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Napriek tomu, že prázdninové dni vrcholia, je čas mys-
lieť na nadchádzajúci školský rok. Predajňa Papiernictvo 
v  Polomke ponúka školákom všetkých ročníkov široký 
sortiment školských potrieb. Na jednom mieste si môžete 
zaobstarať sady zošitov od prvého ročníka, potreby na vý-
tvarnú výchovu, peračníky, perá, ceruzky, pravítka, ako aj 
textil a obuv do školy. V tomto období je tovar ponúkaný 
v  akciových cenách, čo umožňuje zabezpečiť školské po-
môcky dostupné pre každého. 

Obecný úrad poctila svojou 
návštevou 4. augusta 2020 
naša občianka Marianka Ja-
gerčíková. Mnohí z  vás ju 
poznajú z  predchádzajúcich 
rokov. Keďže Marianka už dlh-
šiu dobu žije vo Francúzku, 
nemáme príležitosť ju bežne 
stretnúť v  uliciach Polomky. 
Práve preto sme boli radi, 
že si našla čas počas krátke-
ho pobytu doma v  Polomke 
a prišla sa s nami porozprávať. 
Napriek tomu, že dlhodobo 
žije, pracuje, trénuje a  pre-
teká vo svete, nezabudla na 

V  rámci nastúpeného úsilia zveľaďovať a  sprístupňovať prí-
rodné okolie našej obce záujemcom o prírodné krásy sme sa 
rozhodli oživiť funkčnosť a  prínos našich lesných a  lúčnych 
studničiek. Máme v pláne studničky vyčistiť, upraviť, prestre-
šiť, 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 nachádza-
li. Mnohé už upadli do zabudnutia, o niektorých vieme, avšak 
potrebuje ich zmapovať všetky, aby sme mohli vytvoriť harmo-
nogram prác na ich opravu. Preto žiadame občanov, ktorí majú 
vedomosť čo i  len o jednej studničke, kde sa nachádza alebo 
nachádzala, aby to jednoducho oznámili na obecnom úrade. 
Dúfame, že sa nám podarí aj s vašou pomocou obnoviť a sprí-
stupniť ich čo najviac. 
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    Roky plynú. Tvoria sa 
nové dejiny, novodobé de-
jiny, moderné dejiny. Kaž-
dý z  nás však pevne verí, že 
časy spred sedemdesiatich 
šiestich rokov sa nikdy ne-
navrátia. Časy strachu, bojov, 
hukotu zbraní, biedy a  ne-
dostatku. A preto nesmieme 
zabudnúť. Položením vencov 
k pamätným miestam pripo-
menieme tieto ťažké časy, 
všetkých odvážnych, ktorí 
z  úprimného presvedčenia 

šli na možnú smrť. Mnohí 
z nich padli, mnohí sa nevrá-

tili domov. 
Česť ich pamiatke.  

na základe medializovanej trestnej činnosti páchanej na 
osobách vyššieho veku (senioroch) upozorňujeme občanov, 
najmä seniorov, aby nepožičiavali a nedávali peniaze za nákup 
vopred osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvod-
níkov a zlodejov.

Dávajte si pozor aj na situácie, kedy neznáme osoby využívajú 
situáciu a vzniknuté opatrenia počas pandémie coronavírusu 
COVID-19 a volajú starším osobám (seniorom) na pevnú linku 
alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo 
známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiada-
jú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpu auta, nehnuteľ-
nosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej 
dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby zne-
možnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo 
známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať 
aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že 
kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze, a preto po-
sielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Je potrebné si vždy 
overiť, či naozaj volá váš príbuzný a aby ste peniaze nedávali 
cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela váš príbuzný.

Páchatelia môžu seniorov oslovovať aj pod inými vymysle-
nými zámienkami za účelom, aby od nich podvodne vylákali 
peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory.

K najznámejším zámienkam, ako vylákať od ľudí peniaze, 
sú falošné identity páchateľov. Predstavujú sa ako pracovníci 
elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov či iných inšti-
túcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, 
zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru. V súčasnej 
dobe môže ísť o falošných zdravotníkov, pracovníkov červené-
ho kríža, ktorí prišli merať teplotu, ponúkajú pochybné lieky, 
dezinfekcie, rúška a uskutočnenie nákupov počas opatrení v 
čase koronakrízy.

Tiež môžu vystupovať ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu 
do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich prí-
buzného, ktorý mal dopravnú nehodu  a leží v nemocnici v kri-
tickom stave.

V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar 
(napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôc-
ky) ponúkajú výrazné zľavy, alebo darčeky zadarmo. V mno-
hých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia 
získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich príbytkov a 
v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé fi nančné pros-
triedky, šperky alebo iné cennosti. 

Nedovoľte, aby podvodníci zneužívali túto vážnu situáciu vo 
svoj prospech. V prípade potreby volajte políciu -t.č. 158.  
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Privítali sme vzácnu návštevu

76. výročie Slovenského národného povstania

Škola volá

Znovuobjavme naše studničky

Varovanie pre seniorov

rodnú Polomku a hrdo ju re-
prezentuje na všetkých prete-
koch, ktorých sa zúčastňuje. 
Venuje sa vskutku zaujíma-
vému a  náročnému športu – 
skialpinizmu, ktorý vyžaduje 
nielen vytrvalosť, silu svalov, 
ale aj silu osobnosti. A o tom 
nás Marianka presvedčila pri 
osobnom stretnutí a  rozho-
vore. Zdôraznila, že základ jej 
budúceho športového sme-
rovania jej dali okolité kopce 
Horehronia, Tatier a k láske ku 
skalám pričuchla aj vďaka ot-
covi, vášnivému jaskyniarovi. 
Jej terajší život vo Francúzku 
je naplnený prácou horskej 

turistickej sprievodkyne, tré-
ningami a  pretekmi svetovej 
úrovne. Aby sme nezabudli 
pripomenúť, Marianka je vi-
cemajsterka sveta z 2019 v 
šprinte v  skialpinizme, víťaz-
ka etapy svetového pohára v 
šprinte v Madonne di Cam-
piglio. V tejto sezóne druhá 
a tretia vo svetovom pohári 
v  šprinte. Počas svojho krát-
keho pobytu na Slovensku už 
stihla absolvovať 1. augusta 
pretek Tatranská šelma verti-
kál, kde sa umiestnila na pr-
vom mieste. 

Počas nášho rozhovoru sme 
prebrali množstvo tém. Od 

samotného športu po súk-
romný život, porovnanie pro-
stredí a  kvality života u  nás 
a  vo Francúzku, spomenulo 
sa detstvo, ale zaujímala nás 
aj súčasnosť a  plány do bu-
dúcnosti. 

Sme právom hrdí, že z  na-
šej Polomky pochádza táto 
úspešná žena v športe na sve-
tovej úrovni, avšak srdcom 
Horehronka Marianka Jager-
číková. Do ďalšej športovej 
kariéry jej želáme veľa úspe-
chov, veľa zdravia, chuti a  síl 
a  samozrejme aj spokojnosť 
v osobnom živote. 

DĎ
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Kompostovanie je považované za technológiu, 
ktorá významným spôsobom napomáha pri
ochrane životného prostredia. Je to jedinečný, jed-

noduchý a generáciami overený spôsob na
využitie biologického odpadu. Kompostovaním 

premeníme biologický odpad pomocou
prirodzeného, ale riadeného rozkladu na kompost 

– organické hnojivo, ktoré môžeme použiť
ako hnojivo alebo pestovateľský substrát. Takto 

môžeme využiť živiny obsiahnuté
v biologickom odpade a vrátiť ich späť do pôdy, z 

ktorej sme ich predtým pri pestovaní
odobrali. Aplikáciou kompostu na pôdy v nich zvy-

šujeme množstvo organickej hmoty. Jej
nedostatok je v poslednej dobe hlavným dôvodom 

znižovania úrodnosti pôd v celom svete
a aj na Slovensku.
Správne zvolená forma a technológia komposto-

vania môže pre obec a jej obyvateľov priniesť
aj značné finančné úspory.
Kompostovaním teda môžeme vyriešiť viacero 

problémov:
- znížime množstvo odpadov, ktoré nám z domu 

odvážajú na skládky a do spaľovní
odpadov,
- znížime náklady na nakladanie s odpadmi, čo 

môže viesť k nezvyšovaniu miestneho
poplatku za odpady,
- z odpadu vyrobíme kvalitné hnojivo pre svoju 

záhradku.
Pri zakladaní kompostoviska by sme mali dbať na:
1. Výber vhodného miesta
2. Typ kompostoviska - hrobľa alebo zásobník
3. Ktoré odpady patria do kompostoviska
Ktoré odpady sú vhodné na kompostovanie?
1. suroviny vhodné na kompostovanie:
a) záhradné biologické odpady – pokosená tráva, 

zvyšky zeleniny, opadané
ovocie, zvädnuté rastlinné časti, mladá vypletá bu-

rina, odrezané časti vetiev,
lístie,
b) kuchynské a domové biologické odpady – rast-

linné zvyšky z prípravy jedál (z čistenia ovocia a 
zeleniny), usadenina z kávy, šupky z južného ovo-
cia (banány, pomaranče, citróny), zvyšky varenej 
stravy (nie produkty živočíšnej výroby), potraviny 
po záručnej lehote, zvädnuté kytice, opotrebovaná 
zemina
z kvetináčov, vlasy, zvyšky vlny, papierové vreckov-

ky, popol z pecí, kotlov a kozubov – len čistý drevný,
c) biologické odpady z chovu hospodárskych zvie-

rat – zvieracie výkaly (hnoj,
hnojovica, močovka) hlavne dobytka, hydiny, koní, 

zajacov a pod., uložené na slame alebo drevených 
pilinách,
d) kompostovacie prísady – napr. vápenaté látky, 

bentonit, rohovinová múčka, rôzne urýchľovače 
kompostovania, rôzne výluhy z rastlín, pôda, kom-
post.
2. odpady nevhodné na kompostovanie:
a) odpady, ktoré nepodliehajú biologickému roz-

kladu, napr. sklo, kovy, plasty, veľká časť textilu, jed-
norazové plienky, viacvrstvové kombinované mate-
riály (krabicové obaly z mlieka a džúsov),

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás.
Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, 
že musel si nás tak nečakane opustiť.
Dňa 7. augusta uplynulo trinásť dlhých rokov, čo nás 
opustil náš otec, starý a prastarý otec

Ján Šandor
a  12. augusta sme si pripomenuli jeho nedožité 
osemdesiate šieste narodeniny.
S láskou a úctou spomína a za všetko Ti, otec, ďakuje 
dcéra Janka s rodinou.

. . .

Spíš tíško, bolesť už necítiš. Bolesťou unavený tíško si 
zaspal. Zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Dňa 2. augusta uplynie päť rokov, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, ocino, starký, svokor, švagor, priateľ

Vladimír Tkáčik
S láskou a úctou spomíname

. . .

Na krídlach smrti odišiel si v diaľ, v duši nám zostala bolesť a žiaľ.
Na tejto zemi už Ťa viac niet, ale si tam, kde je krásny 
svet.
Dňa 9. augusta sme si si pripomenuli smutné desiate 
výročie úmrtia nášho drahého

Jozefa Kantorisa
S bolesťou v srdci spomína manželka, synovia s rodi-
nami, mama a ostatná rodina.

. . .

Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že si niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame a na Teba s láskou spo-
míname.
Dňa 3. septembra si pripomenieme nedožité 50te 
narodeniny a  v  tomto roku dvadsiate štvrté výročie 
úmrtia nášho milovaného

Rudka Ďurčenku 
S  nehynúcou láskou spomínajú rodičia, brat Paľko 
s rodinou, teta Helena s rodinou a ujo Jozef s rodinou

. . .
Modlitba v tichu a slza steká po líci.... Stále ťa čakáme, 
chýbaš nám, no už sa nevrátiš.... Oči sa zavreli, už neo-
tvorí ich nik.... Ruky ochladli a aj láskavý dotyk v nich.... 
Už len v srdci nám zostala spomienka na Teba....
Dňa 28. júla uplynuli dva roky, čo nás opustil náš dra-
hý manžel, otec, starý otec

Milan Vernársky

. . .
Na krídlach anjelov odišiel si v šíru diaľ. Matička drahá Ťa objíma a prosí 
za Teba svojho syna. Príjmi Pane obeť života mladého, veď rád splietal do 
vienka zdravas ruženca svätého. Príjmi ho Pane k sebe 
blíž, veď tak veľmi miloval svätý kríž.

S láskou a bolesťou v srdci si 31.augusta pripomína-
me 1.výročie úmrtia nášho drahého

Mariána Hrabovského,
mama, brat s rodinou, sestry a ostatní príbuzní.

V živote Vašej knihe strana

Milka Rástočanová

75 sa otvára.
Pripíjame si s  Vami mamička perlivým vínom 
z pohára. Na Vašu lásku spomíname s vďakou a v tichom dojatí. Kto 
z nás a kedy drahej mame všetku tú lásku odplatí? Iste len Pán Boh 
dobrotivý vo svojej veľkej milosti. A preto nech Vás dlho živí v šťas-
tí, zdraví, radosti. Všetko najlepšie a  najkrajšie prajú Jozef a  Ivan 
s manželkami Majkou a Monikou, dcéra Janka s manželom Danie-
lom. Vnúčatá Jožko s Jankou, Miško so Zuzkou, Martinka s Peťom, 
Lucka s Michalom, Janík, Vaneska a Jurko. Pravnúčatá Laura, Peťko, 
Michalka a najmladšia Miuška Vás objímajú a bozkávajú.

Gratulácia

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE
b) odpady s obsahom nebezpečných látok a ťaž-

kých kovov, napr. farby, staré lieky, staré oleje, ba-
térie, chemické prostriedky a pod.,
c) suroviny podozrivé, že obsahujú patogénne 

mikroorganizmy, napr. výkaly od mäsožravých 
zvierat, chorých zvierat, cudzí alebo neznámych 
zvierat, ale aj ľudské výkaly, kaly zo žúmp a septi-
kov,
d) biologické odpady, u ktorých je nadmerné rizi-

ko vzniku zápachu a prilákania nežiaducich zvierat, 
napr. jedlá z mäsa, rýb a mliečnych výrobkov, veľké 
množstvá varenej stravy,
e) biologické odpady s nadmerným obsahom soli, 

mastnoty, napr. veľmi slané potraviny, suroviny a 
zemina kontaminované posypovou soľou alebo 
olejom.
Kompostér by mal byť vyrobený z odolného ma-

teriálu – ideálne plast alebo kov (ktorý však musíte 
umiestniť výlučne do tieňa, aby sa naprehrieval).
Plastový kompostér v sebe spája mnohé výhody 

– v prípade potreby sa jednoducho čistí, vydrží bez 
nutnosti akejkoľvek údržby aj viac ako 10 rokov, je 
odolný voči poveternostným vplyvom.
Kompostér by mal mať praktické ľahké veko, ktoré 

sa jednoducho vyklápa, dostatočne veľký otvor na 
prípadné premiešanie bioodpadu.
Základ však hľadajte po stranách – na to, aby 

kompostovanie prebiehalo dostatočne rýchlo a 
kvalitne, musí byť vybavený množstvom prevzduš-
ňovacích otvorov. Práve vzduch zaručí, že obsah 
v nádobe nebude plesnivieť, hniť a baktérie budú 
správne odvádzať svoju prácu – zo zvyškov zo zá-
hrady alebo z kuchyne pripravia úrodný materiál 
pre výsadbu a starostlivosť o záhony.
Konštrukcia kompostéru by mala byť stabilná a 

pevná, aby odolala tlaku materiálu – do veľkých 
kompostérov sa zmestia desiatky kilogramov bio-
-rozložiteľného materiálu.
Mal by mať mierne kónický tvar, ktorý zaručí jed-

noduché premiešanie materiálu a prirodzené fun-
govanie biologických procesov. Materiál kompos-
téra – najmä v prípade, že ide o plast, by mal byť 
testovaný a bezpečný pre prírodu a človeka. Nemal 
by chýbať praktický otvor v spodnej časti, odkiaľ 
budete vyberať hotový kompost.
Možno sa vám na prvý pohľad zdá kompostovanie 

zložité, no verte, že také nie je. Chce to
len trocha skúseností a výsledky sa dostavia. Mož-

no vaše prvé kompostovisko a kompost
nebudú hneď „super“, no časom sa to bude zlepšo-

vať. Hlavné je začať a skúšať. Znížime tým
množstvo zneškodňovaných odpadov a získame 

kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.
zdroj web
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Ako hovorí ľudová múdrosť: ,, Všetko zlé je na nie-
čo dobré“. Pandemická situácia jednoznačne mení 
dovolenkové plány Slovákov. Niektorí si neodpustili 
pobyt v zahraničí, avšak mnohí Slováci využili prázd-
niny a čas dovoleniek na objavovanie Slovenska. Od-
razu zistili, že Slovensko nie je len Bratislava a Tatry, 
ale našli aj Zamagurie, Zemplín, Spiš, Záhorie, ako 
aj naše krásne Horehronie. Zvýšený pohyb turistov 
sme zaznamenali aj v  Polomke. Stretávame ich na 
uliciach, v  obchodoch, autobusoch či vlakoch, ako 
aj na prechádzkach v  našich dolinách. Cieľom ich 
kratších či dlhších turistických trás je Polomské očko 
a areál penziónu Bučnik. Takýto stav by však nemo-
hol nastať, ak by sa zaspalo na vavrínoch. Penzión 
Bučnik bol v  minulosti v  prevádzke len počas ly-
žiarskej sezóny. Pre letnú prevádzku bolo potrebné 
vybudovať zaujímavosti pre turistov. Prvým krokom 
bolo samotné Polomské očko, ktoré si už získalo svo-
jich nadšencov. V  okolí očka sa vybudoval náučný 
chodník Voľchovô v dĺžke 8,5 km a má sedem náuč-
ných zastávok. Trasu označujú stĺpiky so smerovými 
šípkami. Náučný chodník pri každej zastávke lemujú 
náučné tabule s informáciami o faune a flóre na na-
šom území, histórii lesníctva a poľnohospodárskej 
činnosti našich predkov, ľudových tradíciách a fol-
klóre v našej obci.

Pri reštaurácii Bučnik sa vybudovalo pre turistov 
a  návštevníkov detské ihrisko, ktoré svojimi para-
metrami spĺňa štandardy moderného ihriska pre 
deti s množstvom hracích prvkov. 

Práve v  tomto čase sa realizuje aj rekonštrukcia 
Hámorskej lavice cez rieku Hron. Krátka trasa prí-
rodným chodníkom privedie turistu priamo do are-
álu penziónu Bučnik. Počas nej si môže vychutnať 
malebné prírodné zákutia popri rieke. Na Hámor-
skú lavicu návštevníka navedú pútače umiestnené 
z oboch smerov hlavnej cesty.

Nárokom návštevníkov sa musela prispôsobiť aj 
prevádzka reštaurácie. Penzión Bučnik ponúka ob-
čanom, návštevníkom a turistom počas letnej se-
zóny príjemné letné osvieženie v lone nádhernej 
prírody. V ponuke nájdete denné menu, pizzu, ham-
burger, čapované pivo, kofolu, kávu, čaj a iné osvie-
žujúce nápoje. 

Otváracie hodiny :
pondelok - piatok od 08:00 do 18:00 hod
sobota - nedeľa od 10:00 do 18:00 hod
Okrem stanoveného obedového menu si zákazník 

môže vybrať z menu na každý deň, a to: Zeleninový 
šalát s grilovaným enciánom, Tagliatelle s cesnakom 
a syrom, Rukolový šalát s mozzarelou, Losos na mas-
le s lázeňskou zeleninou a Grécky šalát.

Počas víkendov a sviatkov je v ponuke: Slepačí vý-
var, Cesnaková polievka s krutónmi, Krémová cesna-
ková polievka v chlebe, Pizza - rôzne druhy, Bravčový 
Burger, Vyprážaný syr

Denné menu je možné objednať do 8:00 v deň zá-
ujmu na t.č. 0910 954 639 

Cena denného menu je 3,60 €, pri pravidelnom od-
bere 3,30 €, pre dôchodcov 3 €

Denné menu sa podáva v priestoroch reštaurácie 
Bučník alebo vám ho dovezú priamo k vám na území 
obce Polomka.

Rozšírenie reštauračných služieb, budovanie atrak-
tivít a  skrášľovanie okolia areálu Bučnik má jeden 
cieľ. Udržanie života ako takého v našej obci a jej roz-
voj. V  prostredí nášho krásneho Horehronia je čulý 
turistický ruch základom tvorby pracovných miest, 
rozvoja obchodu, zníženia odlivu obyvateľov a nao-
pak zvýšeného záujmu o nehnuteľnosti v našej obci, 
čo prispieva zvýšeniu počtu obyvateľov a skrášľova-
niu obce prostredníctvom rekonštrukcií opustených 
domov a chát. 

Touto cestou sa uberáme, túto filozofiu razíme 
a som rád, že v tomto období nám počty návštevní-
kov Polomky dávajú za pravdu. 

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Objavené Horehronie
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1.9. Aké je počasie na 1. septembra, 
 taký bude celý mesiac.
1.9. Keď na prvého septembra prší, 
 repu budú ťahať z blata.
1.9. Keď je na Egida jasný deň, môže
 me predpovedať peknú jeseň.
2.9. Na svatého Štěpána krále
 je už léta namále.
4.9. Keď Rozália kvety páli, Lucia 
 /13.12/ kvetmi pomaľuje obloky.
5.9. Svätá Regina ruky rozpína.
8.9. Panny Márie narodenie,
 lastovičiek rozlúčenie.
8.9. Ak neprší na Narodenie
 Panny Márie, bude suchá jeseň.
8.9. Ako sa zachová počasie na deň 
 Narodenia Panny Márie, tak bude 
 potom za štyri týždne.
10.9. Najlepšie je siať na Mojžiša.
11.9. Neprší-li na svatého
 Panfuce, bývá suchý podzim.
12.9. Keď Mária štrvťrok končí
 s prázdnou korbeľou, tak Blažej 
 /3. február/ požehná polia
 veľkou burinou.
14.9. Po svätom Kríži, jeseň sa blíži.
14.9. Na povýšení svatého Kříže odkud 
 fouká vítr, odtud přijde drahota.
15.9. Od Panny Marie Sedmibolestné 
 teplota rychleji poklesne.
16.9. Svatá Ludmila, deštěm obmyla.
21.9. Po svätom Matúši daj kučmu
 /baranicu, čiapku/ na uši.
21.9. V Matúšovom týždni seje sa žito.
21.9. Ak je na Matúša jasno,
 býva na budúci rok dobré víno.
21.9. O Matúši ľahko na duši.
22.9. Je-li jasno na den svatého
 Mauricia, bude v zimě mnoho větrů.
23.9. Svätá Tekla posledné jablko zjedla.
26.9. (v súčasnosti 27.). Na svatého 
 Cypriána chladno býva často zrána.
27.9. Na Kosmu a Damiána studeno 
 bývá zrána.
28.9. Svatováclavské časy přinesou 
pěkné počasí babího léta.
28.9. Na svätého Václava býva blata záplava.
28.9. Na Václava mráz nastáva.
29.9. Svätému proroku verte Michalovi, 
 ten vám o budúcej zime pohovorí.
29.9. Michal zimu dýchal.
29.9. Michal – snehom kýchal.
29.9. Po Michale tráva, čo bys´

 ju kliešťami ťahal, nepôjde von.
29.9. Jasné nebo v noci pred Michalom 
 zvestuje, že po ňom treskúca 
 zima nasleduje.
29.9. Na Michala či z hory a či z doly, 
 zimný vetrík vstane.
29.9. Čo svätý Michal zakazuje, to svätý 
 Mikuláš rozkazuje.
29.9. Keď na Michala prší,
 nebude veľkej zimy do Vianoc.
29.9. Keď na svätého Michala prší, 
 bude málo vína, veľa vody.
29.9. Koľko mrazov pred Michalom,
 toľko studených dní bude
 po Ďure /24.4/.
29.9. Koľko mravcov pred Michalom, 
 toľko studených dní bude
 po Ďure /24.4/.
29.9. Koľko mrazov pred Michalom,
 toľko po Valburge.
29.9. Akže na Michala padajú žalude, 
 veru dlhé leto trvať už nebude.
29.9. Ak sú do Michala vtáci doma, ne
 bude tuhá zima.
29.9. Ak sú na Michala lastovičky tuná 
 ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac 
 netešte.
29.9. Ak sa do Michala hrozno nedovarí, 
 nebudeš mať z neho vína
 súdok starý.
29.9. Po Michale do Jura /24.4/ slobod
 no dohán sadiť.
29.9. Židia trúbia na mráz.
30.9. O svatém Jeronýmu připravuj
 se už na zimu.
 
  Aké je počasie v prvých dňoch
 septembra, také bude celý mesiac.
  September – z poľa ber!
  September je májom jesene.
  V septembri je v sade ako v máji
 a naviac ako v raji.
  Nad májovú záhradu záhrada
 v septembri je krajšia.
  September je krásny ako kvet a ovocie 
 v ňom sladké ako med.
  Na septembrovom daždi sedliakovi 
 veľmi záleží.
  Septembrový dážď poliam potrava,
 vinohradom otrava.
  Aký je september, taký bude i marec.
  Ak sa osy v septembri tlačia
 do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.

Komisia pre šport a cestovný ruch  pri  
Obecnom  zastupiteľstve  Polomka  dňa  
11.7.2020 usporiadala piaty ročník Gas-
trofestivalu vo varení kotlíkového guláša.

 Do súťaže sa prihlásilo 9 družstiev: 
MaFi, Slovenský Grob, Nevariči, Čerky 
team,  Dolnáci, PKA, Vajnorskí kamasi, 
Bučnik, ToFu.

Po vyhodnotení súťaže zvíťazilo druž-
stvo Čerky team, na druhom mieste 
skončili MaFi a tretie bolo družstvo Dol-
náci. O dobrú náladu Gastrofestivalu sa 
postarala príjemná hudba /Ingrid Bučko-

vá/ a dobrá obsluha bufetu Bučnik.
Za pomoc pri usporiadaní tohto pod-

ujatia sa chcem poďakovať starostovi 
obce, zamestnancom obecného úradu a 
členom komisie. Tiež úprimne ďakujem 
pani Boľfovej za prezentáciu domácej 
polomskej štrúdle. Súťažiaci sa už tešia 
na šiesty ročník Gastrofestivalu.

Veríme, že toto podujatie si našlo svo-
jich priaznivcov a tradícia Gastrofestivalu 
v Polomke bude patriť k úspešným akci-
ám v našej obci.

Ján Černák

Futbalové zápasy

Karolína Tabernausová 2. miesto Hore-
hronský Bučnik
Jakub Šuchaň 2. miestro Horehronský 
Bučnik, 2. miesto florbal
Matúš Šuchaň 1. miesto Horehronský Buč-
nik
Marko Sidor 3. miesto Horehronský Buč-
nik, 2. miesto florbal, 2. miesto cezpoľný 
beh
Alex Fusek 2. miesto florbal 2. miesto cez-
poľný beh
Denis Hrablay 2. miesto florbal
Christian Tokár 2. miesto florbal
Timotej Koštiak 2. miesto florbal
Kristína Tabernausová 1. miesto Horehron-
ský Bučnik
Diana Brozmanová 3. miesto cezpoľný beh 
1. miesto vybíjaná
Janka Janošková 3. miesto cezpoľný beh 1. 
miesto vybíjaná
Adam Mesiarkin 3. miesto cezpoľný beh

Viktória Brenkusová 1. miesto vybíjaná
Natália Maťašová 1. miesto vybíjaná
Ema Žeravá 1. miesto  vybíjaná
Silvia Koštiaková 1. miesto vybíjaná
Natália Michalková 1. miesto vybíjaná
Viktória Maťašová 1. miesto vybíjaná
Miroslava Predajňová 1. miesto vybíjaná
Timea Ďurčíková 1. miesto vybíjaná
Veronika Bodáková 1. miesto vybíjaná
Nina Gulíková účasť na celoslovenskej 
chodeckej lige 
Alexandra Markusová účasť na celosloven-
skej chodeckej lige
Maroš Tomaška účasť na celoslovenskej 
chodeckej lige
Rosalinda Horváthová účasť na celoslo-
venskej chodeckej lige
Luciana Kováčová účasť na celoslovenskej 
chodeckej lige
Michaela Sidorová účasť na celoslovenskej 
chodeckej lige

Gastrofestival

Úspešní športovci v šk. roku 2019/2020

1. kolo 23. augusta 2020 (nedeľa) 
o 13:15 hodine:

Brusno „B“ (Ľubietová) – Polomka  
2. kolo 30. augusta 2020 (nedeľa) 

o 13:15 hodine:
Selce – Polomka 

3. kolo 5. septembra 2020 (sobota) 
o 15:30 hodine :
Polomka – Badín

4. kolo 12. septembra 2020 (sobota) 
o 12:45 hodine :

Braväcovo – Polomka   
5. kolo 19. septembra 2020 (sobota) 

o 15:00 hodine :
Polomka – Hrochoť   

6. kolo 26. septembra 2020 (sobota)
 o 15:00 hodine :

Polomka – Brusno „B“ (Ľubietová)   
7. kolo 3. októbra 2020 (sobota) 

o 14:30 hodine :
Polomka – Selce  

8. kolo 11. októbra 2020 (nedeľa) 
o 11:45 hodine :
Badín – Polomka  

9. kolo 17. októbra 2020 (sobota) 
o 14:00 hodine :

Polomka – Braväcovo
10. kolo 25. októbra 2020 (nedeľa) 

o 11:15 hodine :
Hrochoť – Polomka  

Ľudové pranostiky

1. trieda dorast – jesenná časť ročníka 2020/2021


