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Otvorený list
Zasadalo obecné 
zastupiteľstvo
Obohatila 
slovenskú literatúru
Výsledky halového 
futbalového turnaja 

Videl som v lese pekný strom.
Červotoč bol v ňom!

Na vode bol list,
hmýril sa ako hmyz.

Odraz stromu
bol ako úder hromu.

Zrazu bola v lese tma,
taká tmavá, bezdetná.

Cítil som sa ako v rozprávke,
kde škriatkovia a víly 

nerozumejú nadávke.

Keď slnko vyšlo spoza lesa,
srdce mi začalo plesať.

Videl som tam malých 
škriatkov
s malým nožom a veľkou 

briadkou.

Prihovoril som sa škriatkovi:
,, Prečo máš nos zlomený?“
,, Môj nos, nie je zlomený! Iba 

troška skrivený!“

Škriatok sa urazil a hneď ma aj 
zarazil.
Načiahol ruku a zabil muchu...

Keď som videl peknú vílu, ale 
iba krátku chvíľu,
lebo škriatok nezbedník,
capol rukou a po víle neostal 

mi ani vzdych.

Radšej som šiel domov
od červotočov aj od stromov.

Ondrejko Oceľ 
z Clementisovej ulice,
žiak 7. ročníka ZŠ matky Alexie 

v Bratislave.

Rozšírenie zberu 
separovaného odpadu 

- T E T R A P A K Y
Tetrapaky- sú škatuľové viacvrstvové nápojové obaly, ktoré 

sa podľa zákona o  odpadoch definujú ako materiály kom-
paktne spojenými 2 až 7 vrstvami kartónu-papiera, polyety-
lénu-plastu, a rovnako aj hliníka.
Tetrapaky sa stali neodmysliteľnou súčasťou našich do-

mácností. Sú do nich balené bežné potraviny ako mlieko, 
smotana, iné mliečne výrobky, džúsy, víno, ale aj detské 
nápoje. Práve ich viacvrstevné zloženie zaručuje trvanlivosť 
a čerstvosť výrobku, ktorý je v ňom balený, čo je pre nás ako 
spotrebiteľa výhodné. Nevýhoda týchto tetrapakov je ale tá, 
že sú jednorazovým obalom a po zužitkovaní obsahu končia 
ako odpad, ktorý je recyklovateľný.
Recyklácia-čiže triedenie odpadu by už malo byť každému 

jasné a zrejmé.
Recyklácia je dôležitá pre životné prostredie ako aj pre nás 

samotných z viacerých hľadísk, zároveň prináša so sebou nie-
koľko výrazných a ekologických výhod.
1. Zabráni sa ukladaniu veľkého množstva odpadu na sklád-

kach
2. Opätovným použitím surovín sa znižuje potreba nových 

zdrojov
3. Opakované použitie surovín zvyčajne vyžaduje menšiu 

spotrebu energie, než ich získanie

Zákon o  odpadoch č.79/2015 zbierky zákona, vydaný Mi-
nisterstvom životného prostredia Slovenskej republiky na-
riaďuje odpad z  domácností minimalizovať a  recyklovať. 
Zákon sme doteraz dodržiavali a  separujeme: PLASTY-PET 
fľaše, obaly od saponátov, šampónov, aviváže, igelity(ale len 
tie z bežných nákupov a obalov od odevov, nábytku) nie od 
senáže a ešte aj znečistené zbytkovým hnilobným odpadom!
SKLO - biele a farebné fľaše od alkoholu, vína, zaváraninové 

poháre, fľaštičky od liekov. NEPATRÍ SEM- lepené sklo, porce-
lán, zrkadlo, sklo s drôtenou výplňou!
PAPIER – kartóny, noviny, časopisy, knihy, reklamné letáky. 

NEPATRÍ SEM: znečistený kartón, papier od zvyškov potra-
vín, mastný papier, alobal a akýkoľvek papier spojený s neja-
kou inou komoditou napr.s plastom, sklom kovom a pod.
KOVY - poznáme ťažký kov-väčšie a ťažšie kusy vyrobené z 

kovu ako napr. brány, zvyšky po demolácii záhradok a  pod. 
ĽAHKÝ KOV - plechovky od piva, nealko. Nápojov, od paštét, 
pretlakov, rýb a pod. Samozrejme všetko čisté a umyté, bez 
zvyškov !
Od DNES- začneme separovať už aj TETRAPAKY-v úvode 

bolo vymenované, čo tam patrí. Obal treba odovzdať pri se-
parovanom zbere podľa harmonogramu zberu, tak ako pre-
došlé komodity opláchnutý, bez zvyškov mlieka, smotany, 
džúsu a pod. Obal stlačiť aby, sa minimalizoval objem.
Vedeli ste že: dosky vyrobené z tetrapakov sú porovnateľné 

s klasickými drevenými? A po použití sa dajú znovu recyklo-
vať?
       Záverom už len toľko, že Vám veríme a budete sa pravidel-

ne zapájať do separovania tetrapakov, čím pomôžete život-
nému prostrediu a svojím peňaženkám, nakoľko sa aj týmto 
separovaním zmininalizuje tonáž komunálneho odpadu.
Nezabúdajme, že sme na Zemi len hostia a nepatrí nám! Sprá-

vajme sa k nej tak, aby sme sa nemuseli hanbiť za svoje činy 
pred vnukmi.

Z.Piliarová, úsek VVS

Vážený pán starosta Ing. Ján Lihan, vážení po-
slanci.
Dovoľte, aby som vyjadril svoj názor, postreh. 

Pred niekoľkými mesiacmi ste schválili VZN 
obce Polomka o  neparkovaní osobných áut 
občanov Polomky na miestnych komunikáci-
ách. Toto VZN sa minulo účinku. občania ho 
nerešpektujú, nedodržujú. Sú ulice, kde tento 
problém je tak vypuklý, že všetky autá, vrátane 
nákladných tzv. ťažkotonážnych, musia nutne 
využívať len jednu stranu ulice. To sa už vo veľ-
kej miere prejavuje na kvalite vozovky a jej pre-
klápaniu na jednu stranu. Je len otázkou času, 
kedy táto neúnosná situácia naruší aj stabilitu 
domov.
Keďže toto VZN veľa občanov nerešpektu-

je, pýtam sa, aký význam malo jeho prijatie? 
Ľudovo povedané prijalo sa ,, A“, ktoré nie je 
vykonávateľné a  nič nerieši. Navrhujem pri-
jať aj ,,B“ a  spoplatniť parkovanie na uliciach. 
Len touto formou prinútite občanov k nejakej 
disciplíne. Všetci občania majú podmienky na 
to, aby parkovali vo dvoroch, či už vlastnia jed-

no alebo viac vozidiel.
Navrhujem urobiť preventívne kontroly ulíc, 

viesť evidenciu nezaparkovaných áut, doručiť 
upomienku na nedodržanie VZN najčastejších 
poznávacích značiek pred nehnuteľnosťou. Po 
opakovanom priestupku uložiť finančnú sank-
ciu, prípadne spoplatniť parkovanie. Rozhod-
nite tak, aby forma tohto problému nápravy 
bola lacnejšia ako oprava novovybudovaných 
komunikácií obce.
Verím, že v rozsahu vašich právomocí obecné-

ho zastupiteľstva navrhnete úspešné riešenie. 
Možno týmto rozhodnutím by ste o  nejaké 
finančné prostriedky navýšili rozpočet obce 
a zmysluplne využili na rozvoj.
Prajem Vám všetkým ďalšie úspechy v  práci, 

veľa dobrých nápadov, rozhodnutí pre prospe-
ritu, skrášľovanie našej krásnej obce Polomka.

Váš spoluobčan

Starosta obce sa k  uvedenému problému 
vyjadrí v  budúcom čísle Polomských novi-
niek.

Otvorený list

Ondrej Oceľ
Báseň o lese



Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, smú-
tok, prázdny domov a spomienky nám ponechal. Kto Ťa poznal, ten 
pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe stratili. V našom srdci žiješ 
večne ďalej - spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 18 marca 2017 si pripomenieme desiate vý-
ročie  čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec

František Mesiarkin.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku .

S láskou a úctou spomína celá rodina. 
...

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 31. marca si 
pripomenieme 5. výročie úmrtia našej milovanej 
manželky, maminky, svokry a starkej

Jolany Kubárovej
S láskou v srdci spomína manžel Ján, dcéry Danka, 

Hanka a Vlasta s rodinami a syn Miro s rodinou
...

Smutný je náš domov, prázdno je v  ňom. Len cestička k  hrobu zo-
stalo von. Tá rana v  srdci bolí a  zabudnúť nedovolí. Nemôžeme ťa 
zobudiť ani najkrajším slovom, len dať ti kytičku 
a povedať otec zbohom.
Dňa 20. marca si pripomenieme smutné prvé vý-
ročie úmrtia nášho manžela, otca, starého otca

Františka Tokára
S bolesťou v srdci spomína manželka, dcéry Anna 

a Katarína s rodinami, syn Peter a celá rodina.
...

Beatka a Ivan Pohorelcoví, odišli ste skoro deti naše milé, nechali ste 
nám žiaľ a  presmutné chvíle. Nik nás neosloví otec 
ani mama,
ostal iba smútok a  veliká rana. Veď raz sa zídeme, 
čas rýchlo uniká, tam na druhom svete, kde bolesť 
zaniká.
Dňa 6. marca uplynul rok, čo zomrela naša milo-
vaná dcéra

Ing. Beatka Vančová rod. Pohorelcová
a

7. apríla uplynú ťažké tri roky, čo nás opustil náš 
milovaný syn

Ing. Ivko Pohorelec,
ktorý by sa 3. 6. 2017 bol dožil 50-tych narodenín

S nehynúcou láskou spomínajú rodičia
a ostatná rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
FEBRUáR 2017

v mesiaci marec

SPOMÍNAME

STRANA 2 mARec 2017

INZERCIA

Obecné zastupiteľstvo zasadalo 16. 
februára 2017 podľa nasledovného 
programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o  plnení uznesení obec-

ného zastupiteľstva a  kontrolnej 
činnosti
4/ Zhodnotenie stavu bezpečnosti 

a vývoja kriminality za rok 2016 
5/ Schválenie plánu kultúrno-vý-

chovnej činnosti na rok 2017 
6/ Správa o výsledkoch inventarizá-

cie za rok 2016 
7/ Rôzne 

Starosta obce pán Lihan privítal 
na zasadnutí poslancov obecného 
zastupiteľstva a  ostatných prítom-
ných. 
Podľa prezenčnej listiny konšta-

toval, že na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva je prítomná nadpo-
lovičná väčšina poslancov, čím bolo 
zasadnutie uznášania schopné.
 Vedením zápisnice z  rokovania 

poveril   Janku Hebeňovú a  Dianu 
Ďurčenkovú, referentky obecného 
úradu.
 Za overovateľov správnosti zápis-

nice z  rokovania určil   Mgr. Ivanu 
Šándorovú a Romana Kohúta. 
Starosta obce predložil na schvá-

lenie program rokovania obecného 
zastupiteľstva. 
Program bol všetkými hlasmi 

schválený.
Starosta obce predložil návrh, aby 

do návrhovej komisie boli zvolení 
poslanci:
Doc. Ing. Jaroslav Varecha, Phd. , 

Ing. Marián Jagerčík, Mgr. František 
Hereta. 
K návrhu neboli žiadne pripomien-

ky a  návrhová komisia bola jedno-
myseľne zvolená.
Správu o  plnení uznesení obecné-

ho zastupiteľstva predložil hlavný 
kontrolór obce Ing. Jozef Svetlák. 
Skonštatoval, že vedenie účtov-
níctva a  dodržiavanie finančnej 
disciplíny je na veľmi dobrej úrovni 
a  vyjadril reálnu skutočnosť v  roz-
počtovej a  podnikateľskej časti. Sú 
v  plnej miere dodržiavané zákony 
o účtovníctve, o obecnom zriadení, 
zákon o  účtovaní v  rozpočtových 
organizáciách. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na 

vedomie Zhodnotenie stavu bez-
pečnosti a  vývoja kriminality za 
rok 2016, schválilo Plán kultúrno-
-výchovnej činnosti na rok 2017 
tak, ako bol predložený a upravený 
s tým, že podujatie Polomské Rodeo 
sa tento rok pre prekážky na strane 
Western Ligy konať nebude. Obecné 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
Správu o  výsledkoch inventarizácie 
za rok 2016 a  schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Polomka 
č.64/2017 o poskytovaní sociálnych 
služieb, a o spôsobe úhrady a výške 
úhrady za poskytovanú opatrovateľ-
skú službu na území obce Polomka 
s platnosťou od 1.4.2017. Zmena je 
v tom, že poplatok za službu sa mení 
z 0,80 €/1 hod na1 €/hod.
Schválenie vyhlásenia prevodu po-

zemkov od SPF- K projektu INTEREK 
sme zistili, že pozemok pod zvoni-
cou patrí Slovenskému pozemkové-
mu fondu. Treba to riešiť prevodom 
na LV obce. Pozemky pre verejné 
účely sa dajú previesť bezplatne. Ide 
aj o pozemok, na ktorom je postave-
ná miestna komunikácia Záhradná 
ul. a  pozemok na ktorom je posta-
vená miestna časť komunikácie Ul 
Jesenského. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo: 
Vyhlásenie , že pozemok KN-C č. 

1551 v k.ú. Polomka, ktorý je totož-
ný s  KN-E č. 168 o  výmere 99 m2, 
druh pozemku zastavané plochy 
a  nádvoria, je pozemok na ktorom 
je postavená stavba Zvonice súp. č. 
665, stavba Zvonice je vo vlastníc-
tve obce Polomka podľa LV č. 923. 
Uvedený pozemok a  stavbu obec 
Polomka nadobudla podľa § 2 zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, stavba 
je evidovaná v majetku obce a obec 
na pozemku a  stavbe vykonáva 
údržbu a opravy.
Vyhlásenie, že pozemok KN-E č. 

773/1 v k.ú. Polomka, ktorá je súčas-
ťou KN-C č. 2161/1, o  výmere 4754 
m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria, je pozemok na kto-
rom je postavená miestna komuni-
kácia Záhradná ul. Stavba miestnej 
komunikácie bola realizovaná v  r. 
1978 Miestnym národným výborom 
Polomka. Uvedený pozemok a stav-
bu obec Polomka nadobudla podľa 
§ 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v  znení neskorších predpi-
sov, stavba je evidovaná v  majetku 
obce a  obec na pozemku a  stavbe 
vykonáva údržbu a opravy.
Vyhlásenie, že pozemok KN-E č. 573 

v  k.ú. Polomka, ktorá je súčasťou 
parcely KN-C č. 2185/1 o  výmere 
58 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a  nádvoria, je pozemok, na 
ktorom je postavená miestna ko-
munikácia Ul. Jesenského. Stavba 
miestnej komunikácie bola postave-
ná v roku 1978 Miestnym národným 
výborom Polomka. Uvedený poze-
mok a  stavbu obec Polomka nado-
budla podľa § 2 zákona č. 138/1991 
Zb. o  majetku obcí v  znení neskor-
ších predpisov, stavba je evidovaná 
v majetku obce a obec na pozemku 
a stavbe vykonáva údržbu a opravy. 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpoč-

tovým opatrením č. 1/2017 - V súla-
de s ods. 2 písm. b), c) § 14 zákona 
č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov starosta obce predložil 
obecnému zastupiteľstvu návrh na 
rozpočtové opatrenie. Obecné za-
stupiteľstvo schválilo 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
povolené prekročenie a  viazanie 

príjmov, a to
prekročenie na podpoložke 111003 

41 ( výnos dane z príjmov ) vo výške 
36 786,48 €
povolené prekročenie a  viazanie 

výdavkov, a to
prekročenie na podpoložke 09111 

635006 41 ( údržba priestorov ) vo 

výške 7 233,28 €
prekročenie na podpoložke 0950 

642005 41 ( transfery SZUŠ ) vo výš-
ke 13 986,66 €
prekročenie na podpoložkách 

09xxx 6xxxxx41 ( výdavky ZŠ ) vo 
výške 15 566,54 €
Informácia o    lyžiarskej sezóne 

predložil starosta obce - Tohto roku 
je lyžiarska sezóna na dobrej ceste, 
máme problémy s technikou. Treba 
sa zamýšľať, čo ďalej. Po novom roku 
sme sa stretli s  dozornou radou. 
Treba riešiť čerpaciu stanicu a elek-
triku na lyžiarskom vleku. Máme 8 
del, zasnežovanie trvá 14 dní. Je to 
dlhý čas, preto je potrebné ďalšie 
čerpadlo. K  tomuto problému sa 
vrátime a budeme to riešiť v nasle-
dujúcom bode.
Máme v  ponuke snežné delo TF 

10, ktoré sme mali zapožičané ako 
predvádzacie. Technické parametre 
tohoto dela sú také, že výkonom na-
hradí naše súčasné dve delá. Keďže 
sa jedná o predvádzacie delo, jeho 
cena je 20.000 EUR bez DPH. Cena 
nového dela je 29 000 EUR. Bolo by 
vhodné, keby sme toto delo kúpili 
na splátky bez navýšenia. Tak, ako 
bolo rozhodnuté na stretnutí čle-
nov dozornej rady a  poslancov OZ 
o  rekonštrukcií čerpacej stanice, 
v  tomto sa pokračuje a  čakáme na 
cenovú ponuku. Vykurovanie ce-
lého objektu na lyžiarskom vleku 
treba prehodnotiť, pretože výko-
nom kotly už nebudú stačiť – zvýši 
sa plocha na vykurovanie prístavby 
kuchyne a treba počítať aj s vykuro-
vaním terasy, ktorá by bola pristave-
ná zo severnej strany. Návrh zimnej 
terasy predkladám. Po rozšírení ku-
chyne je málo miesta v  reštaurácii. 
Pri zlom počasí, keď prší alebo sneží, 
je nedostatočná kapacita v  reštau-
rácií. Počítame s  tým, že na terase 
by bolo ďalších 60 miest. Obecné 
zastupiteľstvo
Splnomocňuje starostu obce 

na obstaranie snežného dela do 
15.3.2017 a schvaľuje vypracovanie 
projektovej dokumentácie na vý-
stavbu terasy na   Penzióne Bučník 
a realizáciu stavby.
Rekonštrukcia osvetlenia v  kul-

túrnom dome : kinosála, javisko 
- Plánujeme urobiť rekonštrukciu 
osvetlenia v kultúrnom dome, kino-
sálu, javisko. Na túto realizáciu po-
trebujeme vypracovať projektovú 
dokumentáciu, ktorú je potrebné 
schváliť. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 

vypracovanie projektovej doku-
mentácie a realizáciu rekonštrukcie 
osvetlenia v kultúrnom dome: kino-
sála, javisko.
Poslanci sa v  diskusii zaoberali 

drobnými stavbami, potulujúcimi 
sa neprispôsobivými občanmi, po-
trebou osvetlenia v  rôznych čas-
tiach obce a s členmi OZ hasič dis-
kutovali s spôsobe prípravy nočnej 
hasičskej súťaže.
Starosta obce pán Lihan poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie 
obecného zastupiteľstva ukončil.

D. Ď

Narodení: 5, Prihlásení: 2, Odhlásení: 4, Zomretí :1
Počet obyvateľov k 28.2.2017 - 2946

Vernárska Emília 93 r. 
Tokárová Irena 80 r.
Majerčík Jozef 85 r. 
Vernársky Rudolf 85 r.
Guzmová Mária 104 r. 
Lihan František 80 r. 
Gergeľová Emília 90 r. 

Nech Vám úsmev na tvári 
kvitne ako lúčny kvet, 
ešte dlho užívajte, 
s nami tento krásny svet.
Oslávencom želáme veľa 
zdravia a ešte mnoho krás-
nych rokov života.

Poďakovanie.
Dňa 17.1.2017 nás navždy opustila naša drahá manželka, mamič-
ka, starká a prastarká Emília Jagerčíková. Touto cestou sa chceme 
poďakovať celej rodine, susedom, priateľom, známym a všetkým, 
ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť na poslednej ceste. Ďakujeme za pre-
javenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Kúpim vyrezávané oplecko. Ponúknite. 0907113548

Zasadalo obecné zastupiteľstvo



Fašiangy  (mjasopust) je ob-
dobie od   Troch Kráľov až do 
polnoci pred škaredou –  Popol-
covou stredou. Potom nasledu-
je 40 dňový pôst  (zavedený až 
koncom 4. storočia kresťanskou 

cirkvou) až do Veľkého piatku. 
Je to prechodné obdobie medzi 
zimou a jarou.

Podľa prameňov z obdobia Veľ-
kej Moravy  sa u nás v 9. storočí 
používal termín mjasopust (ko-
niec jedenia mäsa pred pôstom). 
V Česku sa toto slovo zachovalo 
ako masopust, na Slovensku sme 
však neskôr prebrali anglický ná-
zov fašiangy (fašangy).

Neodmysliteľnou súčasťou fa-
šiangov sú tradičné fašiangové 
hry, v rámci ktorých boli predvá-
dzané rôzne magicko – rituálne 
úkony. Po dedinách šli v sprie-
vode mladí muži preoblečení v 
rôznych maskách. Najčastejšie 
to boli masky: Cigánka, Žobrák, 
Drotár, Stará žena, Prespanka s 
deckom, Mladucha a Mladý zať, 
Kováč, Kominár, Handrár, ale aj 
maska Medveďa, Kozy, Turoňa a 
Slameníka, ktoré symbolizovali 
plodnosť, ale aj smrť. V ruke dr-
žali ražeň alebo šabľu – prastaré 
symboly mužskej sily a plod-
nosti. Na ražeň im ľudia napi-
chovali slaninu, klobásu, dávali 
im vajcia a peniaze na spoločné 
posedenie. Zapichovanie ražňa 
do povaly symbolizovalo pomy-
selné spojenie neba so zemou. 
Muži prezlečení v maskách žob-
rali, kradli, predstierali prácu, za 

ktorú sa dožadovali odmeny, 
ale aj tancovali tance „na kono-
pe“ či „ na ľan“. Ich úlohou bolo 
zabaviť dedinčanov. Parodovali 
preto svadobníkov, vysmievali 
sa z vydajachtivosti, lenivosti, 

hlúposti, pýchy a spanštelosti a 
trestali staré dievky- priviazali im 
na nohu klát. Jedným slovom si 
mohli dovoliť počas fašiangov 
to, čo si inokedy nemohli. Strašili 
malé deti, naháňali, štípali ženy, 

tancovali s nimi, dokonca ich vá-
ľali po zemi. Typickým fašiango-
vým jedlom boli šišky vyprážané 
na masti

Členovia Spolku pre obnovu 
tradícií Brezinky, folklórna sku-
pina Brezinky a  deti z  detského 
folklórneho súboru Brezinky 
sa v  sobotu 11. februára zišli na 
vleku na fašiangovej zabíjačke, 

aby urobili za dosť tradícií fašian-
gového obdobia. V  spolupráci 
s  obcou Polomka a  prevádzkou 
vleku tak ako sa to tradične robi-
lo, zabili prasiatko, ktoré násled-
ne spracovali na chutné výrobky. 
Navarili chutnú kapustnicu, po 
ktorej sa len tak zaprášilo. Čo 
malo ruky a nohy krútilo sa oko-
lo kotlov, stolov a  varili, krájali, 
čistili a  pomáhali žienkam gaz-
dinkám a  chlapom mäsiarom. 
A že je to ťažká a náročná práca, 
to posúdili najmä tí, čo to nikdy 
nerobili. Ostatní sa podieľali na 
fašiangovej atmosfére, ktorú 
vytvorili skvelé masky. V  mas-
kách prišli aj priatelia zo skupiny 
Závadčan zo Závadky nad  Hro-
nom. A aká by to bola fašiangová 
veselica bez úžasnej hudby, kto-
rá roztancovala všetky nohy? Do-
konca aj tie v lyžiarkach. Všetkým 
zábavy chtivým návštevníkom 
fašiangovej zabíjačky, lyžiarske-
ho strediska a účastníkom práve 
sa konajúcich lyžiarskych pre-
tekov do tanca a  dobrej nálady 
hrala ľudová hudba Martinky 

Bobáňovej z Terchovej a  ľudová 
hudba Dribna z Prešova. 

Deň predtým sa konala repríza 
programu Veselo i vážne s  Bre-
zinkami, na záver ktorého sa 
pochovala basa. Takže všetko sa 
vydarilo na jednotku, všetky zvy-
ky sa dodržali a  ostáva nám len 
čakať na Veľkú noc.

D.Ď

STRANA 3mARec 2017

V  piatok 3. marca o  16.30 na 
obecnom úrade malá skupina 
milovníkov poézie a  literatúry 
privítala autorku poézie, povie-
dok, krátkych próz a cestopisov 
pani Mgr. Evku Hančákovú.

Všetci, ktorí sme sa čiastočne 
zoznámili s  jej tvorbou, vidíme 
v nej veľký prínos pre slovenskú 
literatúru. Jej umelecká poézia 
nestráca zrozumiteľnosť a je veľ-
mi bohatá na umelecké obrazy, 
má bohatý slovný fond, ktorý 
dokazuje jej veľkú sčítanosť, 
erudovanosť, vzťah k  prírode, 
k  životu a  poznanie geografie 

i z vlastného cestovania.
Sympatickou zvláštnosťou jej 

kníh je, že ich vo väčšine sama 
ilustrovala svojimi akvarelami 
i vlastnými fotografiami.

Vďaka Evka, že si si popri svo-
jom činorodom vyťaženom 
živote našla čas i na nás, na Po-
lomku, v ktorej si strávila mladé 
roky svojho života a darovala si 
ich polomským deťom i obci.

Prejem Ti, aby sa Tvoj rozbeh-
nutý vlak dostal do tvojej vytú-
ženej stanice.

Bývalá kolegyňa
Mgr. Mária Oceľová

Dňa 19.02.2017 Jednota dô-
chodcov Slovenska, miestna 
organizácia v  Polomke si po 
prvýkrát pripravila fašiangové 
posedenie.

Na úvod nás privítala predsed-
níčka JDS Viera Kanová a záro-
veň povzbudila do ďalšej práce.

Už sa fašiang kráti, už sa nena-
vráti. Tak nám v čase našej mla-
dosti vyhrávali v posledný deň 
pred pôstom.

Pripomínam nám všetkým 
tým skôr narodeným, ktorí pra-
covali celý svoj život a statočnou 

prácou sa starali o svoje deti a 
svojich najbližších, za to všetko 
si zaslúžia, takéto posedenie.

Členky jednoty dôchodcov 
si pripravili aj program, ktorý 
prispel k dobrej nálade.

Je chvályhodné, že seniorky 
pripravili občerstvenie, a na-
pražili šišky pod vedením Anny 
Čupkovej, za čo jej ďakujem. A 
dúfam, že takéto posedenie si o 
rok zopakujeme, ľudia sa dobre 
cítili a zabávali. A to nás posúva, 
motivuje robiť takéto akcie.

Bolfová M.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde

Obohatila slovenskú 
literatúru

Fašiangové posedenie



11. februára v  našom lyžiar-
skom stredisku prebehlo 2. 
kolo pohára LESY Ski Cup 2017 
- Horehronská liga Horehron-
ský Bučník 2017. Na uvedenom 
preteku sa zúčastnilo cez 165 
pretekárov. Organizáciu preteku 
zabezpečoval náš lyžiarky od-
diel a  Obec Polomka. Pretekalo 
sa za perfektného počasia na 
veľmi dobre pripravenej trati. Aj 
naši členovia klubu sa zúčastnili 
preteku v  peknom zastúpení. 
Okrem účasti poniektorí aj zís-
kali umiestnenia na popredných 
miestach. Prvé miesto v kategó-
rii open muži obsadil náš prete-
kár Patrik Hrablay a tretie Marcel 
Macík. V ženskej kategórii open 
bola Petra Piliarova na druhom 
mieste. V  kategórii staršie žiač-
ky zase prvé miesto obsadila 
Julianka Piliarová. V  mladších 
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Komisia pre šport a  agroturistiku pri 
Obecnom zastupiteľstve v Polomke zor-
ganizovala dňa 18.02.2017 3. ročník halo-
vého futbalového turnaja, ktorý sa konal 
v  telocvični v Polomke. Na turnaji sa zú-
častnilo 6 družstiev. Hralo sa systémom 
každý s každým a prvé štyri družstvá po-
stúpili do semifinále.   
Zloženie družstiev:
1 – Švidraň R., Brozman T., Nikel. J., So-

ják I.
2 – Bodnárik P., Dupák J., Švarka M., Al-

berty P.
3 – Jagerčík L., Hrablay N., Nosko M. 
4 – Fusek J., Račák V., Kohút R.

Výsledky základnej časti:
XXX Švidraň R. Bodnárik P., Jagerčík L. Fusek J. Kováč P. Vojtko F. Body Skóre Poradie

Švidraň R. XXX 0:0 1:2 4:2 1:1 3:1 8 9:6 2.
Bodnárik P., 0:0 XXX 0:0 0:0 3:0 0:0 7 3:0 3.
Jagerčík L. 2:1 0:0 XXX 0:3 1:5 1:0 7 4:9 5.

Fusek J. 2:4 0:0 3:0 XXX 1:0 2:1 10 8:5 1.
Kováč P. 1:1 0:3 5:1 0:1 XXX 3:0 7 9:6 4.
Vojtko F. 1:3 0:0 0:1 1:2 0:3 XXX 1 2:9 6.

Výsledky halového futbalového turnaja  
5 – Kováč P., Harvanka M., Buvala M.
6 – Vojtko F., Brozman M., Berky M., Koš-

tiak R.
O  poradí na  treťom až piatom mieste 

rozhodla mini tabuľka vzájomných zápa-
sov. Po základnej časti nasledovalo semi-
finále. 
V prvom semifinále sa stretlo 1. družstvo 

so 4., Fusek J. – Kováč P. a  zápas skončil 
výsledkom 3:2   
V  druhom semifinále sa stretlo 2. druž-

stvo s 3., Švidraň R. – Bodnárik P. a zápas 
skončil výsledkom 0:2
V súboji o 3. miesto sa stretli zdolaní se-

mifinalisti, Kováč P. – Švidraň R. a  zápas 
skončil výsledkom 0:2

Vo finále sa stretli víťazi oboch semifiná-
le, Fusek J. – Bodnárik P. a  zápas skončil 
výsledkom 2:4
Prvým trom družstvám boli odovzdané 

medaily a víťazné družstvo si odnieslo 
z turnaja cenu v podobe tričiek.

Celkové poradie turnaja.

Bodnárik P., Dupák J., Švarka M., Alber-
ty P.
Fusek J., Račák V., Kohút R.
Švidraň R., Brozman T., Nikel. J., Soják I.
Kováč P., Harvanka M., Buvala M.
Jagerčík L., Hrablay N., Nosko M.
Vojtko F., Brozman M., Berky M., Koš-

tiak R.

Dňa 26. 2. 2017 sme sa v  Ne-
meckej zúčastnili na územnom 
zimnom kole hry PLAMEŇ 2017. 
Na súťaž sme si objednali au-
tobus, keďže sme zložili 7 druž-
stiev. Cestu na súťaž nám hradili 
DHZ Polomka spolu s  OZ 
HASIČ. Na okresných, ale-
bo po novom, na územ-
ných kolách sa štartovné 
a strava neplatí, hradí to územný 
výbor DPO Brezno /po starom 
to bol okresný výbor DPO/. Či 
už z  rodinných alebo zo zdra-
votných dôvodov sa na súťaži 
nezúčastnili naše najkvalitnejšie 
súťažiace a  boli sme nútení ro-
biť v  družstvách veľké zmeny, 
mali sme obavy, či sa nám po-
darí obhájiť minuloročné pekné 
umiestnenia. Zadelenie do diev-
čenských družstiev sme riešili 
až ráno na súťaži po zistení, kto 
všetko prišiel. Konkurencia bola 
veľká a naše prekvapenie pri vy-
hlasovaní výsledkov tiež. Na 1. 
mieste sa umiestnili podľa súčtu 
rokov mladšie dievčatá v zložení 
Andreuttiová Michala, Kohútová 
Lívia, Pohančaníková Viktória, 
Šuchaňová Lenka, Švidraňová 
Simona – krásne umiestenie do-
kázali obehnúť aj naše súčtom 
rokov  staršie družstvo, ktoré sa 

nakoniec umiestnilo na 3.mies-
te v  zložení Kohútová Kamila, 
Kubušová Alena, Maruškinová 
Nikola, Tokárová Vanesa, Tom-
číková Sára. Dievčatá v  tomto 
zložení bežali prvýkrát, nemali 

to natrénované a  ich výkon bol 
ovplyvnený aj odpornou kráde-
žou mobilného telefónu, ktorý 
jednej súťažiacej ukradli počas 
ich prvého pokusu. Napriek všet-
kým nepriaznivým vplyvom sa 
veľmi pekne umiestnili. V treťom, 
súčtom rokov najmladšom druž-
stve, súťažili Kubušová Natália, 
Koštiaková Silvia, Orgoňová Ni-
kola, Vernárska Denisa, Skalošo-
vá Michaela. Toto naše družstvo 
išlo hlavne zbierať skúsenosti, 
keďže pre niektoré súťažiace to 
bola premiéra na takejto súťaži. 
Dievčatá sa dokázali prebojovať 
do stredu štartovného a umiest-
nili sa na 7.mieste.

V  chlapčenskej kategórií súťa-
žilo na túto zimnú sezónu naše 
najkvalitnejšie družstvo v  zlože-
ní Bošeľa Maroš, Homola Matúš, 
Lilko Michal, Nosko Kristián, Šu-
chaň Jozef, ktoré dokázalo vy-

hrať svoju kategóriu, chlapci boli 
neprekonateľní a vyhrali aj pohár 
za najrýchlejšiu uzlovú štafetu 
súťaže.  Najväčšie prekvapenie 
súťaže sme mali pri vyhlasovaní 
2.miesta v  chlapčenskej kategó-

rií, na ktorom sa umiest-
nili naši chlapci v  zložení 
Bukovina Gabriel, Maruš-
kin Samuel, Kiš Andrej, 

Račak Adam, Siviček Samuel. 
Pre našich chlapcov to bol his-
torický úspech  a  dúfame, že sa 
im bude aj naďalej dariť.  Naši 
najmladší chlapci v  zložení An-
dreutti Matúš, Fusek Alex, Koš-
tiak Timotej, Sidor Marko, Šádek 
Matej sa umiestnili tiež v  strede 
štartového poľa na krásnom, 
ani zďaleka nie na poslednom 
7.mieste. V kategórií, Dráčik, naj-
mladších detí do 6.rokov súťažili 
Kohútová Timea, Šádeková Lilia-
na, Dupák Samuel, Tokár Boris, 
piateho člena sme si museli po-
žičať z družstva Drábsko lebo náš 
súťažiaci ochorel. Dráčikovia sa 
umiestnili na 1.mieste. Všetkým 
súťažiacim GRATULUJEM k  ich 
úspechom, som im vďačná, že sa 
súťaže zúčastnili a  ĎAKUJEM im 
za výbornú reprezentáciu našich 
združení.   

Ivana Tokárová

Dňa 05.03.2017 sme mali výročnú, členskú 
schôdzu ZO JDS v kultúrnom dome, kde sa zú-
častnilo 58 členov. Na úvod sa nám prihovorila 
Anna Durčenková a predsedníčka Viera Kano-
vá, nás oboznámila s programom na rok 2017. 
Zároveň privítala hosťa predsedu OO JZDS z 
Brezna pána Mgr. Kianicu a všetkých členov.
Po jej príhovore nám deti pripravili krásny 

program zo základnej školy, za to im veľmi 
pekne ďakujeme, ako aj ich pani učiteľkám. Po 
programe sme mali občerstvenie a pochutili 
sme si na výbornom koláči, ktorý upiekla Terka 
Oceľová. Taktiež ďakujem všetkým seniorkám, 
ktoré pripravili jedlo a starali sa o celú organi-
záciu akcie.

Bolfová M.

PLAMEŇ 2017

LESY Ski Cup 2017

Výročná členská schôdza ZO JDS

kategóriách to bolo trocha ná-
ročnejšie nakoľko na pretekoch 
sa zúčastnila silná konkurencia 
hlavne z  banskobystrických 
a breznianskych lyžiarskych od-
dielov, a  tak presadiť sa v  tejto 
konkurencii bolo dosť náročne. 
Napriek tomu naši pretekári aj 
tu dosiahli pekné umiestnenia. 
Medzi mladšími predžiačkami 
Kristínka Tabernausová bola 
piata a  Nelka Poštová dvanás-
ta. Pri mladších predžiakoch 
Matúško Šuchaň obsadil pekné 
šieste miesto. K  dobrej nálade 
v  lyžiarskom stredisku  prispela 
aj fašiangová zabíjačka, ktorá sa 
konala v tom istom termíne ako 
naše preteky. Za organizačný vý-
bor by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí pomohli zorgani-
zovať a podporiť toto podujatie.

Marian Jagerčík 


