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Deti pod Poľanou
Seniori
na prehliadke
Aj tam sme buli
Na Horehronských
Aký bol školský rok

   Starosta obce pán Lihan privítal na 
zasadnutí poslancov obecného za-
stupiteľstva a ostatných prítomných. 
   Podľa prezenčnej listiny konštato-
val, že na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva je prítomná nadpolovič-
ná väčšina poslancov, čím bolo za-
sadnutie uznášaniaschopné. 
   Vedením zápisnice z rokovania po-
veril p. Hebeňovú  a p. Skalošovú,  re-
ferentky obecného úradu. Za overo-
vateľov správnosti zápisnice z roko-
vania určil pánov Dušan Muška a Jo-
zef Buvala.
   Starosta obce predložil na schvále-
nie program rokovania obecného za-
stupiteľstva, ktorý bol  všetkými hlas-
mi schválený. 
   Starosta obce predložil návrh, aby 
do návrhovej komisie boli zvolení títo 
poslanci: p. Ivan Brozman, Milan Šu-
chaň  a Jozef Svetlák. K návrhu neboli 
žiadne pripomienky a preto bola návr-
hová komisia jednomyseľne zvolená.
   Do volebnej komisie boli zvolení po-
slanci : Marian Jagerčík, Roman Be-
šina a Dušan Maruškin.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 

   Na základe zmluvy s firmou Brantner Gemer s. r. o., ktorá bola schválená 
obecným zastupiteľstvom dňa 30.6.2009 sa mení systém a harmonogram zbe-
ru TKO. Od 15.8.2009 bude zber TKO vykonávať spomenutá firma. 
   Firma uskutoční prvý zber v našej obci 15.8.2009. V mesiaci júl 2009 bude zvo-
zy TKO vykonávať ešte Obec Polomka s.r.o., podľa pôvodného harmonogramu. 
Firma Brantner začne zber 15.8.2009 t. j v sobotu ulicami podľa nášho rozpisu 
zvozov, to znamená že poradie ulíc je nezmenené. Posledné ulice podľa har-
monogramu zvozu, ktoré sa nevyzbierajú v sobotu, budú vyzbierané v pon-
delok 17. augusta 2009. 
   Harmonogram ostatných zberov do konca roka bude zverejnený na stránke 
Obce Polomka, v Polomských novinkách a v miestnom rozhlase. 
   Zmena sa týka len zberu TKO. Systém a harmonogram zberu separovaného 
odpadu ostáva nezmenený a naďalej ho bude vykonávať Obec Polomka s. r. o.
Zároveň oznamuje občanom, že dňa 10.8.2009  sa uskutoční zber veľkoobje-
mového odpadu. Do veľkoobjemového odpadu patria napr. : matrace, náby-
tok, textil, wc misy a iný odpad väčších rozmerov. Žiadame občanov, aby ne-
dávali do veľkoobjemového odpadu elektroniku a tvrdé plasty, ako napríklad  
záhradný nábytok, kvetináče a podobne. Tieto veci bude možné odovzdať pri 
separovanom zbere, respektíve pri zbere elektroniky. Žiadame občanov, aby 
veľkoobjemový odpad vyložili pred brány do 7. 00 hod. v deň zberu.

   Svätý otec Benedikt XVI. vyhlásil tento rok za Rok kňazov. Aj 
my farníci polomskej farnosti sa k tejto výzve pridávame a že-
láme našim kňazov pôsobiacim u nás v Polomke všetko len 
to dobré, veľa zdravia, Božích milostí a Božieho požehnania.

Mária Oceľová

   V minulom vydaní Polom-
ských novín sme Vás infor-
movali, že žiak ZUŠ Polomka 
Adrián Ševc sa prebojoval 
okresným a krajským kolom 
súťaže v interpretácii ľudovej 
piesne Slávik Slovenska až 
do celoslovenského kola. Boli 
sme v očakávaní, ako to celé 
dopadne. Celoslovenské fi-
nále súťaže sa konalo v dňoch 
25. – 26. júna v Žiline a ga-
rantom súťaže bol už tradične 
operný spevák Peter Dvorský. 
Spomedzi 60 000 súťažiacich, 
ktorí sa tento rok prihlásili do 
súťaže, Adrián Ševc získal 2 
miesto, z čoho máme obrov-
skú radosť. Pekný záver škol-
ského roka, čo poviete?

Sobota 22.8.2009 
Polomské popoludnie – na ihrisku
Jarmok ľudových remesiel
13.00 – Slávnostné otvorenie multifunkčných ihrísk
         -   futbalový turnaj 
14.00 -  Hrajteže nám do tanca 
Účinkujú: 
Seniorské spevácke skupiny okresu Brezno
Detský folklórny súbor Brezinky 
Polomský slávik Adrian Ševc 
Hosťujúci folklórny súbor
Folklórna skupina Brezinky 
     
Večerná zábava pri hudbe ( moderná, ľudová )
Občerstvenie je zabezpečené, so sebou si prineste dob-
rú náladu

Nedeľa 23.8.2009
10.00 – slávnostná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole
15.00 – divadelné predstavenie 
              výstava prác dospelých zo ZUŠ Polomka

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do-
plnkov, sa  zasadnutie obecného zastupiteľstva uskučnilo dňa 30.6.2009 o 18.00 hod. v 
obradnej miestnosti v Polomke.

Program rokovania :
1/   Otvorenie
2/   Voľba návrhovej komisie
3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4/   Správa o stave separácie TKO 
5/   Príprava osláv Dni obce
6/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
7/   Rôzne - voľba hlavného kontrolóra obce, schválenie zvozu 
TKO, úver pre financovanie projektu LEADER PRE HOREHRON
8/   Interpelácia a diskusia 

vedomie správu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva a kontrol-
nej činnosti tak, ako ju predložil hlav-
ný kontrolór. Obecné zastupiteľstvo 
takisto zobralo na vedomie správu 
o stave separácie odpadu v našej obci 
a program Dní obce Polomka 2009. 
V bode programu zasadnutia veno-
vanom získavaniu zdrojov z fondov 
EÚ sa poslanci venovali projektu re-
vitalizácie sídiel, a to projektu rekon-
štrukcie centrálnej časti obce. Obno-
vovať sa bude park a námestie, ces-
ty a chodníky, parkovisko pri kosto-
le a nádvorie domu smútku. V rámci 
tohto projektu sa poslanci zaoberali 
aj spôsobom realizácie dopravného 
značenia v celej obci nielen v centrál-
nej časti. Obecné zastupiteľstvo zvoli-
lo v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 
Zb. v znení neskorších zmien a dopln-
kov za hlavného kontrolóra obce Po-
lomka p. Ing. Jozefa Svetláka, bytom 
Polomka SNP 153,  s úväzkom 0,5 od 
1.7.2009. S menovaným  bude uzav-
retý pracovný pomer v zmysle Na-
riadenia vlády SR č.111/2002, kto-
rým sa ustanovujú katalógy činnosti 

vo verejnej službe a zákona NR SR 
č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe.  
   Starosta obce podal návrh na 
schválenie zvozu TKO firmou Brant-
ner Gemer s.r.o. , ktorá bude vyko-
návať komplexný a odplatný výkon 
odpadového hospodárstva, zber,  
prepravu, zhodnocovanie a zneš-
kodňovanie komunálnych odpadov, 
drobných stavebných odpadov, kto-
ré vzniknú na území obce. Zmlu-
va sa uzatvára na dobu určitú do 
31.12.2010 s výpovednou lehotou tri 
mesiace. Naši ľudia by o prácu nepri-
šli, máme pre nich inú prácu. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo zvoz  TKO  fir-
mou Brantner Gemer s.r.o.  
   V ďalšom bode programu sa po-
slanci venovali projektu LEADER 
HOREHRON. Je potrebné podpísať 
zmluvu, ktorej predmetom je úprava 
zmluvných podmienok pre poskytnu-
tie nenávratného finančného príspev-
ku zo strany Pôdohospodárskej pla-
tobnej agentúry  pre Združenie ve-
rejno-súkromného partnerstva pre 
rozvoj Mikroregiónu  Horehron  za 
účelom financovania skutočne vy-
naložených oprávnených výdavkov 
na realizáciu  schváleného projek-
tu v zmysle Programu rozvoja vi-
dieka SR 2007-2013. PPA sa zavä-
zuje poskytnúť nenávratné finančné 
prostriedky v sume 78 299,68 EUR, 
čo predstavuje 100% z celkových 
oprávnených výdavkov na realizá-
ciu projektu.

J. Hebeňová

Polomka má strieborného slávika!Dni obce Polomka 2009

Kňaz náš prostredník
Čo by sme boli, Bože, bez Teba?
Či by sme boli vôbec niečím?
Čo by sme boli, kňaze, bez Teba?
Ty stieraš v duši každý prečin,
keď prostredníkom si našim,
čo ruky k Bohu spíname,
pre biedy duše vyprahnutej
o milosť Božiu prosíme.
Ty jej vždy nádej novú nalej.

Zmena v zbere TKO

Obec Polomka s.r.o. oznamuje občanom, že po-
skytuje služby - zemné a výkopové práce strojom 
JCB. Info: 0904 216339, 6193290.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
jún 2009

v mesiaci júl 2009

INZERCIA

   Je názov 3. ročníka detské-
ho medzinárodného festivalu, 
ktorý sa konal 26. – 28.6.2009 
v Hriňovej
   Detský folklórny súbor Bre-
zinky sa na tomto festiva-
le zúčastnil v nedeľu. Spo-
lu s DFS Turiec z Martina, 
Čečinka z Bratislavy, Juro-
šík z Michaloviec, Slniečko 
z Detvy, Hviezdička z Hriňo-
vej, Iglice z Maďarska FS Hri-
ňovčan vystúpil v galaprogra-
me. Všetky deti spoločne pred 

   Redakcia Polomských noviniek sa ospravedlňuje autorom 
článku Romane Giľa v minulom čísle za chybu, ktorá sa stala pri 
mechanickom prepisovaní uvedeného článku. Veríme že autori 
článku ospravedlnenie prijmú. Aj z tohto dôvodu je lepšie doru-
čovať články a príspevky už v elektronickej podobe. Ďakujeme. 

Ospravedlnenie

V ponuke tovar značiek:
ZAJO, MOIRA, 4F, HIGH SPORT,

ALPINA, KEFAS, SCARPA, CHIRUCA,
SLOVENKA, TATRASVIT

tričká, nohavice,
spodná a nočná bielizeň 100% bavlna,
ponožky, mikiny – Polartec, softshell,

Windproff, vesty
doplnkový tovar:

stany, batohy, trekové palice

   Naša spevácka skupi-
na mala veľký úspech. Ten-
to rok sa prehliadky zúčast-
nilo osem súborov. Vystú-
penia všetkých boli zaujíma-
vé a veľmi pekné. Priestory 
kultúrneho domu v Bacúchu 
ožili nielen ľudovými pies-
ňami, ale aj tancom, hudbou 
a hovoreným slovom. Hľadis-
ko bolo zaplnené do posled-
ného miesta a prítomní diváci 
boli výborným publikom. Po-
vzbudzovali všetkých účinku-
júcich, ale nás ako susedov, 
Polomčanov najviac. 
   Naša spevácka skupina sa 
na túto prehliadku pripravova-
la zodpovedne. Stretávali sme 
sa nácviku každý týždeň. Na 
začiatku nás bolo šestnásť, 
časom sa k nám pridala ešte 
jedna speváčka v peknom po-
lomskom ľudovom kroji, ktorá 
bola našou ozdobou. 
   Výber piesní a nácvik 
programu mala na staros-
ti pani predsedníčka Hanka 

Narodení: Račák Štefan, J.Kráľa 7
                 CHristidou Eftichia, Ždiarska 39
                 Molčanová Bibiana, Sládkovičova 29
                 Pokošová Nikol, Hronská 43
                 Vaňková Natália, Jánošíkova 9
                 Michalko Jakub, Zápotockého 55
                 Berky Erik, Hronská 41
                 Omasta Tobias, Komenského 108
                  Markus Andrej, Hronská 39
                 Margeta Lukáš, Železničná 22
Prihlásení : 0
Odhlásení: 0
Zomretí:  Bovová Mária, Ždiarska 44 – 82 rokov
                Šuchaňová Emília, Komenského 103 – 72 rokov
                Maruškinová Emília, Bernolákova 27 – 80 rokov

Počet obyvateľov k 30. 6. 2009 – 3038

Harvanka František, Komenského 81 – 80 rokov
Tokár Jozef, Komenského 3 – 80 rokov

Horváthová Anna, Komenského 42 – 80 rokov
Majerčíková Mária, Štúrova 50 – 80 rokov

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa 
veľa rokov spokojného života.

Deti pod Poľanou
vystúpením nacvičili spoloč-
né vstupy, všetko bolo pripra-
vené a mohli sme začať. Žiaľ, 
ako to už býva pri vystúpeniach 
pod holým nebom, dážď pri-
chádza znenazdania. A tento 
víkend ho bolo neúrekom. Ne-
šetril ani nás, kedy počas vy-
stúpenia narušil nádhernú at-
mosféru v Hriňovej, ktorú spo-
lu s deťmi vytváral moderá-
tor rádia Regina Martin Kopor. 
Po daždi však vyšlo slnieč-
ko, ktoré trochu osušilo naše 

mokré kroje, cvičky nie, lebo 
ihrisko, po ktorom sme cho-
dili, bolo premočené, zabla-
tené. Taká bola aj naša obuv. 
Ale aj na javisko vyšlo Slnieč-
ko z Detvy a program pokra-
čoval. Naše deti sa predviedli 
s pásmom „ Poďmeže sa spolu 
hrať „ a „ Na jarmoku“. Po vy-
stúpení nás všetkých pohostili 
a mohli sme sa vybrať na ces-
tu späť. V šantiacom autobuse 
deti rýchlo zabudli na zablate-
né cvičky. Kriku, spevu a ha-
ravary nebolo konca-kraja. 
To bola taká veselá bodka za 
týmto školským rokom. Stret-
neme sa v auguste na polom-
ských dňoch a dovtedy: Pek-
né prázdniny!

Marta Pisárová

Polomskí seniori na prehliadke umeleckej tvorivosti
   Spevácka skupina pri Jednote dôchodcov Slovenska v Po-
lomke sa 13. júna 2009 opäť zúčastnila prehliadky kultúr-
nej tvorivosti klubov dôchodcov v Bacúchu.

Ďurčenková, ktorej za trpez-
livosť pri nácviku veľmi ďa-
kujeme. Vieme, že občas to 
nie je s nami ľahké. Hudob-
ný doprovod nám robil Jož-
ko Piliar, ktorý svojou hu-
dobnosťou a odbornosťou 
prispel k úspešnému priebehu 
nášho vystúpenia. Poďakova-
nie však patrí aj našim pred-
kom, ktorí vytvorili také krás-
ne piesne a že ich môžeme 

prezentovať aj v súčasnosti 
za našu obec Polomka.
   Na prehliadke umeleckej 
tvorivosti sa zúčastnili obce 
Závadka nad Hronom, Ba-
cúch, Braväcovo, Brezno, 
Pohronská Polhora, Jasenie, 
Hronec a Polomka.
   Polomku reprezentova-
li úžasné ženy: Marka Mu-
rínová, Hanka Ďurčenko-
vá, Amália Jánošková, Mar-
ka Horváthová, Ľubka Kohú-
tová, Hanka Lihanová, Han-
ka Oceľová, Milka Spravačo-
vá, Hanka Danieličová, Han-
ka Čupková, Vierka Káno-
vá, Milka Horváthová, Vierka 
Buvalová, Elenka Skubáko-
vá,, Marka Medveďová, Bet-
ka Zibríková a Hanka Ďur-
čenková.
   Za podporu a pomoc ďa-
kujeme Ing. Jánovi Lihano-
vi, starostovi obce Polomka 
a kultúrnej pracovníčke Dian-
ke Ďurčenkovej. Na záver ďa-
kujeme všetkým občanom 
Polomky, ktorí si našli čas 
a prišli nás povzbudiť.

Mária Horváthová

Doučujem angličtinu na základe 
Callanovej metódy. Výslovnosť, 
slovná zásoba, konverzácie. Za-
čiatočníkov aj pokročilých. Priro-
dzeným spôsobom bez nudného 

memorovania informácií. (€ 4,50/
hod) Šuchaň 0908 551260.

...
Odstúpim priestory zabehnutej 
predajne. Dve miestnosti o rozlo-
he 19+25 m2, aj jednotlivo, v cen-
tre Brezna. Vhodné na obchod, 
kancelárie. Info: 0911 409 125.

KUCHYNSKÉ LINKY
JAME-NÁBYTOK

Bernolákova 1 , Polomka, tel/fax: 048/6193453

- športové odevy- športová obuv -
- termooblečenie -

RUSANKA

na Nám. M.R.Štefánika 42/35 Brezno
(nad Eurozmrzlinou)

KUPÓN na zľavu 7% - pri nákupe nad 50 €
Neplatí na akcie

Kupón na zľavu si môžete uplatniť v predajni RUSANKA alebo v predajni
ŠPORT v Obchodnom dome COOP Jednota Brezno na námestí do 20.08.2009
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   Nedavno na jednej skuški na-
šich Breziniek, priśľi do kultur-
ňaku za nami dve ženi. Mi chlopi 
zme hneť zbistriľi pozornosť, ľebo 
„ dalo sa na ne pozierať“. A  tie 
ženi, čo sa na ne dalo pozierať 
chceli znať co śitko mame v re-
pertoari naśej folkl.skupini, ľebo 
že nas kcú daďe zavolať respek-
tive pozvať. Tak mi zme im pred-
viedľi čo śitko zname ( teda úpl-
ne śitko nie ) a oni si vibraľi ( zas 
nie to co bi zme mi chlopi kce-
li). A  potom povedaľi žebi zme 
im prišli zaspievať, zatancovať, 
zahrať aj dačo povedať, do Pod-
zámčoku a išli het. A tu hneť na-
stala haravara: „ Aki Podzamčok? 
Co za Podzamčok? Ďe to vlastne 
je? A triafime tam? A nechoďme 
a visr.ť sa nich. No, po chviľi sa ha-
ravara uťiśila, otazki sa zodpove-
daľi, keť aj ňje śitkie a padlo roz-
hodnutie. Čo chceme, veť zme 
ňje dakje medialnie hviezdi, žebi 
zme museľi nośťoki do hora dvi-
hať, nie zme aňi SĽUK, aňi Lučni-
ca atď... a pekne nas prišli pozvať 
a  peknie ženi, ta mi ľen pekňe 
poďme. A tak zme v sobotu 20. 
júna 2009 o 11.00 hod aj śľi spret 
Bumbiku do Podzamčoku na au-
tobuse čo ho viedou Jozef Bu-
vala (v  uzkich kruhoch Lušťak). 
Cesta začala paradňe, ľebo za 
Bacuchom sa viťahla prva fľaś-

   Po zvládnutí nácviku sme využili 
chvíle voľna a šli sme obzrieť čo sa 
deje v dedine. Zaujali nás tradičné 
stánky (nie s pivom) ľudových re-
meselníkov a výrobky, ktoré ponú-
kali. No pohľady sa upierali hlav-
ne hore na čierne mračná zvestu-
júce dážď. Do začiatku programu 
sa veru aj rozpršalo. Diváci muse-
li aj čakať na začiatok programu, 
kým sa počasie neumúdri. Stalo 
sa tak. Na javisko najskôr nabeh-
li chlapi so širokými mopmi a sys-
tematicky odtláčali vodu preč z ja-
viska. No celkom ako vo Wimble-

AJ TAM ZME BULI
(pisanô poluomskou slovenčinou)

ka a spred Beňuša zme sa museľi 
vraťiť, bo zme zabudľi partu pre 
nevestu. No trest ! Potom aľe bez 
problemov , zo stupňujucou nala-
dou a klesajucou hladinou vo fľa-
ši, napriek celodennomu ďižďu, 
zme prišli do cieľa. Jožko Lušťak si 
pichnu - autobus pred kulturňak. 
Boľfa mu pritom asistoval, ľebo 
bu najtriezvejśi a  mi ostatňi za-
kľe hŕŕŕ dnukaj. Tam už bulo ľuc-
tva, eš ťažko zemi. Bo okrem nas 
tam priśľi učinkoať aj FS Rozmarín 
z Pliešoviec, FS Dobrona z Dobrej 
Nivi, ľebo to je susedna obec, ďa-
ľej FS Čierťaž z Nemeckej, doma-
ci FS Podzámčan aj FS Matičiarik 
a ešte Zvolenskí vrchári a pocho-
piťelňe Brezinky. Všetci títo vipí-
saní sme účinkovali na pjatnac-
tom jubilejnom ročniku folklor-
nich slavnosti „ Na svätého Jána“ 
ľebo taki bu oficialni nazov. Oslavi 
začaľi omšou f kostole, kotru mal 
celebrovať mons.Jan Sokol, eme-
ritný arcibiskup - metropolita. Mi 
sme to aľe ňestihľi, bo zme priśľi 
neskoro uź po omši. Za to sa azdaj 
do pekla nedostaňeme. Po omśi 
sa ďalej program odvijav v  kul-
turňaku, ľebo vonkaj ľalo (padav 
ďišť – dážď). Tak aj mi, spraviľi zme 
si priestorovku a šľi zme na guľaś 
na pivko a na poudeci (aj ženi), 
žebi sťe si nemisleľi že ľen o chlo-
poch pišem. Ináč musim vichvaliť 

celu organizaciu a zabezpečenie. 
Ďirigovaľi to ľen dve ženi, aľe śit-
ko šlapalo na slovičko. Toľko ľudi 
čo tam bolo aj snami nepocitilo 
v ničom nedostatok. Žiadne dlhe 
radi, dostatok piva, kofoli, paľen-
ki, guľašu, všetko s milim usme-
vom, vtipom a dobrou naladou, 
hneť sa človek lepši ciťi. Skoro ako 
u nas na ihrisku. No a prišou čas 
na naše vistupenie. Marta Pisar-
ka už bula dnukaj a šitko sledo-
vala ako jastrab kurčiata. A ja som 
len po chviľi vôšou. A Marta hneť: 
„ Ďe si ťeľo, ideš spievať ako prvi“. 
A ja volam: „ Marta nemožem, bo 
mi triase želudok od tremi, nemaš 
dačo ulať?“. V tom som skoro na 
riť padnu. Marta viťahla fľašku 
a za pouni poudecak naľala a ja 
som hľadev jak maďar z kukuri-
dzi, aľe som vipiv a šou som spie-
vať. Želudok mi sice ešťe triaslo, 
aľe už nie ťeľo. Asi som mau za 
dva lupnuť. Keť som odspievau, 
ta som sa aj tak dostaviv k Mar-
te na druhi. To znate od veducej 
aj kofola lepši  chuťi a to vam ga-
rantujem, že Marta len tak každi 
deň nelieva. Musela buť psichic-
ki pohnuta k  lepšomu. Keť zme 
si odkrutili šitkie šťiri vistupeňa, 
mala začať ľudova veselica, kďe 
mali hrať Zvolenskí vrchári. Šli 
zme sa prezliecť, že sa ňebude-
me v krojoch mazať na veselici. 

Ešťe som aňi klobuk nezloživ, už 
doľetev Sejkuľ (Ing. Marián Lihan, 
samostatný referent propagácie 
a vzťahov s verejnosťou, Univer-
zita Mateja Bela, Banská Bystrica 
-  ale na tituly pred menom si ne-
potrpí, lebo že toho...), a že : „Ujo 
Tuli (bo tak ma detvaki na subo-
re volaju) poďťe daco zaspievať 
do sali, bo zabavu idu hrať Zvo-
lenski vrchari a to sa šitcia bivali 
Poľanisti a veľa si o sebe namišľa-
ju, skrátka su horenosi a musia po 
tich nosoch dostať“. Nuž čo, šou 
som. Po chviľke sa k spevu prida-
li šicia naši chlopi. Po treťej pies-
ňi buli bivali Poľaňisti odstaveni. 
Po piatej, už sa k našim muzikan-
tom ktori začali hrať v kutiku sali, 
doťahnu ich kontraš, o  chviľku 
basista a nakonec aj primaš. Ba-
sisti sa dobri chlopi, bo ovladaju 
svoj slak aj v horizontalnej polo-
he. Maňovi Sejkuľovi svietila tva-
rička od spokojnosti (bo zme dali 
Poľanistov  „dolu“) a možno nie-
len od ,, toho“...? ! Aľe od ,, toho“ 
nam svietili tvarički šitkim a  vi-
tvorila sa taka nalada, že malo-
kde zme taku zažili. Aľe to aj vďa-
ka miestnim obdivovaťeľkam fol-
kloru. Musim skonštatovať, že 
veľmi pohľadnim. V  tom kutiku 
sali, kde zme začali zabavu, zme 
vyspievali skoro šitko čo zme po-
znali. Horehron, Podpoľanie, Ora-
vu, Liptov, Vichod, ešte aj cigan-
skie a ruskie. Len ,, Kera  dala vaj-
ca .. “ zme nespievali (totu zme až 
v Nemeckej pri motoreste vonkaj 

na ďižďi v  barine aj s  tancova-
nim). A  tak nadišou čas odcho-
du. Tu hneť nastala trma vrma, 
ľebo miestne obdivovaťeľki nas 
nekceli pusťiť, čo sa nam chlo-
pom sice pačilo, aľe našim ženam 
nie. Ale to je tak furt. Kde sa chlo-
pom pači, ženam určite nie, no 
čak chlopi?   A tak naše ženi spra-
vili kratky proces a už zme s ťaž-
kim srcom stupali do autobusa. 
V autobuse cestou domov zme 
robili taky hurhaj, štabarc a krik, 
že šoferovi ošediveli dva vlasi na 
hlave, jeden cestou tam a druhi 
cestou nazad a ľuďe čo nas po-
čuli z vonkaj si mohli misleť, že 
v  autobuse sa prevažaju ťeľata. 
Napriek tomu v Polomke pove-
dal šofer Lušťak, že s nami pvoj-
ďe hockde a hockedi bo sa mu 
s  nami veľmi pačilo. Vďaka mu 
za to. A ťeraz ak sa dakto opita „ 
Ta co, znate kde je Podzamćok ?“ 
Mi povieme: „ ANO, AJ TAM ZME 
BULI“. Kcem ľen dodať, že veľ-
mi radi a s radosťou sa tam zno-
va vratime. Myslim že tento na-
zor maju šicja suboristi. Paľenka 
z Podzamćoku sa nam nezvišila 
ako z Mikulaša. Chlopi poveda-
li že to preto, ľebo Tuli do Miku-
laša kerovav a ťeraz nie. Tak kto 
zna čo tim kceli povedať, necha-
pem. Ak dakto tento hlavolam 
viriešite, ta mi dajte znať, keť aj 
hockde na ulici. 

S pozdravom
Milan Šuchaň (ujo Tuli)

Na Horehronských
   Jánov sme všetci patrične oslávili a tak sa Brezinky mohli spokojne chystať na Ho-
rehronské dni spevu a tanca v Heľpe. Aj keby počas roka vôbec nepršalo, je takmer isté, 
že na Horehronských pršať bude. Tak sme tam teda išli s Brezinkami zmoknúť. Ale nie-
len to. Spolu s ostatnými súbormi z bližších i vzdialenejších obcí z okolia sme mali otvá-
rať sobotňajší večerný program. Po príchode a organizačných pokynoch od usporiada-
teľov sa začal nácvik spoločného nástupu a záveru programu so všetkými účinkujúcimi, 
ktorý viedol režisér programu pán Kovačovič. Presvedčili sme sa, že režiséri majú ne-
raz veľmi ťažkú pozíciu. Musia občas aj zvýšiť hlas, aby ukočírovali toľko súboristov. Na-
priek tomu, že sú dospelí. Tí súboristi, samozrejme. Všetka česť našej režisérke Pisárovej. 

done. Aj diváci dáždniky skladali 
a rozprestierali, skladali a rozpre-
stierali. Aspoň sa nenudili. Zvučkou 
Horehronských slávností sa teda 
program začal. Brezinky vystúpili 
ako prvé. Ako to na takýchto fes-
tivaloch býva, pridelených progra-
mových minút je akosi vždy málo, 
ale napriek tomu Brezinky pred-
viedli spev, tanec, hovorené slovo 
i vtipný dialóg. Aj ostatné súbory 
zaujali divákov a už len pri miernom 
mrholení program ubehol raz dva. 
Na záver si so všetkými súborista-
mi na javisku zaspieval aj predseda 

banskobystrického samosprávne-
ho kraja pán Murgaš. A povedané 
po našom: „ nie celki zle“. 
   Nakoniec teda len toľko. Aj podľa 
vyjadrení ľudí „ čo sa bohove rozu-
mejú do súborov- rozumej etno-
lógovia a etnografi “ naše Brezin-
ky sa aj medzi súbormi zvučných 
mien určite nestratia. Mali príleži-

tosť to dokázať na Podpolianskych 
folklórnych slávnostiach v Detve 
11. júla 2009. Ale o tom zas na-
budúce.

PS: Neviem či sa z Heľpy zvýši-
la pálenka. Tuli nešoféroval, ale 
zistím to.

Diana Ďurčenková
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Dochádzka žiakov 
   Za desať mesiacov školského roku 
žiaci našej školy vymeškali 22 501 vy-
učovacích hodín, čo je v priemere 101 
hod. na žiaka, z toho bolo 702  hod. 
neospravedlnených, čo je 3,16 hod. 
na žiaka. Oproti minulému šk. roku 
sa zvýšil počet neospravedlnených 
hodín, ktorý bol spôsobený  nedbalou 
dochádzkou .
   Aj v tomto školskom roku sa naši žia-
ci zapojili do olympiád, súťaží a pre-
hliadok, aby ukázali svoje schopnos-
ti, talent a nadanie, ale aby sa aj pod-
porili záujmy žiakov. Naši žiaci dosiahli 
pekné výsledky v mnohých súťažiach .
Zúčastnili sme sa týchto súťaží: Poznaj 
a chráň, Biologická olympiáda, Hyper-
icum,  Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky 
Maťko, Olympiáda AJ, Olympiáda NJ, 
Matematická pytagoriáda a olympiá-
da, Geografická olympiáda, Chemic-
ká olympiáda, Ľahká atletika –okres-
né kolo, Cezpoľný beh, Stolný tenis, 
Strelecká liga – krajské kolo, Malý fut-
bal, Futbalový turnaj o cenu ŽP, Olym-

   Opaľovať sa je už dávno mimo módy, 
napriek tomu sa však slnečným lúčom často 
nemôžeme alebo jednoducho nechceme 
vyhýbať. Pri pobyte na slnku stačí mať na 
zreteli, že nadmerné slnenie je pre kožu 
jedným z najväčších nepriateľov. Ponúkame 
vám však pár tipov pre ideálny letný režim 
na ceste za opálením bez zbytočných škôd. 

Ktoré slnečné lúče sú pre nás
nebezpečné?

   Časť tela, ktorá je najviac ovplyvnená slnečnými 
lúčmi je pokožka (vrchná viditeľná vrstva kože). 
Je to naša ochranná vrstva pred vonkajším 
svetom. Má dve hlavné vrstvy, vnútornú, kde 
sa tvoria nové bunky a vonkajšiu, kde sú 
odumreté bunky pokožky a výlučky mazu, potu 
a nahromadené špiny počas dňa.
Odumreté kožné bunky, ktoré môžeme 
badať voľným okom, sú neustále odlupované 
(pohybom, umývaním...) a nahrádzané, či 
vytláčané do horných častí pokožky novými 
bunkami. V spodných vrstvách pokožky sa tvoria 
látky (melaníny), ktoré pôsobia ako prirodzená 
funkcia ochrany pred nadmerným pôsobením 
UV lúčov, tým že pokožka stmavne, spigmentuje. 
Nadmerným slnením sa tieto pigmentačné látky 
nestačia vytvárať a tým sa začína tzv. chaos v 
koži – zmeny v DNA a/alebo mutácia buniek.
   Slnko produkuje tri formy žiarenia infračervené, 
ultrafialové a viditeľné svetlo. Infračervené a 
viditeľné svetlo sú pre nás dôležité, pretože 
poskytujú teplo a svetlo. Ultrafialové žiarenie 
môže byť pre nás nebezpečné v závislosti od 
jeho vlnovej dĺžky. UVA sú najdlhšie, UVB majú 
strednú dĺžku a UVC lúče majú najkratšiu vlnovú 
dĺžku.

Aký bol školský rok 2008/2009 v Základnej škole v Polomke?
Základnú školu v Polomke navštevovalo k 30.6.2009 222 žiakov, z toho 85 na I.st., 137 
na 2. stupni. Z nich prospelo 217 žiakov. Na 1. stupni neprospela 1 žiačka, ktorá bude 
opakovať 4. roč. a na 2. stupni neprospeli 4 žiaci, z toho 1 bude opakovať ročník a ďalší 
3 ukončili školskú dochádzku. Na návrh triednych učiteľov schválila pedagogická rada 
21 výchovných opatrení za nevhodné správanie, porušovanie školského poriadku a za 
neospravedlnené hodiny. Znížené známky zo správania 2. stupňa 3 žiakom, zníženú 
známku zo správania 3. stupňa 4 žiakom, zníženú známku 4. stupňa 1 žiakovi ,pokarhanie  
riaditeľom školy 10 žiakom a pokarhanie triednym učiteľom  1 žiakovi. Za výborné 
správanie a reprezentáciu bolo udelených 11 pochvál triednym učiteľom. 

piáda mladých ochrancov CO, Na bi-
cykli bezpečne, Policajt – môj kama-
rát, Zdravotné hliadky mladých, Pre-
hliadka detských folklórnych súborov, 
Okresné kolo volejbalu, Jarunkovej 
jar, Horehronská valaška, Slávik Slo-
venska, Majstrovstvá okresu v atletike, 
Horehronská vybíjaná, „Okolo Mostár-
ne“, Majstrovstvá obce v cyklokrose, 
Majstrovstvá Horehronia v cezpoľnom 
behu, Pečenie perníkov,  O pohár sta-
rostu obce Beňuš, krajská prehliad-
ka divadelných súborov, Mix volej-
bal, ekologická korešpodenčná súťaž 
, Ekosúťaž, Majstrovstvá obce v cyk-
lokrose, celosl. EXPERT, Matematic-
ký Klokan, Biblická olympiáda
Okrem toho sme uskutočnili mno-

ho školských súťaží ako:
   Vianočný turnaj v stolnom tenise,“ 
O vianočnú ozdobu – strelecké pre-
teky,  Novoročná latka, Rope skiping, 
Hore schodmi – dole schodmi, Škol-
ské atletické súťaže, Majstrovstvá ško-
ly v lyžovaní, Majstrovstvá školy v plá-
vaní, OFDaM, Múdra sova, Deň Eu-

rópy, Voňavé Vianoce, Kvíz o histórii 
Horehronia, Výtvarná súťaž „Ja a môj 
svet, Spevácka súťaž „Slávik“
   Najúspešnejší žiaci našej školy, kto-
rí uspeli v rôznych vyššie spomenu-
tých súťažiach na rôznych úrovniach: 
Matúš Maruškin-2A
Andrej Ševc-3A
Martin Rosina-4A
Tomáš Kúkol-4A
Bronislava Ďurčová-4A
Barbora  Fiľová-4A
Branislav Dupák-5A
 Paula Pisárová-5A
Terézia Tomajková-7A
Erik Greguš-8A
Dagmar Cesnaková-9A
Katarína Michalcová-9A
Janka Čelková-8A
Silvia Šuchaňová-8A
Zuzana Buvalová-8A
Pavol Švidraň-6A
Erika Hájiková-3A
Miriam Kánová-3A
Magdaléna Omastová-3A
Peter Fedor-4B

Veronika Vernárska-4A
Nikola Hvolková-4B
Nikola Maruškinová-2A
Erika Hájiková-3A
Romea Rusnáková-4A
Kamil Ševc-5A
Pavol Švidraň-6A
Mikuláš Sakáč-7A
Miriam Bošeľová-8A
Patrik Spevák-8A
Filip Vojtko-6A
Pavol Švidraň-6A
Martina Bodnáriková-6A
Radka Piliarová-6A
Miroslava Šušorová-6A
Zuzana Buvalová-8A
Lýdia Martinelliová-7A
Lucia Babničová-7A
   Pokračovali sme aj v príprave a re-
alizácii projektov, ktoré skvalitnia vy-
učovací proces a prispejú k výcho-
ve a vzdelávaniu žiakov pokračova-
nie projektov 
- Škola podporujúca zdravie 
- Cesta k emocionálnej zrelosti 
- Primárna prevencia
príprava projektov
- Projekt „Otvorená škola“ –oblasť 
športu
- Projekt na jazykové laboratórium
- Projekt „Otvorená škola“ –oblasť IKT
- Projekt na šport  - Nadácia  VUB
realizácia projektov 
- Školská mliečna liga – Danone
- „Výlety za umením“

ďalšie aktivity, ktoré škola
organizovala:

cezpoľný beh - regionálna
cyklistické preteky – obecná súťaž
„Šarkaniáda“ v spolupráci s RZ a OZ 
TREND
Mesiac úcty k starším – pozdravy dô-
chodcom,
Čaro Vianoc – výstavka prác žiakov                                     
Stretnutie pod vianočným stromčekom 
– tradičná rozlúčka so starým rokom
Polročné šantenie – karneval 
Lyžiarske preteky o Majstra školy
Veľkonočná výstavka prác
Športovec roka – 12. ročník
Deň narcisov  - prispeli sme sumou  
cca  527€
Skvelý deň –v spolupráci s RZ,
Zber papiera – 10 475 kg,
Vydávanie časopisu Záškolák

A na úplný záver
 Chcem vysloviť poďakovanie všetkým 
pedagógom za ich úsilie a snahu dať 
Vám – žiakom čo najviac vedomostí 
a skúseností, ďakujem patrí aj ostat-
ným zamestnancom školy za to, že za-
bezpečovali plynulý chod školy a ro-
dičom za podporu a pomoc pre školu 
v rôznych oblastiach.
Želám Vám všetkým  krásne prázdni-
ny a dovolenku, aby sme sa  septem-
bri vrátili do školy oddýchnutí, zrelaxo-
vaní a hlavne s novou chuťou do prá-
ce a novými peknými predsavzatiami. 

- riaditeľka ZŠ

Slnečné lúče a ideálny letný režim pre bezpečné opaľovanie
Prázdniny sa začali a nastal čas dovoleniek a ciest za oddychom. Najradšej chodíme asi všetci k moru alebo niekam k vode,

kde je teplo a slnečno. A práve slniečko je počas dovolenky naším nepriateľom.
   Každý z nich preniká atmosférou Zeme a 
ovplyvňuje naše zdravie rôznymi spôsobmi. UVB 
lúče sa vstrebávajú do pokožky a môžu spôsobiť 
rakovinu kože zmenou správania kožných 
buniek. Ovplyvňujú spodné vrstvy kože, kde sa 
nachádza kolagén a elastín, ktoré sa pôsobením 
týchto lúčov rozpadajú, čo má za následok vznik 
vrások. Taktiež oslabujú drobné cievky v koži, 
čím sa do ostatných častí kože nemôžu dostávať 
výživné látky pre udržanie jej správnej funkcie. 
Najvyššiu intenzitu majú v čase od 10 do 14 
hodiny.

   UVA lúče môžu byť rovnako škodlivé. 
Vstrebávajú sa do pokožky a prechádzajú hlbšie 
do kože, kde sa kumulujú po celý deň. Dokážu 
preniknúť aj cez sklo a plasty.
UVB a UVA žiarenia môžu poškodiť ochranné 
vrstvy oka ako je rohovka. Výsledné poškodenie 
šošovky a sietnice môže spôsobiť sivý zákal 
alebo poruchy v ostrosti videnia. Slnko 
ovplyvňuje aj náš imunitný systém, ktorý 
škodlivé lúče slnka narúšajú. Najmä biele krvinky 
zodpovedné za zničenie nepriateľov v našom 
tele, sú týmito lúčmi poškodzované. Čo vedie 
neskôr k zníženiu účinnosti imunitného systému 

a ohrozeniu zdravia prítomnosťou vírusov a iných 
ochorení. UVC lúče sú absorbované v ozónovej 
vrstve. Keďže vplyvom freónov, výfukových 
plynov a iných exhalátov sa ozónová vrstva 
neustále zväčšuje, tým UVC lúče prechádzajú a 
vstrebávajú sa do našej kože, čo môže mať za 
následok tiež vznik rakovinových buniek.

Ako sa chrániť?
   Je zrejmé, že vyhnúť sa slnečnému žiareniu 
nedá, ale mali by sme sa pokúsiť predísť 
nadmernému ožarovaniu ultrafialovými lúčmi. 
Približne 20 minút denne na slnku stačí telu na 
výrobu vitamínu D pre dennú potrebu. Štúdie 
preukázali, že vitamín D môže zabrániť až 
77% zo všetkých zhubných nádorov. Taktiež 
pri nedostatočnom množstve vitamínu D 
vedie u starších ľudí k problémom s kosťami. 
Limity pôsobenia slnka sú individuálne a 
variabilné. Inými slovami, čo je prospešné pre 
vašu pleť môže byť nebezpečné pre druhých s 
rovnakým typom kože.

 Ideálny režim slnenia
   Niekoľko týždňov alebo dní pripravujte svoje 
telo na slnečné lúče množstvom vitamínov, 
antioxidantov. Vyhnite sa priamemu pôsobeniu 
slnku v čase od 11 do 16 hod.
   S opaľovaním začínajte postupne - každý deň 
pôsobenie slnečných lúčov predlžujte použite 
vhodné prírodné opaľovacie prípravky ešte 
pred začiatkom slnenia, opaľujte sa s rozumom. 
Nadmerné opaľovanie vedie k predčasnému 
starnutiu a rakovine kože držte sa odporúčaných 
dôb opaľovania pre daný fototyp kože. 
Dostatočne hydratujte pokožku a telo, pite aspoň 
3 l tekutín denne. Ideálne sú nesladené nápoje.
   Nepoužívajte syntetické voňavky a 

parfumovanú kozmetiku. Pokožka sa nimi stáva 
fotosenzibilná a môžu spôsobiť pigmentové 
škvrny a podráždenia, vždy po slnení aplikujte 
na pokožku prípravky určené po opaľovaní. 
Pozor na prehriatie organizmu a s tým súvisiace 
mdloby, nízky krvný tlak a úpal - ako prevenciu 
noste svetlé prírodné, ľahké materiály, klobúky a 
ochranné slnečné okuliare

Aký je fototyp vašej kože?
   Každý človek je individuálne vnímavý na 
UV žiarenie. Okrem základných buniek sa v 
pokožke nachádzajú bunky tvoriace kožné 
farbivo - melanín. Ich genetická výbava 
určuje fototyp kože.
Fototyp I - koža je extrémne citlivá, svetlá, 
s minimálnym množstvom pigmentu, už 
po 10-minútovom pobyte na slnku reaguje 
začervenaním, neskôr lúpaním pokožky. Títo 
ľudia majú svetlé alebo ryšavé vlasy. Ochrana 
pred slnkom je nevyhnutná.
Fototyp II - citlivosť kože ľudí tohto fototypu 
je miernejšia, začervenanie nastáva po 10 – 
20 minútach na slnku, ale takisto zhnednutie 
nemožno očakávať. Vlasy sú orieškové, ryšavé. 
Používanie ochranných prostriedkov nevyhnutné.
Fototyp III - začervenanie kože týchto 
tmavovlasých ľudí nastáva po 20 - 30 minútach, 
neskôr pokožka zhnedne, znášanlivosť slnečných 
lúčov je dobrá.
Fototyp IV - prímorský typ - snedá pokožka, 
začervenanie kože vzniká po 45-minútovej 
expozícii slnečným lúčom, znášanlivosť je teda 
veľmi dobrá. Ide o ľudí s hnedočiernymi až 
čiernymi vlasmi.
Fototyp V a VI - etnicky veľmi tmavé rasy. 

Zdroj: internet 


