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2% z vašich daní
Rozhodovanie o 
strednej škole
Horehronský viac-
hlasný spev
Výsledky volieb
Vyžrebovanie futba-
lových zápasov

   Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady na rok 2016, sa stanovil poplatok 
za zvoz TKO nasledovne:
12 € - na osobu v domácnosti,  ktorá neseparuje odpad
10 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
5 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť potvrdenie 
z internátu alebo školy
5 € - občania pracujúci v Bratislave alebo v Košiciach, alebo v zahra-
ničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy.
   Poplatok na rok 2016 je možné uhradiť každý pracovný deň v čase 
od 7.00 -11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii úseku VVS v kultúrnom 
dome vchod zozadu KD.
   Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minulom roku uplatnili zľavu 
na poplatku za TKO a nedoložili pracovnú zmluvu alebo potvrdenie o 
návšteve školy, aby ho predložili pri úhrade poplatku za rok 2016. V 
opačnom prípade budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.

Plán zvozu odpadu
Oznamujeme občanom, že poplatok za zber a likvidáciu 
tuhého komunálneho odpadu na rok 2016 môžu uhradiť v 
kancelárii VVS (vchod zozadu kultúrny dom). Po úhrade 
poplatku občania obdržia harmonogram zvozu TKO ako aj 
zvozu separovaného odpadu na celý rok 2016. Najbližšie sa 
zvozy budú konať v nasledovných termínoch:

TKO - 28. 3. 2016
Separovaný - 5. 4. 2016

Odpad je potrebné triediť na druhy tak ako bolo doteraz ob-
vyklé, okrem pneumatík (o novom zákone o odpadoch sme 
písali v decembrom čísle 12/2015).

Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom úrade v Polomke, pozýva občanov 
na 2. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční 
v nedeľu 20.03.2016 od 13:00 hod. v telocvični. Kategórie súťažiacich budú známe po 
prezentácií. Prezentácia hráčov bude od 12:30 hod. do 13:00 hod v telocvični.

   Uplynulo už sedem rokov od závažnej dopravnej neho-
dy s tragickými následkami na našom železničnom prie-
cestí. Nezabudli sme a ani nikdy nezabudneme. Nedá 
sa. 21. február bude navždy čierny deň.

   Starosta obce pán Lihan 
privítal na zasadnutí po-
slancov obecného zastupi-
teľstva a ostatných prítom-
ných. Podľa prezenčnej 
listiny konštatoval, že na 
zasadnutí obecného zastu-
piteľstva je prítomná nad-
polovičná väčšina poslan-
cov, čím bolo zasadnutie 
uznášania schopné.
   Vedením zápisnice z 
rokovania poveril Dianu 
Ďurčenkovú a Bc. Milotu 
Koroncziovú, referentky 
obecného  úradu. Za ove-
rovateľov správnosti zápis-
nice z rokovania určil doc. 
Ing. Jaroslava Varechu, 
PhD. a Mgr. Františka He-
retu. 
   Starosta obce predložil 
na schválenie program ro-
kovania obecného zastupi-
teľstva. Po vznesení návr-
hov o doplnení do progra-
mu podujatie Horehronský 
Bučník a zmeny VZN č. 
37/2008 o povinnom zápi-
se dieťaťa, bol program bol 
všetkými hlasmi schválený.  
   Starosta obce predložil 
návrh, aby do návrhovej 
komisie boli zvolení po-
slanci: Roman Kohút, Ing. 
Jozef Guzma, Ing. Marian 
Jagerčík. K návrhu neboli 
žiadne pripomienky a ná-
vrhová komisia bola jedno-
myseľne zvolená.
   Pán Ing. Svetlák, hlavný 
kontrolór, predložil správu 
o plnení uznesení obec-

ného zastupiteľstva a kon-
trolnej činnosti. Kontrolná 
činnosť sa vykonáva pod-
ľa plánu práce na rôznych 
úsekoch nášho hospodáre-
nia. Obecné zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie správu 
o plnení uznesení  obecné-
ho  zastupiteľstva  a kon-
trolnej činnosti. 
   Zhodnotenie stavu bez-
pečnosti a vývoja krimina-
lity za rok 2015 písomne 
zaslali z OO PZ Pohorelá. 
Štatisticky vykázali počet 
priestupkov a trestných 
činov na území obce Po-
lomka za uplynulý rok. 
   Poslanci schválili plán 
kultúrno- výchovnej činnos-
ti na rok 2016. Inventarizá-
cia majetku Obce Polomka 
bola vykonaná na základe 
pokynu starostu obce zo 
dňa 27. 11. 2015 v zmys-
le zákona č. 369/1990 Zb., 
zák. č. 138/1991 Zb. a v 
zmysle zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve a to 
vo všetkých úsekoch a 
ostatných organizačných 
jednotkách riadených ob-
cou. Inventarizácia bola 
vykonaná k 31.12.2015. 
Obecné zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie správu o 
výsledku inventarizácie za 
rok 2015.
   Následne sa poslanci za-
oberali projektom Penzió-
nu na Ul. SNP, jeho oprave, 
údržbe a využití, osadením 
autobusových zastávok pri 

závode Rettenmaier a Ul. 
SNP a žiadosťou o odkú-
penie obecného bytu na Ul. 
osloboditeľov č. 4, na kto-
rý bude vyhlásená verejná 
súťaž.     
   Starosta obce informo-
val poslancov o krokoch 
horehronských obcí vyplý-
vajúcich z nového zákona 
o odpadoch. Všetky obce 
na Horehroní sa dohodli, 
že podpíšu zmluvu s Envi-
pack. Zberová spoločnosť 
by mala byť naša s.r.o. S 
inou spoločnosťou by sme 
mali vytvoriť kontajnery, 
zhoršila by sa separácia. 
Čiže kontajnery asi nie. 
Ak by to bola naša s.r.o., 
musíme rozšíriť živnosť 
s.r.o. a zaregistrovať sa 
na Okresný úrad životné-
ho prostredia. S.r.o. potom 
uzavrie zmluvu s obcou a 
Envipackom. Zberová spo-
ločnosť by si zabezpečila 
odberateľov na odpad. Mu-
síme nadviazať spoluprácu 
s distribútorom ohľadom 
pneumatík. Problém je s 
plechovicami. Čakáme 
vyhodnotenie Envirofon-
du, budeme musieť urobiť 
vodu v Hámre, treba nad 
tým uvažovať. Na jeseň by 
sme to mohli spraviť.
   Mali by sme uvažovať 
o postavení vyhliadkovej 
veže na  Bučníku.

D.Ď

Čierny deň

Nedá sa chvíľu nepostáť,
núti ťa čosi spomínať,
mnoho a mnoho, mnoho ráz
chrbát sťahuje ostrý mráz.
Teraz už po siedmych rokoch
žijete v čase krokoch
v srdciach boľavých vám blízkym,
neradíte sa k predstavám hmlistým.
S bázňou a pietou sa tu koríme,
za pokoj duší prosíme.

Mária Oceľová

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Stolnotenisový turnaj

Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do-
plnkov starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 18.2.2016.
Ospravedlnení: MUDr. Dušan Maruškin, Mgr. Ivana Šandorová, Ing. Vladimír Hrablay
Neospravedlnený: Roman Bešina

Program rokovania:
1/   Otvorenie
2/   Voľba návrhovej komisie
3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti 
4/   Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2015
5/   Schválenie plánu kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2016
6/   Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2015 
7/   Rôzne
8/   Interpelácia a diskusia
9/   Záver



Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť. 
Smútok a ticho dolieha na náš dom, 
veľmi nám chýbaš, Štefan drahý v ňom. 

   Dňa 21.12. sme si pripomenuli smutné 
tretie výročie smrti a 16. 1. 2016 nedožité 
65-te narodeniny nášho drahého

Štefana Kaštankina
So zármutkom v srdci spomína manželka Anna, syn 
Marián s rodinou, dcéra Monika s rodinou, vnúčatá 

Monika, Dávid, Nikol a Natálka, brat Milan s rodinou, 
svokra a sestry Vierka a Marta s rodinami

...
Odišiel si Ivko, nechal si nám len žiaľ.
Opustil si všetko, čo si tak miloval.

   Dňa 7. apríla sú dva roky čo nás na-
vždy opustil náš milovaný syn

Ing. Ivan Pohorelec
S nehynúcou láskou v srdci spomínajú 

smútiaci rodičia a ostatná rodina

SPOMÍNAME
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INZERCIA

v mesiaci marec

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2016

Spolok pre obnovu kultúry a tradícií
BREZINKY
IČO: 42303907
Adresa: 97666 Polomka,
Clementisova 7

Spolok HOMÔLKA
IČO: 42312841 
Adresa: Polomka, Janka Kráľa 10

BELKO MOTO TEAM
IČO: 35980389
Adresa: 97666 Polomka, Sládkovičova 
33

SPOLOK PRE OBNOVU DEDINY
IČO: 37820150
Adresa: 97666 Polomka, Kukučínova 3

Tradície, Rozvoj, Ekológia Našej Dediny 
(TREND)
IČO: 35986620
Adresa: 97666 Polomka, Polomka

Telovýchovná jednota TATRAN Polomka
IČO: 17060362
Adresa: 97666 Polomka,
Osloboditeľov 12

Rodičovské združenie pri Základnej
škole v Polomke
IČO: 37832328
Adresa: 97666 Polomka,
Komenského 34

Pumpa fit-klub Polomka
IČO: 42187958
Adresa: 97666 Polomka, Jesenského 4

Občianske združenie pri Súkromnej
základnej umeleckej škole v Polomke
IČO: 35991402
Adresa: 97666 Polomka,
Osloboditeľov 8

Občianske združenie HASIČ 
IČO: 42306604
Adresa: 97666 Polomka, Štúrova 87

Narodení: 0
Prihlásení:  Gajdová Zuzana, Komenského 26
 GolianováLiliana,      -„-

Odhlásení: Urgela Miroslava, Sládkovičova 24
 Urgela Matúš,       -„-
 Rydzoň Radoslav, Osloboditeľov 13
 Mgr. Michalisková Marianna, Sama Chalupku 47
 Michalisko Kristián,   -„-
  
Zomretí:  Kubušová Oľga, Ždiarska 51, 58 r.
 Saksa Jozef, Nová 17, 90 r.
 Spišiaková Anna, SNP 58, 87 r.  
 Harvan Ervín, Hronská 26, 51 r. 

Počet obyvateľov k 29. 2. 2016   -   2990

Marta Vešťúrová, Komenského 48, 93r. 
Anna Mesiarkinová, Komenského 74, 85 r.
Emília Vernárska, Komenského 101, 92 r.

Mária Guzmová, Kukučínova 17, 103 r.

Nech Vám šťastie s láskou svieti,
nech Vám žičí osud Váš.
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám pri vašom jubileu zaželať.

Neprehliadnite

Predám auto Škoda Fabia 
– rok výroby 2009, najaz-
dených km cca 15500, cena 
dohodou. Info: 0908224083

...
Kúpim pamokový pendlík, 
činovatný obrušťok, čipko-
vané oplecko – všetko iba 
v dobrom stave. Ponúknite.
Tel: 0907113548

   Prihlášku možno podať 
na dve stredné školy alebo 
na dva odbory vzdelávania 
tej istej strednej školy. Ak sa 
žiak hlásil na strednú školu s 
talentovými skúškami a neus-
pel na nich, má možnosť po-
dať si ďalšie dve prihlášky na 
bežné stredné školy.
   V aktuálnom školskom roku 
je na základných školách 
a špeciálnych základných 
školách približne 40 000 de-
viatakov. Podľa prieskumu 
záujmu na ZŠ realizovaného 
školskými výpočtovými stre-
diskami by si chcelo podať 
prihlášku na talentové odbo-
ry niečo viac ako 8 000 žia-
kov, pričom takmer polovica 
z nich by chcela študovať na 
bilingválnom či športovom 
gymnáziu.
   V prípade bežných škôl pre-
javili žiaci najväčší záujem o 
gymnáziá a stredné odborné 
školy. Ďalej nasledovali ob-
chodné akadémie, stredné 
odborné školy obchodu a 
služieb a stredné zdravot-
nícke školy. Celkovo stredné 
školy nahlásili školským vý-
počtovým strediskám takmer 

Rozhodovanie
o strednej škole
Žiaci základných škôl a ich rodičia sa budú v týchto týž-
dňoch rozhodovať, ktorú strednú školu si vybrať. Najme-
nej času mali v prípade, ak zvažovali štúdium odboru, na 
ktorý školy robia talentové skúšky. Na tie museli podať 
prihlášky riaditeľovi ZŠ už do 20. februára 2016. Ak chcú 
pokračovať v štúdiu na bežnej škole či na osemročnom 
gymnáziu, majú čas tak urobiť do 10. apríla 2016. 

65-tisíc voľných miest, ktoré 
by chceli obsadiť v školskom 
roku 2016/17.
   Prihlášky na stredné ško-
ly si budú podávať aj žiaci 5. 
ročníka ZŠ, ktorí by chceli 
pokračovať v štúdiu na osem-
ročných gymnáziách.
   Prijímacie skúšky čakajú 
všetkých žiakov, ktorí si vybe-
rú odbor s maturitou. Na väč-
šine škôl sú prijímacie skúšky 
zo slovenského jazyka a lite-
ratúry a matematiky. Odborné 
školy môžu podľa zamerania 
overovať vedomosti aj z iných 
predmetov, ako sú napríklad 
fyzika, chémia, prírodopis či 
cudzie jazyky. Bez skúšok 
môžu školy prijať iba tých 
žiakov, ktorí v Testovaní 9 
dosiahli viac ako 90-percent-
nú úspešnosť zo slovenčiny 
a zároveň aj matematiky.
   Riaditeľ strednej školy pri 
rozhodovaní o prijatí taktiež 
zohľadní, či je uchádzač 
úspešným riešiteľom pred-
metovej olympiády alebo ví-
ťazom súťaže, ktorá súvisí s 
odborom vzdelávania, o ktorý 
sa uchádza. Tiež prihliada na 
výsledky dosiahnuté v celo-

slovenskom testovaní žiakov 
9. ročníkov základných škôl 
Testovanie 9.
   Na stredných školách ove-
rujúcich športové, talentové 
alebo iné špeciálne schop-
nosti a nadanie uchádzačov 
sa prijímacie skúšky budú 
konať v termíne od 25. mar-
ca do 15. apríla 2016. Presný 
termín skúšok si určí každá 
škola zvlášť.
   Prvý termín prijímacích skú-
šok na bežné stredné školy 
je naplánovaný na pondelok 
9. mája 2016, druhý termín 
je vo štvrtok 12. mája 2016. 
Výsledky prijímacích skúšok 
musí škola zverejniť na svojej 
výveske do troch dní odo dňa 
konania druhého termínu.
   Ak žiak nebol prijatý v 
riadnom termíne na žiadnu 
strednú školu, môže si po-
dať ešte jednu prihlášku na 
školu, ktorá prijíma v druhom 
kole. Rozhodnúť o vypísa-
ní prípadného druhého kola 
musí riaditeľ školy najneskôr 
6. júna a samotné prijímacie 
skúšky sa potom uskutočnia 
21. júna 2016.
   Podrobné informácie o po-
nuke stredných škôl nájdete 
na stránke Školských vý-
počtových stredísk.

Správa z MŠVVaŠ SR
Daniela Škvarková

SŠÚ

Aj v našej obci pôsobia organizácie, ktoré sa uchádzajú o 2% z va-
šich daní. Prejavte patričnú dávku lokálpatriotizmu a vyberte si jednu 
z nich, ktorej finančnú podporu poukážete. Všetky potrebné tlačivá 
nájdete na www.rozhodni.sk

Zmena otváracích hodín
Predajňa potravín a krmo-
vín na Ulici Novej č. 14 v 
Polomke od 1.4.2016

Pondelok: Zatvorené
Utorok: 12.30 – 16.30
Streda: 12.30 – 16.30
Štvrtok: 12.30 – 16.30
Piatok: 12.30 – 16.30
Sobota: 8.00 – 12.00
Nedeľa: Zatvorené
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1 Strana TIP - 7 hlasov 
2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) – 4 hlasy
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) – 95 hlasov
4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník – 1 hlas
5 ŠANCA – 11 hlasov
6 SME RODINA - Boris Kollár – 73 hlasov
7 Strana zelených Slovenska – 6 hlasov
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO – 0
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Keresztény demokrata Szövetség- 0
10 VZDOR - strana práce - 0
11 MOST – HÍD- 30 hlasov
12 Slovenská národná strana - 130 hlasov
13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia - 0
14 Komunistická strana Slovenska - 12 hlasov
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana - 4 hlasy
16 SMER - sociálna demokracia - 484 hlasov
17 Kresťanskodemokratické hnutie - 57 hlasov
18 Slovenská občianska koalícia - 12 hlasov
19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - 208 hlasov
20 SIEŤ - 60 
21 Strana maďarskej komunity - MagyarKözösségPártja - 0
22 PRIAMA DEMOKRACIA - 2
23 Sloboda a Solidarita - 110 hlasov

   Termín na predloženie návrhov je 
podľa pravidiel UNESCO do 31. mar-
ca 2016. Prípravu nominačného spi-
su zastrešuje Centrum pre tradičnú 
ľudovú kultúru. Pri príprave nominá-
cie však intenzívne spolupracuje i s 
predstaviteľmi horehronských obcí a 
miestnymi folklórnymi súbormi a sku-
pinami. Z odborného hľadiska dozerá 
na nomináciu externá spolupracov-
níčka Centra pre TĽK a expertka na 
nehmotné kultúrne dedičstvo Ľubica 
Voľanská z Ústavu etnológie SAV.
   Každá nominácia, ktorá je pred-
kladaná do zoznamu UNESCO musí 
okrem odborne pripravených textov 
obsahovať tiež foto a najmä video 
dokumentáciu prvku. V medziná-
rodných komisiách sa dbá najmä na 
to, aby sprievodná dokumentácia 
zachytávala život prvku v jeho ak-
tuálnej, súčasnej podobe. Z tohto 
dôvodu zorganizovalo Centrum pre 
TĽK v obciach Horehronia stretnutie 
so samotnými nositeľmi viachlasné-
ho spevu. Počas uplynulého víkendu 
(26. - 28. februára 2016) tak pracov-
ný tím v zložení: Michal Veselský, 

   Týmto sa chceme 
poďakovať Obecné-
mu úradu Polomka za 
poskytnutie priesto-
rov kultúrneho domu 
pri realizácií hudob-
no-preventívnej akti-
vity „Maj rád druhého 
ako hudbu“ konanej dňa 20.02.2016, 
ktorú organizoval Detský domov „Sl-
niečko“ Polomka v spolupráci s OR 
PZ Dolný Kubín - kpt. Mgr. Tiborom 
Šándorom. Vysoko oceňujeme myš-
lienku prepojiť ľudovú hudbu s teóriou 
bezpečnosti na cestách. Dúfame, že 
v rámci ďalších preventívnych aktivít 

Výsledky volieb do NR SR 5.3.2016

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov – 2435
Počet vydaných obálok – 1336

Účasť – 54,86%

Horehronský viachlasný spev
ašpiruje na zápis do UNESCO

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľud-
stva by sa mohol obohatiť o ďalší slovenský prvok. Prvok, ktorý sa 
bude uchádzať o miesto v Reprezentatívnom zozname nehmotného 
kultúrneho dedičstva ľudstva je Horehronský viachlasný spev. Roz-
hodla o tom Odborná komisia, ktorá vyberala spomedzi všetkých 
doteraz zapísaných prvkov v Reprezentatívnom zozname nehmot-
ného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Miroslav Hanák, Oskar Lehotský a 
externý kameraman Martin Kleibl 
zdokumentoval obrazovo a zvukovo 
prejavy viachlasného horehronské-
ho spevu v obciach Heľpa, Šumiac, 
Telgárt a Polomka. Nakrúcania sa zú-
častnili folklórny súbor Šumiačan zo 
Šumiaca, folklórne skupiny Heľpan 
z Heľpy, Telgárt z Telgártu, Závačan 
zo Závadky nad Hronom a Brezinky z 
Polomky. Dokumentoval sa i priebeh 
nedeľnej liturgie v kostoloch v Šumia-
ci a Telgárte, kde má viachlasný spev 
nezastupiteľné miesto dodnes.
   O horehronskom viachlasnom spe-
ve by mala medzinárodná komisia 
rozhodovať až koncom roka 2017.
   Doteraz sú v zoznamu UNESCO 
zapísané tri slovenské prvky: Fujara 
- hudobný nástroj a jeho hudba, Ter-
chovská muzika a Gajdošská kultú-
ra. V minulom roku bola predložená 
spoločná - nadnárodná nominácia s 
Českou republikou pod názvom Slo-
venské a české bábkarstvo, o ktorej 
by sa malo rozhodovať koncom roka 
2016.

www.ludovakultura.sk

Maj rád
druhého

ako hudbu

bude naša vzájomná 
spolupráca pokračo-
vať.
   Zároveň ďakujeme 
pedagógom a deťom 
zo ZŠ Polomka, kto-
rí si našli čas a prišli 
nás svojou účasťou 

podporiť.
   Všetci prítomní si odniesli nezabud-
nuteľný kultúrny a zároveň náučný 
zážitok.

Mgr. Syčová Emília,
Mgr. Ďuricová Dana

DeD „Slniečko“
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   V kategórií chlapcov sme mali štyri družstvá. Týždeň pred súťažou 
ochoreli dvaja súťažiaci a tak sme piatok pred súťažou museli robiť 
zmeny v zaradení do družstiev a vybrať náhradníkov na ich posty. 
Nebolo jednoduché za pár hodín dotrénovať to, čo chalani trénovali 
pár mesiacov. Takáto zmena oslabila naše družstvá. No prihlášky boli 
poslané a ostatní zostávajúci členovia odhodlaní bojovať. V deň sú-
ťaže sa stretlo v dohodnutú hodinu o ďalších dvoch chlapcov menej. 
Je mi veľmi ľúto, že nedali vedieť, že na súťaž nejdú, len sa jed-
noducho nedostavili. Nesklamali len mňa, ale aj svojich kamarátov. 
Pre nich jednoduché nezúčastniť, pre ostatných obrovský problém. 
Zrazu som stála pred rozhodnutím čo ďalej, boli len dve možnosti, 
buď pošlem jedného chlapca, ktorý sa dostavil domov alebo rozložím 
všetkých, ktorí prišli do družstiev tak, aby v každom boli 4 základní 
členovia a jeden náhradník z iného družstva (pravidlá pre zimnú časť 
hry PLAMEŇ pripúšťajú náhradníka v družstve, musí však byť do-
držané pravidlo, že 1 súťažiaci môže bežať len vo svojom družstve 
a v jednom ako náhradník. Bolo mi ľúto niekoho vylúčiť, a tak som 
zvolila druhú možnosť. Napriek veľkému hendikepu sa naše družstvá 
umiestnili na prvých troch miestach. Súťažili sme v zložení na:
1. mieste - Marcel Móc, Matúš Homola, Jozef Šuchaň, Adam Štulraj-
ter, Maroš Bošeľa –náhradník,
2. mieste – Samuel Daniš, Miloš Roľko, Jakub Kohút, Dávid Štub-
niak, Marcel Móc – náhradník,
3. mieste – Samuel Siviček, Samuel Maruškin, Maroš Bošeľa, Gabri-
el Bukovina, Matúš Homola- náhradník,
10. mieste – Alex Fusek, Marko Sidor, Matej Šádek, Matúš Andreutti, 
Gabriel Bukovina-náhradník.
   Chlapci na 10. mieste boli vekovým priemerom najmladším druž-
stvom v kategórií chlapcov, napriek tomu neskončili najhoršie. V tejto 
kategórií súťažilo 12 družstiev. 

V kategórii dievčat sme zložili 3 družstvá. Dievčatá boli veľmi úspeš-
né. 
1. miesto obhájili minuloročné víťazky v rovnakom zložení, vidno, že 
dievčatá už nejaký ten čas spolu trénujú a sú zohraté. Stali sa aj 
celkovými víťazkami uzlovej štafety taktiež druhý rok po sebe. Mag-
daléna Omastová, Kristína Maruškinová, Viktória Zubáková, Alena 
Kubušová, Natália Maruškinová, 
2. miesto – Viktória Majerčíková, Viktória Pohančaníková, Simona 
Švidraňová, Michala Andreuttiová, Nikola Maruškinová,
3. miesto – vekovým priemerom najmladšie dievčenské družstvo na 
súťaži – Vanesa Tokárová, Lenka Šuchaňová, Michaela Skalošová, 
Kamila Kohútová, Lívia Kohútová. Pre najmladšie dievčatá bola táto 
súťaž premiérová, ukázali svoju veľkú šikovnosť v uzlovaní keď za 
sebou nechali aj staršie súperky. Celkovo v tejto kategórií súťažilo 
6 družstiev. 
   Na súťaži sme mali ešte jedno najnezabudnuteľnejšie družstvo. 
Toto družstvo síce súťažilo mimo poradia, z dôvodu nízkeho veku 
časti družstva, si nežrebovali uzol, ale naučili sa každá len jeden, ten 
na ktorý bola „najšikovnejšia“ a „najtalentovanejšia“. Tomuto družstvu 
patrí najväčší obdiv a pochvala, pretože v ich nízkom veku dokážu 
uzlovať a narábať s náradím, ktoré je väčšie ak ich ruky. Klobúk dole 
pred: Liliana Šádeková, Timea Kohútová, NataliaKubušová, Nikola 
Orgoňová, Dávid Ircha. 
   Nakoniec by som chcela všetkým, ktorí sa zúčastnili na II. ročníku 
zimného okresného kola hry „PLAMEŇ“  poďakovať za ich čas, chuť 
bojovať a ochotu zúčastniť sa. Ďakujem aj rodičom a starým rodičom, 
ktorí nás na súťaži sprevádzali, ale aj tým, ktorí nás na ňu dopravili. 
ĎAKUJEM                                                                   Ivana Tokárová
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   O poradí na druhom a treťom mieste rozhodlo skóre a o poradí na šiestom a siedmom mieste 
rozhodol vzájomný zápas. Po základnej časti nasledovalo semifinále. 
   V prvom semifinále sa stretlo 2. družstvo s 3., Fusek J. – Bodnárik P. a zápas skončil výsled-
kom 1:2. V druhom semifinále sa stretlo 1. družstvo so 4., BerkyMir. – Predajňa M. a zápas 
skončil výsledkom 3:1. V súboji o 3. miesto sa stretli zdolaní semifinalisti, Fusek J. – Predajňa 
M. a zápas skončil výsledkom 0:2. Vo finále sa stretli víťazi oboch semifinále, Bodnárik P. – Ber-
kyMir.  a zápas skončil výsledkom 3:2. Prvým trom družstvám boli odovzdané medaily a víťazné 
družstvo si odnieslo z turnaja cenu v podobe futbalových štulpni.

10. kolo 10. apríla 2016 o 15,30 hodine:
Polomka – Pohronská Polhora, 

11. kolo 17. apríla 2016 o 16,00 hodine :
Dolná Lehota – Polomka  

12. kolo 24. apríla 2016 o 16,00 hodine:
Polomka – Heľpa      

13. kolo 1. mája 2016 o 16,30 hodine:
Pohorelá – Polomka (Sobota)    

14. kolo 8. mája 2016 o 16,30 hodine :
Polomka – voľno  

15. kolo 15. mája 2016 o 16,30 hodine :
Čierny Balog „B“ – Polomka (Sobota)

16. kolo 22. mája 2016 o 17,00 hodine :
Polomka – Sihla

17. kolo 29. mája 2016 o 17,00 hodine:
Beňuš – Polomka  

18. kolo 5. júna 2016 o 17,00 hodine:
Polomka – Šumiac  

Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom úrade v Polomke zorganizovali 14.02.2016 
2. ročník halového futbalového turnaja, ktorý sa konal v telocvični v Polomke. Na tur-
naji sa zúčastnilo 7 družstiev. Hralo sa systémom každý s každým a prvé štyri družstvá 
postúpili do semifinále.

XXX Berky Mir. Bodnárik P. Predajňa M. Fusek J. Švidraň J. Bošeľa M. Berky Mar. Body Skóre Poradie

BerkyMir. XXX 3:1 2:1 3:1 2:1 5:0 4:1 18 19:5 1.

Bodnárik P. 1:3 XXX 1:2 0:0 2:1 1:0 3:0 10 8:6 3.

Predajňa M. 1:2 2:1 XXX 0:3 2:0 0:2 2:0 9 7:8 4.

FusekJ. 1:3 0:0 3:0 XXX 0:1 2:0 5:0 10 11:4 2.

Švidraň J. 1:2 1:2 0:2 1:0 XXX 2:2 0:0 5 5:8 5.

Bošeľa M. 0:5 0:1 2:0 0:2 2:2 XXX 1:2 4 5:12 7.

Berky Mar. 1:4 0:3 0:2 0:5 0:0 2:1 XXX 4 3:15 6.

Výsledky halového futbalového turnaja

Zloženie družstiev:
1 – Berky Mir., Buvala M., Kováč P.
2 – Bodnárik P., Dupák J., Švarka M., Pohančaník R.
3 – Predajňa M., Harvanka M., Vojtko F., Brozman M.
4 – Fusek J., Račák V., Kohút R.
5 – Švidraň J., Švidraň M., Sidor P., Nikel M.
6 – Bošeľa M., Hrablay N., Jankovič D.
7 – Berky Mar., Harvan J., Harvan M., Puška S.

Výsledky základnej časti:

2. B trieda dospelých – jarná časť
súťažného ročníka 2015/2016:

Vyžrebovanie futbalových zápasov

Mladí hasiči

Dňa 20.februára sme sa zúčastnili na zimnom okresnom 
kole hry „PLAMEŇ 2016“ v Závadke nad Hronom, súťažilo 
sa v troch disciplínach: štafeta 5x30m, uzlová štafeta a šta-
feta dvojíc.  Na túto súťaž sme sa začali pripravovať v ok-
tóbri, zložili sme 8družstiev po 5 súťažiacich. 

Celkové poradie turnaja:
Bodnárik P., Dupák J., Švarka M., Pohančaník R.
BerkyMir., Buvala M., Kováč P.
Predajňa M., Harvanka M., Vojtko F., Brozman M.
Fusek J., Račák V., Kohút R.
Švidraň J., Švidraň M., Sidor P., Nikel M.
Berky Mar., Harvan J., Harvan M., Puška S.
Bošeľa M., Hrablay N., Jankovič D.


