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Dňa 18 júna sa v  Polomke uskutočnila 
každoročná pietna spomienka na prísluš-
níkov amerických a britských vojenských 
misií v  Slovenskom národnom povstaní, 
ktorí položili svoje životy na oltár boja za 
slobodu a  demokraciu. Podujatia, ktoré 
organizujú Veľvyslanectvá USA a  Veľkej 
Británie v  spolupráci s  obcou Polomka, 
sa zúčastnili čestní hostia z  Ministerstva 
obrany i  Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky. 
Po slávnostnom prelete vrtuľníkov OS SR 

a  pietnom kladení vencov za asistencie 
Čestnej stráže a  Vojenskej hudby OS SR 
privítal prítomných hostí starosta obce 
Polomka pán Ján Lihan. 
V  mene ministra obrany Petra Gajdoša, 

ktorý sa z pracovných dôvodov ospravedl-
nil, vystúpil riaditeľ Odboru medzinárod-
ných vzťahov Ministerstva obrany SR pán 
Bohuš Kuchta. Vysoko ocenil hrdinskosť, 
nezištnosť a  odhodlanie amerických 
a britských príslušníkov povstať spoločne 
proti útlaku a  agresii nacistických vojsk. 
Potreba pripomínať si tieto významné 
udalosti slovenských, európskych, ale aj 
svetových dejín je pritom podľa neho 
v dnešnej dobe o to dôležitejšia. Nasledo-
val príhovor veľvyslanca USA Adama Ster-
linga. Zdôraznil nielen vďačnosť a  úctu 
voči všetkým obetiam protifašistického 
odboja, ale aj pretrvávajúce partnerstvo 
medzi USA a  Slovenskom, ktoré sa for-
movalo aj v  ťažkých časoch spoločného 
boja spojencov proti nacistickému zlu. „V 
rámci nášho spojenectva v NATO sa kaž-
doročne slovenskí, americkí i britskí vojaci 

zúčastňujú spoločných cvičení či misií po 
celom svete. Vďaka tomu naše spojenec-
tvo zostáva silné aj v meniacom sa európ-
skom bezpečnostnom prostredí,“ dodal 
veľvyslanec Sterling, pre ktorého bola 
tohtoročná pietna spomienka v  Polomke 
poslednou, keďže v  auguste na svojom 
poste končí.
Po americkom veľvyslancovi vystúpil veľ-

vyslanec Veľkej Británie Andy Garth, ktorý 
rovnako vyzdvihol spojenectvo. „Niektoré 
z udalostí, ktoré sa tu odohrali, sú síce zná-
me, avšak len tí, ktorých mená sú napísané 
na pomníku skutočne zažili, čo sa odohra-
lo. Všetkým, ktorí sem prídu, bude každé 
meno na pomníku navždy pripomínať, že 
silné partnerstvo medzi našími krajinami, 
ktoré dnes panuje, bolo dosiahnuté krvou 
a utrpením na podobných bojiskách,“ po-
vedal.
Na záver predniesol prejav riaditeľ Múzea 

Slovenského národného povstania pán 
Stanislav Mičev. Na príklade z pohuntých 
čias Druhej svetovej vojny, kedy sa poda-
rilo prelomiť blokádu Leningradu aj vďaka 
materiálnej pomoci Sovietskemu zväzu 
zo strany Spojených štátov amerických, 
ilustroval nevyhnutnosť spolupráce v boji 
proti silám ohrozujúcim hodnoty slobody, 
demokracie a ľudských práv. 
Podujatie uzavrel duchovným slovom 

pán farár Michal Jenča, ktorý si pre prítom-
ných pripravil aj milé prekvapenie v podo-
be anglickej verzie modlitby Otče náš. 

Mgr. Roman Moravcik, asistent Úradu 
pridelenca obrany Spojených štátov 

amerických

Horehron, Horehron, ty krásny Horehron
Milí folklóristi, aj nefolkóristi dávame vám na známosť, že aj napriek veľkému výskytu letných festivalov, by sme radi zabojovali o 

vašu priazeň a pozvali Vás na štvrté pokračovanie obľúbeného stretnutia Horehroncov,
ktoré sa uskutoční 27.7.2019 so začiatkom o 10 00 hod. na námestí v Polomke. 
V našej drevenici sa budete môcť pokochať prácou a výrobkami remeselníkov, vône tradičných jedál rozvoňajú námestie, v 

parku budú pripravené aktivity pre deti a popoludní naše stretnutie vyvrcholí spoločným programom zúčastnených obcí. Spolok 
pre obnovu kultúry a tradícií, Obec Polomka, Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý akciu finančne podporil, miestne spolky 
a dobrovoľníci, pozvaní hostia sa postarajú o dobrý priebeh celého podujatia, stačí keď si donesiete dobrú náladu a úsmev pre 
každého.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie správu o separácii TKO. V diskusii k to-
muto bodu skonštatovali potrebu zvýšiť 
podiel vyseparovaného odpadu a  znížiť 
množstvo TKO.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán 

kontrol na II. polrok 2019 tak, ako bol 
predložený.  
Poslanci schválili Všeobecne záväzné na-

riadenie Obce Polomka č. 66/2019 o urče-
ní výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v  školách a  školských zaria-
deniach a  taktiež schválili Všeobecne  
záväzné nariadenia Obce Polomka č. 
67/2019 o  poskytovaní dotácií rozpočtu 
Obce Polomka
V  diskusii sa zaoberali opravou priesto-

rov ambulancie v  zdravotnom stredisku, 
možnosťou zriadenia sociálneho taxíka 
v spolupráci s Červeným krížom, prípadmi 
rušenia nočného kľudu občanmi bývajú-
cimi pod Štôsom a možnosťami prípravy 
ľadovej plochy na zimné obdobie.
Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva ukončil.

D.Ď

Zasadalo obecné 
zastupiteľstvo 20. 06. 2019

Spomienka na obete vojny

Fontána
S  príchodom letného počasia sa 

spustila aj prevádzka fontány v par-
ku pred kultúrnym domom. Činnosť 
fontány je naprogramovaná denne 
nasledovne:
9.00-10.00, 11.00 – 13.00, 15.00-

16.00, 18.00 – 19.00, 20.00- 22.00

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Znovuobjavme 
naše studničky

V  rámci nastúpeného trendu zveľa-
ďovať a  sprístupňovať prírodné oko-
lie našej obce záujemcom o  prírodné 
krásy sme sa rozhodli oživiť funkčnosť 
a prínos našich lesných a lúčnych stud-
ničiek. Máme v pláne studničky vyčistiť, 
upraviť, prestrešiť, a  tak ich zachrániť 
aj pre budúce generácie. K  tomu však 
potrebujeme aj pomoc našich občanov, 
ktorí majú vedomosť, kde sa studničky 
nachádzajú alebo v minulosti sa nachá-
dzali. Mnohé už upadli do zabudnutia, 
o niektorých vieme, avšak potrebujeme 
ich zmapovať všetky, aby sme mohli vy-
tvoriť harmonogram prác na ich opravu. 
Preto žiadame občanov, ktorí majú ve-
domosť čo i len o jednej studničke, kde 
sa nachádza alebo nachádzala, aby to 
jednoducho oznámili na obecnom úra-
de. Dúfame, že sa nám podarí aj s vašou 
pomocou obnoviť a  sprístupniť ich čo 
najviac. 

Náučný chodník 
Voľchovô

Zmeny v systéme 
varenia a stravovania
Obec pripravuje zmenu v  stravovaní 

od 1.8.2019. Závodné stravovanie, ktoré 
sa doteraz realizuje v  priestoroch ma-
terskej školy, sa presunie do penziónu 
Bučnik. Strava pre zamestnancov a ob-
jednávateľov sa bude v  termoboxoch 
privážať do priestorov terajšieho závod-
ného stravovania, kde sa bude vydávať 
z ohrevných pultov. Obedy dôchodcom 
sa budú voziť priamo z vleku do domác-
ností. 
Za touto zmenou vidíme efektivitu pre-

vádzok a plynulú prevádzku penziónu 
Bučnik. Penzión Bučnik bude po tejto 
zmene v prevádzke 7 dní v týždni.

 Separujeme vôbec?

 udialo Sa v škôlke

 Zvýšené nebeZpečenStvo

  požiarov

 GaStrofeStival

 vyžrebovanie 

 futbalových ZápaSov

Obec pripravila pre milovníkov prírody 
a  turistiky Náučný chodník Voľchovô. Tu-
ristická trasa je dlhá 8,5 km a  má sedem 
náučných zastávok. Trasu označujú stĺpiky 
so smerovými šípkami.  Chodník začína na 
hornom parkovisku lyžiarskeho strediska 
Polomka – Bučnik od prvého stanovišťa. 
Pokračuje po vyznačenej trase smerom na 
Bučnik po poľnej ceste, následne po zá-
voze, kde sa dostanete k stanovišťu 2 a 3 
a lesíkom prejdete na zjazdovku. Chodník 
pokračuje priamo k  Polomskému očku, 
kde je zastavenie č.4. Od Očka sa pokra-
čuje po vyznačenej trase na Lábošov až 
k  stanovišťu č. 5. Následne je potrebné 
odbočiť prudko vľavo a  pustiť sa dole 
Rdzavým až na asfaltovú cestu vedúcou 
hore dolinou Voľchovô. Krátky výstup po 
tejto ceste končí pri rybníku pri zastavení 
č.6. Cesta späť od rybníka pokračuje dole 
Voľchovým až k odbočke na lyžiarsky vlek, 
kde sa nachádza posledné siedme stano-
vište. Náučný chodník pri každej zastáv-
ke lemujú náučné tabule s  informáciami 
o  faune a  flóre na našom území, histórii 
lesníctva a  poľnohospodárskej činnosti 
našich predkov, ľudových tradíciách a fol-
klóre v  našej obci. Oddýchnuť si môžete 
na lavičkách pri informačných tabuliach. 
Všetky náležitosti náučného chodníka sú 
už osadené a  náučný chodník je pripra-
vený slúžiť širokej turistickej verejnosti. 
V  krátkej budúcnosti sa chystáme vydať 
propagačný materiál venovaný tejto turis-
tickej zaujímavosti.
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A- ŠPORT
OD JEDNOTA BREZNO

textil, obuv, doplnky
************************************

Top zľavy 10 - 60%
Kupón na zľavu 11% / platí aj na  

akciový tovar 

V  našej obci sa uskutočňuje zber se-
parovaného odpadu už niekoľko ro-
kov. Dalo by sa ste teda predpokladať, 
že zásady separovania ( triedenia) už 
máme v malíčku. Opak je však pravdou. 
Po každom dni zberu separovaného 
odpadu sa o  tom presviedčame. Zdá 
sa že názov separovaný už medzi nami 
zľudovel a nazývame ním len druh zvo-
zu. TKO a separovaný. Ale že to, čo vy-
ložíme pred brány nie je vyseparovaný 
odpad, to nás už tak veľmi netrápi. Veď 
niekto s  tým niečo urobí. Hlavne, že 
my sme sa toho zbavili. Takýto prístup 
navyšuje tonáž odpadu, ktorý musíme 
skladovať na zbernom dvore. Keď sme 
spúšťali do prevádzky Zberný dvor zdal 
sa nám obrovský. Za chvíľu nám však už 
kapacitne možno nebude postačovať. 
Po každom zbere je potrebné separo-
vaný odpad ešte „ vyseparovať“ manu-
álne pracovníkmi na zbernom dvore. 
Odpadu, ktorý nepatrí do separované-
ho sa nazbiera za kontajner. Ten potom 
musí obec na vlastné náklady odviezť 
na skládku. A to ide z peňazí vybraných 
za TKO a poplatky sa musia zvýšiť. A tak 
stále dokola.
Ďalším uhlom pohľadu na odpady sú 
skládky. Už vytvorené skládky sa  nie 
pomaly, ale rýchlo zapĺňajú, vytváranie 

nových je brzdené alebo úplne zne-
možnené veľmi prísnou legislatívou. 
Proti výstavbe ekologických spaľovní 
bojujú občania v  dotknutých obciach 
a  regiónoch. Ak je množstvo odpadu 
na zbernom dvore výsledkom jednej 
obce, je ťažké si predstaviť koľko odpa-
du vyprodukuje vyše 3000 obcí a miest. 
A v mestách ešte viac. Kam sa ten od-
pad podeje? Ťažká otázka, na ktorú 
bude ťažko nájsť odpoveď. Ale  začať 
musí každý od seba. Znížiť množstvo 
odpadu, ktoré každý z nás vyprodukuje. 
Skúsme sa zamyslieť ako.
Pripomeňme si ešte pravidlá správneho 
separovania. 
PLASTY-PET fľaše, obaly od saponátov, 
šampónov, aviváže všetko bez uzáve-
rov, igelity(ale len tie z  bežných náku-
pov a  obalov od odevov, nábytku) nie 
od senáže a ešte aj znečistené zvyško-
vým hnilobným odpadom!
SKLO- biele a farebné fľaše od alkoholu, 
vína, zaváraninové poháre, fľaštičky od 
liekov. Uzávery dať podľa druhu odpa-
du. NEPATRÍ SEM- lepené sklo, porcelán, 
zrkadlo, sklo s drôtenou výplňou!
PAPIER – kartóny, noviny, časopisy, kni-
hy, reklamné letáky. 
NEPATRÍ SEM: znečistený kartón, papier 
od zvyškov potravín, mastný papier, 

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Obci Polomka 
Komodita čo do toho patrí kedy to dávame kde to dávame pri zbere vlastný odvoz

Plasty na lisovanie
PET fľaše, kuchyňa kúpeľňa ( od kečupov, saponátov, 

šampónov, aviváže atď. )
pri separovanom zbere

pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Plasty tvrdé
Záhradný nábytok, kvetináče, vedrá,  hračky z tvrdých 

plastov atď.
pri separovanom zbere

pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Fólie  (igelity )
igelitové tašky, igelitové vrecia , obalová fólia ( z obalov 

pračiek, chladničiek a pod. )
pri separovanom zbere

pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Sklo
sklenené fľaše aj farebné, tabuľové sklo a všetky výrobky 

zo skla okrem lepeného skla ( autosklo )
pri separovanom zbere

pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Papier
časopisy, noviny , letáky a knihy ( treba zviazať do 

balíkov )
pri separovanom zbere

pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Papier lepenka
kartóny, a rôzne lepenkové obaly ( treba zviazať do 

balíkov )
pri separovanom zbere

pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Autobatérie veľké a malé autobatérie pri separovanom zbere
pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Malé batérie Malé batérie všetkého druhu ( zvlášť v sáčku ) pri separovanom zbere
pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Žiarivky, výbojky, 
žiarovky

Žiarovky, žiarivky neónové trubice    
zberný dvor v prevádzkových 

hodinách

polystyrén zvyšky zo zatepľovania a prepravných obalov pri separovanom zbere
pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Železo - ľahký kov obaly z nápojov a konzerv ( čisté ) pri separovanom zbere
pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Železo - ťažký kov
hrnce kuchty, príbory a všetko ostatné železo okrem 

obalov
pri separovanom zbere

pred bránu v čase zberu 
separovaného odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Veľkoobjemový zber
Matrace , nábytok, textil, textil bytový, obuv aj gumená, 

koberce, linoleá, sanita ( WC,umývadlá ) a iný odpad . 

pri veľkoobjemovom zbere 
2 x ročne ( vyhlasujeme 
rozhlasom, novinkami )

pred bránu v čase zberu 
veľkoobjemového odpadu

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Elektronika
Televízory, chladničky, počítače, vysávače, žehličky, 

lustre a iné elektronické zariadenia

pri zbere elektroniky 
2xročne ( vyhlasujeme 
rozhlasom, novinkami )

pred bránu v čase zberu 
elektroniky

zberný dvor v prevádzkových 
hodinách

Oleje motorové Olej motorový, prevodový, hydraulický len od nepodnikateľov 
zberný dvor v prevádzkových 

hodinách

Biologický odpad tráva, lístie, zelina    
Kompostovisko pod čističkou 

odpadových vôd

Drevný odpad konáre z ovocných , okrasných stromov    
Kompostovisko pod čističkou 

odpadových vôd

Azbest a staré farby
Eternitové a azbestové krytiny , a iné azbestové výrobky, 

staré farby.
   

Detox Banská Bystrica , alebo 
iné na vlastné náklady

Drobný stavebný 
odpad 

drobné stavebné odpady ( omietky úlomky z dlažby, 
úlomky z tehál a kvádier, drobný betón )

   
zberný dvor v  prevádzkových 
hodinách ( poplatok za 1kg - 

0,032€ )
Stavebný odpad 

väčší a z demolácií  
Stavebné odpady z demolácií    

Na vlastné náklady na sládku 
Sekológ Brezno

Odišiel, v srdci bolesť a smútok zanechal, 
tak rýchlo bez rozlúčky, to nikto nečakal. 
Kytičku kvetov na hrob mu kladieme, 
tichú modlitbu odriekame, pri plameni 
sviečok spomíname, pokojný odpočinok 
želáme. 
Dňa 23. júla si pripomenieme prvé 
smutné výročie, čo nás 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, starký, 
zať, kmotor a bratranec

Milan Vernársky
S láskou spomína 
manželka Viera, deti 
Richard, Zuzka s man-
želom Jánom, vnuci Davidko, Samko, 
Janko, svokra, kmotrovci s dcérami, 
bratranci, sesternica a ostatná rodina.

Na krídlach smrti odišli ste v diaľ, v duši 
nám zostala bolesť a žiaľ. Na tejto zemi 
už Vás viac niet, ale ste tam, kde je krásny 
svet.
Dňa 24. júla uplynie rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mamina 

Anna Pohorelcová
a 1. februára sme si 
pripomenuli štrnáste 
smutné výročie úmrtia 
nášho milovaného 
tatina

Tomáša Pohorelca
S láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú 
dcéry s rodinami.

Čas plynie ako tichej 
rieky prúd, 
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou k vášmu hrobu 
kvety položíme a pri plamienku sviečky 
sa pomodlíme.
Dňa 2. júla uplynulo 
17 rokov odvtedy, 
čo nás opustila naša 
drahá mama, starká 
a prastarká

Magdaléna 
Špinderová

S láskou a úctou spomínajú synovia 
František a Milan s rodinami, dcéra Mar-
ta s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá

Hoci tvoja hviezda 
zhasla a slnko nemôže 
ju hriať, Stále si tu 
s nami a navždy ťa 
budeme milovať.

Milan Vernársky
Dňa 28. júla uplynie 
rok, čo chýbaš nám. 
K tvojmu hrobu so spomienkou prichá-
dza manželka, syn s priateľkou, dcéra 
s manželom a vnúčatá. Sviecu spo-
mienky zapáli ostatná rodina a priatelia.

Separujeme vôbec?

Prevádzkové hodiny 
zberný dvor

Pondelok 7,,30 - 17,00

Utorok 7,,30 - 15,30

Streda 7,,30 - 15,30

Štvrtok 7,,30 - 14,00

Piatok 7,,30 - 15,30

alobal a akýkoľvek papier spojený s ne-
jakou inou komoditou napr.s plastom, 
sklom, kovom a pod.
KOVY- Väčšie a ťažšie kusy vyrobené z 
kovu ako napr. brány, zvyšky po demo-
lácii záhradok, rôzne tyče, železné trub-
ky, plechy a pod. ĽAHKÝ KOV-plechovky 
od piva, nealko nápojov, paštét, pretla-
kov, rýb a pod. Samozrejme všetko čisté 
a umyté, bez zvyškov !
TETRAPAKY- krabice od mlieka a  ná-
pojov
BIOODPAD- pokosená tráva, konáre 
zo stromov, zemiakové šupky, zelenina 
a ovocie.  Samozrejme bez iného odpa-
du ako sú sáčky, papiere, prípadne kovy 
a iné predmety.  Bioodpad sa uskladňu-
je na kompostovisku pri  areáli čističky 
odpadových vôd z južnej strany od že-
leznice. Aj tam je však potrebné udržia-
vať poriadok a bioodpad neukladať ho-
cikde, ale do priestoru na to určeného.

D.Ď
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Školská akadémia 
V nedeľu 16. júna 2019 sa v Kultúrnom dome v Po-
lomke konala školská akadémia. Triedni učitelia a ve-
dúci záujmových krúžkov so svojimi žiakmi pripravili 
zaujímavý program. Rodičia a  priatelia školy mohli 
vidieť divadelné, tanečné i  spevácke čísla. Žiakov 
odmenil a  povzbudil do ďalšej práce potlesk  prí-
tomných.          

Mgr. Helena Nezbedová

3.6. 2019 sme sa zobudili do slnečného dňa, kedy 
sme spolu so všetkými deťmi v materskej škole oslá-
vili Medzinárodný deň detí. Na deti čakalo krásne 
dopoludnie plné zábavy, hier a emócií. V celom areáli 
materskej školy mali deti pripravené rôzne prekážky, 
pri ktorých si vyskúšali telesnú zdatnosť i vytrvalosť. 
Skákali, liezli, preskakovali, váľali sudy, hádzali loptič-
kou i ...

Detské tváričky boli plné úsmevov a  očakávaní, čo 
nové im prinesie ďalšia prekážka, ktorú zdolávali spo-
lu so svojimi pani učiteľkami. Smiech a  radosť detí 
sršala z každého kúta pri plnení úloh. Deti boli veľmi 
aktívne a usilovné v plnom nasadení podať, čo najlep-
ší výkon.
Na záver nás čakalo pekné prekvapenie.

Udialo sa v škôlke
V  jedno krásne letné dopoludnie k  nám do materskej 
školy zavítali členovia Hasičského zboru a krúžku v Po-
lomke. Bolo to veľké prekvapenie pre všetky deti. Všetky 
rozžiarené úsmevy smerovali na hasičské auto a pánov 
hasičov. Hasiči pre naše deti pripravili zaujímavé úlohy. 
Zahrali sme sa na malých hasičov pri hasení  „ požiaru“, 
telesnú zdatnosť sme si vyskúšali pri lezení po rebríku 
na hasičskom aute, skladali sme hasičské puzzle, popo-
zerali sme si hasičské auto, triafali sme vodou na terč.
Veľkým zážitkom bola, taktiež ukážka, ako zahasiť roz-
pálený oheň. Deti preukázali svoje vedomosti a taktiež 
veľký záujem o túto činnosť.
Veľké ĎAKUJEM patrí Ivane Tokárovej, Matúšovi Tokáro-
vi, Jánovi Harvankovi a Norbertovi Hruškovi.

Deň otcov 
V  polovici júna sa na školskom dvore v  našej škôlke 
ozýval smiech a hlasná vrava. Deti spoločne so svojimi 
ockami oslavovali ich veľký sviatok, ako inak športovými 
výkonmi. 
Veď už malé deti chápu svojho otecka ako symbol sily, 
športu a disciplíny. Každý otec so svojou ratolesťou pre-
šiel okruhom, v rámci ktorého plnili tieto úlohy: balan-
sovanie na kladine (len dieťa, otec dopomoc), váľanie 
súdočkov na žinenke, skákanie škôlky na chodníku, beh 
s loptičkou na rakete okolo kolkov, slalomový beh, hod 
loptičkou do terča, slalomový beh okolo stoličiek, cho-
denie po lane a v závere okruhu si každý otecko ľahol 
na brucho a  plazením popod prekážky si zaspomínal 
na chvíle strávene v  škole, prípadne na vojenčine. Na 
pamiatku ockovia spoločne s deťmi nakreslili svoje por-
tréty na výkres. Deti po malom občerstvení udelili svoj-
im šikovným oteckom vlastnoručne vyrobené medaily. 

Olympiáda
Aj tento školský rok sa všetky deti z našej  materskej 
školy zúčastnili športovej olympiády, už tretieho roč-
níka. Vyzbrojení dobrou náladou zavítali do areálu ZŠ. 
Každé dieťa súťažilo v športovej disciplíne: skok do diaľ-
ky zmieta aj s rozbehom, šprint na 30 m a prekážková 
dráha. Všetci malí športovci si svojimi výkonmi zaslúžili 
krásny diplom a sladkú odmenu na doplnenie energie. 

Rozlúčka
Ako po iné roky tak aj v  tento školský rok, nastal čas 
rozlúčiť sa s predškolákmi. Je to čas, kedy deti opúšťa-
jú brány materskej školy a  čaká ich náročný prechod 
do „veľkej“ školy. A tak sme sa 24.6. v kultúrnom dome 
rozlúčili s predškolákmi. Zišli sme sa v hojnom počte, vy-
obliekaní s úsmevom na perách ako sa patrí na takú vý-
znamnú chvíľu. Pre predškolákov si pripravili program 
malé a  stredné deti, aj prváci sa predstavili s  pekným 
divadielkom o  brezách. Predškoláci prezentovali svo-
je vedomosti v  programe „Čo všetko sme sa v  škôlke 
naučili“ kde prešli od abecedy, číslic, geometrických 
tvarov, kreslenia, cvičenia, čítania, pozorovania príro-
dy a  obce, až po vedomosti o  Slovensku a  cudzie reči 
v piesni Afrika. V závere programu sa deti poďakovali za 
starostlivosť celému pedagogickému zboru aj ostatným 
zamestnancom za spoločné chvíle, trpezlivosť a všetku 
lásku, ktorou sme ich roky zahŕňali. 
Kolektív MŠ

Hasičský deň v materskej škole

Deň detí v materskej škole



STRANA 4 jÚl 2019Polomské novinky

Vyžrebovanie futbalových zápasov
2. B trieda dospelých – jesenná časť 2019/2020

1. kolo 04. augusta 2019 (nedeľa) o 16:30 hodine: Polomka – Michalová 
2. kolo 11. augusta 2019 (nedeľa) o 13:00 hodine : Pohorelá – Polomka  
3. kolo 18. augusta 2019 (nedeľa) o 16:00 hodine: Polomka – Braväcovo „B“
4. kolo 25. augusta 2019 (nedeľa) o 16:00 hodine: Pohronská Polhora – Polomka 
5. kolo 01. septembra 2019 (nedeľa) o 15:30 hodine: Polomka – Čierny Balog „B“ 
6. kolo 08. septembra 2019 (nedeľa) o 15:30 hodine: Dolná Lehota – Polomka  
8. kolo 22. septembra 2019 (nedeľa) o 15:00 hodine: Michalová – Polomka  
9. kolo 29. septembra 2019 (nedeľa) o 15:00 hodine: Polomka – Pohorelá 
10. kolo 05. októbra 2019 (sobota) o 14:30 hodine: Braväcovo „B“ – Polomka
11. kolo 13. októbra 2019 (nedeľa) o 14:30 hodine: Polomka – Pohronská Polhora 
12. kolo 19. októbra 2019 (sobota) o 14:00 hodine: Čierny Balog „B“ – Polomka  
13. kolo 27. októbra 2019 (nedeľa) o 14:00 hodine: Polomka – Dolná Lehota

Gastrofestival
Komisia pre šport a cestovný ruch pri Obecnom zastupiteľstve v Polomke dňa 

22.6.2019 usporiadala štvrtý ročník Gastrofestivalu vo varení kotlíkového guláša.
Do súťaže sa prihlásilo 11 družstiev: Cortik s.r.o, Kaštieľčania, Ja a parošky, Grob, 

Nevariči, Zvolenčania, DoFuto, Geľba, Majkoš team, GoRo a Dolnáci.
Po vyhodnotení súťaže zvíťazilo družstvo Geľba, na druhom   mieste skončili 

Zvolenčania, a tretie bolo družstvo GoRo. O dobrú náladu Gastrofestivalu sa po-
starala príjemná hudba /Ingrid Bučková/, sladké koláče /Ivana Tokárová/ a dobrá 
obsluha bufetu /pohostinstvo Bumbaras/.
Za pomoc pri usporiadaní tohto podujatia sa chcem poďakovať starostovi 

obce, zamestnancom obecného úradu a členom komisie. Tiež úprimne ďakujem 
Detskému centru Macíkovo za detské súťaže, pani Boľfovej za ukážku pečenia 
štrúdle, pánovi Piliarovi za ukážky vojenskej a inej techniky a ovčiarskemu spol-
ku za prezentáciu výrobkov /Vladimír Račák/. Ani nepriaznivé počasie nepoka-
zilo dobrú náladu súťažiacich, ktorých prišli podporiť ich rodinní príslušníci a 
priatelia. Veľký úspech mali súťaže v kopaní jedenástok, preťahovanie lanom a 
hod kľuchtou. Súťažiaci sa už tešia na piaty ročník Gastrofestivalu.      
Veríme, že toto podujatie si našlo svojich priaznivcov a tradícia Gastrofestivalu 

v Polomke bude patriť k úspešným akciám v našej obci.
Ján Černák

Zvýšené nebezpečenstvo 
požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný 
orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby 
na prísny zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov ako aj zakladanie 
ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Dlho-
trvajúce teplé a suché počasie  je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, 
ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vzni-
kajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov, spaľovaní zvyškov 
alebo odhodená cigareta. 
Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu 

a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných 
právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so se-
bou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzic-
kým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 € 
a fyzickým osobám  až do výšky 331 €. A v rámci blokového konania uloženie 
pokuty do výšky 100,- Eur.
Vypaľovanie sa podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje. 
Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných 

porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.
Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je 

možné len mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, avšak iba pri 
dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou záko-
na 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodr-

žiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej uda-
losti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou 
a likvidáciou požiaru.

plk. Ing. Ivan Švantner
riaditeľ

Štatistické zisťovanie
 Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do re-

alizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo 
všetkých členských štátoch Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy, 
nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce 
z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS). Svojím obsahom a 
zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a 
2014. 
Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov 

zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej 
starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. 
Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzi-
národné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európ-
skej únie. 
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, me-

dzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených 8000 domácností. 
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. 
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi zamestnanec Štatis-

tického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa 
v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám 
v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a 
slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických 
údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Za ochranu dôver-
ných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, kto-
rého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a 
osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. 
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.

statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 048/4323287 - Ing. Mária Vo-
zárová. 

Ing. Zlata Jakubovie, CSc., generálna riaditeľka sekcie
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