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Predstava jasná sa vkráda
do mojej krajiny detstva,
vždy som ťa mala rada,

môj otec, vždycky predsa.
Aj vtedy, keď mi hrozil pád,

zachytila ma tvoja dlaň,
prišiel si vždycky akurát,

prísny pohľad, nezabúdam naň,
on karhal moju roztopašnosť.
Ty boril si sa s ťažkou prácou,

nechválil si sa únavou.
Otecko drahý, veď tvoja obetavosť

je najvzácnejšia mužská čnosť,
obdivujem i tvoju zhovievavosť,

veď často vzdialený z dediny,
ďaleko v práci chránil si blaho rodiny.

Otcovia mnohí i v dnešnom svete,
tak ako lastovičky na odlete,

v cudzine prácu hľadajú
i zriedka sa domov vracajú.

Ó, Pane, Teba vrúcne prosíme,
daj prácu doma našim otcom,
za nich sa s láskou modlime,
aby bol otec našim vodcom,

v láske, zbožnosti chceme žiť,
v rodinnom šťastí sa tešiť.

Najprv však Tebe vďačíme, Pane,
za tvrdé otcove dlane.

Gastrofestival
Komisia pre šport a cestovný ruch pri Obecnom zastupiteľstve v Polomke Vás po-

zýva na štvrtý ročník Gastrofestivalu vo varení kotlíkového guláša, ktorý sa uskutoční 
dňa 22.6. 2019 na starom futbalovom ihrisku v Polomke o 11.00 hod. 

Podmienky súťaže: Súťaží najmenej trojčlenné družstvo. Suroviny (môžu sa pripra-
viť aj doma ) a kotlík na guláš si zabezpečuje každé družstvo samostatne. Družstvá si 
môžu zabezpečiť vlastné slnečníky pre lepší komfort. Drevo na varenie, stôl a lavice 
zabezpečuje organizátor. Je dovolené aj vlastné drevo alebo iná alternatíva paliva. 
Čas na varenie guláša od odštartovania súťaže je štyri hodiny. Do súťaže sa môžete 
prihlasovať v kancelárii matriky obecného úradu / tel. č. 048/6193 283 / alebo v deň 
konania Gastrofestivalu na mieste súťaženia v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod.

Veríme, že toto podujatie prispeje k dobrej nálade a navareným gulášom každé 
súťažné družstvo pohostí svojich rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí ich počas 
súťaženia budú povzbudzovať.

Víťazi súťaže budú odmenení vecnými cenami. O občerstvenie sa postará otvorený 
bufet.

J. Č

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov starosta zvoláva zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva na deň :

20. júna 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/ Správa o stave separácie TKO
5/ Plán kontrol na II. polrok 2019

6/ Rôzne
7/ Interpelácia a diskusia

Spomienkové 
podujatie 

Srdečne Vás pozývame na spomienkové podujatie na obete vojny, ktoré sa 
uskutoční 18. júna 2019 v Polomke o 11.00 hod. 
9.00 hod- statická ukážka hasičskej techniky 
Na úvod podujatia sa uskutoční prelet dvojice vrtuľníkov OS SR. Podujatia sa 
zúčastní veľvyslanec Veľkej Británie, veľvyslanec Spojených štátov amerických, 
hudba OS SR Banská Bystrica a čestná stráž OS SR, ktorí spoločne položia vence 
k pamätníku Americkej misie.

pozývame všetkých rodičov, starých rodičov, susedov, priateľov a známych na

Školskú akadémiu
Dňa 16. júna o 15.00 v kultúrnom dome v Polomke

Všetci ste vítaní na programovom pásme žiakov našej základnej školy

Prvé sväté prijímanie
,, Nechajte maličkých prísť ku mne“. Tento nádherný citát z biblie vítal naše prvoprijí-
majúce deti pri príchode do kostola. Po niekoľkomesačnej príprave sa dňa 12.5.2019 
o 10 tej hodine uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. kanonik Mi-
chal Jenča. Tohto krásneho aktu sa zúčastnilo 17 detí, ktoré po prvýkrát prijali Božie 
telo. Rodičia, po úsilí čo najlepšie pripraviť túto krásnu slávnosť, s dojatím sledovali 
svoje deti. Vyzdobený kostol zaplnili starí rodičia, krstní rodičia a ostatní príbuzní, aby 
boli svedkami tejto významnej udalosti v živote našich detí. Po dojímavých poďako-
vaniach a spoločnom fotení sme sa rozišli k sviatočným stolom. Nezabudli sme ani na 
tradície v našej obci. Po chutnom obede sme sa stretli opäť v kostole. Deti vyoblie-
kané v nádherných krojoch, v sprievode starých rodičov, dostali požehnanie od du-
chovného otca. Na záver prajeme našim deťom, aby ich toto požehnanie sprevádzalo 
celý život a aby si uchovali svoju vieru.

Vďační rodičia

Mária Oceľová

Otcove dlane



Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob môžeme dať, po-
kojný spánok Ti priať,
tichú modlitbu odriekať a v srdci na Teba spomínať.
Dňa 27. mája uplynulo  10 rokov čo 
nás navždy opustil náš milovaný syn, 
brat 

Jozef Mesiarkin
S láskou a úctou spomíname mama 
a sestry s rodinami.

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v 
srdciach, smútok, prázdny domov a spomienky nám 
ponechal. Kto Vás poznal, ten pozná našu bolesť, ten 
vie, čo sme vo Vás stratili. V našich srdciach žijete 
večne ďalej - spite sladko, veď sa opäť 
stretneme.
Dňa 14. júna sme si pripomenu-
li uplynulých desať rokov ako nás 
opustila naša milovaná

Emília Maruškinová

a 5. decembra si pripomenieme dvadsiate výročie 
úmrtia nášho drahého

Rudolfa Maruškina
S nehynúcou láskou a úctou spomí-
najú dcéry Emília a  Jola s  rodinami, 
syn Rudolf s rodinou, vnúčatá, prav-
núčatá a prapravnučka Viktorka
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Priam hudobný zázrak vyčarili absolventskí 
umelci Talentária 24.5.2019 v kultúrnom dome v 
Polomke. Vyliali zo seba všetky skúsenosti a maj-
strovstvo, ktoré vycibrovali po rokoch driny.

Novinkou a zaujímavosťou sa zaskveli výtvarní 
umelci, ktorí prišli ako blesk so svojimi módnymi 
vychytávkami oblečenia. Určite tiež musíme spo-
menúť tanečné komando, kde nemal núdzu ani 
ľudový ani moderný tanec.
Zážitkovosť a emocionálnu atmosféru doladi-
li huslisti, akordeonisti, keyboardisti a gitaristi. 
Skvele pozdvihli náladu a svoje hudobné esá od 
prezentovali v najlepšom svetle.
Bolo cítiť, že naši absolventi dávajú do svojho 
umenia srdce, ktoré povznáša každého z nás. Krá-
ľovstvo umenia svojimi hlasmi potvrdili speváci a 
vniesli všetkým atmosféru profesionality.
Je vidno, že umenie v našich mladých ratolestiach 
zohráva veľkú úlohu a formuje v nich zodpoved-
nosť voči mladším aj starším zástupcom umenia 
a tradícií.

SZUŠ Talentárium

Tohto roku sme už piatykrát oslávili s deťmi ich 
sviatok cestou do rozprávky. Stretli sme sa na 
ihrisku a spolu s rozprávkovými bytosťami zaba-

vili. Hneď pri štarte nám  namaľovali tváre, mohli 
sme sa zahrať so skladačkami, kresliť a  maľovať 
kriedami na chodník. Potom u Popolušky sme si 
vyskúšali netradičné črievičky, pirátom sme po-
mohli nájsť poklad, s Mimonmi sme si zalyžova-
li po tráve. Ježibaba nás aj trochu postrašila, ale 
dala fajnú chrumku. U vojakov sme prežili vodnú 
streľbu a kto predsa len ostal suchý, zastrieľal si z 
guma pušky.
S vílami sme si zatancovali po kvietkoch, trollovia 
nás veľa naučili o triedení odpadu, so zajačikmi 
pohopkali na lúčke. Metlobal sme si zahrali s Har-
rym, Ronom a Hermionou. Lesník nám precvičil 
hmat. Na konci cestičky každý dostal medailu a 
sladkú odmenu. Čakal nás aj ohníček, kde sme si 

opiekli špekáčiky. Keď sme sa osviežili, oddýchli 
si, mohli sme si s chuti zatancovať so všetkými 
rozprávkovými bytosťami. Prežili sme spolu jeden 
super deň plný zábavy. A aj počasie sa umúdrilo, 
svietilo nám slniečko.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým dob-
rovoľníkom, mamičkám, oteckom, ktorí  obetovali 
zo svojho pohodlia a voľného času na prípravu 
kostýmov, kulís a celé si to s nami v  deň D užili. 
Starším deťom zo ZŠ, ktoré to s nami vydržali a 
boli vo všetkom nápomocné. Pani učiteľkám z 
MŠ a  ZŠ vítajúcim nápor detí, ktoré prišli tento 
rok v hojnom počte 150 detí. Obecnému úradu 
za pomoc pri kosení a príprave trate a za finančný 
príspevok. Ešte raz srdečná vďaka všetkým zain-

teresovaným. Dúfam, že aj o rok sa stretneme v 
takomto hojnom počte.

Z.G

Cesta do rozprávky 

Zázračné umenie v Polomke



V sobotu 18.5.2019 naša Polomka bola 
hostiteľom pravidelne sa opakujúceho 
stretnutia obcí, ktoré vo svojom názve 
majú slovo Polom. Po štyroch rokoch 
zase u nás, v Polomke, sme privítali 
družobné obce Pustá Polom z Českej 
republiky, Polomu z východu Slovenska 
a Gemerskú Polomu. Fajne bolo. Naozaj.
Prívetivé, srdečné zvítanie na Bučníku, 
spoločné raňajky všetkých zúčastne-
ných, a potom už každý jeden „išiel po 
svojom“: slávnostná svätá omša, poľov-
nícka výstava v Polomskej novej dreve-
nici, futbalový turnaj, hasičská súťaž a 
od popoludnia „kadečo“ podľa záujmu, 
výberu a chuti. Nejdem rozpisovať, čo a 
ako, kto a čo, prečo a nie prečo, ako bolo, 
pretože, kto tam bol, mohol povedať len 
jedno: bolo vynikajúco.
A to, že ľudia aj z družobných obcí sa k 
nám tešili, boli vidieť aj tak, že Gemer-
čanov z áut a autobusu vystúpilo asi 
sedemdesiat! 
Ja chcem poďakovať.
 Predovšetkým nášmu pánovi starostovi 
a jeho dievčatám z obecného úradu za 
tú všetku do malinkých detailov pre-
myslenú organizáciu tohto dňa, samo-
zrejme všetkým zamestnancom obce, 
ktorí boli absolútne ochotní a vedeli, 
kde je ich miesto a proste to fungovalo. 
Poďakovať chcem všetkým ostatným, 
ktorí akokoľvek pomohli, aby proste veci 
fungovali. A tí ľudia nepotrebujú byť „vy-
menovaní“, oni vždy a ochotne pomôcť 
chcú a sú tam, kde treba. 
Kto ste tam boli, viete ako dobre bolo, 
každý si našiel „svoje“, každý sa usmieval, 
zabával a tešil, že trebárs stretol človeka, 
ktorého už dávnejšie nevidel a o tom to 
je.
Cez bežný deň sú naše ulice prázdne, 
lebo sa všetci vyvážame na autách. Te-
raz ma tešil pohľad na starých rodičov 
s vnúčatkami, na ľudí, ktorých som už 
roky nevidela a neváhali prísť aj o pa-
ličke, na mojich známych z iných dedín, 
ktorí prišli a páčilo sa im a tiež na našich 
rodákov, ktorí z diaľky docestovali. 
Videla som, že konečne držíme ako de-
dina spolu, že nám ide o spoločnú vec, 
že sa na seba usmievame, vzájomne si 
pomáhame, že sme k sebe dobrí. Bolo 

to tam, ten pocit a atmosféra, vzájomné 
utvrdenie priateľstva a hrdosti, že sme z 
Polomky. 
Pevne verím, že to takto cítili všetci „Po-
lomčania“, ktorí k nám z ďaleka prišli, že 
im u nás bolo výborne a radi k nám zase 
prídu. 
Ďakujeme. 

I.Š
   Na Polomskom dni dňa 18.5. v sobotu 
ste mohli zažiť s detičkami kopec zábavy 
nielen na kolotočoch, skákacom hrade 
a  autíčkach, ale aj s  naším Macíkovom. 
Pre tých najmenších sme si pripravili 
preteky lezúňov. Detičky mali ako moti-
váciu ceny na konci dráhy. Pre tých, čo 
už vedia chodiť a mali aj staršieho súro-
denca, boli preteky na odrážadlách. Kaž-
dý zúčastnený dostal aj diplom na pa-
miatku a víťazi okrem diplomu aj krásnu 
cenu, ktorú si sami mohli aj vybrať. De-
tičky, ktoré nechceli súťažiť si mohli za-
strieľať do terča z pištole s umelými ná-
bojmi. Na pamiatku sa mohli pofotiť, ako 
lev či motýlik. Za pomoci rodičov vytvá-
rali plyšákovú  stenu a do nálady si mohli 
fúkať bubliny z bublifukov. Verím, že sa 
nám podarilo vytvoriť dobrú atmosféru 
a že detičky a rodičia boli spokojní, pre-
tože nám išlo hlavne o tie malé ratolesti.
Väčšie deti si mohli vyskúšať svoju zruč-
nosť a  šikovnosť v  tvorivej dielničke. 
Za pomoci ochotných a  milých tiet si 
mohli vlastnoručne vyrobiť malý šperk, 
či ozdobu, alebo predmet vhodný poda-
rovať mamičke. 
Menší či väčší, všetci si na stanovištiach 
mohli nájsť to svoje. K  vydarenej akcii 
tak prispeli mamičky z Detského centra 
Macíkovo a dobrovoľníčky s kreatívnym 
duchom a  tvorivými rukami. Ďakujeme 
ešte raz všetkým.

DC Macíkovo 
   Polomský deň sa začal svätou omšou 
v našom kostole. Boli sme milo prekva-
pení, že svätú omšu spolucelebroval aj 
náš niekdajší duchovný otec Jozef Pa-
lušák. Ďakujeme za jeho láskavé slová, 
ktoré nám ostanú dlho v našich srdieč-
kach.
Kultúrny a  športový program bol pre 
všetky vekové kategórie tak, aby si kaž-
dý prišiel na svoje. My seniorky sme sa 

zúčastnili v súťaži pečení štrúdlí. Súťažili 
družstvá zo všetkých Polôm. Nešlo však 
ani tak o súťaženie, ako o zábavu. Pripra-
vili sme cestá aj pre ostatných, a  tak si 
všetci Polomčania mohli vyskúšať, ako 
sa ťahá tá naša. Mali sme z toho veľký zá-
žitok, na ktorý budeme dlho spomínať, 
ako aj na prekrásny deň plný príjem-
ných stretnutí s  priateľmi Polomčanmi 
zo všetkých Polôm. Celým programom 
a  dňom nás prevádzali úžasní moderá-
tori Peter Cítenyi a Martin Kopor. Ďaku-
jeme.

M. Bolfová

Výsledky športových súťaží
Futbalový turnaj 
Gemerská Poloma : Poloma  2:8
Polomka: Poloma 3:5
Polomka: Gemerská Poloma 7:6
Poradie:
1. Poloma
2. Polomka
3. Gemerská Poloma
Hasičský útok
1. Gemerská Poloma 20:11 sek
2. Polomka 21:46 sek
3. Poloma 29:57 sek

Bežecké preteky na Polomské očko-  
trojčlenné družstvá
1. Polomka 87:59 sek
2. Gemerská Poloma 90:81 sek
3.Poloma 90:96 sek
4. Pustá Polom 103:35 sek
Bežecké preteky na Polomské očko- jed-
notlivci
1. Dávid  Starinský Poloma 27:71 sek
2. Lukáš Jasenka Gemerská Poloma 
28:43
3. Tomáš Buvala Polomka 28:48

Polomský trojboj tročlenné družstvá
- Ťahanie traktora John Deer na 15 m 
- Hod kľuchtou

- Váľanie pneumatiky z JCB na 15 m
Celkové poradie: 
1. Poloma A
2. Gemerská Poloma
3. Polomka A
4. Poloma B
5. Pustá Polom
6. Polomka B
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Poďakovanie
Na záver mi dovoľte vyjadriť po-
ďakovanie za prípravu a  realizáciu 
Polomského dňa Farskému úradu 
v  Polomke, členom DHZ, členom TJ 
Tatran, Poľovným združeniam, Druž-
stvu vlastníkov oviec, Mäsiarstvu Po-
hančaník, členkám Jednoty dôchod-
cov Slovenska, Detskému centru 
Macíkovo, členom LOHST Polomka 
– Bučnik a  Pumpa fit- klubu, Súk-
romnej základnej umeleckej škole 
Talentárium, Detskému folklórnemu 
súboru Brezinky, Folklórnej skupine 
Brezinky, ženskej seniorskej spevác-
kej skupine, poslancom a  členom 
komisií pri OZ a v neposlednom rade 
zamestnancom obce,  Obce Polom-
ka s.r.o a  všetkým, ktorí akoukoľvek 
formou priložili ruku k dielu. Bez vá-
šho pričinenia, ochoty a  aktivity by 
sa podujatie takého rozsahu nedalo 
zorganizovať. Zároveň by som sa rád 
poďakoval všetkým zúčastneným 
občanom za vytvorenie príjemnej 
atmosféry, v  ktorej sa naši hostia zo 
spriatelených obcí cítili dobre. Ešte 
raz vám všetkým ďakujem.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

  „Polomka je vzácna srdcu, človek tam 
žijúci je poklad, ktorý si treba vážiť, a ni-
kdy v živote nie je možné zabudnúť, že 
dvere tohto horehronského sveta nám 
majú byť vždy otvorené dokorán...“ 
   Asi tieto slová som vyslovil počas môj-
ho účinkovania u vás na javisku v stre-
disku Bučnik počas Polomského dňa. 
Nie náhodou, pretože, kde moje nohy 
zablúdia – všade žijú v srdci dobrí ľudia.
   Polomka bola hostiteľskou obcou 
tradičného stretnutia ľudí dobrej vôle 
– spriatelených obcí z Polomy z okresu 
Sabinov, Gemerskej Polomy v okrese 
Rožňava a našich bratov z Pustej Po-
lomy z Českej Republiky. Zavítal som 
k vám prvýkrát a fakt mi odbila skvelá 
hodina! Lebo som sa cítil ako doma v 
Hriňovej – sťa by ste mi boli všetci ako 

Deň v Polomke

Polomský deň - fajne bolo na Bučníku

rodina. O môj neskorší príchod (cesto-
val som autobusom) do Polomky, bez 
„priekov“ sa postarala Ďurčenková 
Dianka – zmeškal som v rozhovore v 
autobuse prvú zastávku s neznámou 
žienkou. Vďaka Dianke, ja so sklone-
nou hlavou, zoznámila ma v gazdov-
skom dvore s poľovníckou výstavou. 
Mal som medzi poľovníkmi nato vlo-
hy,vysvetlili mi, že nemám parohy.
Ale teraz vážne. 
Bolo mi cťou k vám do Polomky „zablú-
diť“, tam sa nedá nudiť. 
Ja mám hlavičku – takú ľudovú … 
jednoducho prostú, máte v Polomke 

skvelého pána starostu. Od Komárna 
až po vrch v Tatrách – Kriváň, ľudsky 
sa mi prihovoril pán Ján Lihan. V tejto 
dobe vyhne sa každej „skaze“,pre ľud 
polomský vybaví všetko, aj peniaze. 
Potom som si vychutnal super múčnik, 
štrúdle voniace od gazdiniek úprim-
ných - v časti Bučnik. A potom to za-
čalo - nikoho nebolela hlava, bohaté 
pohostenie, pivo, štrúdle a domáca 
strava! A tam celkom blízko – Rusín 
Čendéš orchestra- rozprúdili javisko. 
Po nich prišli ďalší skvelí – súbory, sku-
piny,a ľudia tlieskali, dalo im kus driny. 
Aj inokedy počas roka do Polomky ma 

láka,aby som stretol môjho „spoluher-
ca“ - Janíka Černáka. Ohromnú to diva-
delnú „stvoru“,čo na javisku hral moju 
„tetku Doru“. Veľmi si vážim aj výkon 
súťažiacich, v behu na „Polomskom 
Očku“, vybehnúť po toľkých schodoch 
a v cieli nájsť si super  vytúženú „koč-
ku“! Aj rodičom s deťmi spadol zo srd-
ca kameň, detičky v súťažiach žiarili sťa 
živej vody prameň.
Všetko sa v kolobehu života tratí, 
mladosť sa len v ďalšom pokolení vráti.
Nech sa vám žiadna krivda v Polomke 
nedeje, nech zmiznú všetky žiale a vy-
plnia sa nádeje. Teším sa vždy do Po-
lomky… naozaj, na „plný motor“!
Zo srdiečka ... vďačne  

Váš Maťo z Hriňovej (zvaný „Kôpor). 

Polomský deň po 
devätnásty raz
Vážený pán starosta, dovoľ mi ešte 

raz srdečne poďakovať všetkým 
Tvojim zamestnancom a poslan-
com, všetkým....ktorí sa podieľali na 
zorganizovaní Polomského dňa. 
Tak ako pán farár na svätej omši 

povedal: ,,Človek sa na stretnutie 
pripravuje, na stretnutie sa teší 
a potom dlho, dlho, dlho na to 
stretnutie spomína“.
Tak to aj teraz bude. Ešte dlho-dlho 

budeme na Polomku spomínať.
Prajem Tebe aj všetkým Tvojim 

Polomčanom hlavne veľa zdravia a 
veľa krásnych dní. Nech máš stále 
dôvod na úsmev.

S úctou, Mgr. Lillian Bronďošová, 
starostka obce Gemerská Poloma
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1 SMER - sociálna demokracia - 57

2 Kresťanská demokracia - Život a prosperita -1

3 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko- 78

4 KOREKTÚRA - Andrej Hryc - 4

5 Slovenská národná strana - 18

6 SME RODINA - Boris Kollár - 12

7 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) - 6

8 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - 1

10 Strana tolerancie a spolunažívania - 1

13 DOPRAVA- 1

14 Kresťanskodemokratické hnutie - 26

15 Strana zelených Slovenska - 3

16 MOST – HÍD - 1

17 PRIAMA DEMOKRACIA -1

23 Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce -2

25 Sloboda a Solidarita -29

26 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku -2

27 NAJ - Nezávislosť a Jednota - 3

28 Kresťanská únia - 6

29 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia - 50

31 NÁRODNÁ KOALÍCIA- 1

Kategória: Žiaci
1  Tichý Filip  SVK  Bikeza Team 03:01.94 
2  Lukáč Ľubor  SVK Realbike Team 03:08.32
3  Füzesi Daniel 2005 HU LiMiT Racing Team 03:13.85

Kategória: Ženy
1  Petrovska Vanesa  SVK Deem Racing Team 03:16.00 
2  Gombalová Vilma  SVK CTM RACING TEAM 03:21.47
3  Durčáková Dominika CZ Enduro Kross Team 03:25.73

Kategória: Masters 
1 Tichý Vladimír  SVK Bikeza Team  02:44.82
2 Paulovič Matúš SVK BIKESTRIKE.COM 02:46.20 
3 Mackovič Matej SVK CK Life4Ride 02:48.53 

Zjazd na horských bicykloch

Voľby do Európskeho parlamentu 25. 5. 2019 Obec Polomka

Počet zapísaných voličov 2 367. Počet vydaných obálok 320. Účasť 
voličov v % 13,51. Počet odovzdaných obálok 320. Počet platných 
hlasov 303

Prvý júnový víkend sa v našom lyžiarskom stre-
disku Polomka – Bučnik uskutočnilo 2. kolo Slo-
venského pohára v zjazde na horských bicykloch. 
Na štart sa postavilo 170 pretekárov v kategóri-
ách žiaci, ženy, kadeti, enduro, masters, hobby a  
juniori. 


