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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 starosta obce zvolal zasad-
nutie obecného zastupiteľstva na deň:

13. februára 2020 o  17,00 hodine v  budove 
obecného úradu.  

Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí 
poslancov obecného zastupiteľstva  a  ostat-
ných prítomných.  

Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo za-
sadnutie uznášania schopné.

Vedením zápisnice z rokovania poveril  Janku 
Hebeňovú a Dianu Ďurčenkovú.

Za overovateľov správnosti zápisnice z  ro-
kovania určil doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD. 
a Mgr. Františka Heretu. Starosta obce predložil 
na schválenie program rokovania obecného za-
stupiteľstva. Keďže poslanci nemali k doplneniu 
programu žiadne pripomienky, bol všetkými 
hlasmi schválený. Do návrhovej komisie boli 
zvolení poslanci: Ing. Ján Fusek, Erik Michalec, 
Vladimír Račák.

Správu o  plnení uznesení obecného zastupi-
teľstva a kontrolnej činnosti predložil kontrolór 
obce Ing. Jozef Svetlák.

Kontrolnú činnosť od posledného obecného 
zastupiteľstva vykonával podľa schváleného 
plánu práce. Zameral sa hlavne na dodržiava-
nie finančnej disciplíny, inventarizáciu majetku, 
postupné uzatváranie jednotlivých účtov tak 
v  rozpočtovej, ako aj v  podnikateľskej oblas-
ti. Účtovníctvo v  obidvoch častiach je vedené 
v  súlade s  príslušnými zákonmi a  právnymi 

predpismi.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

správu o plnení uznesení obecného zastupiteľ-
stva a  kontrolnej činnosti, zhodnotenie stavu 
bezpečnosti a  vývoja kriminality za rok 2019, 
správu o výsledku inventarizácie za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kultúr-
no-výchovnej činnosti na rok 2020 tak, ako bol 
predložený.

Obecné zastupiteľstvo schválilo podľa § 11 
ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov a ustanovenia § 7 a ods. 2 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov určuje, že nehnuteľný maje-
tok obce: budova, súpisného čísla 879 – objekt 
bývalých jaslí, nachádzajúci sa na pozemku par-
cely registra „C“ č. 1571 sa stáva prebytočným 
majetkom obce. Tento majetok bude na zákla-
de súhlasu obecného zastupiteľstva asanovaný, 
vzhľadom na neudržiavaný a zlý stav budovy.      

Zároveň obecné zastupiteľstvo schválilo asa-
novať budovu bývalých jaslí  v Polomke na ulici 
Bernolákovej č.879/13 parcela číslo C 1571 o vý-
mere 357 m2  ( LV č. 923 )

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali 
odpredajom obecného pozemku, diskutovali 
o  možnostiach vytvárania stavebných pozem-
kov, navýšenia ordinačných hodín detského 
lekára, zonácie Národného parku Muránska 
planina a opravy komunikácie na ulici SNP.

Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval prí-
tomným za účasť a zasadnutie obecného zastu-
piteľstva ukončil.

D.Ď

Je po voľbách a  mnohí si myslia, 
že svoju prácu urobili a  teraz je na 
zvolených postarať sa o všetko.

Demokracia znamená vláda ľudu. 
Aby to bolo uskutočniteľné, vo 
voľbách si volíme svojich zástup-
cov. Väčšina rozhodne, kto bude 
spravovať krajinu a kto vládu bude 
kontrolovať z  opozície. Ak ideme 
k volebným urnám, raz za štyri roky 
rozhodujeme a  viac sa o  veci ve-
rejné nezaujímame, ide o  pasívnu 
demokraciu. Ale ako povedal filozof 
Fedor Blaščák: „Demokracia je robo-
ta navyše. Kto sa nechce zaujímať 
o  verejné dianie, o  to, čo sa deje 
v  škôlke, v  škole, na úrade a  v  štá-
te, ten je odsúdený na autoritatív-
nu vládu.“ Preto je dôležitá aktívna 
demokracia – podieľať sa na správe 
vecí verejných aj medzi voľbami.

Občianska participácia (podie-
ľanie sa) na správe vecí verejných 
zahŕňa: spoločne plánovať, roz-
hodovať a  podieľať sa na realizácii 
verejných projektov, aktivít, zmien... 
Ak je občan vtiahnutý do tohto 
procesu, rozumie zmenám, aktív-
ne spolupracuje a  tiež nesie svoju 
časť zodpovednosti. Na nový pro-
jekt (park v obci, výstavba čerpacej 
stanice, zriadenie novej služby...) je 
potom hrdý, pokladá ho aj za svoj, 
na veci mu záleží. Stretávanie sa 
občanov v tomto procese prispieva 
k spolupatričnosti, k diskusiám a vý-

menám názorov, k hľadaniu čo naj-
lepšieho riešenia. A  čo je dôležité, 
samospráva, ktorá vťahuje svojich 
občanov do procesu rozhodovania, 
získava mnoho dobrých nápadov, 
o ktoré by prišla, ak by si obyvateľov 
nevypočula.

Je mnoho spôsobov, ako miestne 
samosprávy môžu zapájať svojich 
občanov do rozhodovania o  ve-
ciach verejných. Ale na Slovensku 
takýchto miest a  obcí nie je až tak 
veľa. V krajinách západnej Európy je 
to bežný spôsob, pretože demokra-
tické vládnutie nebolo prerušené, 
tak ako u  nás dobou „socializmu“. 
Ale aj v  susednom Česku je proak-
tívnych samospráv oveľa viac ako 
u nás. 

Zapájať verejnosť do rozhodo-
vania môže aj krajská samospráva 
a  štát. Možnosti a  spôsoby sú. Ale 
z  minulosti vieme, že naši zvolení 
„vyvolení“, sú spokojní, keď sa im 
„ulica“ do práce nemieša, nepozerá 
na prsty. A tak je to na nás, aby sme 
nezostali pasívni a  sami si žiadali, 
aby sme boli vypočutí a  prizvaní 
k  plánovaniu, rozhodovaniu a  rea-
lizácii, pretože sme zodpovední za 
život, aký tu žijeme, za krajinu či 
obec, ktorú chceme zanechať našim 
deťom.

Občianska participácia, demokra-
cia je robota navyše, ale vyplatí sa.

M. Heretová

Spoločnosť Sekológ s.r.o. Brez-
no zrušila platnosť zmluvy s Ob-
cou Polomka o ukladaní odpadu 
ku dňu 26.1.2020. Z toho vyplý-
va, že obec už nebude môcť sa-
mostatne uložiť odpad na sklád-
ku Sekológ. Z tohto dôvodu sme 
navýšili počet zvozov TKO firmou 
Brantner Gemer s.r.o. s frekven-
ciou zberu každé dva týždne.

Z vyššie uvedených dôvodov 
žiadame občanov, aby odpad 
ktorý boli zvyknutí dávať do 
veľkoobjemového alebo se-
parovaného odpadu upravili 
na menšie kúsky a  vložili do 
kuka nádob. Jedná sa o odevy, 
textil, bytový textil, menšie 
koberčeky, výrobky z  tvrdého 
plastu, vedrá, lavóre, plastové 
kvetináče, plastový záhradný 
nábytok, dáždniky, kabelky, 
tašky, polystyrén a viac menej 
všetok odpad, ktorý sa zmestí 
do kukanádoby. Zber veľko-
objemového odpadu bude ob-
medzený podmienkami spo-
ločnosti Sekológ s.r.o Brezno

Termíny zberu TKO v roku 
2020 – 16.3, 30.3.2020

Harmonogram zberu TKO 2020 
obdržíte po uhradení poplatku 
za zvoz TKO na rok 2020 v kan-
celárii VVS od začiatku roka 2020.

Na základe schváleného Vše-
obecne záväzného nariadenia  
o  miestnych daniach a  miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady 
na rok 2020, sa stanovil poplatok 
za zvoz TKO nasledovne:

20 € - na osobu v domácnosti, 
ktorá neseparuje odpad

16 € - na osobu v domácnosti, 
ktorá separuje odpad

8 € - študent bývajúci na inter-
náte – je potrebné doložiť potvr-
denie z internátu alebo školy

8 € - občania pracujúci na úze-
mí SR v iných mestách na týž-
dňovky, alebo v  zahraničí – je 
potrebné doložiť fotokópiu pra-
covnej zmluvy.

Občan, ktorý predloží rozhod-
nutie a doklad o úhrade poplat-
ku za zvoz a likvidáciu TKO v inej 
obci alebo meste, vystavené na 
jeho meno, je od poplatku za 
TKO oslobodený.

úsek VVS

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Zmena harmonogramu zberu TKO

Demokracia je robota navyše

 KARNEVAL V MŠ
 FAŠIANGY NA BALOGU
 CDR POLOMKA OŽILO

 KARNEVALOVÝM
 SPRIEVODOM

 AKO SME VOLILI
 POLOMSKÁ TANČIAREŇ

 VYTRYSKLA LÁSKOU

V súvislosti so šírením respiračného ocho-
renia vyvolaného novým koronavírusom CO-
VID-19 Ústredný krízový štáb, prijal opatrenia.

Dôrazne sa neodporúča:
- cestovať do krajín, kde sa koronavírus obja-

vil (najmä do Talianska),
- začleňovať do školského kolektívu deti, žia-

kov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie 
dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z 
nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť 
hrdla a dýchavičnosť.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia 
sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú 
účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, 
kde patrí aj COVID – 19, a to:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou 
vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo po-
užiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými ru-
kami,

- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou 
vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí 
majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí 

majú najmenej jeden z nasledujúcich prízna-
kov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavič-
nosť,

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, kto-
rí javia príznaky nádchy alebo chrípky,- zvážiť 
účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí 
s vysokou koncentráciou ľudí,

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, 
ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus 
vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za 
obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, 
kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, necho-
diť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára tele-
fonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho 
príkazmi,

- v prípade, že lekár na základe popísaných 
symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť 
hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu 
špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto 
osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na in-
fekčné oddelenie,

- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, 
môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba osta-
ne v domácej karanténe.

Informácie pre občanov 



Smútiaca pozostalá rodina po zosnulom
 Jánovi Šulejovi 

úprimne a  z  celého srdca ďakuje všet-
kým zúčastneným, ktorí 4.2.2020 na po-
slednej ceste odprevadili nášho drahé-
ho zosnulého. Česť jeho pamiatke. 

. . .

Neplačte, že som odišiel, len kľud a mier mi 
prajte, len večné svetlo spomienky mi stále 
zachovajte.
Smútiaca rodina vyslovuje úprimné po-
ďakovanie všetkým, ktorí na smutnej 
poslednej ceste dňa 29.2.2020 odpre-
vadili nášho milované-
ho manžela, otca, syna 
a brata

Jána Jagerčíka.
S vďakou v srdciach ďa-
kujeme za prejavy sú-
strasti, kvetinové dary 
a finančnú pomoc.

Len kytičku kvetov z lásky na hrob mô-
žeme dať, spokojný spánok priať, tichú 
modlitbu odriekať a  s  bolesťou v  srdci 
spomínať.
19. marca by sa sestry – dvojičky,

Karolína Oceľová 
a Katarína Brozmanová

rodené Kolesárové dožili 86 rokov 
života.
Na milé, láskavé a  obetavé mamy 
a  starké s láskou v srdci spomínajú 
synovia s manželkami, dcéra s man-
želom a vnúčatá.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.

. . .

Smutný je náš domov, prázdno je 
v ňom, Len bolesť v srdciach a smútok 
ostal v  ňom. A  spomienku nám pone-
chal. Kto Vás poznal, ten pozná našu 
bolesť, ten vie čo sme stratili.
V  našich srdciach žijete večne – spite 
sladko.
Dňa 14. marca sme si pripomenuli 1. 
výročie úmrtia našej 
drahej mamy 

Želmíry Bučkovej
a  zároveň 12. decem-
bra 2019 sme si pri-
pomenuli 13 rokov od 
smrti nášho drahého 
otca

Františka Bučka
S láskou a vďakou spo-
mínajú dcéra Anna 
a  synovia Slavomír 
a František s rodinami.
Krátka bola naša radosť 

i krátky život váš. Zostal nám len smú-
tok
A pekné spomienky na vás.
Dňa 6. marca sme si 
pripomenuli 4. vý-
ročie, čo nás navždy 
opustila milovaná 
dcéra

Beata Vančová 
r. Pohorelcová

a  7. apríla uplynie 6 
rokov od smrti nášho 
milovaného syna

Ivana Pohorelca
Na syna a  dcéru s  hl-
bokým smútkom v 
srdci spomínajú ro-
dičia.

. . .

Milovali sme ju a ona milovala nás. 
Tú lásku v   našich srdciach nezničí ani 
čas
Dňa 7. marca pripome-
nuli 18 výročie úmrtia 
drahej mamy

Márie Omastovej
S láskou na mamu spo-
mínajú dcéry Elena a 
Mária

. . .

Život a smrť. V nich nikdy nikto nie je 
sám.
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás – my v Tebe nie sme sami.

Dňa 2.apríla si pripome-
nieme desiate výročie 
úmrtia nášho drahého 

Jána Buvalu
S láskou a vďakou spo-
mína manželka, švag-
riné a švagrovia, kmot-
rovci a synovci a ostatná rodina.

SPOMÍNAME

POĎAKOVANIE
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Polomské novinky

1.4. Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.
2.4. Svätý Teodul jarný vetrík podul.
3.4. Ak príde Richard s vetrom a búr-

kou, vtedy Sibyla /29.4/ sa bude 
smiať.

10.4. Na desátý v dubnu den setý 
býva krásny len.

19.4. Sv. Tiburcí (Tiburcius) má byť už 
zelený.

23.4. Na Vojtecha (bude) pekná pote-
cha.

23.4. Na svätého Vojtecha v každom 
dolku pol mecha.

24.4. Ako hlboko pred Ďurom vy-
schne, tak hlboko po Ďurovi na-
mokne.

24.4. Čo do Ďura vypučí, to po Ďure 
vysuší.

24.4. Pred Ďurom môžeš kliešťami 
trávu ťahať zo zeme, nevyjde, po 
Ďure ju môžeš mlatkom biť, vyj-
de.

24.4. Na Ďura každá kvapka hodná je 
dukáta.

24.4. Saď zemiaky na Ďura, bude plná 
pivnica je i komora.

24.4. Keď na Juraja z tretej rúny vi-
dieť na révoch pucky (výhonky), 
bude dobrá úroda.

24.4. Ak sa už na Ďura v žite havran 
skryje, v tom roku chlieb lacný 
židákov ubije.

25.4. Ak je na svätého Marka rosa, po-
daria sa prosá.

25.4. Keď Marek do hrsti ozimín nena-
trhá, budú sneťovie žitá.

28.4. Mrzne-li na svatého Vitala, mrz-
ne ještě čtyricet dní.

- Začiatkom apríla opiľuj suché 
konáre, budú dobrie lekváre.

- Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká 
(noc).

- 
- Veľký piatok pochmúrny, zvestu-

je rok neúrodný.
- Na Veliký piatok jestli poprchuje, 

to nám požehnaný, dobrý rok 
sľubuje.

- Na Veľký piatok sa štepia ovocné 
stromy.

- Keď na Veľký piatok nie je mráz, 
býva mnoho hríbov.

- Veľkonočné dažde znamenajú 
suchý rok.

- Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, 
bude málo krmu a suché leto.

- Mokrý apríl, suchý jún.
- Nerád tomu sedliak býva, keď 

mu v apríli nepršieva.
- Suchý apríl, mokrý jún.
- Ak je v apríli krásne, čiste, bude 

máj nepríjemný iste.
- Keď v apríli vrana kváka, bude v 

roku veľká psota.
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Dobrovoľný hasičský zbor Polomka
Občianske združenie 
IČO: 001774744105 Osloboditeľov 
č. 12 Polomka

Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team 
Polomka-Bučník Občianske združenie 
IČO: 42308411 Komenského 112 Polom-
ka

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 Po-
lomka

Spolok HOMÔLKA
Občianske združenie

IČO: 42312841 Janka Kráľa 10 Polomka

Spolok pre obnovu dediny
Občianske združenie
IČO: 37820150 Kukučínova 3 Polomka

Zároveň môžeme prispieť aj organizáci-
ám, ktoré sa starajú a  pomáhajú našim 
polomským deťom. Je potrebné najprv 
kontaktovať rodičov detí a  tak sa váš 
príspevok dostane priamo na pomoc na-
šim deťom. 

Spolu to zvládneme – Burko
Občianske združenie
IČO: 42313236  Bánik 1548/14, 97652 
Čierny Balog
Pre Tatianku Danieličovú – kontakt na ro-
diča 0908503485

Nadácia ADELI Nadácia
IČO: 42400970  Hlboká 45, 92101 Pieš-
ťany
Pre Boriska Murína – kontakt na rodiča 
0940723268

   Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska zorganizovala dňa 15.2.2020 výročnú členskú 
schôdzu. Zároveň sme oslávili aj 15. výročie zalo-
ženia našej organizácie. Aj tento rok nás privítala 
pani Anna Ďurčenková prednesom krásnej básne. 
Zahrali a zaspievali nám žiačky umeleckej školy Te-
rezka Lilková a Emka Žeravá. Veľmi pekne im ďaku-
jeme za ochotu a pekný zážitok. S veľkou radosťou 
sme sa k nim pripojili. Veľmi nás potešilo, že sme 
medzi nami mohli privítať aj vzácnych hostí. Pána 
starostu našej obce Ing. Jána Lihana a za okresný 
JDS v Brezne Mgr. Kijanicu, ktorý sa nám prihovoril 
milými slovami. Predsedníčka Viera Kánová nás 
oboznámila so súťažnými podujatiami na ktorých 
sme sa zúčastnili. Taktiež sme boli oboznámení 
s  výsledkami hospodárenia za rok 2019, ktoré 
predložila pani Ľudmila Oceľová. Členky Jednoty 
dôchodcov pripravili občerstvenie a vynikajúci ša-
lát, za ktorý dostali veľkú pochvalu. Ďakujeme všet-
kým členom za celoročnú prácu v našej organizácii.

M. Bolfová

Máme šancu pomôcť

Ľudové pranostiky Apríl

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 2020.
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.

Výročná členská schôdza
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   Láska nenechala sa seba dlho čakať 
a ukázala sa v plnej podobe na mla-
dých  talentárskych umelcoch. Polom-
ská tančiareň celá ožila vo vyznaniach 
lásky, zaľúbených tónov a nesmelých 
tajných vyznaní.
Nevšedné súťaže, ktoré vytvárali v de-
ťoch umeleckú predstavivosť, ich bás-
nické vyznania lásky a priestor, kde sa 
prelieval umelecký talent dopĺňali a na-

budzovali v mladých umelcoch reálnu 
romantiku aj skutočnú podobu lásky.
Na party nechýbala sranda, hudba, ta-
nečné kreácie, umelecká gastronómia 
a umelecký svet fotografie.
Po zaláskovanom a pretancovanom ve-
čeri zostala v nás myšlienka lásky, ktorá 
sa prelieva medzi všetky deti a dospe-
lých v podobe dobra.

SZUŠ Talentárium

„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne 
vážna správa: jak každý rok v  tomto čase, 
Fašiangy tu máme zase.“ Akéže by boli Fa-
šiangy bez poriadnej zábavy?
Preto aj deti v našej MŠ 17. februára strávili 
dňom plným zábavy. Všetci sme sa veľmi  
tešili na karneval, no hlavne naše deti, ktoré 
sa stále vypytovali: Aká budeš maska? Koľ-
ko sa ešte musíme vyspať? A  konečne pri-

šiel ten deň D. Deti sa nám premenili na roz-
právkové bytosti – princezničky, víly, klauni, 
Batmani, zvieratká – zajačik, mačička, srnka, 
psík. Krásne masky nám zaspievali, zarecito-
vali, zatancovali, sem tam aj niečo predvied-
li. Bol to náš krásny deň plný srandy.
Určite k nám zavíta aj o rok krásny a veselý 
karneval. 

Vengerová L.

     Naše centrum ožilo v utorok 18.2. fa-
šiangovým sprievodom. Otvorila ho jedna 
z najčudesnejších masiek a v krátkosti pri-
blížila deťom, čo vlastne fašiangy zname-
najú a odkiaľ pramení táto tradícia. Deti sa 
už nevedeli dočkať, kedy sa premenia na 
víly, kráľov, vodníkov, mačky, zombíkov, 
lienky, pirátov a  iné postavičky, ktoré už 
nájdete len v  rozprávkových knižkách. 
Aby v  tom neboli deti sami, pridali sa 
k  nim aj ich vychovávateľky a  tak spolu 
vytvorili jednu roztopašnú partiu. Spolu 
takto povymetali všetky kúty CDR, ktoré 
bolo pestro vyzdobené a  na palicu na-
zbierali klobásky, slaninu a sladkosti, aby 
mohli hodovať. Gazdiné sa postarali o ža-
lúdky  masiek a dopriali im do sýtosti  fa-
šiangové maškrty ako fánky, šišky, pagáče. 
     Aby to nebolo pre masky také jednodu-
ché, tety im pripravili zábavné súťaže, za 
ktoré si vyslúžili sladkú odmenu. Potom sa 
masky vytancovali  pod taktovkou nášho 
DJ Dávida až kým ich nerozboleli nohy. 
Vedeli totiž, že hudba na 40 dní zatíchne 
a každý by sa mal trocha ponoriť sám do 
seba, aby potom s radosťou privítal Zmŕt-

Fašiangy na Balogu
Remeselný jarmok, ponuka zabíjačkových špecialít či vystúpenia folklórnych sú-

borov a tiež obľúbená súťaž v pílení dreva a súťaž vo varení trhancov, prilákali na 
25. ročník „Už sa fašiang kráti“ do  Čiernom Balogu množstvo návštevníkov. V rámci 
programu sa v piatkovom programe „Malí bursovníci“ predstavili detské folklórne sú-
bory a deti z domácich MŠ. Naše Brezinky, Drienka zo Slovenskej Ľupče a Malá Kýčera 
z Balogu predstavili svoje kolektívy aj svoje programové čísla početnému publiku, a 
spoločne program zakončili známou piesňou „Oči, oči“. V sobotu sa pred kultúrnym 
domom návštevníkom predstavili aj hosťujúce folklórne skupiny, ktoré popoludní vy-
tvoria fašiangový sprievod v jednotlivých častiach dediny. Folklórne súbory z Rimav-
skej Soboty, Liptovských Sliačov, Zvolenskej Slatiny a Závadky nad Hronom priniesli 
do Čierneho Balogu vlastné masky a fašiangové piesne a spolu s domácimi navštívia 
niekoľko desiatok domov v osadách Jergov, Krám, Komov, Dobroč, Fajtov. Samotní 
obyvatelia si priali, aby ich bursovníci navštívili . O pohostenie a dobrú náladu a ta-
nec a zábavu nebola núdza. Tancovalo sa všade. Popoludní aj v kultúrnom dome. Po 
celý deň premával aj vláčik Čiernohronskej železnice. A spievalo sa a tancovalo sa aj 
v ňom. Nuž takúto príchuť mali fašiangy na Balogu. V utorok pochovali basu a tak 
zakončili fašiangový čas.

M.P

Polomská Tančiareň 
vytryskla láskou

Karneval v MŠ

CDR Polomka ožilo 
karnevalovým sprievodom

vychvstalého Ježiša a s ním privítal aj  prí-
chod jari.

M.Ď
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Názov politického subjektu Počet hlasov %

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 4 0,27
2. DOBRÁ VOĽBA 53 3,68
3. Sloboda a Solidarita 56 3,89
4. SME RODINA 146 10,15
5. Slovenské Hnutie Obrody 1 0,06
6. ZA ĽUDÍ 41 2,85
7. MÁME TOHO DOSŤ ! 11 0,76
8. Slovenská národná strana 68 4,72

11.
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 262 18,21

12. Koalícia Progresívne Slovensko 
a SPOLU - občianska demokracia 89 6,18

13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 1 0,06

15. Kresťanskodemokratické hnutie 66 4,58
17.  VLASŤ 52 3,61
18. MOST - HÍD 7 0,48
19. SMER - sociálna demokracia 343 23,85
20. SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 6 0,41
21. HLAS ĽUDU 2 0,13
24. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 224 15,57
25. Socialisti.sk 6 0,41

Okrsok Zapísaných Zúčastnených %
1 883 459 51,98
2 691 467 67,58
3 861 529 61,44

Spolu 2 435 1 455 59,75

      Štvrté kolo a  záver štvrtého ročníka LESY Ski Cup 
2020 sa konal v  našom lyžiarskom stredisku Polom-
ka Bučník v posledný februárový a prvý marcový deň. 
Do nášho strediska prišlo cez 300 pretekárov po oba dni 
a vytvorili perfektnú atmosféru pretekov. Taktiež poča-
sie nám prialo a  snehové podmienky zniesli najvyššie 
kritéria aj keď cez týždeň to nevyzeralo veľmi ružovo. 
Pracovníci strediska a naši členovia klubu a pomocníci, 
napriek tomu na sobotu a  nedeľu pripravili regulárne 
preteky pre všetkých súťažiacich.
V  sobotňajších pretekoch sa  najviac darilo Patrikovi 
Hrablayovi, ktorý obsadil prvé miesto medzi mužmi 
a Viliamovi  Vičanovi, ktorý bol druhý. Medzi staršími 
predžiakmi  Matúško Šuchaň obsadil tretie miesto a me-
dzi mladšími žiačkami  Kristínka Tabernausová  obsadila 

5. miesto. Medzi mladšími predžiačkami sa najviac dari-
lo Timejke Petrovičovej, ktorá skončila na 4. mieste, Elka 
Gáborová na 9. a Karolínka Tabernausová  na 15. mies-
te.  V kategórii  Horehronské nádeje nás zastúpili Olivka 
Lihanová, ktorá skončila na 10. mieste a  Jakub Pavko 
na 11. mieste. Aj medzi mladšími predžiakmi sme mali 
zastúpenie, kde Riško Frgelec obsadil 6. miesto, Matej 
Pavko 14. a Jakub Šuchaň 15. miesto.
V nedeľňajšom finálovom kole sa našim členom oddielu 
darilo podobne ako v sobotu, ale v tento deň sa vyhod-
nocoval aj celý ročník LESY Ski Cup 2020 Horehronskej 
lyžiarskej ligy. Tak ako po iné roky aj teraz sa našim pre-
tekárom darilo naprieč všetkými kategóriami, kde sme 
obsadili veľmi pekné miesta. Medzi horehronskými 
nádejami Olivka Lihanová obsadila celkovo 6. miesto 

a medzi chlapcami Jakubko Pavko skončil na 8. mieste. 
V kategórii mladšie predžiačky sa najviac darilo Timejke 
Petrovičovej, ktorá skončila na 4. mieste, Elka Gáborová 
na 14. mieste a Karolínka Tabernausová na 16. mieste, 
v predžiakoch  skončil Riško Frgelec na 6. mieste, Jakub-
ko Šuchaň bol 7. a Matej Pavko na 11. mieste. V kategórii 
starší predžiaci Matúško Šuchaň obsadil 4. miesto. V ka-
tegórii mladšie žiačky Kristínka Tabernausová skončila 
na 5. mieste. V  kategórii open ženy Janka Jagerčíkova 
bola šiesta a  v  open muži Patrik Hrablay skončil na 3. 
mieste a Viliam Vičan na 4. mieste.
 Všetkým pretekárom a   organizátorom  za vzornú re-
prezentáciu nielen lyžiarskeho oddielu ale aj našej obce 
patrí jedno veľké poďakovanie.

M. Jagerčík 

Štvrtý ročník LESY Ski Cup 2020 je za nami

Ako sme volili. Výsledky volieb do Národnej rady SR 29.2.2020 POLOMKA


