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 StanoviSko MyWood

 PoloMka tiMber

 k znečiSteniu ovzdušia

 Úcta k StaršíM

 voľby

 víkend S brezinkaMi

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Vladimír Hrablay
doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
Program rokovania :
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného za-
stupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelá-
vacieho procesu na školách v obci
5/ Správa o nelegálnych skládkach odpa-
du, likvidácia, zber TKO 
6/ Prerokovanie plánu zimnej údržby 
miestnych komunikácii
7/ Informácia o príprave na lyžiarsku se-
zónu
8/1 Zakúpenie 2 ks automatický defibrilá-
tor externý s príslušenstvom
8/2 Zakúpenie malotraktora na odhŕňa-
nie snehu z chodníkov 
8/3 Finančný príspevok pre DHZO 
8/4 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočto-
vým opatrením č. 5/2018 
9/ Interpelácia a diskusia 
Starosta obce pán Lihan privítal na zasad-
nutí poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
je prítomná nadpolovičná väčšina po-
slancov, čím bolo zasadnutie uznášania 
schopné.
Vedením zápisnice z  rokovania pove-
ril Janku Hebeňovú a Máriu Maruškinovú, 
referentky obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice 
z  rokovania určil   Ing. Mariana Jagerčíka 
a Ing. Ivana Brozmana. 
2/ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh, aby do ná-
vrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Ivana Šándorová, Ing. Jozef Guzma a Ro-
man Kohút.  
3/ Správa o plnení uznesení obecného 
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti 
Predkladá: Ing. Jozef Svetlák, hlavný kon-
trolór obce. 
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie navedomie
správu o  plnení uznesení obecného za-
stupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Správa o  výsledkoch výchovno-
-vzdelávacieho procesu na školách 
v obci
Predklad: Riaditelia škôl. Za Materskú ško-
lu pani Elena Lunterová, za Špeciálnu zá-
kladnú školu pani Ing. Anna Švidraňová 
a za Základnú školu pani PaedDr. Anna 
Černáková. Riaditeľka Základnej umelec-
kej školy pani Mgr. Stanislava Skladaná 
ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí.
Obecné zastupiteľstvo
A/ beri e navedomie
správu o výsledkoch výchovno-vzdeláva-
cieho procesu na školách v obci 
5/ Správa o nelegálnych skládkach od-

padu, likvidácia, zber TKO 
Predkladá: Zuzana Piliarová, referentka 
úseku výroby, výstavby a služieb.
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu o nelegálnych skládkach odpadu, 
likvidácii, zbere TKO
6/ Prerokovanie plánu zimnej údržby 
miestnych komunikácií 
Predkladá: Marian Kán, vedúci úseku vý-
roby, výstavby a služieb. 
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie 
prerokovanie plánu zimnej údržby miest-
nych komunikácií 
7/ Informácia o  príprave na lyžiarsku 
sezónu
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce.
Na malom vleku treba urobiť revíziu, na 
budúci rok by sa mala doriešiť čerpacia 
stanica. Určí to pracovník Povodia Hrona. 
Riešiť sa budú aj spádové jamy na rieke 
Hron. Problém je s personálnym obsade-
ním na vleku a v reštaurácii.
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informáciu o príprave na lyžiarsku sezónu 
8/1 Zakúpenie defibrilátora 
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce.
Na minulom zasadnutí obecného zastu-
piteľstva sa o  tom diskutovalo, mal sa 
urobiť prieskum defibrilátorov, aký by bol 
najlepší a najvhodnejší. 
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
zakúpenie - 2 ks automatický defibrilátor 
externý s príslušenstvom vo výške 5 500,- 
Eur
8/2 Kúpa malotraktora na odhŕňanie 
snehu z chodníkov 
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce. 
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
kúpu malotraktora na odhŕňanie snehu 
z chodníkov vo výške 26 000,- Eur
8/3 Schválenie finančného príspevku 
pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce. 
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
pri príležitosti 120. výročia založenia DHZ 
v obci Polomka finančný príspevok pre 
DHZO na zakúpenie kuchynskej linky a jej 
príslušenstva do výšky 3 000,-Eur
8/4 Návrh na zmenu rozpočtu rozpoč-
tovým opatrením č. 5/2018 
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce. 
Na základe schválených troch bodov 
v  rôznom bolo potrebné schváliť návrh 
na zmenu rozpočtu rozpočtovým opat-
rením.
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Zapísala: J. Hebeňová

Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorými vyvrcholilo protiexe-
kučné hnutie slovenského ľudu, sa datuje 12. novembra 1932. V tento 
deň rozhorčení občania zabránili vykonať exekúciu v prospech bohaté-
ho krčmára zhabaním majetku polomskej vdovy. Exekučných úradníkov 
a ozbrojenú četnícku asistenciu sa snažili vyhnať z obce. V prestrelke 
zahynuli J. Piliar z Bacúcha a J.Pohorelec z Polomky. Ťažko ranený bol 
J.Kotrčka z Polomky.

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke,

konaného dňa 25.10.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 
Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania 
na sobotu 10. novembra 2018. V našej obci sa komunálne voľby usku-
točnili v troch okrskoch. Volili sme si 9 poslancov obecného zastupiteľ-
stva a starostu obce. Počty hlasov jednotlivým kandidátom sa dočítate 
na strane 2. 
Starostom obce Polomka na volebné obdobie 2018-2022 sa stal: 
Ing. Ján Lihan 

Poslancami Obecného zastupiteľstva v Polomke na volebné obdobie 
2018-2022 sa stali:
1. Dušan Maruškin, MUDr. 
2. Roman Kohút 
3. Ján Lihan Ing.
4. Ivana Šandorová, Mgr. 
5. František Hereta, Mgr.
6. Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD.
7. Dušan Muška 
8. Erik Michalec 
9. Ján Fusek Ing.
Náhradník: Vladimír Račák (nakoľko za poslanca bol zvolený Ing. Ján Li-
han, ktorý bol zvolený za starostu obce, nastupuje náhradník Vladimír 
Račák)

Prihováram sa Vám, ako znovu 
zvolený starosta Polomky.

Chcem Vám poďakovať za opäť 
prejavenú dôveru i za účasť na voľ-
bách. V tejto chvíli chcem poďako-
vať aj všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a realizácii komunálnych 
volieb.

Je pre mňa aj poslancov potešujú-
ce, že Vás s kladnou odozvou oslovil 
predložený volebný program. Jeho 
uvedenie do praxe a do života opäť 
posunie našu obec vpred.

Vážení voliči, ď a k u j e m  Vám 
aj za to, že ste svojim hlasom zau-
jali stanovisko ku štvavej kampani 
a kriminalizácii mojej osoby, čo 

samo o sebe nepridáva na dobrej 
povesti Polomky.

Chcem ubezpečiť všetkých obča-
nov, že s podporou poslancov bu-
dem i naďalej pracovať na prospe-
rite našej obce i na jej všestrannom 
rozvoji.

Prizývam k tomu aj všetkých 
ochotných, ktorí chcú priložiť k die-
lu ruku, či myšlienku a tak preuká-
zať svoj potenciál i vzťah k svojmu 
rodisku.

Ešte raz ďakujem a teším sa na 
spoluprácu.

Ing. Ján Lihan
Starosta obce 

Vážení spoluobčania,

86. výročie Polomskej vzbury

Komunálne voľby 
2018
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A- ŠPORT
OD JEDNOTA BREZNO

Ponúka:
- textil - obuv - doplnky

KUPÓN N A ZĽAVU 1 0%
Platí do 6. 1 2. 201 8

 

Predám volieru pre psa. Rozmer 160x258x150. Je 
vyrobená z jaklov. Výplň kari sieť. Strecha plecho-
vá. Cena 260,- €. Kontakt: 0904 335 096

Predám 4 x plechové disky + Gumy / Barum /. 
Rozmer 195 x 65 R 15 letné. Rozteč dier 5 x 112. 
Dezén hĺbka 5 mm. Vhodné na škoda Octavia 2. 
Cena: 100,- € + dohoda. Kontakt: 0904 335 096

Predám 2 x nové pneumatiky značky NEXEN Let-
né. Rozmer 195 x 65 R 15. Cena: 70,- €. Kontakt: 
0904 335 096

Odišla si tíško, ako odchádza deň. Bez slov 
a  bez rozlúčky, nepovedala si zbohom, ja už 
neprídem. Pozerám hore ku hviezdam, viem, že 
mama moja si niekde tam. Pri tom pohľade si 
slzy utieram a  na teba mamička s  láskou spo-
mínam. 
Dňa 18. novembra si pri-
pomenieme nedožité 
osemdesiate prvé narode-
niny mamy, starej mamy 
a prastarej mamy

Emílie Šandorovej.
S  láskou a  úctou spomína 
a  ďakuje dcéra Janka s  ro-
dinou. 

Dňa 9. októbra uplynulo 7 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý otec

Ladislav Onisko
a zároveň 11. novembra uplynulo už 9 rokov, 
čo stíchlo srdiečko našej milovanej mamy

Emílie Oniskovej
Kto ste ich poznali, venujte im spomienku a ti-
chú modlitbu.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Erika a In-
grid s rodinami, rodina Buvalová.

Inzercia

Za starostu obce bol zvolený:
 Ján Lihan, Ing., 66 rokov, starosta, Slovenská 
konzervatívna strana – 708 hlasov (1.)
Neúspešný kandidát:
Roman Kohút, 44 rokov, colník, nezávislý kan-
didát – 439 hlasov (2.)

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov 
obecného zastupiteľstva v poradí podľa 
počtu získaných hlasov:
Dušan Maruškin, MUDr., 55 r., lekár, Slovenská 
konzervatívna strana – 500 hlasov
Roman Kohút, 44 r., colník, nezávislý kandidát 
– 464 hlasov
Ján Lihan, Ing., 66 r., starosta, Slovenská kon-
zervatívna strana - 430 hlasov
Ivana Šandorová, Mgr., 47 r., sociálna pedago-
gička, Slovenská konzervatívna strana – 389 
hlasov
František Hereta, Mgr., 57 r., štátny zamest-
nanec, Kresťanskodemokratické hnutie – 374 
hlasov
Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD., 55 r., vysoko-
školský učiteľ, nezávislý kandidát – 367 hlasov 
Dušan Muška, 59 r., živnostník, Slovenská 
konzervatívna strana – 327 hlasov 
Erik Michalec, 34 r., policajt, nezávislý kandi-
dát – 321 hlasov
Ján Fusek, Ing., 39 r., živnostník, Sloboda a so-
lidarita – obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano) – 318 hlasov
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvole-
ní za poslancov obecného zastupiteľstva v 
poradí podľa počtu získaných hlasov:
Vladimír Račák, 43 r., zámočník, Sloboda a so-
lidarita – obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano) – 309 hlasov
Dušan Fodor, 58 r., výsluhový dôchodca, Slo-
boda a solidarita – obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano) – 298 hlasov
Roman Bešina, 55 r., živnostník, Smer – sociál-

na demokracia – 279 hlasov
Marián Jagerčík, Ing., 58 r., technik, Slovenská 
konzervatívna strana – 273 hlasov
Pavel Pisár, Ing., 58 r., správca majetku a bu-
dov, nezávislý kandidát – 264 hlasov
Peter Šuchaň, 39 r., account manager, Slo-
boda a solidarita – obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano) – 264 hlasov
Radoslav Šuchaň, 42 r., hasič, nezávislý kandi-
dát – 259 hlasov
Ján Harvanka, 54 r., elektrikár, Kresťanskode-
mokratické hnutie- 256 hlasov
Ján Pohančaník, 59 r., elektrikár, Slovenská 
konzervatívna strana – 231 hlasov
Ján Černák, Mgr., 57 r., výsluhový dôchodca, 
nezávislý kandidát – 199 hlasov
Michal Ondris, 30 r., vodič, nezávislý kandidát 
– 195 hlasov
Monika Brozmanová, PaedDr., PhD., 48 r., vy-
sokoškolská učiteľka, Slovenská konzervatív-
na strana – 188 hlasov
Roman Brozman, 47 r., pracovník v strojovej 
výrobe, Slovenská konzervatívna strana – 164 
hlasov
Vladimír Hrablay, Ing., 40 r., konateľ spoloč-
nosti, Smer – sociálna demokracia – 164 hla-
sov
Peter Vojtko, Ing., 51 r., živnostník, Slovenská 
konzervatívna strana – 156 hlasov
Iveta Buvalová, Bc., 48 r., živnostníčka, Kres-
ťanskodemokratické hnutie 155 hlasov
Katarína Piliarová, 51 r., SZČO, nezávislá kan-
didátka – 153 hlasov
Brian Ďurčenka, 20 r., automechanik, Smer – 
sociálna demokracia – 143 hlasov
Jozef Gordulič, 65 r., dôchodca, Smer – sociál-
na demokracia – 126 hlasov
Poznámka: nakoľko za poslanca bol zvolený 
Ing. Ján Lihan, ktorý bol zvolený za staros-
tu obce, nastupuje náhradník Ing. Vladimír 
Račák

celkové výsledky hlasovania v komunálnych 
voľbách 10.11.2018 v Polomke

Vážený pán starosta, na základe Vášho upozor-
nenia na podnety od obyvateľov obce Polomka 
vyjadrujúcich nespokojnosť kvôli nadmernému 
zadymeniu pochádzajúceho z našej kotolne, ob-
časne spozorovaného v nedávnom období, vy-
dáva naša spoločnosť toto písomné stanovisko. 
V poslednej dobe sme spustili skúšobne novú 
prevádzku na výrobu peliet, pri ktorej ako ved-
ľajší produkt vzniká jemný drevný prach, ktorý 
sme vysýpali do drevnej štiepky (materiál na 
spaľovanie do kotla). Ako sme však pri násled-
ných pozorovaniach zaznamenali, tento jemný 
drevný prach, ak bol do kotla pridaný naraz vo 
väčšom množstve, mohol zabraňovať riadnemu 
prísunu kyslíka do spaľovacej komory kotla; v 
takom prípade vznikal vizuálny efekt čierneho 
dymu po dobu, kým sa nerozhorel. Na základe 
uvedeného zistenia preto aktuálne tento drev-

ný prach dôkladne premiešavame so štiepkou, 
aby sme dosiahli kompaktný vstupný materiál 
pre prevádzku kotla. Veríme, že v súčasnosti sa 
už popísané zadymenie z kotolne neobjavuje. V 
každom prípade si Vás, ako aj obyvateľov obce 
Polomka, naša spoločnosť dovoľuje ubezpečiť, 
že okrem drevnej štiepky, drevnej piliny a drev-
ného prachu, teda palív vhodných pre riadne po-
volenú prevádzku kotla na spaľovanie drevného 
odpadu, sa v našej kotolni nespaľuje žiadny iný 
materiál. V tejto súvislosti máme samozrejme k 
dispozícii výsledky príslušných emisných me-
raní, ktoré od našej spoločnosti aplikovateľné 
predpisy vyžadujú. V prípade akýchkoľvek do-
plňujúcich otázok alebo požiadavky na bližšie 
vysvetlenie sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť. 
S úctou, Helmut Hans Rettenmeier konateľ spo-
ločnosti myWood Polomka Timber, s.r.o.

Stanovisko myWood Polomka 
Timber k znečisteniu ovzdušia



víkend s brezinkami si v našom folklórnom kalendári získal pevné miesto koncom novembra. aj 
vďaka hosťom a domácim folklóristom je obľúbený u našich divákov a priaznivcom. aj tento rok je 
pripravený pre vás, ktorí sa rozhodnete tento víkend stráviť s nami, bohatý program. tak príďte si s 
nami zaspievať a zatancovať.
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Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S ná-
stupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú 
pozornosť. Každoročne dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poru-
chy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých 
vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne 
niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na 
vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iné-
ho paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 
50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 
50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých 
horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrob-
com)!
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo 
revízny technik komínov)!
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dô-
kladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri in-
štalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde 
v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov až do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne 
ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Naša obec zabezpečuje pravidelne separovaný zber ( zhruba každé tri týždne 
), veľkoobjemový zber ( 2 krát ročne ) zber elektroniky (2 - krát ročne), zber TKO 
( každé 3 týždne ) , aj napriek veľkému počtu zberu vznikajú nelegálne skládky 
odpadu. Takéto skládky odpadu nám vznikli najmä v dolinách v okolí obce aj 
v blízkosti štátnej cesty I/66. Nelegálne skládky nám vznikajú najmä zo staveb-
ných odpadov – 75%, 25% z odpadov ktoré separujeme a zbierame. 
Pravidelne sa likviduje nelegálna skládka na starom ihrisku pri Hrone aj okolie 
Hrona. Toto miesto využívajú naši rómski  spoluobčania na ,,uskladnenie´´ rôz-
neho druhu odpadu. Na likvidáciu a triedenie obec využíva aktivačných pracov-
níkov pracujúcich na menších obecných službách a občanov, ktorí sú poberateľ-
mi dávky v hmotnej núdzi- bývajúcich na Ul. Hronská.
Rozsiahla nelegálna skládka,( nad Dolinkou) ktorá bola v roku 2016 nahlásená 
na životné prostredie, sa pravidelne monitoruje. Každá kontrola je spojená s lik-
vidáciou a odvozom vzniknutých menších ložísk odpadu. V letnom období sa 
likvidovala skládka na ul. Ždiarskej (Výhone). Skládka bola 95% zo  stavebného 
odpadu-do dnešného dňa je priestor čistý a nevytvára sa nové ložisko akého-
koľvek odpadu. Nemyslím si, že je to ľudskou uvedomelosťou a vyspelosťou, ale 
kamerou, ktorá je v blízkosti nainštalovaná.
   
 Zber TKO je zabezpečený firmou  Brantner Gemer s.r.o - pravidelne každé tri 
týždne v  pondelok. Odpad sa uskladňuje na skládkach firmy Brantner Gemer 
s.r.o...         
Separovaný zber zabezpečuje firma Obec Polomka s.r.o. je cca každé 3 týždne .
Vyseparovaný odpad sa ďalej odovzdáva na spracovanie-Plasty, papier, sklo, ko-
vy-ENVI-PAK, a.s. Bratislava.- zmluva bola 30.04.2018 ukončená.
Od 01.05.2018 má obec podpísanú zmluvu so zberovou firmou ELEKOS z Nitry
Elektronika – Elektro recykling Banská Bystrica. 

Veľkoobjemový zber-odvoz a  uskladnenie  na skládke Sekológ Brezno.
Stavebný odpad- odvoz a uskladnenie na skládke Sekológ Brezno

Piliarová Zuzana

100. výročie od vzniku prvej Československej republiky sme si pripomenuli aj na 
našej škole v rámci Dňa českej kultúry. Otvorili sme ho spoločným vypočutím česko-
slovenskej štátnej hymny. Žiaci každého ročníka so svojimi triednymi učiteľmi sa ve-
novali rôznym aktivitám - vyfarbovaniu českej vlajky, štátneho znaku, čítaniu českých 
rozprávok a riekaniek, pozeraniu českých rozprávok, spievaniu českých piesní. Starší 
žiaci zbierali a spracovávali informácie o českých mestách, kultúrnych a prírodných 
pamiatkach, českých osobnostiach z kultúry, politiky či športu. Záver tohto zaujíma-
vého dňa bol ukončený hromadne a to prezentáciou aktivít jednotlivých tried a spe-
vom českých piesní.

Dňa 23 .10.2018 sa v priestoroch Základnej školy Polomka konalo vystúpenie venova-
né starým rodičom. Potešili ich žiaci 1.ročníka pod vedením Mgr. Latinákovej. Tretiaci 
zahrali divadielko, recitovali a spievali pod taktovkou PaedDr. Kánovej. Žiačky 7. a 8. 
ročníka sa predstavili ako mažoretky, ktoré nacvičila Mgr. Orovčíková. Na záver zahra-
la školská kapela Polomské tornádo pod záštitou Komenského inštitútu a pod  vede-
ním Mgr. Kantorisovej. Na záver bolo pre hostí pripravené malé občerstvenie.

DEŇ ČESKEJ KULTÚRY

BESIEDKA SO STARÝMI RODIČMI

24.11. 2018
„Dnes je sobota, 

zajtra nedeľa“
14:00 hod. v kinosále KD 

prednáška na tému
„Symboly v ľudových 

piesňach” 
Lektorka: 

PhDr. Andrea Jágerová 
16:30 hod. 

FSk a DFS Brezinky privítajú 
svojich hostí v spoločnom 

spevno-tanečnom programe 
„Po Horehronsky”

Účinkujú: Andrea Jágerová, 
Chlopi z Heľpy, Pohoreľski 

chlopi, Trnki a ĽH Jána Maka
Vstupné: 2.-

19:30 hod. v Bumbarase 
program pokračuje spevác-
kym a tanečným domom-

Pohoreľski chlopi, Trnki, 
ĽH Jána Maka, 

Vanda a Miro Golianovci
Vstupné: 1.-
25.11.2018

9:00 hod. v KD „Hudobná 
tvorivá dielňa“ s Máriou a 

Ondrom Hlaváčovcami
14:00

Zahrajže mi zahraj
prehliadka ľudových hudieb

Účinkujú: 
ĽH Nátura, ĽH Mostár, ĽH 
Bukovinka, ĽH Heľpan, ĽH 

Borsucki Gadi, ĽH Jána Maka
hostia: Martina Kanošová-Ťas-

ková, Viktor Ťasko, 
ĽH Verbunk

moderuje: Peter Cítenyi
Vstupné: 3.-

Príďte všetci, tešíme sa na vás!

Správa o nelegálnych skládkach 
odpadu, likvidácie, zber TKO

Vykurovacia sezóna začala
Staráte sa o komín dobre?

Víkend s Brezinkami 
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10. ročník BHS je inšpiratívny festival folklórnych súborov, konajúci sa v Ban-
skej Bystrici v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča, Domu Slovenského 
misijného hnutia a Evanjelického domu na Hornej ulici. Festival ponúka tvorivé 
dielne v oblasti tradičnej hudobnej, tanečnej, duchovnej a materiálnej ľudovej 
kultúry, v oblasti tanečnej pedagogiky, choreografie a tvorby programov. Súčas-
ťou sú tanečné domy s výukou slovenských ľudových tancov pre deti i dospe-
lých. Aktívni členovia folklórnych súborov sa zúčastňujú Súboriády – zábavnej 
medzisúborovej súťaže. Vyvrcholením festivalu sú galaprogramy pre verejnosť 
– Tancovačka I, a Tancovačka II., v ktorých má široká verejnosť možnosť zhliad-
nuť výstupy výnimočných detských folklórnych súborov, folklórnych skupín a 
súborov, ľudových hudieb a sólistov tanečníkov. Bystrická folklórna haravara 
končí tradičnou tanečnou ľudovou zábavou. Bohatý program bol pre divákov 
pripravený aj tento jubilejný ročník. Vo štvrtok 11.10. bol tanečný domček pre 
deti s Matúšom Drugom. 12. 10. v piatok sa v programe Hybaj ku nám k tan-
com, ku hrám predviedli všetky detské bystrické súbory, deti z Horehronia a 
Margecian. Deti z Breziniek boli pri tom a užili si pestrý program hier a tancov. 
13. 10. pokračovala haravara tanečným domom, odbornými prednáškami a 
suboriádou pre spevu a tancachtivých účastníkov. Večerný galaprogram Tan-
covačka II. dal priestor všetkým bystrickým súborom, kolektívom z Detvy, Ri-
mavskej Soboty, Hladovky, chlopom zo Šumiaca, našim Brezinkám, manželom 
Ťaskovcom ukázať niečo zo svojich programových čísel. Krásny program plný 
krásneho spevu, tanca a smiechu dôstojne ukončil jubilejný ročník bystrickej 
haravary. Teší nás, že obidva naše kolektívy mohli byť pri tom a ukázali divákom 
niečo z našej folklórnej roboty.

  Aj tohto roku sa Marianna zapojila do svetového pohára vo vertikálnom kilo-
metri - Vertical Kilometer World Circuit. V rámci svetového pohára absolvovala 
z 12 pretekov 5 pričom do celkového poradia sa zarátava 6 najlepších výsledkov, 
napriek tomu sa jej podarilo v celkovom poradí dosiahnuť vynikajúce 7. miesto, 
pričom oproti vlaňajšku sa zlepšila o dve miesta. V predposlednom preteku ob-
sadila pekné tretie miesto, pričom predbehla aj vicemajsterku sveta vo vertikál-
nom kilometri a vytvorila si nové maximum 39 minút a 11 sekúnd. Okrem toho 
v rámci  prípravy na novú skialpovú sezónu absolvovala aj pár náročných hor-
ských pretekov na cestnom bicykli kde taktiež sa jej veľmi dobre darilo, dúfajme, 
že jej to pomôže.

Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom zastupiteľstve Polomka pozýva občanov na
volejbalový turnaj o putovný pohár starostu obce pri príležitosti 

86. výročia Polomskej vzbury,
ktorý sa uskutoční dňa 24. novembra 2018 o 10.00 hod. v telocvični základnej školy. 

Tešíme sa, že prídete povzbudiť domácich hráčov, ako aj hráčov susedných obcí 
z Pohorelej, Bacúcha a Závadky nad Hronom. 

Koncom októbra sme si v našej materskej škole pripomenuli ,, Pani Jeseň“ 
trochu netradične, a to nielen samotným vystúpením našich detí, ale aj spo-
ločnými tvorivými jesennými dielňami. Detičky si za pomoci rodičov mohli 
vyrobiť okrasné vence, ikebany na stôl či ruže z listov. Použili sme čo nám 
sama príroda ponúkla. Pre tých najmenších sme si pripravili výrobu šperkov 
z cestovín, ktoré zožali úspech aj u našich predškolákov. Maľovanie na tvár 
bolo pekným spestrením programu. Nezabudli sme ani na už skoro tradičné 
vyrezávanie svetlonosov z  tekvíc, ktoré bolo zaujímavé aj pre samotných 
rodičov. Mamičky, ktoré boli vopred vybrané, si doma pripravili všetko po-
trebné cez občerstvenie, materiály a nápady. So spojením  všetkých síl sa 
akcia vydarila nad očakávanie. Najkrajší záver dňa však bol, keď sme kráčali 
ku parku s vyrobenými svetielkovými lampiónmi. Tam sme sa spoločne roz-
lúčili a v duchu sme si zaspomínali aj na našich zosnulých. Touto cestou sa 
chceme poďakovať za skvelú myšlienku našej predsedkyni zo škôlky. Ďaku-
jeme tiež všetkým, ktorí dopomohli k tejto skvelej akcii vrátane pani riaditeľ-
ke,  pani učiteľkám a  a samozrejme všetkým zúčastneným rodičom, ktorí sa 
aktívne zapájali s detičkami. Verím, že sa toto milé podujatie stane tradíciou 
a tešíme sa na Vás všetkých aj na budúci rok.

M.T

Úcta k starším 
Opäť po roku sa ohlásil krásny farebný deň, v ktorom si pripomíname úctu k star-
ším spoluobčanom. Tento rok sa konal 26.10. Starosta obce Ing. Ján Lihan pozval 
všetkých občanov, ktorí sa dožili 75 rokov a viac a členov Jednoty dôchodcov na 
slávnostne posedenie. Ďakujeme pánovi starostovi za milé privítanie a taktiež za 
láskavé slová duchovnému otcovi Michalovi Jenčovi. Taktiež ďakujeme deťom 
zo základnej školy a tiež umeleckej školy za ich krásny program. Aj my senior-
ky sme sa k nim pripojili dvoma pesničkami. Bolo to prekrásne.  Doprevádzané 
sme boli hudobnou skupinou, ktorú viedla pani učiteľka Mojžišová, ktorá tento 
program aj zostavila. Patrí jej za to srdečná vďaka. Poďakovanie patrí aj pracov-
níkom obecného úradu za prípravu tohto podujatia. Na záver sme si všetci za-
spievali krásne pesničky. 

Ďakujeme. M. Bolfová

Jeseň pani bohatá

Bystrická folklórna haravara

Marianna Jagerčíková celkovo siedma


