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Veľká Noc
Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.

Stretnutie starostu s občanmi
Ilustračné foto:
Peter Berčík

Obec Polomka
úsek UVS oznamuje občanom,
že vykonáva

výkup starých
autobatérií
vo dvore prevádzkarní
denne v prac. dňoch
od 7.00 do 15.00 hod.

Cena za 1 kg 2,− Sk

Pozvánka
Stredoslovenské osvetové stredisko
Banská Bystrica a obec Polomka
Vás srdečne pozývajú na
Prehliadku detských folklórnych súborov
okresu Brezno
6. apríla 2008 o 14.00
v kultúrnom dome v Polomke.
Účinkujú aj vaše deti a vnúčatá.
Príďte sa ne pozrieť a povzbudiť ich.

Stretnutie starostu s občanmi sa uskutočňuje pravidelne každý rok. A pravidelne sa ho viac
menej zúčastňujú tí istí občania. Zdá sa, že ostatných dianie v obci nezaujíma. Ale zdanie
klame. Zaujíma to aj ich, ale na inom fóre a inej platforme. Veď je príjemnejšie si na ulici
zanadávať, na základe zaručene overených informácií, na neschopnosť vedenia obce. Prísť
však na diskusiu, ktorá má určitú úroveň, je už ťažšie. A tak tí, čo prišli sa dozvedeli, ktoré
ulice sú v pláne na vybudovanie kanalizácie, ako sa riešia problémy s opravou a rekonštruk−
ciou budov, ako bude vybudovaná nová cesta cez Polomku, ako sa riešia problémy so sociál−
ne odkázanými občanmi, ako sa podávajú projekty a ako sa získavajú zdroje z fondov. Pripo−
mienky občanov sa vysvetlili z pohľadu oboch strán a každá otázky občanov padla na úrodnú
pôdu. A o tom vlastne diskusia má byť. Vysvetliť si aj rôzne stanoviská k určitému problému
slušne, jasne a vecne. Škoda len, že to vie tak málo občanov.

Čas sa kráti
Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Po−
lomka o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné odpady č 33/2007
sú občania povinní uhradiť poplatok za zvoz a lik−
vidáciu TKO na rok 2008 nasledovne:
 Stanovený poplatok na osobu a rok je 230,−Sk
 Pri pravidelnom separovaní odpadu sa poplatok znižuje o bonus 50,−Sk
na osobu a rok, čiže poplatok činí 180,−Sk
 Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich na internátoch platia 50,−
Sk na osobu a rok. Pri úhrade tohto poplatku je nutné predložiť doklad
potvrdzujúci pobyt na internáte.
 Občania pracujúci v Bratislave, v Košiciach a v zahraničí sú od poplatku
oslobodení pri predložení fotokópie pracovnej zmluvy.
Poplatky za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2008 je možné uhradiť v kan−
celárii úseku VVS (v kultúrnom dome − zozadu z dvora VVS) v pracovných
dňoch v čase od 8.00 do 10.00 hod a od 12.00 do 15.00 hod.
Poplatky za zvoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2008 je nut−
né zaplatiť do konca marca 2008.
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21. februára 2008
v mesiaci marec 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vešťúrová Marta, SNP 40 − 85 rokov
Lihanová Mária, Sama Chalupku 7 − 80 rokov
Koštiaková Mária, Štúrova 98 − 85 rokov
Guzmová Mária, Kukučínova 17 − 95 rokov
Škvarka Ján, Mlynská 2 − 80 rokov
Saksová Emília, Štúrova 1 − 85 rokov

Keď Tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk trochu ťažký, má v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá, tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči, len tak, bez dlhých rečí.
Oslávencom želáme všetko najlepšie, veľa zdravia a mno−
ho slnečných dní bez chmár trápenia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2008
Narodení: Berky Nikolas, Hronská 43
Konrád Mathew Ján, Zápotockého 66
Harvanová Kristína, Hronská 37
Prihlásení: Kalendová Ľudmila, Hámor 15
Kalendová Tatiana, Hámor 15
Odhlásení: Mesiarkinová Ľubica, Štúrova 80
Hvolka Miroslav, Komenského 117
Zomretí:
Hanulová Elena, SNP 63 − 82 rokov
Obrtanec Ján, Komenského 69 − 85 rokov
Jagerčíková Elena, Nálepkova 34 − 82 rokov
Mikloško František, Štúrova 40 − 65 rokov
Kováčiková Viera, Sládkovičova 32 − 53 rokov
Počet obyvateľov k 29.2.2008 − 3063

SPOMÍNAME
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí
a v našich srdciach budeš stále žiť.
18. marca uplynie práve rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, starký
a prastarký
František Mesiarkin.
S láskou spomíname.
...
Keď zomrie mama, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak mama vedel mať rád.
Dňa 14. marca uplynul rok, čo nás opustila
naša mama, stará a prastará mama
Emília Roľková
S láskou na ňu spomínajú dcéry a syn s
rodinami.

RUSANKA
Nám. M.R.Štefánika 42/35, nad Eurozmrzlinou (na poschodí), Brezno
Vás pozýva na nákup tovaru značiek:
* ZAJO, MOIRA,FOB ( móda pre mladých )
* HIGH SPORT, X−IT, KALOUGE
* REJOICE, ALPINA, KEFAS
* KAMIK, STYL GRAND
Slovenský výrobcovia − SLOVENKA,
TATRASVIT, TEXMA
v mesiaci
marec − apríl
2008
zľavy 10% až 50%

Ponuka:
* Vetrovky, vesty * Nohavice, tepláky * Termooble−
čenie, ponožky * Bavlnené vrchné a spodné oša−
tenie * Batohy, trekové palice
! zn. ZAJO
Tešíme sa na Vašu návštevu

Program rokovania :
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4/ Plán kontroly na rok 2008
5/ Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality
za rok 2007
6/ Schválenie plánu kultúrno− výchovnej činnosti na rok 2008
7/ Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2007
8/ Správa o činnosti komisií OZ za rok 2007
9/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/ Rôzne
Starosta obce predložil návrh, aby do 1, Ministerstvo výstavby a regionálne−
návrhovej komisie boli zvolení títo po− ho rozvoja riadi Regionálny operačný
slanci:
program (ROP) Výzva na Opatrenie 1.1.
p. Marian Jagerčík, Dušan Maruškin, Infraštruktúra vzdelávania bola vyhláse−
František Hereta.
ná dňa 21.1.2008 ( o 22,00 hod), podľa
K návrhu neboli žiadne pripomienky, výzvy je potrebné predložiť okrem iných
a preto bola návrhová komisia jedno− dokladov projekt pre realizáciu stavby
myseľne zvolená.
a zjednodušený energetický audit, čo je
Z dôvodu práceneschopnosti hlavné− novinka, audit je už vypracovaný. Do−
ho kontrolóra obce p. Svetláka, boli sprá− pracováva sa realizačný projekt a po−
va o plnení uznesení obecného zastu− trebná úprava rozpočtu. Bol stanovený
piteľstva a plán kontroly schválené v limit nákladov na jedného žiaka 70000
znení ich písomného vypracovania.
Sk a na dieťa v MŠ 100 000 Sk. Na zá−
Stav bezpečnosti a vývoj kriminality klade toho vychádza, že na ZŠ môže−
zhodnotil vo svojej správe práp. Ján Vojt− me dostať 17,7 mil. Sk, čo postačuje pri
ko z OO PZ Pohorelská Maša. Zo šta− cca 10% spolufinancovaní na budovy
tistiky trestných činov a priestupkov vy− školy, peniaze už nepokryjú telocvičňu
plýva, že situácia v obci Polomka sa a ihrisko. Hľadáme možnosti úspor v
oproti roku 2006 zlepšila. V roku 2007 rozpočte tak, aby sme spolufinancova−
bolo na území obce Polomka spácha− nie priblížili čo najviac k 5 %. Je uvede−
ných spolu 25 trestných činov a 58 prie− né, že financovanie projektov bude re−
stupkov. Z tohto počtu bolo u 15 trest− fundáciou, čo je pre realizátorov projek−
ných činov zistený a usvedčený pácha− tov maximálne nevýhodné.
teľ a v prípade priestupkov boli pácha− Rekonštrukcia miestnych komunikácií−
telia usvedčení v 37 prípadoch. Z pre− Štúrova, J.Kráľa, Kaštieľna − hotové sta−
hľadu napadnutých vecí je najnepriaz− vebné povolenie− čakáme na výzvu .
nivejšia situácia na úseku majetkovej Rekonštrukcia miestnych komunikácii
trestnej činnosti. Hlavný dôvod spočíva ul. Odbojárov, Bernolákova− stavebné
aj v nedostatočnej ochrane vlastného povolenie nadobudlo právoplatnosť
majetku občanov ako aj podnikateľ− 24.8.2007 − čakáme na výzvu
ských subjektov.
Rekonštrukcia miestnych komuniká−
Poslanci schválili plán kultúrno− vý− cii Ul. Nová, Dimitrovova, Sama Cha−
chovnej činnosti na rok 2008, správu o lupku− stavebné povolenie nadobulo
výsledkoch inventarizácie za rok 2007 právoplatnosť 17.12.2007
a správa o činnosti komisií OZ za rok Rekonštrukcia parku pri KD − je staveb−
2007.
né povolenie vydané− čakáme na vý−
O získavaní zdrojov z fondov EÚ in− zvu.
formoval Ing. Príboj. Aktuálny stav prí−
Rekonštrukcia miestnych komuniká−
pravy projektov z jednotlivých operač− cií a parku sa budú môcť financovať z
ných programov:
opatrenia 4.1 Regenerácia sídel

Rekonštrukcia chodníka pri ul. Oslo−
boditeľov− projekt rekonštrukcie štátnej
cesty I/66 od križovatky Bacúch po are−
ál firmy Rettenmeier, ktorý dala vypra−
covať SSC , je predmetom zmeny
územného plánu − doplnku č.3, ktorá je
v realizácii a ráta s rekonštrukciou chod−
níkov ešte vo väčšom rozsahu. Tento
projekt teda nebude pravdepodobne re−
alizovaný cez obec Polomku.
Vybudovanie parkoviska pri lyžiar−
skom vleku a rekonštrukcia mostu− Slo−
venský pozemkový fond má pozasta−
vené odpredaje pozemkov takéhoto
druhu aj obciam. Nakoľko sa očakáva
výzva aj na toto opatrenie č. 3.2 Podpo−
ra a rozvoj infraštruktúry cestovného ru−
chu Hľadáme riešenie ako stavebné
povolenie vydať aj za tohto stavu.
Gazdovský dvor −Polomka− projekt pre
stavebné povolenie je objednaný u
Ing.arch. Karkošiaka z L. Hrádku, vypra−
coval už štúdiu, ktorá bola odsúhlase−
ná. Podľa podmienok Programového
manuálu pre ROP v Opatrení 3.1 Posil−
nenie kultúrneho potenciálu regiónov sa
však ráta len s rekonštrukciou kultúrnych
pamiatok. Projekt sa dá napasovať do
opatrenia 3.2 ako budovanie TIK−ov, ve−
rejných wc.
3, Ministerstvo hospodárstva− Operač−
ný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast− schválený operačný
program umožňuje obciam financovať
rekonštrukciu verejného osvetlenia, pod−
pora je do 50% oprávnených nákladov,
ako u všetkých projektov z tohto OP.
Projekt na rekonštrukciu verejného
osvetlenia máme vypracovaný. Ide o
opatrenie 2.2 Budovanie a modernizá−
cia verejného osvetlenia. Výzva nebola
vyhlásená.
Poslanci sa ďalej zaoberali žiadosťou
DHZ Polomka o vymaľovanie priestorov
hasične a dlhodobo nepoužiteľnou po−
dlahou v telocvični ZŠ. Uzniesli sa, že na
budúcom zasadnutí obecného zastupi−
teľstva problém telocvične vyriešia k spo−
kojnosti žiakov i verejnosti. Nateraz je
problém v rovine právnej, ktorá však ne−
vyrieši akútnu potrebu telocvične.
−rr

Marec mesiac knihy
“Keď mám v ruke peknú knižku, hoci neveľkú,
to je ako by som stretla dobrú priateľku.
Všeličo mi vyrozpráva, čo ja nepoznám,
zavedie ma doďaleka hore ku hviezdam.”
Marec je už tradične spojený s knihou.
Vzťah ku knihe si každý človek vytvára
už útleho detstva a stále ho rozvíja.
Dobré knihy sú nielen ozdobou obývač−
ky, ale aj tichými a vernými priateľmi,
ktorí čakajú na chvíľu, keď po nich siah−
neme. Práve v tomto období, keď zima
zanecháva svoje krásy, možnosť zim−
ných športov a príroda sa ešte len po−
maly prebúdza, záhradky ešte nepotre−
bujú našu opateru, práve počas týchto
dní je kniha ideálnym spoločníkom. Máte
možnosť navštíviť našu knižnicu a vy−
brať si zo širokej ponuky náučnej litera−
túry, beletrie, poézie, detskej literatúry.
Deti sú snáď najvďačnejšími čitateľmi.
Dokážu príbehy prežiť a vziať si z nich i
ponaučenie. A práve preto je výchova
ku knihám najúčinnejšia v detskom
veku. Vedia to i rodičia, ktorí medzi pr−
vými hračkami pre svoje deti kúpia kniž−

ku a samozrejme pedagógovia, ktorí sa
snažia primäť žiakov k tomu, aby kniž−
ka bola ich kamarátom.
Aj pani učiteľky zo špeciálnej školy
sa snažia aby ich žiaci knihy poznali
a vedeli z nich čerpať mnohé zaují−

mavosti. A tak práve v tomto mesia−
ci so svojimi žiakmi navštívili našu
obecnú knižnicu. Zalistovali si v roz−
právkových knižkách, mladší v lepo−
relách a niektorí nám dokonca i nie−
čo prečítali. Pekne a užitočne strá−
vený čas si iste deti pochvaľovali.
Ktovie, možno raz sa budú ku knihe
opäť vracať.
− D.Ď
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nášali dievčatá, v mnohých oblastiach
ich obdarovali vajíčkami, ktoré si tieto
odložili pre kúpačov. Pozostatkom
staršieho obradu bol na viacerých
miestach i zvyk, že na Smrtnú alebo
Kvetnú nedeľu chodili chudobnejšie
dievčatá vyberať po domoch vajíčka,
čo sa nazývalo chodením po More−
ne. V týchto prípadoch už iba pome−
novanie obchôdzky dokumentuje dáv−
nejšiu existenciu samotného obradu.
Základná škola v Polomke a Miest−
na organizácia Matice Slovenskej na
2.3.2008 pripravila obrad vynášania
Moreny. No žiaľ, pre veľmi nepriazni−
vé počasie sa toto podujatie neusku−
točnilo. Veríme však, že organizáto−
rov nepriazeň počasia neodradí a
pokúsia sa o to znova o rok.
z archívnych materiálov D.Ď

MORENA, MORENA
Zima, zima, nechceme ťa
chceme lúky plné kvietia.
Roztopte sa snehy, ľady,
teplé slnko nech nás hladí.
Kto je táto pani tmavá?
Morenou je nazývaná.
Mráz, zima a sneženie
robili jej potešenie.
Dlho zime vládneš Morena,
tvoja vláda končí, jar už začína.
Morena, Morena koniec tvojej vlády,
Dávno už do mora odplávali ľady.
Podstatou obradu bolo symbolické
vynesenie zimy z obce, čím sa mal
umožniť príchod jari. Toto želanie bolo
zdôraznené buď vinšom a piesňou,

alebo častejšie iba piesňou, ktorá bola
dominantou celého obradu.
Od spojenia Moreny so smrťou bol
už iba krôčik k spojeniu Moreny s mo−

rom, a potom ďalej k vysvetľovaniu vy−
nášania Moreny v tom zmysle, že išlo
vlastne o vyháňanie moru.
Figurína symbolizovala zimu, smrť
a vôbec všetko negatívne, čo zima
prinášala a čoho sa chcela obec zba−
viť. Práve miesta, cez ktoré figurínu
preniesli, boli v očiach ľudí od tohto
zla očistené.
Zdôvodňovania obradu s Morenou
v posledných storočiach neraz splý−
vali, samotný obrad bol nezriedka
chápaný ako viacfunkčný, no stotož−
ňovanie Moreny so zimou bolo stále
dominantné. Účastníci obradu boli po
jeho ukončení pohostení alebo odme−
není potravinami. Keďže Morenu vy−

Starosta obce informuje
S prichádzajúcou jarou sa aktivizujú rôzne stavebné práce. Ani zimné obdobie však
nebráni rekonštrukčným prácam, ktoré sa vykonávajú zväčša v interiéri. A nebolo tomu
inak ani v uplynulom období, keď sa opravovali a modernizovali obecné budovy, ktoré
si takúto údržbu vyžadovali.
vej ulici. Podľa harmonogramu sa s
výstavbou kanalizácie bude pokračo−
vať na ulici Novej, Sama Chalupku
atď. Ako sa už spomína v zápise zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva,
čakáme na úspešnosť projektu, kto−
rý zabezpečuje kompletnú rekon−
štrukciu základnej školy. Z rozpočto−
vaných 19,5 milióna, obec musí spo−
luúčasťou prispieť cca 3 miliónmi ko−
rún na túto rekonštrukciu. Jedná sa
o výmenu okien, zateplenie a násled−
ná nová fasáda, rekonštrukcia soci−
Mnohé priestory dostali nový šat
opravou stien a novou stierkou, vý−
menou okien a novou dlažbou. V ku−
chyni v materskej škole boli namon−
tované nové plastové okná, čo iste
prispelo k zlepšeniu kvality pracov−
ného prostredia a samotnej kuchy−
ne. Vo vstupných šatniach materskej
školy bola položená nová dlažba a
vymenili sa sociálne zariadenia pre
našich najmenších. Momentálne sa
vykonáva rekonštrukcia schodišťa a
vstupného priestoru do sobášnej
miestnosti výmenou okien, vystierko−
vaním a položením novej dlažby.
Tým schodište získa nový moderný
dizajn.
Príchodom jari a lepšieho počasia
sa už začalo aj na výstavbe kanali−

začných prípojok na ulici SNP v ulič−
kách na Štúrovu. Naplánovaná je aj
prekopávka cez potok na Nálepko−

Krnačkové preteky
V sobotu 8.3.2008 sa v Polomke uskutočnili kr−
načkové preteky ako posledný pretek tejto sezó−
ny. Napriek nepriaznivým snehovým podmienkam
sa toto podujatie podarilo zorganizovať na zjazdov−
ke lyžiarskeho areálu.
Trať merala 1200 metrov a keď−
že bola umiestnená na zjazdovke,
bola veľmi rýchla. Rýchla bola aj
organizácia tohto podujatia. Aj
keď dátum bol naplánovaný, pod−
mienky nepreukazovali, žeby sa to
mohlo aj uskutočniť. Ale ak sa
chce, všetko sa dá. Ani počasie
neprialo pretekárom, ale napriek
dažďu sa na štart postavilo 26
posádok. Všetci vyznavači tohto
športu sa iste potešili, že sa ešte

túto sezónu môžu stretnúť a zasú−
ťažiť si. Účastníkov sme privítali
vynikajúcim hriatym ( ktoré po−
chválili aj celkom slušní abstinen−
ti) a skvelými škvarkovými pagá−
čikmi. Pochvalu a uznanie si za−
slúžia tety kuchárky. A aj za zna−
menitý guláš, ktorý mizol z misiek
jedna radosť. Nie nadarmo sa ho−
vorí : Kto umí, ten umí. Len keby
si jarný dážď nechal svoje krope−
nie na naše záhradky a nie na kr−

álnych zariadení, oprava strechy a in−
teriérové rekonštrukcie. Ide o nároč−
ný projekt nielen z hľadiska financo−
nohy. Radosť zo športu posilnená
túžbou zvíťaziť neodradila súťažia−
cich. Práve naopak. Poháre víťa−
zov si však odniesli len tie najrých−
lejšie dvojice, ktoré s dávkou šťas−
tia i taktiky zvládli trať najlepšie.
A že to bola rýchlosť celkom sluš−
ná, o tom svedčia aj výsledné
časy. Pri adrenalínových športoch
sa s rizikom úrazov počíta. Ak to
nie je vážne, ošetrenie pomôže.
Ako v prípade posádky zo Zvole−
na si to odniesli rozbité krne a vy−
kĺbené rameno. Obdiv si iste za−
slúžili aj ženské posádky. Súťažili
s takým istým odhodlaním ako
muži. Pred celkovým spracovaním
výsledkov a odovzdaním víťaz−
ných pohárov sa v reštaurácii Buč
(Dokonč. na str. 4)

vania, ale aj množstvom vykonaných
prác. Telocvičňa sa bude musieť rie−
šiť v réžii obce, a to už na budúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ako počasie dovolilo, pokračovalo
sa aj vo výrube stromov, ktoré ohro−
zovali bezpečnosť občanov alebo
svojím vegetačným rozmachom po−
škodzovali priľahlé budovy. Vyrúbali
sa stromy v areáli materskej školy a
na ulici Jegorovovej. Povolenie na
výrub máme aj v iných lokalitách.
Nielen mňa, ale iste aj väčšinu
slušných občanov tejto obce veľmi
mrzí fakt, že napriek vynaloženému
úsiliu i nemalých finančných
prostriedkov sa výsledný efekt po ne−
jakom čase stráca. Či sa jedná o ve−
rejné priestranstvá či o fasády budov,
alebo priamo o prevádzky obec. Ví−
kendový vandalizmus akoby už pat−
ril ku koloritu tejto doby, ale na mno−
hé vykrádačky (kde páchateľmi môžu
byť aj občania našej obce) si nedo−
kážem zvyknúť. Stroje, nástroje a za−
riadenia ukradnuté minulého roku z

prevádzkární a kultúrneho domu sme
museli nahradiť a nebola to malá
položka. V nedávnej dobe vyčíňaniu
zlodejov podľahla prevádzka obec−
nej kuchyne a sklad potravín. A nie
po prvýkrát. Samozrejme nikto nič
nevidel a nikto o ničom nevie. Aj tak
sa dá. Je však nutné si uvedomiť, že
zlodeji a vandali nepoškodzujú len
obecný úrad, ale hlavne obec a teda
každého občana Polomky.
− Ing. Ján Lihan,
starosta obce
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Krnačkové preteky
(Dokonč. zo str. 3)
nik celé osadenstvo skvele zabá−
valo. Ľudová hudba pod vedením
Mariána Lihana vytvorila príjemnú
atmosféru a mnohí si s nimi aj za−
spievali. Veď hudba a dobrá pie−
seň ľudí spája. Obsluhe v reštau−
rácii Bučnik patrí taktiež poďako−
vanie. Rýchlu obsluhu ocenili zú−
častnení veľkým potleskom. Pred
samotným odovzdaním víťazných
trofejí sa
Prezident Slovenskej krňačkovej
rady Branislav Séleš a starosta
obce Ing. Ján Lihan spoločne po−
ďakovali všetkým usporiadateľom
za prácu pri príprave a realizácii
týchto pretekov. Stretnutie priaz−
nivcov tohto športu nebolo tento
rok v Polomke posledné. Na vy−

hodnotení Slovenského pohára a
Veľkej ceny Horehronia sa v reš−
taurácii Bučnik stretnú 26. apríla
2008.
DD

Najlepší z najlepších v Polomke 8.3.2008
MUŽI:
Ďurica Cyril − Mak Stanislav Heľpa
Babjak Martin − Hrčka Ľubomír, Stres Zvolen
Seluš Braňo − Oneruf Peter, Stres Zvolen
ŽENY:
Romaňáková Stanislava − Beňová Ľubica, Staré Hory
Selecká Dana − Drábova Jaroslava, Jakub
Hrončeková Simona − Kysucká Adriana, Heľpa

Foto: Ing. Stanislav Príboj

Majstrovstvá Slovenska veteránov a juniorov
v obrovskom slalome v sezóne 2007/2008
1.43.87 1
1.45.85 2
1.48.61 3
2:04.34 1
2:11.57 2
2:28.90 3

V nedeľu 24.2.2008 nad obcou Mlynky v lyžiarskom stre−
disku Kruhová Gugeľ prebehli majstrovstvá Slovenska ve−
teránov v obrovskom slalome. Z našej obce sa na preteku
zúčastnili Janka Jagerčíková , ktorá obsadila v kategórii C2
pekné druhé miesto, v kategórii B1 Jozef Horský 5 miesto a
v kategórii A4 Marián Jagerčík 6 miesto.
M. Jagerčík

NÁŠ RECEPT
Veľká noc je ideálnou príležitosťou na návštevy priateľov a s tým súvisiacim pohostením. Ponúkame
Vám niekoľko receptov, ktoré isto zachutia nielen šibačom, ale aj vašim priateľom.
Šunková rolka
Potrebujeme: smotanu na šľahanie, pohár sterilizovaného chrenu, šunka
Postup: Vyšľaháme šľahačku, primiešame do nej chren a touto zmesou
natierame kolieska šunky. Zrolujeme a podávame s údeným mäsom, vare−
nými vajíčkami, zeleninou a pečivom.

1 lyžica tatarskej omáčky (nemusí byť), 2 strúčiky cesnaku
Postup: Syr nastrúhame nahrubo, cibuľu nakrájame nadrobno a cesnak pre−
tlačíme. Všetky prísady riadne zmiešame. Podávame ku mäsu ako prílohu.

Veľkonočná hrudka
Potrebujeme: 1l mlieka, 15 vajec, vegeta, soľ, mleté korenie, petržlenová
vňať
Veľkonočná baba
Potrebujeme: 10 rožkov, 300−400g údeného mäsa, 2 nôžky klobásky, 6 Postup: Do vriaceho mlieka pridáme rozšľahané vajcia a všetky ostatné
vajec, soľ, mleté čierne korenie, petržlenová vňať, olej na vymastenie ple− koreniny a miešame až do zrazenia. Potom precedíme cez gázu a nechá−
me odkvapkať. Na východnom Slovensku je toto neodmysliteľná súčasť
chu
Postup: Rožky nakrájame na kolieska a tie ešte na štvrťky. Dáme do misy veľkonočnej misy − šunka, vajíčka, hrudka, klobáska ...
a polejeme vývarom z údeného mäsa a klobásky, aby zmäkli, nie však
veľmi, aby sa z toho neurobila blatová kaša. Údené mäso aj klobásku na− Plnený sendvič
krájame nadrobno a primiešame k rožkom. Môžeme pridať trochu soli, ale Potrebujeme: 1 sendvič, 125 g masla, 2−3 kocky taveného syra, kápia, 3−4
nemusíme, pretože údené mäso je slané. Vajcia vyšľaháme a pridáme k kyslé uhorky, 2 uvarené vajíčka, 20 dg diétnej salámy
základnej zmesi. Prisypeme korenie a pridáme petržlenovú vňať. Veľký Postup: Maslo vymiešame so syrom a pridáme nadrobno pokrájané uhor−
ky, kápiu, vajíčka a salámu.
plech vymastíme olejom a “babu” dáme piecť na 200°C doružova.
Všetko spolu zmiešame. Sendvič rozkrojíme a striedku vyberieme. Naplní−
Veľkonočná štrúdľa
me ho pripravenou plnkou. Odložíme na chladné miesto. Pred podávaním
Potrebujeme: 1 lístkové cesto, 7 uvarených vajec, 250ml kyslej pochúťko− pokrájame na plátky.
vej smotany, 1 vajce, 1 ČL vegety, mleté čierne korenie, 350g mrazenej
zeleninovej zmesi (hrášok, kukurica, mrkva), 100g šunky nakrájanej na Plnené vajíčka s pažítkou
rezance, na potretie 1 rozšľahané vajce
Potrebujeme: 6 vajíčok, 1 cibuľka, 1 PL oleja, 1 zväzok pažítky, 1dl šľahač−
Postup: Lístkové cesto rozvaľkáme na obdĺžnik 50×40cm, potrieme ho smo− kovej smotany, soľ, korenie, 1 kokteilová paradajka, 1 reďkovka
tanovou plnkou. Pozdĺž dlhšieho kraja naukladáme tesne vedľa seba po Postup: Odklepnite vrchné časti vajíčkových škrupiniek. Na oleji opražte
dĺžke natvrdo uvarené vajcia. Plát plnkou natretého cesta posypeme šun− nadrobno pokrájanú cibuľku, pridajte vajíčka, dve
kovo−zeleninovou zmesou a opatrne stočíme. Prenesieme na vymastený polievkové lyžice studenej vody a za stáleho mie−
plech a potrieme vajíčkom. Upečieme
šania urobte praženicu. Dochuťte soľou a kore−
smotanová plnka: pochúťkovú smotanu zmiešame s rozšľahaným vajcom, ním. Pridajte smotanu a posekanú pažítku. Ne−
vegetou a štipkou čierneho korenia
chajte vychladnúť. Škrupinky ponorte do vriacej
šunkovo−zeleninová zmes: mrazenú zeleninu krátko povaríme v osolenej vody a opatrne vyberte. Naplňte ich pri−
vode a dáme na sitko odkvapkať. Šunku nakrájame na rezance a zmieša− pravenou praženicou. Kokteilovú paradaj−
me so zeleninou.
ku nakrájajte na kolieska a reďkovku na
mesiačiky. Vrch vajíčok s nimi ozdobte.
Naplnené vajíčka nechajte odležať v chlad−
Kukuricovo−syrový šalát
Potrebujeme: 1 konzerva kukurice, 1 majonéza, 200g syra, 1 menšia cibuľa, ničke 12 hodín.
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