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Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Polomke sa konalo 14.2.2019. Na zasadnutí sa zúčastnili všetci poslanci. Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva
a ostatných prítomných. Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí
obecného zastupiteľstva je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, čím
bolo zasadnutie uznášania schopné. Vedením zápisnice z rokovania poveril Janku Hebeňovú a Dianu Ďurčenkovú. Za
overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil Dušana Mušku a Mgr. Ivanu
Šandorovú. Starosta obce predložil na
schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva. Keďže poslanci nemali
k programu žiadne pripomienky, bol
všetkými hlasmi schválený. Starosta obce
predložil návrh, aby do návrhovej komisie
boli zvolení poslanci:
Ing. Ján Fusek, Vladimír Račák, Erik
Michalec. K návrhu neboli žiadne
pripomienky a návrhová komisia bola
jednomyseľne zvolená.
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia a zobralo na vedomie správu o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti.
Poslanci zobrali na vedomie správu o
stave bezpečnosti a vývoja kriminality za
rok 2018, ktorú predložil mjr. PhDr. Vladimír Babeľa, riaditeľ OO PZ Pohorelá.
V územnej časti obce Polomka bolo
v roku 2018 spáchaných celkom 15 trestných činov, čo je o 5 trestných činov menej ako v roku 2017. Z celkového počtu
bol v 9 prípadoch páchateľ zistený a všetkých 9 páchateľov je z obce Polomka.
Z celkového počtu 24 priestupkov bolo
11 priestupkov proti majetku, 8 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu,
2 priestupky pri bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 1 priestupok proti
poriadku v správe, 2 priestupky na úseku
ochrany životného prostredia. Z celkového počtu 24 priestupkov sa v 7 prípadoch
doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa.
Možno konštatovať, že v roku 2018 na

teritóriu obce Polomka došlo k miernemu poklesu nápadu trestnej činnosti o 5
skutkov a poklesu priestupkov o 11 skutkov oproti roku 2017.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán
kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2019
tak, ako bol predložený a zobralo na vedomie správu o výsledku inventarizácie
za rok 2018.
Poslanci OZ sa ďalej zaoberali predajom
a prenájmom pozemkov a priestorov. Po
vzhliadnutí prezentácie vizualizácie projektu detského ihriska poslanci schválili
výstavbu detského ihriska v areáli tak ako
bolo prezentované.
Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie projektu Materská škola Polomka-zvýšenie kapacity prístavbou a nadstavbou do výzvy OP ľudské zdroje s kódom
OPLZ-PO6-SC612-2018-1. Ciele projektu
sú v súlade s platným Programom rozvoja
obce a platným územným plánom obce.
Schvaľuje spolufinancovanie projektu nasledovne:
Celkové výdavky projektu 1 485 755,77
€
Celkové oprávnené výdavky projektu
1 255 420,08 €
Spolufinancovanie 5% z oprávnených
výdavkov projektu 62 771,00 €
Spolufinancovanie neoprávnených výdavkov 230 335,69 €
Spolufinancovanie projektu spolu
293 106,69 €
Počas realizácie projektu Obec Polomka
zabezpečí finančné prostriedky v plnej
výške
jeho spolufinancovania a zároveň zabezpečí financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Poslanci sa v diskusii s občanmi venovali
aj otázkam príjazdovej cesty k požiarnej
nádrži, výstavby chodníkov v cintoríne
a prevádzke domu smútku, prevádzky
lyžiarskeho strediska, využitiu obecných
budov, ktoré sú momentálne nevyužívané a údržbe miestnych komunikácií.
D.Ď

Interaktívny pobyt Breziniek

Polomka má novú
majsterku Slovenska
Športové lyžovanie vo februári

Odchyt túlavých psov
Problematika túlavých psov je verejnosťou z pochopiteľných dôvodov veľmi
citlivo vnímaná. Aj tento problém sa však
snažíme riešiť s pomocou OZ Šťastné
labky z Fiľakova, ktoré podľa kapacitných možností svojho útulku vykonávajú v našej obci odchyt túlavých psov.
Akcia sa uskutočnila aj 20.2.2019 v doobedňajších hodinách, kedy sa predpo-

kladá väčší pohyb túlavých psov v strede
obce a pri pošte. Počas tejto akcie bolo
odchytených 7 túalvých psov. V spolupráci s uvedeným OZ budeme aj naďalej
spolupracovať a odchyt psov sa bude
nepravidelne a neohlásene realizovať aj
v budúcnosti podľa toho, ako to umožní
kapacita útulku.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Zvoz TKO a separácia odpadu
O odpadoch, jeho množstve, separácii a poplatkoch za zvoz a likvidáciu odpadu píšeme vari každých Polomských novinkách. Problém s odpadmi sa neusále rieši, nachádzajú sa stále nové riešenia avšak spoločnosť ho stále tlačí pred sebou ako balvan.
Podľa zákona č.329/2018 je každá obec povinná vyhodnotiť zber TKO a následne vypočítať percentuálny podiel vyseparovaného odpadu. Podľa tohto percenta vyseparovaného odpadu sa následne vypočíta cena za uloženie 1 tony komunálneho odpadu.
Cena za zber a uloženie TKO je nasledovná: firma Brantner vyzbiera a uloží 1 tonu odpadu za 84€. K tejto sume sa ešte pripočíta tzv. zákonný poplatok, ktorý je pre každú obec pridelený na základe vypočítaného percenta vyseparovaného odpadu. Naša
obec sa zaradila do položky 4 v uvedenej v tabuľke a na rok 2019 sa k cene za každú
tonu uloženého odpadu pripočíta ešte 8 €. Celkovo teda v roku 2019 obec zaplatí za
každú tonu uloženého odpadu 92€.
Podľa uvedenej tabuľky je zrejmé, že zákonný poplatok sa bude každý rok zvyšovať.
V roku 2020 si priplatíme 13€ a v roku 2021 už 22€ za každú uloženú tonu.
Položka
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Úroveň vytriedenia
Sadzba za príslušný
komunálneho odpadu x [%] rok v eurách . t-1
2019
x ≤ 10
17
10 < x ≤ 20
12
20 < x ≤ 30
10
30 < x ≤ 40
8
40 < x ≤ 50
7
50 < x ≤ 60
7
x > 60
7

2020
26
24
22
13
12
11
8

2021 a nasledujúce roky
33
30
27
22
18
15
11

Tieto sumy my ako občania neovplyvníme. Čo však môžeme ovplyvniť je to, do ktorej
kolónky sa naša obec dostane. Platí zásada, že čím vyššie percento vyseparovaného
odpadu, tým nižší zákonný poplatok. Je to teda v našich rukách, koľko odpadu dokážeme z našich domácností vyseparovať a tým znížiť množstvo komunálneho odpadu
uloženého na skládku. V opačnom prípade sa vyššie náklady za zber a likvidáciu TKO
budú musieť premietnuť do poplatku, ktorý za odvoz odpadu platíme. Podľa tabuľky je
zrejmé, že tieto poplatky sa budú musieť rapídne zvyšovať. Jedine dôsledná separácia
sa javí ako cesta, ako znižovať množstvo produkovaného odpadu v našich domácnostiach a tým aj zabrániť zvyšovaniu poplatkov.
Ing. Ján Lihan, starosta obce
Už dávnejšie sme sa s deťmi a rodičmi
rozprávali, že si urobíme výlet do Banskej
Bystrice a spojíme príjemné s užitočným.
A taký deň bola streda 13. 2. 2019 Ráno
sme sa stretli pred Bumbarasom, odkiaľ
sme vycestovali s niektorými našimi rodičmi na autách.
Začali sme pracovne v Stredoslovenskom osvetovom stredisku, kde nás privítala Tánička Salajová a Magda Slivková.
Rozdelili sme sa na dve skupiny, staršie
deti pracovali v dielni a vyrábali z hliny
misky. Zatiaľ mladšie deti spievali a tancovali s Táničkou. Potom sme sa vymenili
a mladšie deti si vyrobili srdiečka z hliny.
A my starší sme sa pustili do tanečnej prípravy. Na obed sme si dali pizzu, ktorej
meškanie sme si krátili rôznymi hrami a
divadelnými etudami. Nakoniec mala pre
nás naša vedúca prekvapenie. Vraj návšteva „Európy“ ale pred nami staršími sa

preriekla teta keramikárka, tak sme vedeli
kde pôjdeme, a mladším sa zrazu nezdal
smer, kadiaľ sme sa vybrali. Lili sa celou cestou pýtala, kde to vlastne ideme.
Cez námestie sme sa zakrátko dostali k
nášmu prekvapeniu.
Zastali sme pred budovou rozhlasu,
kde sa nás ujala Marianna Kovačechová a
urobila nám exkurziu s veľmi zaujímavým
výkladom. Vyskúšali sme si moderovanie s čítačkou, prácu s kamerami, pozreli
sme si, ako vzniká a strihá svoj vstup do
správ redaktor za počítačom, zaspievali sme pani redaktorke, ale prešli sme aj
nahrávacie štúdiá, kde nás pani redaktorka vyspovedala a ponahrávala o chemických pokusoch aj našich štvornohých
kamarátoch, ktoré pripravila pre jej ďalšie
vysielanie. Veľmi sa nám páčilo a peknými
zážitkami sme sa vrátili domov.
Lukáš Jankov
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2019
Narodení: 4, Prihlásení: 4, Odhlásení: 7, Zomrelí: 4.
Počet obyvateľov k 31. 1. 2019: 2933

SPOMÍNAME
Milovali sme ho a on miloval nás.
Tú lásku v našich srdciach nezničí
ani čas. Už ho neprebudí slnko ani
nový deň, na polomskom cintoríne
sníva svoj večný sen.
Dňa 27. marca 2019
si pripomenieme
prvé výročie úmrtia
nášho drahého
Jána Buvalu
S láskou a úctou
spomína manželka, dcéra Janka s manželom, dcéra Diana s manželom a vnúčatá
Emka, Max, Agátka a Janko
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec
za všetkých nás. Už len kytičku kvetov môžeme na hrob dať
a ticho v modlitbách spomínať.
Dňa 20. februára 2019 sme si pripomenuli nedožité
70 - te narodeniny
nášho drahého
Jozefa Kohúta
S láskou a úctou
spomína manželka,
dcéra Janka s rodinou, syn Andrej, dcéra Jozefína
s rodinou, syn Marek, dcéra Kristínka s vnúčatá Paulínka, Kristián,
Vaneska a ostatná rodina.

Polomské novinky

Bude sa budovať ihrisko

V priestoroch pri futbalovom štadióne, oproti materskej školy, vyrastie
detské ihrisko. Zámerom bolo vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť predovšetkým na hru, športové aktivity, ale
aj oddych a spoločenské aktivity, pre
všetky vekové kategórie.
Centrálny priestor bude určený pre
deti predškolského veku a tvoriť ho
budú prvky ako: kolotoč, váhové
hojdačky, pružinové hojdačky, herný
domček a jedna tematicky zameraná
herná zostava. Súčasťou tejto zóny
bude aj altánok s posedením. Sektory pre deti školského veku budú situované po stranách tohto priestoru.
Jeden bude osadený prvkami ako:
lanová pyramída, väčšia herná zostava, tunelová preliezka, retiazkové
hojdačky a hojdačka hniezdo.
V druhom sektore pre staršie deti
bude umiestnená lanová dráha, ktorej nástupište bude vytvorené na
umelej vyvýšenine. Súčasťou ihriska

bude aj Fit Workoutová zóna s dvoma cvičiacimi strojmi, určenými pre
exteriér a jednou workoutovou zostavou. Tieto prvky sú určené ako
pre tínedžerov, tak aj pre dospelých
a seniorov.
Samozrejmosťou ihriska bude aj odstavná plocha pre kočíky a bicykle, situovaná pri vstupe do areálu. Priestor

bude doplnený lavičkami a smetným
košom a tieň v letných mesiacoch
budú poskytovať vysadené stromy.
Všetky herné prvky, ale aj prvky mobiliáru, sú navrhnuté z agátového
dreva. Verím, že ihrisko bude priestor,
ktorý obohatí našu dedinu a deťom
prinesie veľa nových dobrodružstiev.
J.P.

R E ŤA Z E C P R E Ž I T I A

25.10.2018 Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie automatických externých defibrilátorov- AED pre
zabezpečenie poskytnutia predlekárskej prvej pomoci laikmi osobám s náhlou zástavou srdcovej činnosti.
Starosta obce Polomka Ing. Ján Lihan, v sobotu 9.2.2019,
pred zahájením lyžiarskych pretekov v stredisku SKI Bučník, odovzdal vedúcemu lyžiarskeho strediska pánovi
Kochanovi do užívania jeden z dvoch novo zakúpených
AED/automatický externý defibrilátor /.
Zakúpením AED sa Polomka zaradila
len medzi niekoľko, možno desiatok
Je mnoho spôsobov ako zlomiť srd- obcí a miest na Slovensku, ktoré AED
ce človeka. Príbehy sú plné zlome- majú zakúpené.
ných sŕdc, no najťažšie sú pre rodi- O lokalizácii AED v Polomke bude inčov, ktorým deti odišli na druhý svet. formované aj operačné stredisko a dispečing Záchrannej zdravotníckej služby.
Dňa 7. apríla 2019
Čo
to
vlastne
je
automaticuplynie 5 rokov čo
ký
externý
defibrilátor
(AED)?
nás opustil náš miJe to prenosný prístroj, určený pre laikov, ako aj
lovaný syn
záchranárov, na poskytovanie prvej pomoci osoIvan Pohorelec
be postihnutej náhlym zastavením krvného obehu (čiže
srdca), ktorá odpadla, je v bezvedomí, nedýcha a nemá
Dňa 6. marca 2019
hmatný pulz.
sme si pripomenuli
Prístroj sa uvedie do činností stlačením tlačidla zapnúť,
tretie výročie, čo
nalepením samolepiacich elektród na hrudník postihnás opustila naša
nutého a potom sa riadite zvukovými pokynmi v slovenmilovaná dcéra
skom jazyku, ako máte ďalej pokračovať v poskytovanej
Beata Vančová
prvej pomoci- resuscitácii.
r. Pohorelcová
Prístroj zaznamenáva srdcovú činnosť a zaznamenáva, či
dostatočne stláčate hrudník, ak dávate masáž srdca.
Ak došlo k zástave srdca, ktorú prístroj sám rozpozná, auINZERCIA
tomaticky podá elektrický výboj a ak „nenaskočí“ srdcová
činnosť, výboj alebo výboje, opakuje a zároveň vám dáva
Inzercia: Kúpim kompletný ženský pokyny, čo máte robiť.
a mužský kroj. Info: 0907113548
Ako postupovať keď ste svedkom náhleho odpadnutia so
stratou vedomia?
Reťazec prežitia je jednoduchý: pacient v bezvedomí- privolať pomoc- volaj 112 alebo 155-a mobilný telefón
OD JEDNOTA BREZNO
si prepni na hlasitý odposluch- aby si počul pokyny
✓ šport. obuv
dispečera, čo máš robiť. /Ak si svedkom takejto udalostí
✓ šport. odevy
na lyžiarskom vleku, alebo na športovom, či kultúrnom,
alebo inom podujatí DOŽADUJ sa DEFIBRILÁTORA, orga✓ elegant. móda

A- ŠPORT

marec 2019

nizátori ho majú povinnosť si ho prevziať alebo ho majú
priamo na vleku/
Ak postihnutý nedýcha /nedvíha sa mu hrudník/ a nejde mu srdce /nehmatáš pulz na krku/- skontroluj ústa, či
nemá zapadnutú zubnú protézu, alebo niečo iné, zakloň mu hlavu- aby si mu uvoľnil dýchacie cesty, urob
30 stlačení na stred hrudníka/ deťom 15 / - a urob 2
vdychy -zapni zeleným tlačidlom AED- zalep elektródy
na
hrudník pacienta- a pokračuj 30 stlačení
hrudníka/ deťom 15/ - 2 vdychy a riaď
sa zvukovými pokynmi z AED...a pokračuj v resuscitácii do príjazdu RLP/RZP.
Reťazec prežitia je jednoduchý- ale netreba sa na postihnutého pozerať- netreba
panikáriť- ale je treba sa k nemu skloniť
a pomáhať mu!
Opakujem: ak ste svedkom takejto udalostí
na lyžiarskom vleku- začnite resuscitovať,
svedkovia v okolí volajú na č.112 alebo 155 a
privolajú personál -napr. v reštaurácii- čašníkov, alebo ak je to na svahu – vlekára .
Personál je vyškolený a automaticky donesie AED a v poskytovaní prvej pomoci pokračujte spolu sním.
Dojazd RLP/rýchlej lekárskej pomoci/ z Brezna do Polomky trvá cca 20 minút, RZP/rýchlej zdravotníckej pomoci / cca 13 min za ideálnych podmienok.
Verte mi, tie minúty čakania na dojazd zachranárov vám
budú trvajú večnosť.
Ale prvé minúty o osude postihnutého rozhodujete
práve vy, svedkovia tejto udalosti.
Priatelia- pamätajte, že v tzv. zlatých minútach, ktorými
sa označuje čas od straty vedomia do poskytnutia prvej
pomoci ,rozhodujete o osude postihnutého vy, ako bezprostrední svedkovia takejto dramatickej udalosti.
Reťazec prežitia- je jednoduchý, majte ho v pamäti.
Všetkým nám prajem, aby sme ho nikdy nemuseli použiť.
Za občanov Polomky a za návštevníkov Polomky ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi obce
za zakúpené AED.
MUDr. Maruškin Dušan, Katarína Kohútová,
profesionálny záchranár
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Polomské novinky

Fašangy na dedine
Práve ubehol rok odvtedy ako sa fašiangovalo v Polomke a našou snahou
bolo získať ľudí z dediny, aby sa zúčastnili tejto akcie. Veď fašiangy to je veselosť, to je zábava, to je hra. Fašiangy boli vyvrcholením zimy a človek začínal
hľadať teplo. Nielen v tom slnku, ale aj teplo medzi ľuďmi a tí ľudia, keď sem
prídu, vyžarujú teplo, optimizmus, radosť, zábavu a smiech. Tieto vystúpenia,
čo tu boli – to je niečo fantastické. A ľudia sú spokojní a spokojnosť človeka
vytvára prvý predpoklad preto, aby sa vzťahy medzi ľuďmi zlepšili a aby človek hľadal cestu k človeku. A to je podstatou aj fašiangov. To ostatné, či už je
to zabíjačka alebo iné akcie, ktoré k tomu patria, to je len na spestrenie, aby

sa človek uvoľnil a aby sa dobre cítil. A polomské fašiangy našli svoju odozvu.
Takto odznel rozhovor v rádiu Regina Petra Cítenyiho s Jozefom Jagerčíkom
po našej akcii. Keď sme sa pred štyrmi rokmi rozprávali, či nejdeme urobiť
aj my zabíjačku, lebo všade to robia, netušili sme, že to bude mať až taký
úspech. Dovtedy fungovali fašiangové programy s pochovávaním basy či už
od ,, Vrtákov“ alebo od Breziniek. Skúsili sme aj túto formu a funguje. Vďaka
organizátorom a účinkujúcim je vždy naozaj veselo, ľudia sa stretnú, pospomínajú, zabavia sa, čo to ochutnajú a spokojní sa v pokoji rozídu.
Tak to bolo aj tento rok ráno. O 9 to vypuklo. Mäsiar Peter Bučko so svojimi
každoročnými pomocníkmi poradili aj tejto hodnej svinky. Chlopi z dediny
prišli, či už väčší alebo menší gazdove ošacovať či je šitko na poriadku. Gazdina poulievala a okoštovali aj pečienku. Od skorého rána sa všetko pripravovalo, do kotlov richtovalo a námestie zabíjačkovo rozvoniavalo. A pred obedom
sa už podávala kapustnica a kolbaska. Najväčší nápor prišiel so začiatkom
programu, keď všetci chceli vidieť a všetci chceli jesť. Ale podarilo sa šitko
zvladnuť pri speve, tanci a zábave, o ktorú sa postarali folkloristi z Úzoviec,
Heľpy, Čierneho Balogu, naše ženičky z JDS, deti, ženy, chlopi a mládežníci
z Breziniek. Vo všetkých ostal dobrý pocit z dobre odvedenej roboty.
A bolo pre nás potešením, že sme videli mnohých známych, ktorí sa na našich fašangoch postretali. A či to už splnilo vaše aj naše očakávania? Naše
určite, lebo sa ,, žilo“ v dedine. A vaše? Keď sa vám dačo nepáčilo povedzte
nám, a keď sa vám páčilo povedzte všetkým.
V každom prípade ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tomu, aby sa nám vedno dobre fašangovalo.
M. Pisárová

STRANA 3

Vážení občania!
Týmto článkom v Polomských novinkách sa obraciam na vás všetkých
s prosbou o pomoc. Som Polomčan a autor knihy Polomka naša horehronská. Rád by som v pokračoval aj v písaní ďalšej knihy o Polomke o jej
histórii a súčasnosti, ktorá sa nenávratne stráca a mizne. a preto vás prosím, aby ste mi poskytli fotografie akékoľvek staré alebo aj dnešné z oblasti prírody, osôb a života Polomčanov od dávna až po dnes.
Dnes už len málo starších žien chodí v tom krásnom, farebnom a jedinečnom historickom kroji príznačným pre našu Polomku. Bol by som veľmi
rád, keby každá krojovaná žena bola v knihe, ktorú pripravujem. Prosím,
reagujte na tento môj článok, budem veľmi rád. Ak nemáte fotografiu,
ozvite sa, prídem a osobne vás odfotím ako aj čokoľvek zaujímavého
v okolí.
Ešte raz vás prosím, pomôžte mi zachytiť a uchovať túto našu polomskú
krásu, ktorá nenávratne mizne do nekončna.
Ďakujem, rodák z Polomky Ing. Milan Skaloš
Kontaktné miesta:
Diana Ďurčenková, Obecný úrad, 0904216338, kultura@polomka.sk
Martina Babničová, Pohrebníctvo, 0903510330

Fašiangové posedenie
Dňa 2. 3. 2019 sme si pripravili fašiangové posedenie. Už sa fašiang kráti, už
sa nenavráti.... tak nám v čase našej mladosti vyhrávali v posledný deň pred
pôstom. Členky Jednoty dôchodcov si pripravili aj program, ktorý prispel
k dobrej nálade. Je chvályhodné, že seniorky pripravili občerstvenie a napražili šišky, za čo im ďakujeme. Ľudia sa dobre cítili a zabávali. A to nás
posúva a motivuje robiť takéto akcie.
M.B

Fašangy v Závadke
FSk Závačan oslavovala 2. marca 20 rokov ,, pochovávania basy“ v Závadke. Ako hosť programu vystúpili DFS a FSk Brezinky s programom ,, Polomka má talent“. Ďakujeme FSk Zavačan za pozvanie a do ďalších rokov
im prajeme v ich činnosti veľa dobrých nápadov, veľa chuti a veľa dobrých
divákov. Vytvorili sa medzi nami dobré vzťahy. Možno aj vďaka tomu dvaja
naši členovia sú zároveň aj ich členovia. Alebo naopak. Ďakujeme za priateľstvo Zavačania a držte sa!
No a máme po fašangoch. Basa je pochovaná, hudba dohrala. Dojedla
sa praženica s klobásami, vyprázdnili štamperlíky. Nuž stíšme sa aj my do
Veľkej noci a urobme čo treba.
M.Pisárová
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Polomka má novú
majsterku Slovenska

Výsledky halového
futbalového turnaja
Komisia pre šport a cestovný ruch
pri Obecnom zastupiteľstve v Polomke zorganizovala dňa 03.03.2019
5. ročník halového futbalového
turnaja, ktorý sa konal v telocvični
v Polomke. Na turnaji sa zúčastnilo 5
družstiev. Hralo sa systémom každý
s každým dvakrát a prvé štyri družstvá postúpili do semifinále.
Zloženie družstiev:
1 – Fusek J., Kohút R., Vaculčiak M.
2 – Dupák J., Harvanka P., Nosko F.
3 – Chudic J., Berky Ma., Gašperan
M.
4 – Pištol M., Vaculčiak M., Zajak J.
5 – Berky Mi., Pustaj P., Puška M.
Po základnej časti nasledovalo semifinále.
V prvom semifinále sa stretlo 1.
družstvo so 4., Fusek J. – Chudic J.
a zápas skončil výsledkom 4:1

V druhom semifinále sa stretlo 2.
družstvo s 3., Berky Mi. – Dupák J.
a zápas skončil výsledkom 1:0
V súboji o 3. miesto sa stretli zdolaní semifinalisti, Chudic J. – Dupák J.
a zápas skončil výsledkom 2:1
Vo finále sa stretli víťazi oboch semifinále, Fusek J. – Berky Mi. a zápas
skončil výsledkom 2:4
Prvým trom družstvám boli odovzdané medaily a vecné ceny.
Celkové poradie turnaja:
1 – Berky Mi., Pustaj P., Puška M.
2 – Fusek J., Kohút R., Vaculčiak M.
3 – Chudic J., Berky Ma., Gašperan
M.
4 – Dupák J., Harvanka P., Nosko F.
5 – Pištol M., Vaculčiak M., Zajak J.
Roman Kohút, predseda komisie

Výsledky základnej časti:
Fusek
J.
Fusek J.
Dupák
J.
Chudic
J.
Pištol
M.
Berky
Mi.

0:1
1:2
2:0
1:2
2:2
2:3
1:2
1:2

Dupák
J..

Chudic
J.

1:0
2:1

0:2
2:1
4:1
5:1

1:4
1:5
1:5
2:3
1:0
0:0

0:1
2:2
4:0
3:2

Pištol
M.

Berky
Mi.

2:2
3:2
5:1
3:2
1:0
2:2

2:1
2:1
0:1
0:0
0:4
2:3
1:4
1:2

4:1
2:1

Body

Skóre

Poradie

19

14:10

1.

13

18:9

3.

7

10:20

4.

2

11:22

5.

16

16:8

2.
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Dňa 9. a 10. februára 2019 v lyžiarskom
stredisku Jasná sa
uskutočnil Slovenský
pohár v skialpinizme
a majstrovstvá Slovenska v individuálnom
skialpinizme. V sobotu
bol individuálny pretek
v oblasti Derešov v Nízkych Tatrách zo severnej strany, kde pretekári absolvovali trať dlhú
cca15 km s výškovým
prevýšením 1 800 m.
Počas preteku absolvovali 4 ťažké výstupy
a zjazdy v náročnom
teréne presahujúcim
aj cez 40° sklonom
a za neustávajúceho
silného vetra. Marianna pretek zvládla vo
veľmi dobrom čase,
keď v celkovom poradí
obsadila 16. miesto z 105 pretekárov aj za
účasti pretekárov z Čiech a Poľska. V kategórii žien obsadila prvé miesto s veľkým
náskokom pred ďalšími pretekárkami, trať
bola veľmi ťažká a niektoré to museli aj
vzdať. V nedeľu bol ešte terénny vertikál
zarátavaný do Slovenského pohára, kde
bola taktiež prvá.
Poradie žien:
1. JAGERČÍKOVÁ Marianna 1985 LO HST
Polomka Bučník 2:17:17,6

2. LOVRANTOVA Katarina 1985 Salomon
Slovakia 2:41:38,5
3. TRIZNOVÁ Simona 1990 Skialp Bobrovec 2:44:33,0
Poradie mužov:
1. ŠIARNIK Jakub 1994 Scarpa-Karpos/
SK Žiarska dolina 1:55:51,6
2. HLAVČO Jozef 1985 Salomon/Suunto
1:59:57,6 +04:06,0
3. DANKO Matúš 1988 Skialp Bobrovec/
Scarpa Team 2:00:42,1 +04:50,4
M. Jagerčík, foto: Juraj Sýkora

Športové lyžovanie vo februári
Tento mesiac náš klub LO HST Polomka Bučník zorganizoval štvoro pretekov.
V druhom víkendovom týždni to bolo
3. a 4. kolo Slovenského pohára masters
v slalome. Preteky sme zorganizovali
v spolupráci s OZ Plesnivec. Na pretekoch
sa zúčastnilo cca 45 pretekárov z celého
Slovenska. Najstarší pretekár Otto Krajniak má už 94 rokov. Naším pretekárom
sa darilo a obsadili vo svojich kategóriách
pekné miesta. V ženskej kategórii open
vyhrala Julianka Piliarova, v kategórii B
9 Jozef Horský vyhral a v kategórii open
muži Marek Svetlák skončil druhý. Na
druhý deň v B 9 Jozef Horský skončil tentoraz druhý, Patrik Hrablay v open bol taktiež druhý a Marek Svetlák tretí.
Okrem týchto pretekov sa naše
deti zúčastnili aj 6. kola Slovenského pohára predžiakov v Zuberci
Janovky. Najviac sa darilo Kristínke
Tabernausovej, ktorá v silnej a početnej konkurencii obsadil pekné
16. miesto s minimálnou stratou
na tie najlepšie pretekárky. Veľmi
pekný výsledok v silnej konkurencii dosiahla aj Timea Petrovičová
a Matúš Šuchaň.
V tretí víkendový týždeň čakala
na náš klub a lyžiarske stredisko
najťažšia skúška v zabezpečení 3.
a 4. kola Lesy Ski Cup, nakoľko na
oba dni sa prihlásilo cez 250 pretekárov skoro z celého Slovenska,

hlavne deti. Po obidva dni bolo super
počasie a výborne pripravená pretekárska trať. Z našich pretekárov sa najlepšie
darilo Kristínke Tabernausovej, ktorá na
domácej pôde vyhrala svoju silne obsadenú kategóriu. Taktiež sa darilo Timei Petrovičovej, Matúšovi Šuchaňovi a ďalším
naším pretekárom. V starších kategóriách
to boli Julianka a Petra Pilarová, medzi
mužmi Patrik Hrablay a Samuel Maruškin.
Aj z tohto miesta by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, našim organizátorom a hlavne lyžiarskemu stredisku
pri obci Polomka, ktoré nám vytvorilo
vynikajúce podmienky na zvládnutie tak
náročných pretekov.
M. Jagerčík, foto: Samuel Maruškin

