárt - Závadka
D.Lehota – H.Lehota
Polomka – Nemecká

23. kolo 30.5.2010 o 17.00 hod
Nemecká – P.Polhora
H.Lehota - Polomka
Závadka – D.Lehota
voľno- Telgárt
Pohorelá - Šumiac

24. kolo 6.6.2010 o 17.00 hod
P.Polhora – Šumiac
Telgárt - Pohorelá
D.Lehota – voľno
Polomka - Závadka
Nemecká – H.Lehota 

25. kolo 13.6.2010 o 17.00 hod
H. Lehota – P.Polhora
Závadka – Nemecká 
voľno - Polomka
Pohorelá – D.Lehota
Šumiac – Telgárt

26. kolo 20.6.2010 o 17.00 hod
P.Polhora – Telgárt 
D.Lehota – Šumiac 
Polomka - Pohorelá
Nemecká – voľno
H.Lehota – Závadka

Telgárt – Sobota (UHČ)

I.Trieda DORAST

11. kolo 4.4.2010 o 13.00 hod
MFK B.Bystrica B – Ľubietová
Sásová – Polomka 10.00
Kremnička – Priechod
Bacúch- Braväcovo 

12. kolo 14.4.2010 o 13.00 hod
Ľubietová - Bacúch
Braväcovo – Kremnička 
Priechod – Sásová 
Polomka – MFK B.Bystrica B 
S 15.30

13. kolo 18.4.2010 o 13.30 hod
Polomka – Ľubietová S 16.00
MFK B.Bystrica B - Priechod
Sásová – Braväcovo 
Kremnička – Bacúch

14. kolo 25.4.2010 o 13.30 hod
Ľubietová - Kremnička
Bacúch - Sásová 
Braväcovo – MFK B.Bystrica B
Priechod – Polomka 

15. kolo 2.5.2010 o 14.00 hod
Priechod - Ľubietová
Braväcovo – Polomka S 16.30
Bacúch – MFK B.Bystrica B
Kremnička –Sásová 

16. kolo 9.5.2010 o 14.00 hod
Ľubietová - Sásová
MFK B.Bystrica B - Kremnička
Polomka – Bacúch S 16.30
Priechod – Braväcovo 

17. kolo 16.5.2010 o 14.30 hod
Braväcovo - Ľubietová
Bacúch - Priechod
Kremnička – Polomka 14.00
Sásová – MFK B.Bystrica B

18. kolo 23.5.2010 o 14.30 hod
Ľubietová – MFK B.Bystrica B
Polomka – Sásová    S 17.00
Priechod – Kremnička 
Braväcovo – Bacúch       

19. kolo 30.5.2010 o 14.30 hod
Bacúch – Ľubietová 
Kremnička - Braväcovo
Sásová - Priechod
MFK B.Bystrica B – Polomka ihr. 
Radvaň 17.00

20. kolo 6.6.2010 o 14.30 hod
Ľubietová – Polomka S 17.00
Priechod – MFK B.Bystrica B
Braväcovo – Sásová 
Bacúch – Kremnička

21. kolo 13.6.2010 o 14.30 hod
Kremnička - Ľubietová
Sásová - Bacúch
MFK B: Bystrica B - Braväcovo
Polomka – Priechod S 17.00

Bacúch: ihr. Beňuš
MFK B.Bystrica B: ihr. Radvaň UHČ 
dospelých
Polomka, Ľubietová, Braväcovo: 
Sobota UHČ dospelých
Kremnička : Nedeľa 14.00 hod
Sásová: Nedeľa 10.00 hod

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno alebo názov - Telovýchovná jednota TATRAN Polomka

Sídlo - Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Právna forma - Občianske združenie

IČO - 13000017060362

   Futbalový oddiel TJ Tatran 
Polomka funguje už niekoľ-
ko rokov. Jeho cieľom je na-
pomáhať rozvoju športu v Po-
lomke, a to najmä zameraním 
sa na najpopulárnejší a najma-
sovejší šport ktorým futbal ne-
sporne je. 
   V tohtoročnej sezóne pod 
hlavičkou TJ Tatran sú v rám-
ci oblastného futbalového zvä-
zu prihlásené dve mužstvá, 
a to mužstvo mužov a muž-

   Lyžiarsky výcvik sa konal posledný januárový týždeň, čiže 
od 25. do 29. januára na lyžiarskom vleku Polomka Bučník. 
PONDELOK: V pondelok to mali niektorí ťažké, a to hlavne za-
čiatočníci. Mali ťažkú úlohu zoznámiť sa s lyžiarkami, vlekom, ale 
hlavne s lyžami, ktoré ich ťahali vždy nižšie a nižšie.
UTOROK: V utorok sa už naučili, ako predísť tomu, že skončia 
v niektorej z búdok alebo chatiek a s obdivom sledovali svojich 
zdatnejších spolužiakov.
STREDA: V  stredu bol kritický deň, ale niektorí to tak nepoci-
ťovali a s radosťou sa hnali k novým poznatkov.
ŠTVRTOK: Vo štvrtok im to už išlo oveľa lepšie, ale prekážal im 
husto padajúci sneh a studené počasie.
PIATOK: V piatok sa na vleku uskutočnili preteky, na ktorých  
sa zúčastnili aj mladší aj starší. Za to by sme vám chceli poďa-
kovať a poblahoželať ku krásnym výkonom. Po pretekoch ste sa 
mohli občerstviť chutným gulášom.
   S pomocou pani učiteľky Ďuricovej, ktorá mala na starosti lep-
šiu skupinu a pána učiteľa Návoya, ktorý nás naučil prvé krôčiky 
a s vlekármi, ktorí nám vždy s radosťou pomohli, sme sa všetci 
zdokonalili, naučili lyžovať, zato vám všetci chceme poďakovať, 
že ste s nami mali takú veľkú trpezlivosť. ĎAKUJEME! Tým, ktorí 
sa z akýchkoľvek dôvodov nezúčastnili lyžiarskeho výcviku od-
kazujeme, že môžu ľutovať, a tým, ktorí to ešte len čaká, odka-
zujeme, máte sa načo tešiť.   

Záškolák č. 3 – ZŠ Polomka

Vážení
priaznivci
športu!!!

stvo dorastu. Rovnako sa ve-
nujeme aj príprave žiakov, kde 
sa úzko spolupracuje so su-
sednými obcami.
   Hlavným zdrojom príjmu od-

dielu ostáva príspevok zo stra-
ny obce, ktorý pokrýva len tie 
najnevyhnutnejšie náklady. 
Pokiaľ však chceme vylepšiť 
kvalitu šatní a ihriska, nakúpiť 
dresy a lopty, obraciame sa aj 
na sponzorov a pod. 
   Týmto prosíme všetkých, kto-
rí majú možnosť prispieť dvo-
ma percentami daní o ich prí-
spevok. Ďakujeme.
Predseda TJ Tatran Polomka

Ing. Peter Vojtko

Vyžrebovanie futbalových zápasov
II.B trieda MUŽI

Lyžiarsky výcvik
našich siedmakov

Kat. C /1. – 3. roč./
Jakub Kohút 3.A 0:26,01 1.
Samko Maruškin 1.B 0:29,89 2.

Sára Tomčíková 1.A 0:27,67 1.
Alena Kubušová 2.A 0:27,82 2.
Viktória Zubáková 3.A 0:29,45 3.

Kat. B /4. – 6. roč./
Braňo Dupák 6.A 0:46,22 1.
Kristián Šandor 6.A 0.47,09 2.
Jakub Šuchaň 6.A 0:47,72 3.

Ivana Kubašiaková 5.B 0:49,96 1.
Petra Piliarová 5.B 0:51,32 2.
Barbora Fiľová 5.A 0:54,80 3.

Kat. A / 7. -9. roč. /
Matúš Jambrich 8.A 0:39,92 1.   Majster školy
Rudo Dupák 9.A 0 45,42 2.
Peter Bodnárik 8.A 0:45,61 3.

Michaela Martincová 7.A 0:49,07 1.   Majsterka školy
Silvia Šuchaňová 9.A 0:53,16 2.
Martina Bodnáriková 7.A 0:53,42 3.

Výsledková listina Majstrovstiev školy
v zjazdovom lyžovaní pre školský

rok 2009/2010


