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Obec Polomka, regionálny literárny klub CLUB
POETICUM NÓVUM a pani Eva Hančáková

Plán zvozu odpadu
Šíri dobré meno
Polomky
Pamätník
Janka Kráľa
Bronzová karabína

2
Fašiangová zabíjačka

Vás pozývajú na prezentáciu knihy poézie “NÁŠ SVET“, ktorá sa uskutoční dňa 3. marca 2017 vo veľkej zasadačke na Obecnom úrade v Polomke.
Podujatie sa začína o 16, 30 hod. a má podobu poetického večera, kde sa poézia
bude snúbiť s ďalším umeleckým programom. Autorka p. Eva Hančáková, ktorá
v našej obci pôsobila ako pedagóg vyše 30 rokov, počas neho predstaví svoju knihu
a bude recitovať vlastnú poéziu v sprievode tanečných vystúpení a hudby.
Po skončení podujatia si budú môcť záujemcovia prezentovanú knihu zakúpiť.

Celoslovenská súťaž v pečení
a zdobení medovníkov,
Hybe 2017
16. 12. 2017 sme sa zúčastnili
14. ročníka Celoslovenskej súťaže
v pečení a zdobení medovníkov.
Je to prekrásne podujatie, ktoré je
neuveriteľne náročné na trpezlivosť
a vytrvalosť. Aj napriek tomu, že vybratí súťažiaci sa na súťaž dlho pripravujú,
sú talentovaní a zruční.
Našu školu a obec reprezentovala
súťažiaca dvojka: Viktória Pohančaníková a Denisa Vernárska.
Súťaž začala ráno o 8.00 hod. uvítacím kultúrnym programom, predstavením poroty, objasnením pravidiel
a časovým harmonogramom súťaže.
Súťažiaci robia bez pomoci dospelých.
Preto môžem len sedieť, pozerať sa
a radiť.
Súťažiaci dostanú kilogram cesta,
ktoré musia vymiesiť, spracovať, vyvaľkať, vykrojiť figúrky svojho budúceho
diela a porozkladať na plech. O upečenie sa starajú organizátori. Kým sa
medovníčky upečú, účastníci trikrát
preosejú navážený cukor, rozbijú a od-

delia bielka, vymiešajú z nich polevu
a pripravia sa na zdobenie. Medzitým
donesú medovníky, ktoré si deti samy
vyhľadajú. Rozložia si ich veľmi opatrne na stôl, lebo sú horúce a hlavne
krehké, a tak sa stane, že sa niečo pokazí či zlomí a súťažiaci riešia problém.
Ak je možnosť, urobia zničené diely
ešte raz. Ide o čas, zachovanie kľudu
a rozvahy. Je potrebné vyzdobiť asi
70 medovníčkov s prihliadnutím na
zostavenie kompozície. Medzitým sa
striedajú na obede, aby vládali dokončiť, čo majú. Vyzdobené, hotové
medovníčky si poukladajú do škatúľ
a vlastnoručne prenesú zo školskej
budovy do kultúrneho domu, kde na
chodbe má každé družstvo pripravený stôl na prezentáciu. Na zostavenie
majú asi 10 - 15 minút. Sedím a som
spokojná. Všetko stihli. V mojich očiach
sú ,,hviezdy“. Povedala som im to. A je
14.30, čakáme na vyhodnotenie poroty. Sme prví. Blahoželám!
AM

Foto: Štefan Németh
Skvelá akcia. Kto bol, vie. Kto nebol, dočíta sa v budúcom čísle.

Pozvánka
Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom zastupiteľstve v Polomke, pozýva
občanov na 3. ročník halového futbalového turnaja, ktorý sa uskutoční v sobotu 18.02.2017 od 13:00 hod. v telocvični. Na turnaj sa môžu prihlásiť trojčlenné
družstvá obyvateľov alebo bývalých obyvateľov našej obce, a to v deň turnaja od
12:30 hod. do 13:00 hod v telocvični

Plán zvozu odpadu

Oznamujeme občanom, že poplatok
za zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2017 si 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 2017. Najbližšie sa zvozy budú konať v nasledovných termínoch:

tKo
– 6. 3. 2017
separovaný – 7. 3. 2017
Na základe schváleného Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2017, sa stanovil poplatok za zvoz
TKO nasledovne:
12 € - na osobu v domácnosti, ktorá neseparuje odpad

Čestnosť sa
ešte nosí
Obrovské ďakujem chcem touto
cestou vysloviť pánovi Mariánovi Zubaľovi z Ulice Komenského 29, za jeho dobrý skutok.
Dokázal, že čestní a poctiví ľudia
ešte žijú.
Ďakujem veľmi pekne.
M.P

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 zahraničí – je
potrebné doložiť fotokópiu pracovnej
zmluvy.
Poplatok na rok 2017 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 2017. V opačnom prípade
budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.

výročie
tragédie

Uplynulo už osem rokov od závažnej dopravnej nehody s tragickými následkami na našom
železničnom priecestí. Nezabudli
sme a ani nikdy nezabudneme.
Nedá sa. 21. február bude navždy
čierny deň.
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SPOMÍNAME
Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 28. januára sme pripomenuli 16.
výročie úmrtia našej
milovanej manželky a
matky
Marty Buvalovej
S láskou a bolesťou v
srdci spomínajú manžel, dcéra Deniska, synovia Martin a Marek,
svokra, švagrovia a švagriná s rodinou,
súrodenci s rodinami, kmotrovci s rodinou a ostatná rodina a priatelia
Rok sa s rokom zišiel a je tu deň,
v ktorý si nám navždy odišiel.
Aj po treťom roku tá rana v srdci bolí
a zabudnúť na ten smutný deň nedovolí.
Dňa 16. februára si pripomíname
smutné tretie výročie
úmrtia nášho milovaného otca
Jozefa Buvalu
S bôľom v srdci spomína manželka, syn Vladimír, synovia Jozef a Ján
s rodinami, dcéra Alena kmotrovci s
rodinami a ostatná rodina.
Tvoj dom na Teba nezabudol, Ty žiješ
v pokolení svojom, čas osemdesiat rokov premohol, sláviš ich v kráľovstve
Božom. Za Teba Bohu vzdávame chvály,
Prijmi ho, Pane, do nebies slávy.
28. januára so smútkom a láskou si pripomínali nedožité 80.
narodeniny pána
Ing. Jána Oceľa
z Clementisovej ulice
manželka Mária, vnuci
Ondrej a Michal, nevesta Andrejka a sestra Anna s rodinou.
Slzy sú niekedy vzácnejšie ako úsmev.
Úsmev rozdávame skoro každému,
ale plačeme len pre toho,
na kom nám naozaj záleží.
Dňa 1. februára uplynul
rok ako nás opustila
naša drahá
Olinka Kubušová.
S láskou a úctou spomína celá rodina, kamarátky a známi.
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
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 5.februára sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia nášho milovaného

manžela, otca a starého otca
Michala Šimnu
S láskou spomínajú
manželka, syn Miroslav
a dcéra Jana s rodinami.
Vnúčatá Marián, Slávka,
Peter a Tomáš na starého otca s úctou spomínajú.
Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že
naša mama je niekde tam. Pri tom pohľade si slzy utierame a na ňu s láskou
spomíname. Náhle nás opustila, nestihla nám ani zbohom dať, srdcia naše
budú stále na ňu spomínať.
Dňa 23. februára si pripomenieme
druhé výročie od smrti
našej drahej mamičky
Eleny Horváthovej
S láskou a úctou spomínajú synovia František
a Vladimír s rodinami
Len ten, kto stratil koho
mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Kto
zomiera neodchádza, ale zostáva v srdciach tých, ktorí ju milovali.
Dňa 10. februára uplynuli dlhé a smutné tri roky, ako nás opustila naša
drahá mamička, stará
a prastará mama
Emília Šandorová
S úctou a láskou na
Teba, mama, spomína
a ďakuje Ti dcéra Janka
s rodinou a ostatná rodina
Len ten, kto stratil svojho najbližšieho,
ktorého mal rád A s ktorým prežil väčšinu svojho života pochopí, že stratil to, čo
mu už v živote nikto nenahradí a zostanú mu navždy na milovanú osobu len
spomienky.
Dňa 20. februára si pripomenieme
smutné desiate výročie odvtedy, ako
nás navždy opustila naša mama, stará
a prastará mama
Mária Vernárska
S veľkou láskou a úctou si na ňu spomína
syn Milan s manželkou,
vnuk Richard, vnučka
Zuzka s rodinou, pravnuci a ostatní príbuzní.
Odišla tíško, niet jej medzi nami,
v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 21. februára si pripomenieme
desiate
výročie úmrtia našej
milovanej
Anny Vojtkovej
S hlbokým zármutkom
si na drahú Hanku
spomínajú kolegovia
z obecného úradu.

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme vám všetkým, ktorí ste svojou prítomnosťou dňa 14. januára
2017 prispeli k dôstojnej rozlúčke s našim drahým Rudolfom Omastom, čím ste
zároveň zmiernili náš veľký žiaľ nad jeho stratou. Ďakujeme aj za všetky prejavy
sústrasti a kvetinové dary.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2017
Narodení :
Prihlásení :

O
1

Odhlásení :
Zomretí :

6
5

Počet obyvateľov
k 31.1.2017 2944

v mesiaci február
Harvanka Štefan
Mikloško Jozef

80 r.
85 r.

Prijmite kytičku šťastia, čo nikdy nezvädne a čarovný balíček zdravia, ktorý sa
nikdy neminie.
Oslávencom želáme všetko najlepšie, zdravie šťastie a optimizmus do ďalších
rokov života.

Pamätník Janka Kráľa
18. januára 2017 sa uskutočnilo na I. stupni školské kolo Pamätníka Janka Kráľa. Do tohto kola
postúpili žiaci z triednych kôl. Žiaci súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy. Výkony žiakov
hodnotila porota: PaedDr. Zlatica Kánová, Mgr. Anna Mesiarkinová, Mgr. Emília Mesiarkinová, Bc.
Andrea Pohančaníková. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili, pretože si vybrali
krásne texty a tieto texty zvládli naspamäť. Želám im, aby sa kniha stala aj naďalej ich dobrou kamarátkou. Zároveň ďakujem pani učiteľkám, ktoré pripravovali žiakov na umelecký prednes.
I. kategória
Poézia:
1.miesto: Lívia Popročiová (3.A trieda)
2.miesto: Kamila Kohútová ( 2.A trieda)
3.miesto: Patrik Oceľ ( 2.A trieda)
Miroslava Predajňová ( 4.A trieda)
Próza:
1.miesto: Liliana Tkáčiková (2.A trieda)
2.miesto: Kristína Tabernausová (4.A trieda)
3.miesto: Mia Maruškinová (3.A trieda)
Do okresného kola postúpili Lívia Popročiová a Liliana Tkáčiková.
V stredu 1.2. sme si pripomenuli osobnosť veľkého slovenského národovca,
revolucionára, štúrovca Janka Kráľa. Na
jeho počesť sa uskutočnilo školské kolo
recitácie slovenskej poézie a prózy pod
názvom Pamätník Janka Kráľa.V regionálnej učebni sa stretli súťažiaci 2.stupňa
ZŠ. Súťažili v dvoch kategóriách v poézii
i v próze. Prednes hodnotila porota v zložení PaeDr.Anna Černáková, Mgr.Mária
Orovčíková a Mgr.Jozef Lukáč.

II. kategória
V kategórii 5.-6.ročník próza:
1.miesto obsadila Veronika Bodáková
zo 6.A triedy, za ňou skončila druhá Juliana Lilková tiež zo 6.A triedy a tretiu
priečku porota prisúdila Bianke Furješovej z 5.A triedy.
V poézii-5.-6.ročník zvíťazila Paulína Heretová z 5.A triedy.
III. kategória
V najstaršej kategórii 7.-9.ročník sa súperilo len v poézii, kde dominovala žiačka
9.A triedy Denisa Vernárska, druhá skončila jej spolužiačka Alena Kubušová a o
3.miesto sa podelili žiačky 7.A triedy Mária Hrabovská a Terézia Hájiková.
Najlepší recitátori nás budú reprezentovať
v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína
v Brezne. Naša školská recitačná súťaž
nesie názov Pamätník Janka Kráľa. Mária
Kráľová, jeho manželka, je pochovaná
v polomskom cintoríne, a preto týmto
pomenovaním vzdávame hold nášmu významnému slovenskému literátovi.
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Šíri dobré meno Polomky
Katarína Máliková, skladateľka, hudobníčka, speváčka a textárka z Polomky patrí do
tej generácie originálnych slovenských pesničkárok, ktoré síce tvoria osobitne a v rôznych žánroch, no predsa majú niečo spoločné – akúsi zvláštnu „víliu silu“. Odvážim
sa do tejto skupiny umelkýň zaradiť okrem
Katky Málikovej napríklad aj Katarziu, Tante
Elze či Ivanu Mer, ale našlo by sa ich istotne viac. Málikovej album Pustvopol prináša
vyzretú muziku, za ktorou sa skrýva mnoho
zaujímavých príbehov. Jeden z nich súvisí
aj s titulnou piesňou. Pustvopol je tajomné
a magické miesto na konci Horehronia, obľúbený kus chotára a krajiny, ktorý Katarínu
inšpiroval svojou existenciou. Zároveň je to
názov ľudovej piesne z Telgártu – z jej originálnej á capella nahrávky v podaní členiek
Folklórneho súboru Telgárt sa postupne vyvinie úvodná skladba albumu, ktorá prednaznačí jeho estetiku.
Na albume Kataríny Málikovej je folklór
prítomný v najrozličnejších podobách – či
už v prerábkach ľudových piesní (Pustvopol,
Bulo bi nam bulo, Dínom dánom, Ej, už som
prešiov), ponáškach, motívoch, citáciách alebo spôsobe inštrumentácie, aranžmánu či
spevu. Katka má folklór naozaj veľmi dobre
zažitý, keďže pochádza z tej oblasti Slovenska, kde to folklórom ešte stále žije nielen
na pódiách festivalov, ale aj v prirodzených
životných situáciách. Od šiestich rokov vystupovala v miestnom folklórnom súbore
a aj počas štúdia klavíra a skladby na konzervatóriu sa dostala okrem iného k úpravám
ľudových piesní. Sama mi o výbere ľudových
skladieb na album Pustvopol povedala v rozhovore pre reláciu Hudba sveta_FM: „To je
tak, že keď sa začne človek hrabať v tom horehronskom folklóre, tak narazí na všeličo...
od ľúbivej rozprávky až po odseknuté hlavy
a nejaké hororové motívy... A keď ho človek
začne skúmať hlbšie, tak sa dostane aj k takým tajomnejším, temnejším veciam.“ Jednou z takých temných piesní je napríklad aj
balada Jedna sestra, ktorú nájdete na albume.
Ešte skôr, ako album Pustvopol dostal finálnu podobu, prešiel dlhou cestou vývoja.
Katarína so svojou kapelou Katka a kamaráti
najprv nacvičila niekoľko ľudových piesní pre
festival Šumenie na Šumiaci. Potom nasledoval projekt, ktorý sa volal Pod oblôčkom,
v rámci ktorého sa na internete objavilo niekoľko autorských aj ľudových piesní. Ako hovorí samotná Katarína, „ono sa to celé veľmi
poposúvalo, vymenilo, obmenilo a tak, a tie
veci sa líšia preto, lebo od začiatku projektu
prešli asi dva roky a ak umelec hľadá niečo
nové, mnoho vecí ho zaujíma, tak neostane
pri tom pôvodnom, ale posunie sa niekam
ďalej.“ Výsledkom tohto hľadania a posúvania sa je akýsi hudobný magický realizmus či

skôr hudobná ilustrácia lyricko-epických diel
Františka Švantnera – preto nikoho neprekvapí, že na albume sa nachádza aj Katkina
skladba s názvom Nevesta hôľ.
Hoci výraznou časťou inšpirácie Kataríny
Málikovej je slovenský, a zvlášť horehronský
folklór, na albume nepočuť výlučne ľudovky.
Sú tu aj autorské piesne, ktoré čerpajú inšpiráciu z mnohých zdrojov – z klasickej hudby,
elektroniky, filmovej a scénickej muziky, slovenského popu z prvej polovice 20. storočia
či ambientu, ale kto chce, začuje tam aj trochu Deža Ursinyho alebo Philippa Glassa.
Ako hovorí samotná Katka Máliková: „Keďže
folklór je dosť silná súčasť mňa, sú tam aj ľudové piesne a autorské preto, že nerozmýšľam
len v ľudovom kontexte, ale aj v tom súčasnom
– je to tak pol na pol.“Medzi najvydarenejšie
autorské kompozície na albume patrí podľa
mňa skladba Krehká láva – akási ťažkokrásna
minisymfónia horehronskej ženskej duše, ale
za hriech stoja aj skladby ako Zrána,Cudzie
svetlo, Nová krajina či Popol augusta.
Postupom času sa menil nielen celkový koncept albumu Pustvopol, ale bolo potrebné
doplniť aj štúdiové zloženie kapely. Z pôvodnej Katky a Kamarátov zostali flautistka
Katarína Turčinová, huslista Andrej Turčin
a akordeónista Ondrej Druga, ku ktorým pribudla druhá huslistka Žaneta Mariňáková,
klaviristka Klaudia Kosmeľová, kontrabasista
Janko Tomek a ako hostia napríklad bubeník
Ozo Guttler či René Bošeľa. Katarína Máliková
už teda nemusí pri koncertoch hrať náročné
party na klavíri sama a zároveň spievať, ale
môže sa viac sústrediť na spev. O to viac vyniknú jej autorské texty, ktoré sú naozajstnou
poéziou a nie iba jedným z nástrojov, ktorými
útočí na emócie poslucháča.
Bude veľmi vzrušujúce sledovať ďalší umelecký vývoj tejto stvory, ktorá si vysoko postavila latku v niekoľkých žánroch naraz, vrátane
takzvanej world music. Dúfajme, že to nie je
to posledné, čo Katarína nahrala a tešíme sa
na pokračovanie. A potom, že vraj sopky na
Slovensku už vyhasli!
Vladimír Potančok, RTVS: Rádio_FM. Album
bol Albumom týždňa vo vysielaní Rádia_FM.
“Veď kamže pôjdeš, ak nie k svojim spoľahlivým koreňom? Cudzí svet je k chudobnému
človeku nemilosrdný, zaujíma sa len o jeho
robotu, výkon, a ten keď nevládze podať,
akoby prestal byť človekom.
Nik sa oň viac neinteresuje.
Človekom, ľuďmi obklopeným človekom, sa
opäť stáva, len keď sa vráti do svojho hniezda.
Tam ho zahrnú záujmom, pozornosťou a keď
treba aj opaterou.”
(Július Chudík - Klára Jarunková, Horehronský talizman, 1978 )

STRANA 3
V mrazivých januárových dňoch sa naša
Polomka navždy rozlúčila s pani Milkou
Jagerčíkovou z Bernolákovej ulice.
Našej polomskej verejnosti bola predovšetkým známa krásnym spevom, keď
už v mladosti bola členkou súboru Breziniek a ako speváčka pôsobila v Aktíve pre
občianske záležitosti. Od mladosti až do
konca bola aktívnou členkou cirkevného
spevokolu, spievala v ženskej speváckej
skupine pod vedením pani učiteľky Magdy Predajňovej, účinkovala v reláciách
rádia Regina a rádia Lumen, kde s láskou
rozprávala o našich ľudových tradíciách,
ba nezľakla sa
ani televíznych
vystúpení s podobnou tematikou. S radosťou
sa zapájala do
činnosti MO MS a v roku 2000 smelo
predstúpila i pred pražské obecenstvo,
kde spolu s ďalšími štyrmi účinkujúcimi
reprezentovala v polomskom kroji polomskými pesničkami svoju Polomku.
Bola v kontakte s pražskými akademickými maliarmi, konkrétne i s akad. maliarom
Liškom, ktorý v jej dome nachádzal pobyt
a v polomskom prostredí inšpiráciu pre
svoju tvorbu. Spolupracovala s redakciou
Slovenky, a pretože milovala spravodlivosť, niekedy reagovala svojimi článkami
na pálčivé spoločenské problémy.
Dlhší čas bola členkou obecného zastupiteľstva, záležalo jej na vylepšovaní
a dobrom mene jej milovanej obce.
Len málokto vie, že táto milá a skromná
pani precestovala takmer celú západnú

a strednú Európu, ba i časť východnej
Európy a s oduševnením vedela odovzdávať svoje zážitky z petrohradskej
Ermitáže, alebo z predstavení Baľšovo
teátra a na svojich cestách sa ocitla i na
Kaukaze.
Bola veľkou mariánskou ctiteľkou a s pokorou a láskou navštevovala pútne miesta na Slovensku, ale aj v Ríme, Lurdách,
Mariazzeli, Krakove, Čenstochovej a inde.
Jej veľkou láskou bola Kaplnka Jána Nepomuckého, o ktorú sa starala s takou
nežnou láskou ako matka o dieťa a v kostole bola vždy . každodenne v takej pohode ako rybka
vo vode. Kde sa
len dalo, tam priložila ruku k dielu. Do svojho
domu vnášala
harmóniu pokoja, lásky, poriadku a starostlivosť.
Staršia a stredná generácia si pamätá jej
milý úsmev a ochotnú nenútenú obsluhu
zamestnankyne Jednoty v tzv. cukrárni,
či predavačky v predajni textilu u Sviteka
alebo v pekárni pri predaji chleba.
Verím, že naša charizmatická občianka
si za svoj bezúhonným plodný a darujúci
sa život zaslúži tento malý pamätníček,
s ktorým sme sa s ňou rozlúčili v mene
cirkevného spevokolu, farnosti, rodiny
i obce. Nech sa jej prosebný a nežný hlas
pripojí k nebeským chórom na oslavu
najsvätejšej Trojice a preblahoslavenej
Panny Márie.
S vďakou za všetkých
Mária Oceľová

Rozlúčka

Drahá Milka !
Oj, nie, Milka, Ty si nezomrela,
len si vstúpila do nového života.
Ty už putuješ do Božieho svätého mestado mesta lásky Ježiša Krista
a na púť túto si sa pripravila.
Aký to poklad máš v cestovnej taške?
Obetavosť, lásku, srdečnosť, pracovitosť,
život bohatý, čo nezná špinavosť?
To všetko pozná Tvoja rodina
a z Tvojich cností tešila sa dedina.
Ty vyrovnaná žila si v pevnej viere,
veríme, že duša Tvoja je už v nebi sfére.
No zostal tu bôľny vzdych Tvojho domu.
Ty podriadila si sa kostolnému zvonu.
Kostolík bol Tvojou láskou – radosťou,
Ty obdarená nevšednou vzácnou milosťou.
Boha si spevom slávila a hlas Tvoj nežný,
zvučný chváli Božie pole,
vynímal sa i v našom spevokole.
A teraz ticho?
Zamrzli slzy očí kaplnôčky,
kde sú tie Tvoje bystré krôčky.
Pod snehom sníva Tvoja záhradka,
len slnko jari Ti ju pohladká.
A všetci, čo tvoria Tvoju rodinu,
k Tvojmu manželovi sa privinú.
Drahá Milka, pozri sa okolo, koľko je tu duší,
to nie len tak, že sa to sluší,
ale každý, kto Ťa odprevadí,
svedčí o tom, že Ťa máme radi,
preto si spievaj svojím krásnym hlasom:
Nech plyniem k tebe len vo večný lásky sen,
Len k tebe, Bože môj, len k tebe blíž.
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Bronzová karabína
Marianna Jagerčíkova spolu s Martinom Hurtajom za vlaňajší výstup na Fitz Roy (Patagónia) v Argentíne boli ocenení Bronzovou karabínou za výstup na Stredné hory
Slovenským horolezeckým spolkom JAMES. Výstup realizovali známou cestou Afanassieff, ktorá vedie SZ hrebeňom. Táto cesta bola otvorená francúzskou expedíciou
v roku 1979. Cesta s výškovým prevýšením 1600 m patrí medzi najdlhšie cesty na Fitz
Roy. Za ocenenie im blahoželáme.
M.Jagerčík

Odmena za 1.polrok – Návšteva
ľadového dómu vo Vysokých Tatrách

Lyžiarsky výcvik
a preteky ZŠ Polomka
V týždni od 16.1. do 20.1.2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Polomka Bučnik. Aj keď boli rána mrazivé, cez deň pekne svietilo
slniečko a všetci to zvládli aj napriek počiatočným obavám. Posledný deň lyžiarskeho výcviku sa konali aj lyžiarske preteky. Prihlásiť sa mohli všetci, ktorí mali záujem.
Kategória mladší žiaci - dievčatá
1.miesto – Kristína Tabernausová (4.A)
2 .miesto – Lívia Kohútová (2.A)
3.miesto – Terézia Lilková (2.A)

Kategória starší žiaci- dievčatá
1.miesto –Alena Kubušová (9.A)
2.miesto-Diana Brozmanová (6.A)
3.miesto- Emma Gergeľová (6.A)

Kategória mladší žiaci- chlapci
1.miesto- Matuš Šuchaň (3.A)
2.miesto- Samuel Bartošík (3.A)
3.miesto –Alex Fusek (3.A)

Kategória starší žiaci-chlapci
1.miesto-Samuel Maruškin (8.A)
2.miesto-Patrik Durčo (9.A)
3.miesto-Ján Roľko (7.A)

V stredu 01.02.2017 niektorí žiaci 1.- 4.
ročníka navštívili Ľadový dóm vo Vysokých Tatrách. Na Hrebienok a späť si
užili cestu lanovkou. Obdivovali krásne
ľadové sochy a aj napriek zamračenému
počasiu mali príjemné zážitky. Popoludnie strávili v zábavnom centre – FunVille
v Hozelci, kde sa vyskákali a vyzabávali
do sýtosti. Cesta autobusom späť do Polomky ubehla veľmi rýchlo a s úsmevom
na tvári sa vrátili domov.
Aj vo štvrtok 2.2. 2017 boli žiaci 2.stupňa
na výlete v Tatrách. Počasie bolo slnečné, takže sa im dobre išlo. Do hora krá-

čali popri pozemnej lanovke. Na vrchu sa
občerstvili a išli do ľadového domu. Bol
naozaj krásny. Videli aj sochy rôznych
zvierat a mýtických postáv. Dole išli tiež
pešo. Niektorí žiaci si prenajali sánky
a zviezli sa na nich. Na ceste domov sa
ešte zastavili v múzeu lyží, kde sa dozvedeli zaujímavosti o ich histórii. Mohli vidieť aj starodávne sane a korčule. Cestou
z múzea sa guľovali a vyčerpaní sadli do
autobusu. Výlet sa im páčil a budú mať
krásne spomienky.
Učitelia ZŠ Polomka

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Banskej Bystrici sa opätovne obracia
na občanov s upozornením

„ponáhľajte sa domov
radšej pomaly“
V Banskobystrickom kraji z pohľadu
dopravnej nehodovosti možno január
2017 považovať za tragický. Až 7 osôb
(prevažne vodičov) sa už nevrátilo
domov k svojim blízkym, pretože ich
život vyhasol následkom dopravnej
nehody.
Vodiči, zamyslite sa preto:
Dodržiavate maximálnu povolenú
rýchlosť?
Prispôsobujete jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky?
Nepožívate pred jazdou alebo počas
jazdy alkoholické nápoje? Ani príležitostne?
Neriskujete pri predbiehaní? Neprehľadné úseky sú najrizikovejšie.
Používate bezpečnostné pásy?

Telefonujete za volantom? Ak áno,
používate súpravu handsfree („voľné
ruky“)?
Nepreceňujete niekedy svoje schopnosti?
Spomalíte, keď na vozovke vidíte pohybovať sa chodcov a cyklistov?
Správate sa na ceste zodpovedne
a ohľaduplne?
Zamyslite sa nad svojím správaním
v cestnej premávke, pretože len zodpovedným prístupom a dodržiavaním
dopravných predpisov môžete predísť
vážnym dopravných nehodám a vrátiť
sa v bezpečí domov.
Nezabúdajte, Váš život a zdravie je to
najcennejšie čo máte.
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