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Obecné zastupiteľstvo v Polomke zasada-
lo 22.10.2020. Zúčastnilo sa 8 poslancov. 
Ospravedlnil sa poslanec Vladimír Račák.
Starosta obce pán Lihan privítal na zasad-

nutí poslancov obecného zastupiteľstva  
a ostatných prítomných. Podľa prezenčnej 
listiny konštatoval, že na zasadnutí obecné-
ho zastupiteľstva je prítomná nadpolovič-
ná väčšina poslancov, čím bolo zasadnutie 
uznášania schopné.
Vedením zápisnice z  rokovania pove-

ril  Janku Hebeňovú a Dianu Ďurčenkovú.
Za overovateľov správnosti zápisnice 

z  rokovania navrhol Mgr. Františka Heretu 
a doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD. 
Keďže poslanci nemali k  programu roko-

vania žiadne pripomienky, bol všetkými 
hlasmi schválený. 
Starosta obce predložil návrh, aby do 

návrhovej komisie boli zvolení poslanci: 

Dušan Muška,  Ing. Ján Fusek, Erik Micha-
lec. K  návrhu neboli žiadne pripomienky 
a  návrhová komisia bola jednomyseľne 
zvolená.
Správu o  plnení uznesení obecného za-

stupiteľstva a kontrolnej činnosti predložil 
Ing. Jozef Svetlák, hlavný kontrolór obce. 
V  správe uviedol, že finančná disciplína 
nebola porušená, účtovanie v rozpočtovej 
aj podnikateľskej časti je vedené podľa zá-
kona o  rozpočtových pravidlách, zákona 
o účtovníctve a nariadeniach MF SR. Pri sta-
vebnej a investičnej činnosti, práce prebie-
hajú podľa stanovených harmonogramov, 
podľa dostupných možností a zdrojov.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedo-

mie správu o  plnení uznesení obecného 
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti.
Poslanci zobrali na vedomie aj správy o vý-

sledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu 

na školách v obci, ktoré im boli riaditeľkami 
škôl doručené.
K správe o nelegálnych skládkach odpadu 

sa vyjadril starosta s tým, že sa snaží presa-
diť, aby každý platil poplatok za TKO. Na ce-
loslovenskom zasadnutí ZMOSu predniesli 
túto požiadavku, neboli ňou veľmi nadšení. 
Rada prijala a uložila úlohu uznesenie č. 25 
a  26, kde sa žiada, aby Vodohospodársky 
podnik vyčlenil finančné prostriedky na 
toky, ktoré sú v zlom stave. Niektorí sa pri-
dali, ostatných kolegov sme vyzvali, aby sa 
pridali. TKO sa zbiera aj v osadách. V našom 
rozpočte chýba každý rok 8 000 € . Je to po-
platok za TKO, ktorý neplatia  občania osád. 
Naďalej vytvárajú čierne skládky a odpad 
neseparujú.
Občania z  dolnej časti obce nám zaslali 

petíciu, v ktorej žiadajú odstránenie čiernej 
skládky na Ulici železničnej ( staré 

ihrisko pri Hrone ) z  dôvodu znečistenia 
prostredia a  zníženia kvality života oby-
vateľov, ako aj zvýšeného rizika prenosu 
chorôb. Je potrebné miesto zabezpečiť 
tak, aby nedošlo k znovu založeniu čiernej 
skládky. Ďalej žiadajú pokosenie  pozemku, 
nakoľko rizikom zaburinenia je aj šírenie 
semien alergénov, ktoré spôsobujú niekto-
rým obyvateľom zdravotné problémy. 
Druhá petícia, ktorú zaslali je žiadosť 

o  skultúrnenie okolia pri obchode COOP 
Jednota. 
Navrhujú opravu schodov vedúcich do 

obchodu, ako aj spevnenie brehu pri 
týchto schodoch.  Uvítali by tiež častejšie 
upratovanie okolia a  miestnej komuniká-
cie. Po diskusii o  možnostiach zákonného 
vymáhania poplatkov za TKO a  predmetu 
podaných petícií poslanci vzali správu na 

Začiatok revolučných udalostí 
v  Polomke, ktorými vyvrcho-
lilo protiexekučné hnutie slo-
venského ľudu, sa datuje 12. 
novembra 1932. V  tento deň 
rozhorčení občania zabránili 
vykonať exekúciu v  prospech 
bohatého krčmára a  úžerníka 
M. Buvalu. Zabránili ožobráčiť 
vdovu A. Tokárovú o  posledný 
majetok a  strechu nad hlavou. 
Exekučných úradníkov a  ozbro-
jenú četnícku asistenciu jed-
noducho z  obce vyhnali. Aby 
zabránili v budúcnosti príchodu 
iným exekútorom do dediny, 
pripevnili pred obcou tabuľu 
s  výstražným nápisom: ,, Tu je 
hlad! Exekútorom sa prístup za-
kazuje!
Do obce prichádzali posily z ce-
lého okresu. Bojovú pohotovosť 

Už pred niekoľkými rokmi poslanci OZ 
rozhodli o  budovaní parkovísk. Boli zre-
alizované pri materskej škole, umeleckej 
škole, pri hasični, pri pekárni, pri pošte, 
pred Bumbarasom.

Cieľom bolo skultúrniť a  sprejazd-
niť naše ulice a  vytvoriť podmienky na 
parkovanie. Následne bolo prijaté VZN 
o parkovaní na miestnych komunikáciách 
a  parkoviskách č. 63/2016. Účelom VZN 
nie je vyberať poplatky a pokutovať maji-
teľov motorových vozidiel, ktorí neparku-
jú v súlade s VZN. Cieľom je zaviesť pra-
vidlá organizácii a  poriadok v  parkovaní 
na verejných miestach. Predpokladalo 

sa, že VZN o parkovaní potrebuje čas, aby 
občania nové opatrenia zaregistrovali, za-
čali ich rešpektovať a osvojili si ich.

Chceme tento problém riešiť cestou 
vysvetľovania, nie represie. Veď tu spolu 
žijeme. Samozrejme, že máme zmapo-
vané vozidlá, ktoré sústavne parkujú na 
miestnych komunikáciách a chodníkoch. 
Vytvárajú prekážky chodcom aj premáv-
ke. Mnohí naši obyvatelia si mýlia verejné 
parkoviská so súkromným pozemkom 
a sústavne tam blokujú parkovacie mies-
ta. Avšak aj parkovanie pred domami je 
z  pohľadu plynulosti cestnej premávky 
problém. Autá zaparkované po oboch 

stranách ulice zužujú cestu tak, že prejsť 
autom pripomína slalomovú dráhu.

S príchodom zimy nastáva každoročný 
problém s  kvalitou a  dôkladnosťou plu-
hovania miestnych komunikácií z dôvodu 
automobilov zaparkovaných na uliciach. 
Tieto autá bránia dôkladnému pluhova-
niu, nakoľko ich pluhovacie vozidlo musí 
obchádzať. Zároveň pri pluhovaní a posý-
paní ciest vzniká riziko poškodenia zapar-
kovaných vozidiel. Náhradu týchto škôd 
nesie v  plnej miere majiteľ odstaveného 
vozidla. 

Preto Obec Polomka vyzýva všetkých 
občanov a k nim prichádzajúce návštevy, 

aby svoje autá parkovali vo dvoroch a nie 
na ulici pred domom. Táto výzva platí ne-
pretržite po celé zimné obdobie, nakoľko 
sa nikdy večer s  určitosťou nevie, či sa 
bude skoro ráno pluhovať.

Veríme, že to spolu zvládneme, že to 
motoristi pochopia a  nebudeme musieť 
tieto problémy riešiť aj v spolupráci s or-
ganizáciami mimo našej obce.

Je na nás všetkých, aby sme napomínali 
nezodpovedných majiteľov motorových 
vozidiel a  žiadali od nich rešpektovanie 
prijaté ho VZN o parkovaní.

Úsek VVS

Polomská vzbura

Parkovanie na miestnych komunikáciách

mali vojenské posádky v Brezne 
a  v Banskej Bystrici. Večer 12. 
novembra bolo v  Polomke už 
60 četníkov. Zo susedných obcí 
Bacúcha, Závadky, Pohorelej 

a  Šumiaca prišli na pomoc nie-
koľko stočlenné zástupy ľudu.  
Demonštranti zatlačili četníkov 
k  obecnému domu. Veliteľ po-
lomskej četníckej stanice stráž-

majster J. Brodský vydal rozkaz 
použiť strelné zbrane. Po salve 
výstrelov ostali na zemi dvaja 
mŕtvi ľudia – J.Piliar z  Bacúcha 
a  J.Pohorelec z  Polomky. Ťažko 
ranený bol roľník J.Kotrčka z Po-
lomky. 
Krvavé potlačenie protiexekuč-
nej vzbury ľudu v Polomke, dva-

ja mŕtvi demonštranti vyvolali 
búrku protestov a demonštrácií 
po celej republike.
Tieto krvavé udalosti sme si 
pripomenuli  položením venca 
k  pamätnej tabuli venovanej 
Polomskej vzbure 12. novembra 
2020.

D.Ď

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

pokračovanie na str. 2
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Narodení: 3, Prihlásení: 0, Odhlásení: 3, Zomretí: 5, 
Počet obyvateľov k 31.10.2020 - 2934

Dňa 9. októbra uplynulo 9 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý otec
Ladislav Onisko
a zároveň 11. no-
vembra uplynulo 
už 11 rokov, čo 
stíchlo srdiečko 
našej milovanej 
mamy
Emílie Oniskovej
Kto ste ich poznali, venujte im spo-
mienku a tichú modlitbu.
S  láskou a  vďakou spomínajú dcéry 
Erika a  Ingrid s  rodinami, rodina Bu-
valová.

. . .

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame
a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomí-
name.
Dňa 18. novembra si pripomíname 
nedožité 83-tie naro-
deniny mojej mamy, 
starej a  prastarej 
mamy

Emílie Šandorovej
S  láskou a  úctou spo-
mína a  ďakuje dcéra 
Janka s rodinou

. . .

Slnko už nesvieti ako svietilo.
Aj mesiac prestal svietiť.
Hviezdy zhasli.
Nič už nemá význam, keď Ty už tu nie si.
Dňa 23. novembra si pripomenieme 
smutných 10 rokov 
ako nás navždy opustil 
náš drahý 

Jozef Šuchaň
S  láskou a  úctou spo-
mína manželka, syn 
Jozef, dcéra Lucia s ro-
dinou a ostatná rodina

. . .

Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 10. novembra 
sme si pripomenuli 
druhé výročie úmrtia 
nášho drahého
Jána Kaštankina
S bolesťou v srdci spo-
mína manželka, deti 
s  rodinami, mama, sestra s  rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.

A-SPORT
OD Jednota Brezno

********************************
ZĽAVY na tovar:

20% na  textil
10% na obuv

Platí aj na akciový tovar.
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vedomie.
Počas prerokovania plánu zimnej údržby 

miestnych komunikácií sa poslanci zaují-
mali, či je zimná údržba personálne obsa-
dená, technicky zabezpečená a  logisticky 
zvládnutá. Navrhli po odmäku posťahovať 
vytvorenú kašu ešte pred opätovným za-
mrznutím.
O  prípravách na lyžiarsku sezónu, ktorá 

je z  pohľadu pandémie neistá, informoval 
poslancov starosta obce. Nastala zmena 
prevádzkovania lyžiarskej školy. Pán Horský 
odišiel a  novým prevádzkovateľom bude 
pán Marek Nikel. S  personálnym obsade-
ním v kuchyni a reštaurácii je problém. Ob-
jednali sme elektrickú energiu a  skúsime 
otvoriť sezónu. My by sme mohli mať výho-
du oproti kabínkovým vlekom. Máme po-
nuku od Talianskej firmy zobrať do nájmu 
jedno delo. Je to výhodná ponuka zdarma 
a je to aj poistené.
Následne sa v bode rôzne poslanci zaobe-

rali listom pána Jambricha, ktorý sa na nich 
obrátil s rôznymi otázkami, výtlkmi na Ulici 
SNP, ktoré sa budú vypĺňaťa potrebou uza-
mykať ihriská a  športoviská v  obci počas 
nočných hodín.
Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva ukončil.

Zasadalo obecné 
zastupiteľstvo

       V mimoriadne vážnej dobe, v kto-
rej sa dnes ocitá celý svet, by nebola 
na mieste ľahostajnosť a  nevšíma-
vosť k  tým, ktorí sa najviac obetujú 
pre záchranu svojich spoluobčanov.
Všetci tí, ktorí absolvovali antigé-
nové testy v  I. a  II. kole testovania 
v  našej obci oceňujú perfektný prí-
stup všetkých lekárov i zdravotníkov 
vykonávajúcich odbery i  perfektnú 
organizáciu miestnej obecnej sa-
mosprávy. Tak zo strany všetkých 

testovaných patrí vďaka, obdiv 
a  ocenenie za obetavosť pri tejto 
zodpovednej, nebezpečnej a nároč-
nej práci všetkým, ktorí ju vykonávali 
a vykonávajú.
Tiež vyjadrujeme vďaku personálu 
lekárne, zdravotníckym zariade-
niam, všetkým predavačkám a  pre-
davačom, ktorí ochotne vykonávajú 
svoju prácu i  v  čase nebezpečnej 
pandémie.

M. Oceľová

pokračovanie zo str. 1

Testovanie sa v Polomke uskutočni-
lo v dňoch 7. a 8.11.2020 na dvoch 
odberných miestach.
Otestovalo sa spolu 1792 občanov - 

z toho sa vyhodnotilo 16 testov ako 
pozitívnych, čo predstavuje 0,89%.
Oficiálne výsledky za prvé kolo 

obec nemá k dispozícii.
Ďakujeme všetkým zdravotní-

kom, dobrovoľníkom, príslušníkom 
Ozbrojených síl SR a Policajného 
zboru SR, všetkým občanom, ktorí 
sa testovania zúčastnili za bezprob-
lémový a hladký priebeh testovania.
Odberové tímy ďakujú manželom 

Sihelským za sladké pochutiny.

-rr

Výsledky 2. kola celoplošného 
testovania v obci Polomka

Oceňujeme a ďakujeme

Ľudové pranostiky December
04.12. - Aké je počasie na Barboru, také 
býva až do Vianoc. 
04.12. - Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 
06.12. - Keď je na svätého Mikuláša poča-
sie peknô, v januári pole je bielo. 
06.12. - Keď na deň Mikuláša sneží, bude 
požehnaný rok. 
13.12. - Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také 
budú aj mesiace. 
13.12. - Od Lucie do Vianoc každá noc má 
svoju moc. 
21.12. - Tomáš s oceľou (mráz) znamená, 
že bude v nastávajúcom roku zrno plné.
23.12. - Svatá Viktorie obrázky na okna 
ryje.
24.12. - Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 
24.12. - Jasné Vianoce, mnoho vína a ovo-
ce. 
24.12. - Keď je na Štedrý deň večer mnoho 
hviezd, je mnoho zemiakov. 
24.12. - Koľko sa ukáže prvý sneh pred Via-
nocami, toľko bude trvať po Vianociach. 
24.12. - Lahodný a teplý čas na Vianoce je 
znamením, že zima bude dlho trvať. 
24.12. - Na Adama a Evu čakaj oblevu. 
25.12. - Na Vianoce blato, na Veľkú noc 
sneh.
26.12. - Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľu-
buje radostné oberačky.
31.12. - Keď je na starý rok jasno, bude v 
stáloch (maštaliach) prázdno. 
Aká zima v decembri , také teplo v júni. 
Aké počasie je na Vianoce, také bude po 
nich cez celých osem týždňov. 
Aké veľké sú cencúle v decembri, také 
dlhé budú rúrky z kukurice. 
Čo v decembri nespravíš, v januári nedo-
honíš.
Keď je december studený, je vždy s úrod-
ným rokom spojený. 
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa 
bude na ľade. 
Mierny december, mierna celá zima. 
Na suchý december nasleduje suchá jar.
Studený december, skoré jaro.
V studenom decembri zem snehom pri-
krytá dáva budúceho roku hodne žita.

      Dlhšie znížená viditeľnosť v ranných a večerných hodinách počas jesenného 
a zimného obdobia je príčinou zvýšeného počtu dopravných nehôd. V tomto 
ročnom období si treba uvedomiť, že vidieť a  byť videný je životne dôležité 
nielen pre vodičov, ale hlavne pre chodcov a  cyklistov. Z  uvedeného dôvodu 
polícia vyzýva občanov, aby za zníženej viditeľnosti to znamená v noci, skoro 
ráno, neskoro večer, počas hmly, dažďa a  sneženia používali reflexné prvky 
a nosili ich na sebe, prípadne nosili reflexný bezpečnostný odev, nakoľko tie-
to prvky výrazne prispievajú k bezpečnosti chodcov a cyklistov. Tieto reflexné 
prvky napr. rôzne reflexné pásky, samolepky a pod. by mali mať chodci alebo 
cyklisti priamo na svojom oblečení a mali by byť umiestnené najmä na strane, 
ktorá je priľahlá k vozovke. Treba si uvedomiť, že používanie reflexných prvkov 
zvyšuje viditeľnosť v šere a v tme, pričom reflexné prvky odrážajú dopadajúce 
svetlo až na 200 metrov.

     Polícia tiež žiada občanov, aby neriskovali a  neprechádzali cez cestu, 
ak prechod cez ňu nie je bezpečný. Taktiež vodiči by mali zobrať do úva-
hy zhoršené poveternostné podmienky v tomto období, ktoré môžu mať 
vplyv na jazdné vlastnosti a zastavenie vozidla. 

plk. Ing. Marek Ridzoň, riaditeľ OR PZ Brezno

Vidieť a byť videný
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Z Valachov valasi
Pre škôlkarov bol september a 

október priaznivý, a to hlavne z 
dôvodu krásneho, teplého poča-
sia. Chvíle strávené na čerstvom 
vzduchu nám dodali príjemný 
pocit a radosť z pohybu. V týchto 
jesenných mesiacoch sme využí-
vali každú chvíľu, aby sme mohli 
byť von. Teplé slnečné lúče, 
krásna pestrofarebná príroda sa 
vkradla aj do našej škôlky vo for-
me výzdoby všetkých detských 
prác. Vyrábali šaty pre pani Je-
seň, šarkanov, krásne jesenné 
stromy aj tekvičky. Na jesennú 
slávnosť piekli koláčiky, vyrábali 
pavúčikov z keksíkov. Svetový 

 - Ó, vider zu Haus ( Ó, opäť doma)-
, vzdychla si s  úľavou Vihelmína, 
približujúca sa so svojou rodinou 
k  opustenému salašu. Skúšaná, no 
nikdy nevzdávajúca sa rodina vede-
la, že tu nepomôže bedákanie ani 
žiadne vyčkávanie, ale je nutné vy-
hrnúť si rukávy a pustiť sa do roboty. 
A tak od maličkých po tých najstar-
ších, čo už malo nohy i ruky, všetko 
pracovalo, aby všetci mali zásluhu 
pri oprave ich rodinného hniezda 
i keď tie najmenšie Gertrúda a Hed-
viga pomáhali skôr popletaním sa 
popod nohy.
    Vyzeralo to tu takmer ako na 

zhorenisku a tak to bolo a bude od-
jakživa, že dom, ktorý nemá gazdu, 
slúži kadekomu a kto môže a chce, si 
z neho uchmatne, čo chce, ba niekto 
i naschvál sa vyvŕši len tak z vandal-
stva na opustenom majetku. Najťaž-
ší bol začiatok. Ale aký? Pokiaľ bol 
Ioannis slobodný, plánoval si založiť 
rodinu a  postupne sa pripravoval, 
aby si mal kde priviesť mladú ženu, 
všetko dopredu zabezpečil, ale teraz 
deviati sa vrátili do ich domova, kto-
rý musia začať budovať takmer od 
začiatku. Ešteže si vyslúžili päť oviec 
a  tri kozy, aby aspoň na začiatku 
mali akú-takú obživu.
    Ráno ich už prebúdzal známy hlas 

kukučky, slávika, drozda, sojky a iné-
ho spevavého vtáctva. Jar sa smeje. 
Na úbočiach pri bystrinkách pl-
ných rýb sa preháňajú zajačky a nie 
zriedkavo prebehne i  srnka alebo 
jeleň a  na blatlivých miestach lesa 
zakrochká i  diviak, mladé dubáčiky 
s  hnedo čiernymi zamatovými hla-
vičkami či žiarivé žlto-oranžové ku-
riatka tiež nie sú na nepovšimnutie. 
A toto lesné bohatstvo okrem iných 
skromných zdrojov im pomáha pre-
žiť počiatočné vzmáhajúce sa dni, 
týždne i mesiace.
No koncom leta sa už Ioannisov 

salaš zmenil k  lepšiemu na nepo-
znanie. Ak veríme na staré príslovie: 
- V núdzi poznáš priateľa- tak sa i Io-
annisovi prihlásili niektorí starí pria-
telia z  radov susedných valachov, 
ktorí ho podporili v  jeho neblahej 
situácii, ktorí dvoma, ktorí tromi 
ovečkami, či kozičkou.
Bol pozdný letný večer, keď sa k sa-

lašu približoval dupot koní. O chvíľu 
z  koňa zoskočil starý šoltýs v  sprie-
vode pandúrov k  vôli bezpečnosti 
pred zbojníkmi. Pozdravil Ioannisa 
a s uznaním ho pochválil, ako rýchlo 
si to všetko opravil. Ioannis sa s úc-
tou šoltýsovi poďakoval a pozval ho 
do vždy upratanej a podľa vkusu Vi-
helmíny upravenej drevenice. Šoltýs 
prejavil obdiv a spokojnosť nad po-
riadkom a výchovou jeho detí, ktoré 
s úsmevom starého pána pozdravili.
- A  teraz poďte všetci k  mašta-

li,- povedal šoltýs. Ach, bolo že to 

radosti, keď im k  dvadsiatim oveč-
kám pribudlo tridsať kusov oviec 
a štyri kravičky. S úprimnou vďakou 
a láskou pozerala rodina na šoltýsa, 
ktorý s  pomocou pandúra vysadol 
na koňa a  jeho oko bolo zarosené 
utajovanou slzou dojatia.
Po základných opravách košiarov, 

maštalí a  senníkov sú tu opäť plné 
ruky práce okolo dobytka, oviec 
i hydiny, čo zatiaľ rodina s nadšením 
a  potešením zvláda a  nielen to, ale 
v drsných horehronských horách sa 
na nič nesmie zabudnúť, lebo pri pr-
vom pochybení vám tvrdá zima od-
povie otázkou:,, Čo ste robili v lete?
Na drúčku pod strechou sa belejú 

plátené vrecká s  rôznymi sušenými 
liečivými bylinkami, rascou, čučo-
riedkami, trnkami, šípkami, malina-
mi, černicami, hríbmi a  lieskovými 
orechmi, aby sa pokiaľ možno ešte 
dosušili, pretože hory sa už sfarbujú 
rozmanitou pestrosťou.
Tým všetkým i  obilninami ražou, 

ovsom, fazuľou, šošovicou, cícerom, 
prosom, medom a keďže Ioannis ne-
zabudol ani na svoj pôvod, zásobil 
komoru i  kukuricou, z  ktorej sa po 
zosšrotovaní dala uvariť chutná ma-
maliga ( kukuričná kaša).
- Hej, Afanastios, pomôž mi s tou 

spadnutou jedľou a ty, Toše, zbieraj 
konáre a ukladaj ich na hŕbu,- prika-
zuje najstarší asi 17-ročný Ioannisov 
syn Dimitrios.
Tak chlapci chystajú zásoby odpa-

dového dreva v  lese na celú zimu 
a keďže drieme v nich i cit pre krásu 
a  tvorivosť, hľadajú i  mäkšie tvaro-
vateľné drevo, z  ktorého by mohli 
počas dlhých jesenných a  zimných 
večerov vytvárať úžitkové i ozdobné 
predmety.
Zlatistá jeseň okrem svojej pestro-

farebnej palety prináša i  daždivé 
a  sychravé dni. Je čas dohnať ovce 
z  košiarov do maštale a  teraz na-
stane obdobie i  pre ich ošetrova-
nie. O  živé tvory je potrebné starať 
sa a  veru Ioannisova rodina to robí 
s veľkou láskou a nielen to, ale zimu 
treba privítať v novom zimnom ode-
ve. Tak sa tu šijú nové kološne, cuhy ( 
kabanice), baranice, krpce či postav-
né kapce za pomoci i iných zručných 
susedných valachov prispôsobené 
vkusu kraja, v ktorom žijú. A mladé-
mu Dimitriovi veľmi záleží na tom, 
aby jeho oblek bol dokonalý, keď 
potajme vyrezáva črpáčik s nádher-
ným srdiečkom a prekrásnymi orna-
mentami.
I keď Vihelmína nevie, čím sa jej pr-

vorodený syn potajme zaoberá, vši-
mla si jeho vážnosť a  zádumčivosť, 
pričom sa niekedy jeho Ioannisové 
oči tajomne usmievajú, zahľadené 
do diaľky, odkiaľ sa pred niekoľkými 
mesiacmi všetci vrátili.

M. Oceľová

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
deň výživy sme si pripomenuli vý-
stavkou ale aj ochutnávkou ovocia 
a zeleniny. Pretože k jeseni patria 
neodmysliteľne aj šarkany, prišiel aj 
k nám ten deň púšťania šarkanov. 
Deti si priniesli rôznych veľkých, 
menších šarkanov, lietali vysoko a 
deti mali z toho obrovskú radosť, 
priniesli aj vyrobené, ale tie boli na 
lietanie trochu lenivejšie.
Október je aj mesiac úcty k starším.  

Nemohli sme sa tento rok stretnúť 
so starými rodičmi na besiedke a 
ukázať im aké básničky sa deti pre 
nich naučili, tak sme pre nich vyro-
bili aspoň malý darček pre poteše-
nie.
Na záver mesiaca október sa vo 

veľkej triede stretli čarodejnice, 
strašidlá, mátohy, netopiere zombí-
ci na Hallowenskej párty.

Z. Belková
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Už 7. ročník Horehronskej hasičskej ligy začal trošku netradič-
ne. Prvé kolo sa podarilo uskutočniť až 1. augusta vo Valaskej. Na-
priek tomu, že to bola prvá súťaž po dlhšej prestávke, sa všetkým 
družstvám darilo veľmi dobre. V ženskej kategórii súťažili počas 
celej sezóny len dve družstvá. V prvom kole na druhom mieste 
skončili s časom 27,55s dievčatá z OZ hasiči ROLTA a na prvom 
mieste s časom 22,16s dievčatá z tímu OZ HASIČ Polomka. 
V mužskej kategórii súťažilo 6 družstiev. Na šiestom mieste 

skončilo mladé družstvo DHZ Závadka nad Hronom s časom 
37,52s. Piatu priečku obsadili muži DHZ Chyžné B s o čosi lepším 
časom 35,77s. Na štvrtom mieste skončili muži DHZ Nemecká s 
časom 26,34s. 
Na stupienok pre tretie miesto sa postavili muži DHZ Chyžné A s 

pekným časom 17,57s. Striebornú priečku obsadili s časom 15,94s 
muži OZ HASIČ Polomka. Prvé miesto si právom zaslúžil domáci 
tím DHZ Valaská s krásnym časom 15,11s. 
Najrýchlejší zostrek v mužskej kategórii dosiahol pretekár na 

pravom prúde z družstva DHZ Valaská s krásnym časom 14,09s, 
čo bol zároveň aj najrýchlejší zostrek mužskej kategórie za celú 
sezónu 2020. V ženskej kategórii to bola ženička na ľavom prúde z 
tímu OZ HASIČ Polomka s časom 21,81s.
Druhé kolo sa konalo na futbalovom ihrisku v Nemeckej 5. au-

gusta. Na druhom mieste v ženskej kategórii opäť skončili diev-
čatá OZ hasiči ROLTA s časom 22,17s a na prvom mieste dievčat-
ká OZ HASIČ Polomka a ich čas bol 20,38s. V mužskej kategórii 
skončili na 6 priečke pre menej vydarený útok muži DHZ Nemec-
ká s časom 45,16s. Piatu priečku obsadili mladí chlapci DHZ Zá-
vadka nad Hronom s časom 27,63. Štvrtá priečka patrí mužom 
DHZ Chyžné B, ktorí dosiahli čas 21,01s. Hneď pred nimi na tretej 
priečke skončili ich kolegovia DHZ Chyžné družstvo A s rýchlejším 
časom 16,60s. Na striebornej priečke skončili muži DHZ Valaská s 
krásnym časom 15,33s, ktorých o pár stotín predbehlo družstvo 
OZ HASIČ Polomka. Ich čas bol krásnych 15 sekúnd a 17 stotín. 
Najrýchlejší ženský zostrek celej sezóny 17,52s sme videli práve 

v tomto kole a dosiahla ho prúdarka z tímu OZ HASIČ Polomka na 
pravom prúde. V mužskej kategórii to bol opäť muž z tímu DHZ 
Valaská, no tentokrát na pravom prúde s časom 14,40s.
Tretie kolo Horehronskej hasičkej ligy usporiadalo DHZ Chyžné 

v ich dedinke. 
V nežnejšej, ženskej kategórii skončili dievčatá z tímu OZ ha-

siči ROLTA opäť na druhej priečke s časom 25,26s a krásne zla-
té miesto zaujali ženičky OZ HASIČ Polomka s pekným časom 
22,03s. Muži DHZ Nemecká skončili na šiestom mieste s časom 
28,92s, ktorých tesne predbehli mladí chlapci DHZ Závadka nad 
Hronom s ich najrýchlejším časom celej sezóny 26,03s. Druž-
stvo DHZ Chyžné B s krásnym časom 21,45s skončilo na štvrtom 
mieste. Muži OZ HASIČ Polomka dosiahli rýchly čas 16,66s a len 
pár stotín ich delilo od druhej priečky, ktorú obsadili muži DHZ 
Chyžné A s časom 16,48s. Prvé miesto tohto kola patrilo mužom 
z tímu DHZ Valaská, ktorí nám predviedli opäť krásny útok za 14 
sekúnd a 75 stotín. 

Najrýchlejšou prúdarkou tohto kola bola ženička na ľavom prú-
de z tímu OZ hasiči ROLTA s časom 18,70s a z mužskej kategórie 
to bol pretekár rovnako na ľavom prúde z tímu DHZ Valaská s 
časom 14,75s.
V poslednom, finálovom kole mali pretekári zťažené podmienky. 

Nebežalo sa ako zvyčajne, na Breznianskom námestí, tentokrát 
pre aktuálnu situáciu zorganizovali posledné kolo v lyžiarskom 
stredisku Bučník v Polomke 6.9.2020. 
Na druhý stupienok v ženskej kategórii sa tentokrát postavili 

dievčatá OZ HASIČ Polomka s časom 21,37s a na prvom mieste 
sa s o niečo lepším časom 20,64s po prvýkrát umiestnili dievčatá 
OZ hasiči ROLTA.
Šieste miesto v mužskej kategórii patrí mladým hasičom DHZ 

Závadka nad Hronom s časom 36,71s. Priečka pred nimi patrí mu-
žom DHZ Chyžné B s časom 34,81s. Možno pre menej priaznivé 
podmienky, obe tieto družstvá mali druhý pokus neplatný, no na-
priek tomu dosiahli dobré výsledky. 
Na štvrtom mieste skončili muži z tímu OZ HASIČ Polomka s do-

končeným útokom za 33,44s. Tretie miesto tentokrát patrí tímu 
DHZ Nemecká s ich najlepším časom v sezóne 25,12s a rovnako 
jedným neplatným pokusom. Stredný stupienok víťazov v tomto 
kole obsadili muži DHZ Valaská s časom 20,87. Zlaté miesto si za-
slúžili muži DHZ Chyžné A s časom 18,57. V tomto útoku sme vide-
li aj najrýchlejší zostrek finálového kola v mužskej kategórii 17,45s 
a dosiahol ho pretekár na pravom prúde. V ženskej kategórii to 
bol pravý prúd tímu OZ HASIČ Polomka s časom 20,01s.
Myslím si, že aj napriek tomu, že sa v tomto kole nebehalo na 

tráve, ako sú pretekári zvyknutí, všetci dosiahli skvelé výsledky 
a určite im to dalo novú, užitočnú skúsenosť do budúcich súťaží. 
Po skončení posledného kola na súťažiacich ešte čakalo celko-

vé vyhodnotenie Horehronskej hasičskej ligy 2020.  Na druhom 
mieste v ženskej kategórii skončili dievčatá OZ hasiči ROLTA s 54 
bodmi. S 58 bodmi sa na prvom mieste umiestnili dievčatá OZ 
HASIČ Polomka. V mužskej kategórii skončilo na piatom mieste 
družstvo DHZ Závadka nad Hronom so súčtom bodov 30. O štvr-
té miesto sa podelili dve družstvá s rovnakým počtom bodov 34, 
DHZ Nemecká a DHZ Chyžné B. So súčtom bodov 48 sa o tretie 
miesto zaslúžili muži OZ HASIČ Polomka. Druhé miesto si prevzali 
muži DHZ Chyžné A s 50 bodmi. Na najvyšší stupienok sa v tejto 
sezóne postavilo družstvo DHZ Valaská s najväčším počtom bo-
dov 56.
Na záver by som chcela srdečne poďakovať organizátorom sú-

ťaží za to, že aj napriek zlej aktuálnej situácii sme sa mohli opäť 
stretávať a schuti si zasúťažiť. Veľké ďakujem patrí rovnako aj 
spravodlivým rozhodcom a oddaným trénerom jednotlivých 
družstiev. A samozrejme, chcem poďakovať aj odhodlaným sú-
ťažiacim za to, že všetky kolá prebehli bez vážnejších úrazov a 
bez konfliktov.
Dúfam, že sa budúci rok opäť všetci stretneme, a to v ešte hoj-

nejšom počte.
Ivana Tokárová

       Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontro-
lovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S ná-
stupom chladných dní sa začína vykuro-
vacia sezóna, ktorej treba venovať značnú 
pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k 
významnému počtu požiarov z  dôvodov 
poruchy a nevyhovujúceho stavu vykuro-
vacích telies, dymovodov a  komínov, pri 
ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na 
majetku, nehovoriac o tom, že každoročne 
vyhasne niekoľko ľudských životov. 
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je po-
trebné predchádzať chybám, ktoré sa na 
vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete 
o ktoré chyby najčastejšie ide?
Nevhodný výber druhu palivového spot-
rebiča do daného prostredia a  použitie 
iného paliva do spotrebiča, než na ktorý 
je určený ! 
Nepravidelné čistenie a kontroly komínov 
v lehotách:
ak sú na komínové teleso pripojené spot-
rebiče s celkovým tepelným výkonom do 
50 kW, raz za:
-4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kva-
palné palivá,
-6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá 
a ak ide o komín bez vložky,
-12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá 
a ak ide o komín s vložkou.
Ak sú na komínové teleso pripojené spot-
rebiče s celkovým tepelným výkonom nad 
50 kW, raz za:
-2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá ale-
bo spotrebiče na kvapalné palivá,
-6 mesiacov - spotrebiče na plynné pali-
vá. V  občasne užívaných stavbách raz za 
2 roky
Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu 
mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých 
horľavých materiálov (pre tuhé palivá je 
to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrob-
com)! 
Zanedbanie konštrukčného stavu komína 
(netesnosti, špáry a pod.)!
Neodborné pripojenie spotrebiča ku ko-
mínu (môže to vykonať len kominár alebo 
revízny technik komínov)!
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali 
by ste komínu venovať pozornosť a dô-
kladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky 
porušovania základných povinností pri 
inštalovaní a používaní palivových spot-
rebičov, dymovodov a komínových telies, 
kde v priestupkovom konaní môže Okres-
né riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR 
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred po-
žiarmi v znení neskorších predpisov až do 
výšky 331 €. 
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym 
opatreniam sa Vám určite oplatí a násled-
ne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich 
blízkych.“

HaZZ Brezno

Vyhodnotenie Horehronskej hasičskej ligy

Vykurovacia sezóna začala. 
Staráte sa o komín dobre?


