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 ROZLÚČKA S MUDR. 
 HELENOU ZUBAĽOVOU

 ZMENA HARMONOGRAMU 
 ZBERU TKO

 VIANOČNÁ BESIEDKA A TRH
 V JEDNOM

 ORIGINALITA V POLOMSKOM 
 KULTÚRNOM DOME 13.12.2019

Vážení občania, milé deti i  návštev-
níci Polomky!
     Prihováram s k Vám a pozdravu-

jem Vás v  prvých hodinách Nového 
roka 2020. Vo svojich rodinách a blíz-
kom okolí sme si už stihli vzájomne 
blahoželať. Pri každom vinšovaní 
zdôrazňujeme, aby sme boli zdraví 
a šťastní v kruhu svojej rodiny. A to je 
to najpodstatnejšie, čo človek k spo-
kojnému životu potrebuje.
    Ešte z  nás nestihli vyprchať ra-

dostné pocity z Vianoc, keď je rodina 
spolu. Želám všetkým, aby pozitívna 
energia vyžarujúca z našich príbytkov 
udržala teplo v  našich srdciach po 
celý rok 2020. Čaká nás práca, povin-
nosti, škola. Máme veľa očakávaní od 
nového roka. Vieme však, že veľa vecí 
ovplyvňujeme vlastným pričinením, 
svojimi slovami i  skutkami. Pustime 
sa do práce, aby sme tak mohli napl-
niť naše ciele, sny, či malé radosti.
    Rok 2020 je volebný. Čaká nás zod-

povedné rozhodovanie. Nečakajme, 
aby niekto rozhodol za nás vo voľ-
bách do parlamentu SR v roku 2020. 
Dúfam, že svojou voľbou občania Po-
lomky prispejú k  rozhodnutiu, ktoré 
bude prínosom pre celú krajinu.
    Naša obec sa stále aktívne rozvíja. 

V roku 2019 sa zvlášť pokročilo v čas-
ti Hámor. Pribudla tu časť chodníka 
v  problematickom teréne či práce 
na zabezpečení pitnej vody. V  obci 
vrcholí dokončenie hasične, v  zák-
ladnej škole máme nové priestory na 
pracovné vyučovanie, deti majú pred 
dokončením detské ihrisko. V  roku 
2020 je úlohou schválený projekt 
nadstavby materskej školy a  dokon-
čenie načatých projektov.
   Vážení spoluobčania, ďakujem Vám 

za pomoc a spoluprácu v uplynulom 
roku. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli 
k zveľaďovaniu a zviditeľňovaniu na-
šej obce, šíreniu jej dobrého mena, 
obohateniu jej kultúrneho, duchov-
ného, športového a  spoločenského 
života. Želám Vám všetkým v  roku 
2020 veľa zdravia, šťastia, rodinnej 
pohody. Želám Vám veľa využitých 
príležitostí, želám našej obci, aby sa 
rozvíjala nielen po materiálnej strán-
ke, ale aby sme skvalitňovali a rozví-
jali vzájomné vzťahy a  cez ne robili 
život krajším.

Ing. Ján Lihan, starosta obce 

NOVÝ ROK 2020
Ježiško maličký, prosíme ťa v tomto no-
vom roku, žehnaj nás
aj naše rodiny, mestá aj všetky dediny,
aby nikto nebol sám.
Každý strechu nad hlavou mal
A žiadnemu človeku chlebík nechýbal.
Ó, Matička Božia, prosíme Ťa ochraňuj 
nása oroduj vždy za nás u svojho syna.

H.K

Fašangovo kadečo
Všetci ľudia sa radujú vo fašiangovom čase .... 
A tak aj my s vami sa chceme potešiť, zasmiať, 

zatancovať v programe: 
„Fašangovo kadečo“, ktorý sa uskutoční 
1.2.2020 v kultúrnom dome v Polomke. 

Prvé predstavenie o 14.30 h.
Druhé predstavenie o 18.00 h.

Účinkujú: FSk Bacúčan, Kamarátky z Martina, 
Juraj Matiaš a Mária Kropáčová z Plachtiniec a 
Príbeliec, Adrián Ševc, JDS Polomka a Brezinky

Vstupné 3 €
Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji 

v kancelárii kultúry na obecnom úrade

Každý rok sa 1. januára schádzajú štátni 
a cirkevní predstavitelia v chrámoch, aby 
spoločne prosili v prvý deň nového roka 
o pokoj a požehnanie pre svoj národ. Nie 
je to inak ani v našej obci. Na novoročnej 
svätej omši sa zúčastnili poslanci obecné-
ho zastupiteľstva, starosta obce Ing. Ján 
Lihan, zamestnanci obecného úradu spo-
lu s predstaviteľmi cirkvi, farníkmi a člen-
mi folklórnej skupiny Brezinky. Spoločne 
prosili o požehnanie pre Polomku a všet-
kých jej obyvateľov. Po svätej omši na far-
skom úrade spoločne privítali Nový rok. 
Novoročný prípitok a spoločné modlitby 
duchovného otca sa niesli v  duchu pro-
sieb o blaho našich občanov a farníkov. 
6. januára po Trojkráľovej svätej omši pán 
farár a  členovia cirkevného spevokolu 
navštívili obecný úrad. Duchovný otec 
vysvätil priestory úradu a v príjemnej at-
mosfére sme spoločne strávili časť svia-
točného dňa.
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V NOVOM ROKU S NOVOU SOCIÁLNOU SLUŽBOU
Nový rok začíname s novou službou pre všetkých obyvateľov mikroregiónu Horehro-
nie, kde sa nám v spolupráci s Červeným krížom podarilo vyriešiť sociálny taxík. Bude 
zabezpečovať dopravu do zdravotníckych zariadení v Brezne, Banskej Bystrice resp. 
iných. Je to služba, ktorú môžu využívať všetci obyvatelia mikroregionu od Braväcova 
až po Telgárt pri dodržaní určitých podmienok.
Funguje celkom jednoducho, stačí zavolať vodičovi a ten Vám ochotne vysvetlí, kde 
bude pristavený a koľko zaplatíte.

Spoločnosť Sekológ s.r.o. Brezno zrušila 
platnosť zmluvy s Obcou Polomka o uk-
ladaní odpadu ku dňu 26.1.2020. Z toho 
vyplýva, že obec už nebude môcť samo-
statne uložiť odpad na skládku Sekológ. 
Z tohto dôvodu sme navýšili počet zvo-
zov TKO firmou Brantner Gemer s.r.o. s 
frekvenciou zberu každé dva týždne.
Termíny zberu TKO v roku 2020 – 20.1, 
3.2, 17.2, 2.3, 16.3, 30.3.2020
Harmonogram zberu TKO 2020 obdržíte 
po uhradení poplatku za zvoz TKO na 
rok 2020 v kancelárii VVS od začiatku 
roka 2020.
Zvoz separovaného odpadu sa bude 
vykonávať raz mesačne 4.2, 3.3.2020
   Na základe schváleného Všeobecne 

záväzného nariadenia  o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a  drobné stavebné odpady 
na rok 2020, sa stanovil poplatok za zvoz 
TKO nasledovne:
20 € - na osobu v domácnosti, ktorá ne-
separuje odpad
16 € - na osobu v domácnosti, ktorá se-
paruje odpad
8 € - študent bývajúci na internáte – je 
potrebné doložiť potvrdenie z internátu 
alebo školy
8 € - občania pracujúci na území SR v 
iných mestách na týždňovky, alebo v za-
hraničí – je potrebné doložiť fotokópiu 
pracovnej zmluvy.
Občan, ktorý predloží rozhodnutie a do-

klad o úhrade poplatku za zvoz a likvidá-
ciu TKO v inej obci alebo meste, vystave-
né na jeho meno, je od poplatku za TKO 
oslobodený.
Poplatok na rok 2020 je možné uhra-
diť každý pracovný deň v  čase od 7.00 
-11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii úse-
ku VVS v kultúrnom dome vchod zozadu 
KD.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí si 
v  minulom roku uplatnili zľavu na po-
platku za TKO a  nedoložili pracovnú 
zmluvu alebo potvrdenie o  návšteve 
školy, aby ho predložili pri úhrade po-
platku za rok 2020. V opačnom prípade 
budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.
Úsek VVS

Novoročný 
príhovor 

starostu obce

Nový rok a sviatok Troch kráľov

Zmena harmonogramu zberu TKO
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Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. 
z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa 12.12.2019 konalo zasadnute Obec-
ného zastupiteľstva v Polomke. 

Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí 
poslancov obecného zastupiteľstva  a ostatných 
prítomných. Podľa prezenčnej listiny konštato-
val, 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 roko-
vania určil  Dušana Mušku a Romana Kohúta. 
Starosta obce predložil na schválenie program 
rokovania obecného zastupiteľstva. Na základe 
poslaneckého návrhu bol program rokovania do-
plnený o bod prerokovania platu starostu obce. 
Keďže poslanci nemali k doplneniu programu 
žiadne pripomienky, bol všetkými hlasmi schvá-
lený. 

Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej 
komisie boli zvolení poslanci: Ing. Ján Fusek, Erik 
Michalec, Vladimír Račák. K návrhu neboli žiadne 
pripomienky a návrhová komisia bola jednomy-
seľne zvolená.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
správu o  plnení uznesení obecného zastupiteľ-
stva a kontrolnej činnosti a zároveň schválilo plán 
kontrol na I. polrok 2020 tak, ako bol predložený.

Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacie-
ho procesu na SZUŠ Talentárium predložila ria-
diteľka školy Mgr. Stanislava Skladaná. Obozná-
mila poslancov so smerovaním školy, aktivitami, 
technickým a personálnym vybavením, údržbou 
budov, organizovanými podujatiami a úspechmi 
žiakov školy.

Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne 
záväzné nariadenie obce Polomka č. 68/2019 
o  miestnych daniach a  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a  drobné stavebné odpady 
a zrušilo všeobecne záväzné nariadenie obce Po-
lomka č. 58/2014 a dodatkov č. 1,2,3,4

o  miestnych daniach a  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné

odpady zo dňa 12.12.2014. V  diskusii k  tomu 
bodu poslanci analyzovali potrebu zvýšenia po-
platku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu 
s  prihliadnutím na ustanovenia zákona o  odpa-
dovom hospodárstve, nárastu ekonomických 
vstupov do zberu odpadu a  nárastu množstva 
z  dôvodu nedostatku odberateľov vyseparova-
ného odpadu.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2020. Zároveň poslanci 
schválili rozpočet obce na rok 2020 a zobrali na 
vedomie viacročný rozpočet na roky  2020 – 2022.

V diskusii k tomuto bodu poslanci prebrali pri-
ority vyplývajúce z rozpočtu obce na rok 2020 - 
MŠ, kompostovisko, pamätník SNP pri cintoríne, 
vybetónovanie zberného dvora. Boli akceptova-
né požiadavky združení. Organizácie by mali pre-
ukázať prezentáciu Polomky. Venovať by sa malo 

tiež mladej generácií, čo sa týka futbalu. Finančná 
komisia odporučila schváliť rozpočet tak, ako bol 
predložený. Zároveň vzniesli potreby obce ako 
skvalitnenie kamerového systému, vybudovanie 
denného stacionára pre seniorov, riešenia zľav-
nených lyžiarskych lístkov pre občanov Polomky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán práce  
obecného zastupiteľstva na rok 2020 tak, ako bol 
predložený a taktiež schválilo všeobecne záväzné 
nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského 
zariadenia.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie in-
formáciu  o príprave na lyžiarsku sezónu.

V  diskusii k  tomuto bodu sa poslanci venovali 
systému prípadných zliav na lyžiarskom vleku, 
potrebe zatraktívniť stredisko rôznymi tematic-
kými podujatiami pre deti i  dospelých, flexibili-
tou internetovej stránky strediska.

Ministerstvo vnútra nás požiadalo vysporiadať 
pozemky v  rómskej Dolinke. Geodetická spo-
ločnosť urobila geodetické zameranie v  teréne 
a  to identifikáciu skutkového a  právneho stavu 
pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych 
osídleniach. Výsledky merania spolu s hranicami 
pozemkov vymedzených právami k  nehnuteľ-
nostiam tvorili podklad k výslednému vymedze-
niu hranice obvodu RO. Obecné zastupiteľstvo 
neschválilo návrh na vysporiadanie pozemkov 
v Dolinke. Starosta nepodpísal uznesenie ( zápis-
nicu) a  vetoval výsledok hlasovania poslancov, 
to znamená, že starosta súhlasí s vysporiadaním 
pozemkov. Celý projekt financuje ministerstvo 
vnútra.

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu úžitko-
vého motorového vozidla pre obec Polomka vo 
výške 12.700 € pre potreby rozvážania obedov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre ob-
čanov mesta Prešov postihnutých tragickým  vý-
buchom na Mukačevskej ulici vo výške 1 000,- € 
na transparentný účet mesta Prešov v súlade s § 
7 ods. 2 zákona č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, podľa ktorého obec môže 
poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu 
územnému celku, ak  zabezpečuje niektoré úlohy 
pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri 
likvidácii  následkov živelnej pohromy, havárie 
alebo inej podobnej udalosti na ich území. 

Záverečným bodom rokovania bol poslanecký 
návrh na prehodnotenie platu starostu. Poslan-
ci odhlasovali verejné hlasovanie v tomto bode. 
Výsledkom hlasovania je zachovaná odmena sta-
rostu.

V  bode interpelácia a  diskusia sa poslanci za-
oberali problémom autobusovej zastávky – jej 
nedostatočného osvetlenia, pripravenosťou na 
zimnú údržbu komunikácií, zriadením služby so-
ciálneho taxíka na Horehroní a problémami fut-
balových družstiev detí a dorastu.

Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval prítom-
ným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva ukončil.

D.Ď

Rozlúčka 
s MUDr. Helenou Zubaľovou
Dňa 20.12.2019 sme na obecnom úrade privítali vzác-

nu návštevu. Pozvanie starostu obce prijala pani dok-
torka Helena Zubaľová a sestrička pani Marta Balohová. 
Pani doktorka sa rozhodla od nového roka ukončiť svoje 
dlhoročné pôsobenie detskej lekárky v našej obci. V Po-
lomke pracovala ako pediatrička od roku 1972 a zdra-
votnú starostlivosť poskytovala niekoľkým generáciám 
polomských detí. Starosta obce jej pri tejto príležitosti 
odovzdal ďakovný list za  dlhoročnú obetavú prácu pre 
zdravie detí obce Polomka a vecný dar. Počas posedenia 
v príjemnej atmosfére spolu so zamestnancami obce si 
zaspomínala na svoje začiatky, starosti i  radosti jej ná-
ročného, ale krásneho povolania.

D.Ď

Ľudové pranostiky
• Aký január, taký jún.
• Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
• Čo január zazelená, to máj spáli.
• Čo január zmeškal, február doháňa.
• Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
• Január dobrý je, keď chotár biely je.
• Január studený, marec teplý.
• Januárové dažde, siatinám nešťastie.
• Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky.
• Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
• Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
• Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a 

vrchom.
• Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
• Keď je január biely, november je zelený.
• Keď je v januári pekne, je pekné leto.
• Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
• Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný 

rok.
• Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
• Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
• Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť 

chleba, ale málo vína.
• Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva 

marec suchý.
• Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.
• Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu v januári 

v košeli.
• Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
• Na počiatku roku, keď sú mokrie časy, od hnevu si vi-

nár bude šklbať vlasy.
• Nový rôčik daždivý robí krôčik žíznivý.
• Psie dni (od 7.1) sú zlé na počasie.
• Rastie deň, rastie zima.
• Teplý január – poľutuj bože!
• V januári málo vody – mnoho vína, mnoho vody – 

málo vína.
• V januári mráz – teší nás, v januári voda – to je večná 

škoda.
• V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

Zasadalo obecné 
zastupiteľstvo
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   Multimediálna Vianočná rozprávka, tak 
znela téma našich tanečných umelcov. 
Bravúrnym spôsobom svojimi tanečný-
mi choreografiami stvárnili reálne prí-
behy mladých ľudí, ktorí sú pohltení do 
dnešného multimediálneho sveta.
V publiku mnohým behal mráz po chrb-
te, reálnym stvárnením tanečníkov o sú-
časnom svete, kde človek nevníma ľud-
ský dotyk, úsmev a pohladenie.

Tento príbeh vošiel do mnohých, hlavne 
v tomto vianočnom období a prinútil ich 
pozastaviť sa nad nedostatkom lásky, 
ktorý vedie ľudí k virtuálnemu svetu.
Všetkým tanečníkom patrí maximálne 
ďakujem za to, že svojim majstrovstvom 
v tanci ukázali a mnohým dali návod, že 
úprimná spontánna detská radosť je väč-
šia ako drahé dary zabalené v pozlátku.

SZUŠ Talentárium

Dňa 17.12 sa uskutočnila Vianočná be-
siedka našich detí z  materskej školy, po 
ktorej bol pripravený aj vianočný trh v 
Kultúrnom dome.
Program sa začal tradíciou Vianoc, ktorá 
bola kedysi dávno. Pripomenuli sme si, 
ako trávili najkrajšie sviatky v roku naši 
prastarí rodičia. Pani učiteľky si s  deťmi 
z každej triedy pripravili pekný program 
pri ktorom sme si aj poplakali hlavne pri 
tých najmenších. Také to bolo nádherné. 
Okrem vianočnej besiedky sme si aj my 
členky ZRŠ pri MŠ z  Polomky pripravili 
pre všetkých prekvapenie.
Zorganizovali sme vianočný trh. Vesti-
bul sme vianočne vyzdobili a nezabudli 

Mikulášske a vianočné posedenie
Sobota 7. decembra bola pre nás veľmi zaujímavým dňom. Mali sme mikulášske 
posedenie. Na úvod nás privítala predsedníčka JDS Viera Kánová a popriala nám 
dobrú náladu. Pripravili sme si krátky program a  zaspievali si. Tentoraz sa k  nám 
pridali aj ostatní seniori. Bolo to úžasné. Pripravili sme si kapustnicu, štrúdle a milo 
nás prekvapili aj s ovocnými pohármi, ktoré boli vynikajúce. Všetkým dôchodcom 
sme rozdali balíčky. Bola to znovu vydarená akcia, na ktorej sa zúčastnilo 42 členov 
Jednoty dôchodcov. Ďakujem všetkým seniorom, ktorí sa pričinili o úspech tohto 
podujatia a tešili sme sa na ďalšie podujatie – Vianočné posedenie, ktoré sa konalo 
28. decembra. Na úvod nás privítala pani predsedníčka a popriala nám veľa zdra-
via do ďalšieho roka. Zaspievali sme vianočné piesne, pomodlili sme sa a zábava 
sa začala. Zúčastnilo sa nás 30 členov našej organizácie. Všetkým seniorkám ďaku-
jeme za ochotu a pomoc, keď sme o to požiadali. Vďaka patrí aj všetkým členom 
našej organizácie, ktorí radi chodia na všetky naše akcie. Naším želaním je, aby 
naša úspešná a  dobre naštartovaná práca mohla pokračovať aj naďalej v  duchu 
bohatých a krásnych rokov minulosti. Cítili sme sa ako jedna veľká rodina. Vianoce 
nám ukazujú, aké je dôležité, že sme súčasťou spoločenstva. Želám všetkým veľa 
zdravia, šťastia a pohody po celý rok 2020.

M.Bolfová

Originalita v polomskom kultúrnom dome 13.12.2019

VIANOČNÁ BESIEDKA A TRH V JEDNOM

sme ani na Ježiška v jasličkách. Predá-
valo sa, čo si naše deti urobili v  škôlke, 
ale aj čo sme my mamičky pripravili 
doma z  prírodných materiálov. Vytvorili 
sme ikebany na stôl, venčeky na dvere, 
postavičky zo šišiek ,výzdoby na strom-
ček a  upiekli sa aj chutné medovníčky. 
Jedna mamička doniesla  aj uštrikované 
čelenky, vyzdobené  sviečky a  ozdoby 
na dvere. Nedá mi však, aby som nespo-
menula aj prácu pani učiteliek, ktoré tiež 
prispeli rôznymi ozdobami na stromček, 
stôl a dvere. Všetko sa ponúkalo za dob-
rovoľné ceny. Medzi ľuďmi sme chceli 
vytvoriť  vianočnú náladu aj prostred-

níctvom zdarma podávaným detským 
punčom, pri ktorom sa dospelí aj deti 
trochu porozprávali a neutekali hneď do-
mov. Atmosféra bola príjemná a myslím 
si, že všetci boli spokojní. Touto cestou 
chcem poďakovať p. riaditeľke za pekné 
vystúpenie našich detí, pani učiteľkám za 
ochotu nám pomôcť, mamičkám a všet-
kým zúčastneným rodičom a starým ro-

dičom. Ďakujeme za Vašu štedrosť a  za 
každé jedno euro, ktoré bude použité pre 
deti z materskej školy.
Verím, že sme len na začiatku toho, čo nás 
ešte len čaká a aj budúci rok sa stretneme 
v predvianočnom období. Určite si opäť 
pripravíme niečo zaujímavé a veríme, že 
bude ešte väčšia účasť, ako bola teraz.

Mama Monika  



Nová zimná sezóna Mariannu našla pripravenú
   Slovenskú reprezentantku v skialpinizme Mariannu Jagerčíkovú začiatok zimnej sezó-
ny zdá sa, že neprekvapil. Na majstrovstvách Francúzska v šprinte obsadila prvé miesto 
a  vo vertikali skončila na 6. mieste. Po týchto previerkových pretekoch sa zúčastnila 
prvého kola svetového pohára vo Francúzskom Aussois, kde v  prvý deň absolvovala 
individuálny pretek s prevýšením cez 1400 m, na ktorom obsadila 14. miesto a zapísala 
si prvé body do hodnotenia svetového pohára. Na druhý deň prebehli divácky atrak-
tívne šprinty, na ktorých sa kvalifikovala do vyraďovacích šprintov, pričom v semifinále 
napriek problémom s vypnutou lyžou sa jej podarilo kvalifikovať do finálového šprintu. 
Finálový šprint absolvovala až po posledný strmý úsek na čele, v poslednom úseku si 
ešte  udržala druhé miesto a tesne pred cieľom ju predbehla švajčiarska reprezentantka 
čím v konečnom poradí obsadila tretie miesto. Koncom januára prebehne ďalšie kolo 
v Andorre,  dúfajme, že sa jej bude dariť aspoň tak dobre ako v prvom kole.

Foto: ISMF World Cup Ski Mountaineering

STRANA 4 JANUÁR 2020Polomské novinky

Polomské novinky - mesačník obce Polomka. EV 3258/09. ISSN 1339-0813. Vydáva a distribuuje Obecný úrad Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, IČO: 00313726. 
Vychádza do 15. v mesiaci, uzávierka 5. v mesiaci. Sídlo vydavateľa: Obecný úrad, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, tel. 048/6193190, fax 048/6193102, e-mail: kultura@
polomka.sk, www.polomka.sk. Redakčná rada: M. Maruškinová, D. Ďurčenková, M. Koroncziová, PaedDr. A. Černáková. Grafická úprava a tlač: HLP grafik s.r.o., Brezno.

Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní
V  každom čísle Polomských noviniek vám 

prinášame na seba nadväzujúce úryvky 
z  publikácie Svedectvo o  Slovenskom ná-
rodnom povstaní, ktorej autorom je náš 
rodák Gen. Dr. Mikuláš Ferjenčík. Publikáciu 
vydalo Universum Sokol Publications New 
Jersey v USA.
Dielo autora prinášame v pôvodnom znení.
Pokračovanie nadväzuje na minulé číslo. 

Okolnosti ovplyvňúvajúce boj prvej Čs. ar-
mády na Slovensku

   Bez úprimnej spolupráce a pomoci Sovie-
tov úspešne vzdorovať vojensky Nemcom 
nebolo možné. Po porážke Nemcov u Stalin-
gradu a Kursku osud Hitlera bol spečatený. 
Od tejto doby Sovieti neboli závislí na po-
moci a  dobrej vôle Západu. Po vojenskom 
víťazstve chcel Stalin zvíťaziť i  politicky. 
Vkročiť do Československa ako osloboditeľ. 
Snáď sa niekde dočítal výroku pruského 
kancelára Bismarka, že ,, kdo ovláda Čechy, 
ovláda celú strednú Európu“.
   Nezáležalo mu na strátach ľudských živo-

tov ani na škode spôsobenej predlžovaním 
vojny. Chcel a musel oslobodiť Prahu. Preto 
sa museli Pattonové tanky stiahnuť z Prahy 
k  Plzni a  nečinne sa dívať, ako zbytky ne-
meckej armády nivočia Prahu. Lebo tak si 
to želal generál Antonov na rozkaz Stalina. 
Sovieti podnikli všetko čo mohli, aby sme si 
ani nenamýšľali, že sme boli aj bez nich vo-
jensky úspešní a  že sme sa proti nemeckej 
presile statočne bránili. Sovieti opakovali 
– len u  nás inak a  v  inej forme- to čo uro-
bili Varšave, keď sa dívali ponad rieku Vislu 
skoro tri mesiace, ako Nemci vraždia Židov 
a  Poliakov a  vlasteneckú poľskú armádu 
generála Bor-Komorovského, ako obracajú 
v  rumovisko celú Varšavu, až keď sa gen. 
Bor-Komorovský musel vzdať Nemcom a už 
nebolo ani čo by ešte Nemci vo Varšave 
mohli vyvraždiť a  zničiť. Až potom prekro-
čila sovietska armáda Vislu a  oslobodila 
Varšavu. U nás to nebola rieka Visla ale Kar-
páty, cez ktoré prúdili na Slovensko soviet-
ski partizáni, ktorí nás mali, za spolupráce 
komunistickej strany Slovenska, rozkládať, 
demoralizovať a  vyprovokovať predčasný 
zásah Nemcov proti naším jednotkám. Ako 
to pri jednom zasedaniu Rady na obranu 
Slovenska gen. Golian v krajnom rozčúleniu 
vyjadril – za prítomnosti sovietskeho gene-
rála a veliteľa partizánov Osmolova a pred-
sedu komunistickej strany Slovenska Karola 
Šmidkeho- ,, partizáni sú naším nepriateľom 
číslo jedna, zmocňujú sa našich vojenských 
zásob, dožadujú sa žoldu a  finančnej pod-
pory a demoralizujú obyvateľstvo a jednot-
ky našej armády, úmyselne vyvolávajú zásah 
Nemcov a odmietajú spolupracovať s našou 
armádou, až na výnimku praporu Trojana 
(Baťovci) a Francúzov“. Generál Osmolov sa 
zmohol len na poznámku, že sa naša armáda 
má pridať k partizánom a prejsť na partizán-
sky spôsob boja. Teda zrejmý úmysel armá-
du zkomunizovať a ovládnuť.
   V prvej Československej armáde na Slo-

vensku po strate Východoslovenského 
sboru sa čím ďalej tým viac prejavoval ne-
dostatok najmä ťažkých zbraní. Časť povo-
laných záložníkov bolo poslaných domov 
pre nedostatok výzbroje. Dodávky zbraní od 
Sovietov boli určené hlavne pre partizánov. 
Pri shadzovaní z  lietadiel mnoho materiálu 
sa zničilo alebo poškodilo. Američania mali 
v  Bari, Taliansku, pripravené pre Prvú Čes-
koslovenskú armádu na Slovensku výstroj 
a výzbroj pre desaťtisíc mužov. Sovieti nesú-

hlasili s dopravou toho materiálu na letisko 
Tri Duby s výhovorkou, že je to ich operačné 
pásmo, v ktorom nemôžu dovoliť pristáť bo-
jovým lietadlám.
   Ťažkým problémom pre Prvú Čs. armádu 

bol tiež nedostatok veliteľských kádrov. Už 
v predmníchovskej Čs. armáde bol nedosta-
tok dôstojníkov Slovákov citeľný. Ako prí-
klad uvádzam aj môj vlastný prípad. Bol som 
v  celej Čs. armáde jediným dôstojníkom 
veterinárnej služby z  povolania slovenskej 
národnosti. Vojenská akadémia v Hraniciach 
nestačila vychovať a zaistiť dosť dôstojníkov 
Slovákov pre aktívnu vojenskú službu. Na 
tomto nedostatku sa zrejme podieľala ne-
chuť a nedôvera zo strany MNO i zo strany 
mladých Slovákov, ktorí by sa mohli dať ,, na 
vojnu“!. Nedostatok aktívnych dôstojníkov 
Slovákov v  povstaleckej armáde bol tiež 
vyvolaný tým, že značný počet ich prešlo zo 
Slovenskej armády na Ukrajine a Bielorusku 
k  sovietskym partizánom. Hodne dôstoj-
níkov z  povolania, Slovákov ostalo (zamrz-
lo) v  Bratislave a  po prejave gen. Čatloša 
a Malára v bratislavskom rozhlase zaváhalo 
a  odišlo domov. Nemalý počet aktívnych 
dôstojníkov východoslovenského sboru 
Nemci zajali. Keď k tomu pripočítame počet 
dôstojníkov, ktorí sa pridali k  partizánom 
a  podľahli propagande komunistov, alebo 
zotrvali v  slovenskej fašistickej armáde, nie 
je div, že otázka zaistenia veliteľských kád-
rov v Prvej československej armáde na Slo-
vensku sa stala prvoradým problémom. Tak 
sa mohlo stať, že som napríklad u Žarnovici 
u  dvoch našich praporov, ktoré mali brániť 
prístup Nemcov k Banskej Štiavnici nenašiel 
ani jediného dôstojníka. Napriek všetkým 
týmto ťažkostiam, nedostatkom a  stratám 
Prvá Čs. armáda na Slovensku statočne od-
porovala Nemcom a to takým spôsobom, že 
v  polovici septembra musel byť na priamy 
rozkaz Hitlera, neúspešný generál SS Berger 
nahradený všeobecne známym bojovným 
generálom SS Obergruppenfuhrerom Her-
manom Hofle, ktorý mal k dispozícii48 tisíc 
mužov, väčšinou v bojoch osvedčených SS-
-manov s prvotriednou výzbrojou.
    Po kapitulácii Maďarska, kde došlo k uvoľ-

neniu nemeckých bojových jednotiek, me-
dzi nimi tiež elitnej tankovej SS divízie Horst 
Wessel, boli sme zo všetkých strán úplne 
obkľúčení.
   Menovanie generála Rudolfa Viesta veli-

teľom Prvej Čs. armádyna Slovensku nebolo 
tým najšťastnejším riešením. Generál Viest 
ani svojím vekom, ani svojim zdravotným 
stavom( trpel bolestivou trombózou nôh) sa 
nemohol osvedčiť v bojoch proti vybraným 
SS jenotkám. Bolo treba okamžite rozhodo-
vať, predvídať a rázne zakročovať – a po ka-
pitulácii Banskej Bystrice – plaziť sa v horách 
Nízkych Tatier, cez rokliny, vývraty a  strže. 
Obklopení zo všetkých strán nepriateľom. 
V trvalom daždi a snehu bolo k nevydržaniu 
často pre ďaleko mladších, zdravých, otuži-
lých vojakov.
   Najväčšiu zásluhu v  tomto nerovnom 

boji mal náš slovenský vojak a  poddôstoj-
ník. Pod rozhodným a odvážnym veliteľom 
bol priam vynikajúci svojou oddanosťou, 
poslušnosťou, vynaliezavosťou a  odvahou. 
V  boji zblízka sa mu ani vybraní SS-áci ne-
vyrovnali. Údajne sám generál Hoffle sa mal 
vyjadriť, že ,, ako vojenský veliteľ protivníka 
musím konštatovať a pomôcť histórii k prav-
de: povstalecká armáda bojovala až do kon-
ca statočne“.
     O vynikajúcej kvalite našeho povstalec-

Vianočný volejbalový turnaj
     Dňa 26.12.2019 sa uskutočnil IX. ročník vianočného volejbalového turnaja ulíc obce 
Polomka. Na turnaji sa zúčastnili hráči štyroch družstiev – Hradská, Nižný koniec a hosťom 
boli družstva z Heľpy a Závadky nad Hronom.
     V príjemnej vianočnej atmosfére zvíťazilo družstvo zo Závadky nad Hronom pred Po-
lomka Nižný koniec a Heľpou.
     Nadšenci tohto športu pravidelne trénujú každý utorok a sobotu o 18.00 hod. v telocvič-
ni ZŠ. Veríme, že záujem o tento šport bude stúpať, a preto Vás radi uvítame v telocvični. 

Ján Černák

kého vojaka svedčia tiež zúrivé boje a kotu 
Ostrô u Ružomberka, kde rota npr. Kleskeňa 
odrážala útoky Nemcov až do konca vše-
obecného ústupu úseku do Liptovskej Osa-
dy. Zajatí Nemci samy priznávali, že zúrivejší 
odpor ešte nezažili ani v bojoch o Varšavu. 

Naše delostrelecké batérie npr. Emila Micu-
šíka podporovali pritom veľmi účinne obra-
nu koty a udržovali pod kontrolou Ružom-
berok a hlavné cesty k mestu.

Generál Dr. Mikuláš Ferjenčík


