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K zlate záružlia
Ty v bielom plášti, Kráľova hoľa,
upieraš pyšný pohľad na doliny.
Zdá sa, že priateľka si zimy,
čas nehrá vo tvoj prospech.
Povoľ krutosť, nech prebudí sa roľa,
odhaľ prírody matky úspech.
Nech koncert zaznie v lesoch, sadoch,
v malých i veľkých vieskach,
možno i v zabudnutých hradoch,
uzimené tvorstvo nech slnku tlieska.
Pri kožúšku plesnivca uvoľnia
ciestky smaragdu k zlatu záružlia.

Marianna vicemajsterkou sveta
Marianna Jagerčíková v marci na
prebiehajúcich majstrovstvách sveta
v skialpinizme vo Švajčiarskom Villars-sur-Ollon v disciplíne šprint získala
striebornú medailu za Španielkou Claudia Galicia Cotrina a pred Švajčiarkou
Deborah Chiarello. Na svahoch Col de
Bretaye boli súťaže veľmi vzrušujúce a
náročné. Ženy, ktoré postúpili do finále
museli absolvovať 4 krát tú istú trať za
silného vetra a sneženia. Marianna napriek tomu vyhrala svoj štvrťfinálový aj
semifinálový výšlap a zjazd. Vo finále jej
trochu chýbali sily, kde by mohla zaútočiť aj na zlato. V ďalšej disciplíne, a to
individuálny pretek obsadila 12 miesto.
Hneď po majstrovstvách sveta ešte
absolvovala štyri etapy na legendárnej
Pierra Mente v jedných z najťažších

pretekov v skialpinizme, kde celkové
prevýšenie je cez 10 000 m a so svojou
partnerkou Valentine Fábre z Francúzka
získala po dlhých rokoch pre Slovensko
bronzovú medailu.
Zdroj: ISMF World Cup Ski Mountaineering
Našej občianke Marianne Jagerčíkovej k celosvetovým úspechom
srdečne blahoželáme. V mene obce
a občanov obce Polomka jej želáme do ďalšej športovej kariéry veľa
zdravia, žiadne úrazy, mnoho športového šťastia a spokojnosti v osobnom živote. Sme hrdí, že z našej obce
pochádza táto húževnatá svetová
medailistka.
Ing Ján Lihan, starosta obce

Krásnetajomné fialové šafrány
už otvárajú mladej jari brány,
koketné rozchichotané fialky
hýčkajú podbeľ s jeho pačesmi
ich vôňou zahalili sa dievky
dnes pred veľkonočnými kúpačmi.

Polomský deň
18.mája 2019
10.00 hod.
- Slávnostná svätá omša v rímsko - katolíckom ko stole sv. Jána
Krstiteľa
11.00 - 13.00 hod.
Poľovnícka výstava
- Gazdovský dvor
Lyžiarske stredisko
Polomka Bučnik
15.00 hod.
- Rusín Čendeš Orchestra
16.00 hod.
- Kultúrny program:
vystúpenie folklórnych súborov
z Polomy, Gemerskej Polomy,
Polomky
ľudový rozprávač Martin Kopor
z Hriňovej
moderuje Peter Citényi
19.00 hod.
- Tanečná zábava – hrá skupina
NO2 a PARADOX
Sprievodné podujatia v areáli
penziónu Bučnik:

Súkromná základná umelecká škola
Talentárium Polomka

srdečne pozýva všetky deti na zápis, ktorý sa uskutoční v budove
SZUŠ v Polomke v termíne
od 17. do 22 mája 2019
v čase od 12.00 do 17.00 hod.
Čakáme Vás, Tešíme sa na Vás
Vaše Talentárium

14.00 hod.
- Súťaž v pečení štrúdlí
- tvorivé a súťažné
stanovištia pre deti
- súťaž pravých chlapov
Polomský trojboj
- súťaž v behu na Polomské očko

Voľba prezidenta
SR 2019

16. 3.2019 sa uskutočnilo prvé kolo voľby
prezidenta SR.
Výsledky prvého kola v obci Polomka
1. Zuzana Čaputová
221
2. Maroš Šefčovič
220
3. Marian Kotleba
204
4. Štefan Harabin
184
5. František Mikloško
33
6. Eduard Chmelár
30
7. Béla Bugár
24
8. Milan Krajniak
17
9. Róbert Švec
7
10. Martin Daňo
3
11. Ivan Zuzula
3
12. Bohumila Tauchmannová
2
13. Robert Mistrík
1
14. Juraj Zábojník
1
15. József Menyhárt
0
Volebná účasť - 40,48 %
30. 3. 2019 sa uskutočnilo druhé kolo voľby
prezidenta SR
Výsledky druhého kola v obci Polomka
1. Maroš Šefčovič
417
2. Zuzana Čaputová
356
Volebná účasť - 33,29 %

Okresná prehliadka v prednese
poézie, prózy a vlastnej tvorby
	Výsledky volieb v Pasienkovom
spoločenstve v Polomke
Výsledky stolnotenisového
turnaja
Krnohové preteky V Polomke
pohľadom návštevníka

14.30 hod.
- vystúpenie Sokoliarov Kráľa
Svätopluka z Banskej Bystrice
Sprievodné podujatia
na štadióne v obci:

Pozvánka na obecné
zastupiteľstvo
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona
č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie
obecného zastupiteľstva na deň :
18. apríla 2019 (štvrtok)
o 18,00 hodine
(v budove obecného úradu
– bočný vchod)
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie

3/ Správa o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu Obce Polomka za
rok 2018
5/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie
6/ Správa o zabezpečovaní úloh na
úseku požiarnej ochrany za II. polrok
2018
7/ Rôzne
8/ Interpelácia a diskusia

10.30 hod.
- Futbalový turnaj mužstiev z Polomy, Gemerskej Polomy, Pustej
Polomy a Polomky
10.30 hod.
- Hasičská súťaž – útoky družstiev
všetkých Polôm

Zmena zberu TKO
Oznamujeme občanom, že
zber tuhého komunálneho odpadu pripadajúci na
23.4.2019 – Veľkonočný pondelok sa presúva na sobotu
27.4.2019.
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schopnosť detskej tvorby a tým aj jej
význam a miesto v národnej kultúre.
Takto by sme asi mohli odborne pomenovať poslanie detských prehliadok,
ktoré sa konajú každé dva roky. Kolektívy sa pripravujú, aby čo najlepšie prezentovali svoju prácu. Tento rok sa súťažná prehliadka choreografií detských
folklórnych súborov okresov Brezno
a B. Bystrica konala 24. 3. 2019 o 13.30
v Banskej Bystrici.
LAUREÁTOM s postupom na krajskú

prehliadku sa stal DFS MATIČIARIK III z
Banskej Bystrice
ZLATÉ PÁSMO s postupom na krajskú
prehliadku získal DFS BREZINKY z Polomky
ZLATÉ PÁSMO s návrhom na postup
na krajskú prehliadku: DFS RADOSŤ z
Banskej Bystrice
ZLATÉ PÁSMO: DFS DRIENKA zo Slovenskej Ľupče, DFS MALÁ KÝČERA z
Čierneho Balogu
STRIEBORNÉ PÁSMO: DFS ŠŤASTNÉ

DETSTVO z Brezna, DFS ZAVAČANIK z
Banskej Bystrice, DFS DRATVÁRIK zo
Slovenskej Ľupče
Postup na krajskú prehliadku je pre
nás veľmi dobrý výsledok, pretože deti
súťažia v prevažnej miere s tanečnými
choreografiami a staršími deťmi. A v
rámci krajskej prehliadky sa môžu porovnať s kolektívmi z iných regiónov, čo
by mala byť pre deti dobrá motivácia.
Deťom sa postup na krajskú prehliadku

zadaril už veľakrát, ale nie je samozrejmosťou. Je potrebné sa dobre pripraviť
a zaujať svojim výkonom odbornú porotu. Naše číslo „Za humnami“ zaujalo
a porota mu dala prívlastok, „najprirodzenejšie“ číslo prehliadky. Potešilo nás
to a už nám len ostáva začiatkom mája
dobre reprezentovať v Kokave nad
Rimavicou. Ďakujeme hlavne deťom,
rodičom a všetkým našim priaznivcom.
M. Pisárová

Detský folklórny festival
Cieľom podujatí pre detské súbory
je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú
úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej
význam v komplexnej výchove. Viesť

vedúcich detských folklórnych súborov
a prostredníctvom ich práce i členov k
hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií.
Poukazovať na nadväznosť výchovy a
tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť a vývoja-

Je tu Cesta, poďme po nej
V dobe neviazanej slobody a bezuzdných chodníkov búrajúcich všetky
zásady Desatora, uvažujme o tom, čo
bolo skutočným kameňom úrazu pre
vrchnosti v čase Ježišovho pôsobenia.
Mohol to byť jeho postoj k Zákonu
jeruzalemského chrámu, podľa vrchnosti, že sa Ježiš stáva odporcom
tohto zákona? Nie. Tŕňom v oku jeruzalemských vrchností bola Ježišova
úloha v Božom diele v najvýznamnejšom zmysle slova, keď išlo o vykúpenie ľudstva od hriechov.
Naše vykúpenie závisí i od našej
spolupráce s Božským Vykupiteľom,
keď sa v nás ozýva fatimská výzva –
Pokánie, pokánie, pokánie.Keď veríme, že Ježiš je Cesta, poďme po nej, veď Ježiš na Zelený štvrtok, keď ešte nebol zajatý, urobil so
svojimi apoštolmi pamiatku svojej
dobrovoľnej obety Otcovi za spásu
ľudí. Kalich Novej zmluvy, ktorý Ježiš
anticipoval, keď pri Poslednej večeri
obetoval sám seba, prijíma potom
z Otcových rúk pri svojej agónii v Getsemanskej záhrade, keď sa stal po-

slušným až na smrť. Keďže Ježiš bol
rovnako človekom ako i Bohom, zamyslime sa nad jeho psychickým i fyzickým utrpením pri zrade Judášom,
pri zaprení Petrom, pri ponižujúcom
a hroznom bičovaní, pri bezcitnom tŕnimkorunovaní, pri predvádzaní pred
Veľradu či Herodesa a Poncia Piláta,
nad jeho utrpením na Krížovej ceste,
keď niesol ťažký kríž, nad utrpením pri
pohľade na jeho Bolestnú matku, nad
hrôzou pri pribíjaní na kríž a nad jeho
mukami pri zomieraní na kríži.
Kristova smrť je veľkonočná obeta.
Bol pochovaný a tento stav Pána Ježiša je tajomstvom Bielej soboty.
Na tretí deň vo svojej Veľkej noci
a zmŕtvychvstaní dal vyprýštiť životu
z priepasti smrti.
Modlime sa, aby vzkriesený Pán
Ježiš svojím vykupiteľským dielom
zaodel naše duše do rúcha čistej belosti bez tieňov a jaziev minulosti, posväcujúceho pokoja a nezištnej lásky
k blížnym.
Mária Oceľová

Okresná prehliadka v prednese
poézie, prózy a vlastnej tvorby

Dňa 21.3.2019 sa v Michalovej konala okresná prehliadka JDS v prednese. Z
našej organizácie sa zúčastnili dve členky v prednese poézie a vlastnej tvorby.
Celkovo sa zúčastnilo 18 recitujúcich. Skôr ako sa prehliadka v recitovaní začala, prihovorila sa prítomným pani starostka Michalovej Ing. Terézia Tisovčíková,
a po nej predseda OO JDS v Brezne Mgr. Daniel Kianica. Všetko prebiehalo v
príjemnej atmosfére. Je obdivuhodné, ako vedia seniori pripraviť takéto pekné
podujatie. Po ukončení boli všetci recitujúci odmenení pamätným listom a veľkým potleskom všetkých prítomných. Potom nasledovalo pohostenie a príjemné posedenie v priateľskom duchu.
A.Ď JDS v Polomke
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Narodení: 2, Prihlásení: 8, Odhlásení: 6, Zomretí: 6. Počet obyvateľov k 31. 3. 2019: 2934

SPOMÍNAME
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
Už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali, nikdy neprestanú
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 4. apríla sme si pripomenuli prvé
výročie úmrtia nášho
drahého
Mariána Šándora
S bolesťou v srdci spomína manželka, dcéry
Marianna a Petra s rodinami.
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienkoch sviečok sa
modlíme.Život ti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť...
Dňa 10. apríla 2019
uplynulo 20 rokov, čo
nás navždy opustil náš
milovaný
Ján Pohančaník
S láskou spomína syn
Ján s rodinou a dcéra
Anna s rodinou.
Rok sa s rokom zišiel a je tu deň, v ktorý si
nám navždy odišiel. Aj po dlhom roku tá
rana v srdci bolí a zabudnúť na ten smutný deň nedovolí
Dňa 26. apríla 2019 si pripomenieme
prvé výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca a starého otca
Martina Spravača
S láskou a smútkom
spomína
manželka,
dcéra Iveta, syn Marek
s manželkou, vnuci
Patrik a Marek, sestry s rodinami a ostatná rodina.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec všetkých nás.
Dňa 29. apríla 2019 si
pripomenieme prvé
výročie úmrtia nášho
drahého
Jozefa Lihana

Poďakovanie
Dotĺklo drahé srdiečko,
zhasli oči a stíchol jej radostný hlas, odišla náhle
a smrť neskonale bolí
nás. To najdrahšie nám
osud náhle a nečakane vzal. Odpočívaj
v pokoji.
Ďakujeme úprimne všetkým blízkym,
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí odprevadili dňa 17. marca
2019 na poslednej ceste našu drahú
mamu Želmíru Bučkovú. Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

S láskou a úctou spomína manželka
Anna, dcéra Blanka s rodinou, dcéra
Lenka, priatelia, susedia a ostatná rodina.
Deň sa za dňom míňa, k spánku volá
tmavá noc, oči naše k nebu hľadia,
Mami, oci, chýbate nám moc. Vaša láska, Vaše dlane, čo by sme dali za ne, nemôžete nás pohladiť ani k sebe pritúliť.
Rodičia naši drahí, všetkých ste nás milovali. Niet dňa kedy na Vás nemyslíme,
často si Vás pripomíname.
Pri spomienke na Vás, slzy v očiach stále
máme, s láskou na Vás spomíname.
Dňa 18. apríla 2019 si pripomenieme
20 rokov ako nás navždy opustila naša drahá mama
Anna Mesiarkinová
a dňa 18. 5 si pripomenieme druhé výročie
úmrtia nášho drahého
otca
Františka Mesiarkina
S láskou a s vďakou
spomínajú dcéry Emília
a Anna s rodinami, synovia Jozef a Ján s rodinami a ostatná rodina
Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že
ste niekde tam. Pri tom pohľade si slzy
utierame a na Vás obidvoch s láskou
spomíname.
Dňa 7. apríla sme si pripomenuli ôsme
výročie od nečakaného
úmrtia nášho milovaného
Jána Hrablaya
S láskou a úctou spomínajú manželka Lenka,
deti Ján a Lenka, mama
a brat Ferdinand s rodinou
a dňa 11. apríla sme si
pripomenuli
siedme
výročie, čo nás navždy
opustil
František Hrablay
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn s
rodinou a nevesta s rodinou.

INZERCIA
Predám trojizbový byt po rekonštrukcii. Obytná plocha 90 m2, Beňuš.
Info: 0904 151 401 po 19.00 hod.

A- ŠPORT
OD JEDNOTA BREZNO
*obuv * textil *doplnky
Výpredaj: obuvi značky ASICS
oblečenia na cyklistiku
dámskych odevov
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Máme šancu pomôcť.

Do konca apríla máme možnosť finančne pomôcť dobrovoľníckym organizáciám a občianskym združeniam.
Postup je rozdielny v prípade, či ste
právnická osoba, fyzická osoba sama
podávajúca daňové priznanie alebo
živnostník. Postup pre zamestnanca je
nasledovný:
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám
vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení
dane
Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019.
Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi
napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou,
ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si
overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019
na daňový úrad.
Prejavme svoj lokálpatriotizmus a
podporme organizácie pracujúce v
našej obci.

Dobrovoľný hasičský zbor PolomkaObčianske
združenie
IČO: 001774744105 Osloboditeľov č.
12 Polomka
Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník Občianske združenie
IČO: 42308411 Komenského 112 Polomka
Občianske združenie HASIČ Občianske združenie
IČO: 42306604 Štúrova 87 Polomka
Pumpa fit-klub Polomka Občianske združenie
IČO: 42187958 Jesenského 4 Polomka
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Polomke Občianske združenie
IČO: 37832328 ZŠ, Komenského 34
Polomka
Spolok HOMÔLKA Občianske združenie
IČO: 42312841 Janka Kráľa 10 Polomka
Spolok pre obnovu dediny Občianske združenie
IČO: 37820150 Kukučínova 3 Polomka
Telovýchovná jednota TATRAN Polomka Občianske združenie
IČO: 17060362 Osloboditeľov 12 Polomka

Urobme niečo pre našu Zem

Blíži sa Deň Zeme – 22. apríla a pri
tejto príležitosti sme sa rozhodli odštartovať výzvu pre všetkých, komu záleží na našej planéte. O čo vlastne ide?
Chceli by sme, aby sa minimalizoval odpad, ktorý denno-denne produkujeme
v našich domácnostiach. Zamerali sme
sa na vyhodené mikroténové vrecká,
ktoré použijeme raz, pri nákupe a ak ich
potom na niečo iné nepoužijeme, putujú do odpadu a kopia sa na skládkach .
Spolu s deťmi z Centra pre deti a rodiny v Polomke (nový názov pre Detský
domov Slniečko), sme sa rozhodli ušiť
niekoľko vreciek zo starej záclony a rozdať ich nášmu najbližšiemu okoliu, aby
ich používali pri nákupe ovocia a zeleniny namiesto mikroténových vreciek.
Takéto vrecúško zo záclony (rozmer cca
25x35 cm, alebo podľa potreby), sa dá
ušiť za niekoľko minút, stačí stará záclona a chuť do práce. Vrecko zo záclony je ľahko udržiavateľné – vyperieme
ho v práčke a vydrží nám dlhšiu dobu.
Nemusíme zbytočne míňať nové a nové
vrecká a následne ich zahadzovať do
smetí.
Ak sa nám nedá zaobstarať si záclonové vrecúško, stačí, keď si pred nákupom do nákupnej tašky vhodíme dve
– tri použité mikroténové vrecká, ktoré

máme doma z predošlého nákupu, veď
aj tak si ovocie a zeleninu pred konzumáciou umývame.
Chceme, aby sa táto myšlienka šírila
celoplošne, aby si každá gazdinka v domácnosti zaobstarala takéto vrecko.
Čím viac ľudí sa do tohto mini-projektu
zapojí, tým bude naše prostredie čistejšie. Kto môže a má chuť môže ušiť takéto vrecúško zo záclony pre svoju rodinu,
priateľov, susedov.....
Ak takéto vrecúško chcete a nemôžete si ho z nejakej príčiny zaobstarať,
obráťte sa na nás, my vám takéto vrecúško zhotovíme. Bližšie informácie
môžete získať u nás v CDR – Centrum
pre deti a rodiny v Polomke, alebo na
facebookovej stránke „Chránime prírodu“.. Tu nájdete aj návod na ušitie tohto
vrecúška.
Možno si poviete, že to, čo od Vás
chceme je kvapka v mori, ale uvedomme si, že tie haldy odpadu sú z našich
domácností a musíme s tým už konečne niečo urobiť. Začnime každý od
seba. Budeme veľmi šťastní a spokojní,
keď v obchode uvidíme nakupovať ľudí
ovocie a zeleninu do záclonových vrecúšok. Naša Zem si to zaslúži!
Mgr .Mária Ďuricová, Centrum pre deti
a rodiny Polomka

Výsledky volieb v Pasienkovom
spoločenstve v Polomke
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo v Polomke oznamuje
výsledky volieb do orgánov spoločenstva.
Predseda spoločenstva: Ing. Galgon
Rudolf, Beňuš
Predseda dozornej rady:Pohančaník
Ján, Jánošíkova 9
Členovia výboru: Gordulič Ján, Hronská 11, Fodor Dušan, Nová 5, Maruškin

Ján, SNP 6, Omasta Cyril, Odbojárov 34,
Mesiarkin František, Bernolákova 2, Jagerčík Ján, Sládkovičova 39, Murín Ján,
SNP 51, Tokár František, Odbojárov 16,
Náhradníci do výboru:Horváth Ján,
Zápotockého 62, Tokár Štefan, J.Kráľa 4
Členovia dozornej rady: Ing. Koštiaková Ingrid, Odbojárov 1, Vengerová
Viera, Bernolákova 42, Šandor Cyril,
Ždiarska 4, Venger Ján, Bernolákova 42
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Výsledky stolnotenisového turnaja
Komisia pre šport a cestovný ruch pri podľa počtu získaných bodov bolo poObecnom zastupiteľstve v Polomke radie na stupňoch víťazov nasledovné:
zorganizovala dňa 17.03.2019 5. ročník 1. skupina:
2. skupina:
stolnotenisového turnaja neregistro- 1. Horváth T.
1. Fiľo M.
vaných hráčov, ktorý sa konal v telo- 2. Kohút P.
2. Kohút R.
cvični v Polomke. Na turnaji sa zúčast- 3. Moťovský R..
3. Žugec M.
nilo 11 hráčov. Súťažiaci boli rozdelení Prvým trom v oboch skupinách boli
do dvoch skupín. V oboch skupinách odovzdané medaily a vecné ceny.
R. Kohút, predseda komisie
sa hralo systémom každý s každým a

Krnohové preteky V Polomke
pohľadom návštevníka
16.3.2019 sa na polomskom Bučníku
uskutočnil 8.pretek v seriáli Slovenského pohára za rok 2019.
Na štart sa postavilo celkom 28 mužských, ženských a zmiešaných krnohových posádok, ktoré boli odhodlané
zmerať si sily na trati dlhej cca 1200m
v lyžiarskom stredisku Bučník v Polomke. Ako je u Polomčanov zvykom,
nič nenechali na náhodu a perfektne
mladšie predavačky a v Topten bola na pripravenú trať si mohli vychutnať
10. mieste Lihanová Olívia v nádejach všetky posádky od prvej až po posleddievčat. Medzi chlapcami na peknom nú odštartovanú posádku. V Polomke
6. mieste v kategórii starší predžiaci
skončil Šuchaň Matúš, Frgelec Richard
bol na 8. mieste v mladších predžiakov, a medzi staršími žiakmi Maruškin
Samuel skončil na 7. mieste. Medzi ženami skončila Janka Jagerčíková na 6.
mieste a medzi mužmi Patrik Hrablay
na 4. mieste. Myslím si, že zimná sezóna prebehla na vysokej úrovni aj s
medailovým zastúpením, za čo by som
sa aj touto cestou chcel našim pretekárom v mene vedenia klubu poďakovať
za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov
a taktiež za vzornú reprezentáciu našej
obce na týchto podujatiach. Taktiež by
som sa chcel poďakovať vedeniu obce
a obecnému zastupiteľstvu, že nám
vytvorilo vhodné podmienky na tréningový proces a za podporu.
M. Jagerčík fungovalo všetko, čo ku krnohovým
pretekom patrí. Slávnostný príhovor
k pretekárom starostom obce Ing.
Jánom Lihanom, vývozom krnôh na
štart, prehliadkou novovybudovanej
turistickej rozhľadne Očko na vrchu
Bučníka, slávnostným privítaním
predsedom krnačkovej rady p. Branislavom Selešom, spoločnou fotografiou všetkých pretekárov v priestore štartu a spoločným spevom piesne
Na Kráľovej holi.
Nedali sa zahanbiť ani Polomčianky
a pri prezentácii ponúkali pretekárov
vynikajúcimi pagáčmi a tiež malým
pohárikom na odvahu. Všade panovala dobrá nálada, postretávali sa starí
kamaráti krnohári a pospomínali na
predchádzajúce preteky. Preteky pre-

Slovenský pohár MASTERS a LESY
CUP v alpskom lyžovaní sa skončil
Tentoraz sa finále Slovenského pohára MASTERS v zjazdovom lyžovaní
konalo na Štrbskom Plese v posledný
marcový deň. V rámci celkového vyhodnotenia Slovenského pohára naši
pretekári obsadili veľmi pekné miesta.
Juliana Piliarová v kategórii open obsadila 2. miesto. V mužskej kategórii
B9 Jozef Horský obsadil 1. miesto, v B6
Jagerčík Marián 3. miesto a v A2 Miroslav Malecký 1. miesto. Ešte v kategórii
open Marek Svetlák a Patrik Hrablay
pre nižšiu účasť tentoraz skončili na 5.
res. 6. mieste a Janka Jagečíková na 6.
mieste.
Ešte v prvej dekáde marca prebehlo
taktiež finále LESY CUP na Donovaloch
aj za účasti našich mladých lyžiarov
kde sa im taktiež darilo. V celkovom poradí sa najlepšie umiestnila v kategórii
staršie predžiačky Tabernausová Kristína na peknom 4. mieste, ďalej Petrovičová Timea na 6. mieste. V kategórii

behli bez úrazov a vážnejších pádov.
Po dojazdení poslednej posádky do
cieľa sa mohli pretekári občerstviť výborným gulášom alebo kapustnicou.
Po vyhlásení víťazov a odovzdaní cien
sme sa pomaly vybrali každý domov
so želaním „O rok na Polomke dovidenia.“
V jednotlivých kategóriách sa najlepšie darilo:
Muži:
1. Žeravy, Gonda Jozef - Jasienok
2. Vichr Jakub Murín Alexander -

Zväzarm Brezno
3. Gonda Jozef st., Červienka MariánJasienok
Ženy:
1. Ďatková Simona, Golianová
Dominika - Rohozná
2. Pilarová Patrícia, Vrbovská Alexandra - Valaská
3. Locziová Daniela, Romaňákova Stanislava - Brezno, Staré Hory
Zmiešané dvojice:
1. Stieranková Ľubomíra, Zelenčík Miroslav - Valašťania
2. Vrbovský Jozef, Vrbovská Martina Valašťania
3. Kuric Tomáš, Adamová Iveta Jaslovské Bohunice
Peter Bartoš-bývalý krnohár
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