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Poďakovanie
Srdce na dlani
Mikulášske pre-
kvapenia
Úspešná Kristínka
OZ Hasič

   Príležitosť 90. výročia Polomskej vzbury 12. novembra si žiaci 
a pedagógovia našej základnej školy, deti ostatných škôl, rodičia 
a starí rodičia pripomenuli položením venca k pamätnej tabu-
li tejto udalosti. Krátkym pripomenutím si revolučných udalostí 
v Polomke, ktorými vyvrcholilo protiexekučné hnutie slovenské-
ho ľudu, si uctili pamiatku tých, ktorí bránili chudobných spolu-
občanov pred exekútormi a neváhali položiť aj vlastné životy. Po 
zotmení sa všetci prítomní vybrali do ulíc s rozsvietenými lam-
piónmi a vytvorili tak efektný lampiónový sprievod, ktorý ukončili 
práve na námestí 12. novembra.                                            D.Ď

Keď Tichá noc zaznie sladko,
sviečočky sa rozhoria,

privítame Jezuliatko,
srdcia sa nám otvoria.

Nech aj u vás sa rozbúši
každé srdce blažené,

rozleje sa radosť v duši,
starosti čo zaženie.

Vianočná noc
veľkú má moc,

zázraky dejú sa,
smutní už smejú sa,

zvony v diaľ hlaholia,
rany tak nebolia,

a láska víťazí
bez okov, reťazí

prilieta do domu,
je darom každému.

Príjemné prežitie vianočných 
sviatkov vám praje redakcia.

   Obec Polomka s.r.o. počas zimnej sezóny 2022/2023 
obsadzuje na prácu v penzióne Bučnik pracovné po-
zície: čašník/servírka, výpomoc v obsluhe, výpomoc v 
kuchyni, upratovačka. 
   V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť s uvedením 
kontaktných údajov (+životopis) mailom na adresu:
personalne@polomka.sk, alebo priamo na Obecný úrad v 
Polomke osobne, alebo poštou na adresu Osloboditeľov 12, 
Polomka 97666.

   Na úvod zaznela štátna hym-
na, následne starosta obce Ing. 
Ján Lihan otvoril prvé ustano-
vujúce zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Polomke pre 
volebné obdobie 2022 – 2026. 
Privítal prítomných novozvole-
ných poslancov obce Polomka 
a ostatných prítomných. 
   Otvoril ustanovujúce zasad-
nutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré bolo zvolané podľa záko-
na SNR o obecnom zriadení  č. 
369/1990 Zb. Za zapisovateľku 
určil Dianu Ďurčenkovú a za 
overovateľov prvej časti zápis-
nice určil Mgr. Milotu Koronczio-
vú a Janku Hebeňovú, referent-
ky obecného úradu. Následne 
odovzdal slovo predsedníčke 

   V prvom rade by som 
sa vám chcela poďako-
vať, že ste prijali pozvanie 
a zúčastnili sa dnešného 
ustanovujúceho zastupi-
teľstva.
   Ďakujem všetkým ob-
čanom, ktorí sa zúčast-
nili komunálnych volieb. 
Taktiež ďakujem za pre-
javenú dôveru mne ako 
novozvolenej starostke a 
zároveň aj novozvoleným 
poslancom obecného za-
stupiteľstva.
   Ďakujem aj členom 
volebných komisií, ktorí svoju 
prácu vykonali čestne a zod-
povedne.
   V neposlednom rade by som 
sa chcela poďakovať aj už od-

   V mojej práci som mala mož-
nosť spolupracovať s viacerý-
mi starostami na Slovensku. A 
každá obec bola ich obrazom. 
Starosta folklorista = obec 
žila najmä folklórom. Starost-
ka ochotnícka divadelníčka = 
prehliadky ochotníckych diva-
delných súborov, ich podpora. 
Ďalšia starostka s veľkým citom 
pre kultúru = zadarmo knižnica, 
hosťovanie profesionálnych 
umeleckých telies. Starosta 
„stále občan“ = rozmýšľal tak, 
aby bol potrebám občanom 
blízko – zberné nádoby na trie-
dený odpad musia mať ľudia po 
ceste do obchodu, na autobu-

Polomská vzbura

PONUKA PRÁCE
Poďakovanie

„Keď bol starostom Lihan...“ Myslím si, že dlho budeme 
takto začínať nejedno spomínanie na budovateľskú éru 
v našej obci. Pán Ing. Ján Lihan bol starostom obce dvad-
sať rokov a už predtým poslancom obecného zastupiteľ-
stva. Je možné povedať, že bol komunálnym politikom no-
vej doby – po Nežnej revolúcii.

sovú zastávku, do krčmy, nie na 
druhom konci dediny. Starostka 
s „vyčačkanou domácnosťou“ = 
útulná obec – opravené chodní-
ky, ponatierané ploty, pekné la-
vičky, všade kvety. Náš staros-
ta bol budovateľ = kanalizácia, 
udržiavané cesty a chodníky, 
opravené, renovované a nové 
budovy, modernizácia zariade-
ní. A iné veci, čo nám mnohí 
závidia. Môj manžel povedal: 
„Dom je postavený a zariade-
ný, teraz je potrebné ho vylep-
šovať, skrášľovať a zútulňovať, 
ale aj udržiavať.“
   Vážený pán Lihan, iste nie 
za všetkých, ale za mnohých 

občanov Polomky sa Vám ch-
cem poďakovať za všetku prá-
cu, ktorú ste pre nás občanov 
a našu obec urobili. Želám Vám 
pevné zdravie, radosť zo živo-
ta, ešte mnoho tvorivých síl a 
veľa dobrých ľudí okolo. 
   Keď ste sa stali starostom, 
boli ste veľkou a snáď môžem 
dnes povedať že významnou 
zmenou pre obec. Posledné 
voľby tiež priniesli veľkú zmenu 
a všetci si držíme palce v náde-
ji, že to bude dobrá zmena, že 
sme volili dobre.
   Ďakujem aj všetkým poslan-
com obecného zastupiteľstva 
za prácu pre obec v uplynulom 
volebnom období. Viacerým za 
prácu počas niekoľkých voleb-
ných období – sú medzi nimi aj 
takí, ktorí boli poslancami viac 
ako dvadsať rokov. Sú svedka-
mi mnohých zmien, o ktoré sa 
aj oni pričinili. Ďakujem a želám 
všetko dobré!

M. Heretová

Slávnostný príhovor
Vážený pán odchádzajúci starosta, pani poslankyne, páni 
poslanci, kolegovia, vážení občania, priatelia!

chádzajúcemu starostovi za 20 
ročné pôsobenie v našej obci, 
za všetko, čo sa mu podari-
lo vybudovať, ale aj za to, že 

(Pokrač. na str. 4)

Dňa 25.11.2022 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Po-
lomke, na ktorom boli prítomní poslanci: doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Zuzana Ger-
geľová, Mgr. Ivana Šandorová, Bc. Anna Šuchaňová, Erik Michalec, Ivana Rozložná, 
MUDr. Dušan Maruškin, Martina Babničová Mesiarkinová, Janka Štúberová.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Program rokovania:
 1/   Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ 
 2/   Určenie  zapisovateľky a overovateľov prvej časti zápisnice
 3/   Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do
 obecného zastupiteľstva
 4/   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5/   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
 zastupiteľstva
 6/   Príhovor starostu obce
 7/   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8/   Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 9/   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 
 oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
10/a  Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
10/b  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba
 predsedov a členov komisií  
11/  Určenie sobášiacich
12/  Určenie platu starostu obce
13/  Ukončenie

miestnej volebnej komisie Mgr. 
Janke Bajusovej, aby podala 
informáciu o výsledkoch volieb.
   Obecné zastupiteľstvo zo-
brali na vedomie výsledky 
volieb do orgánov samosprá-
vy obce Polomka, konaných 
dňa 29.10.2022 a odovzdanie 
osvedčenia o zvolení novozvo-
lenej starostky obce a novozvo-
leným poslancom obecného 
zastupiteľstva predsedníčkou 
miestnej volebnej komisie v Po-
lomke Mgr. Jankou Bajusovou. 
Skonštatovali, že:
1. Za starostu obce bola zvo-
lená p. PhDr. Magdaléna Me-
lagová
2. Za poslancov obecného za-
stupiteľstva boli zvolení vyššie 

uvedení prítomní poslanci.
   Novozvolená starostka obce 
PhDr. Magdaléna Melagová 
zložila zákonom predpísaný 
sľub starostu obce v znení: 
„Sľubujem na svoju česť a sve-
domie, že budem riadne plniť 
svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej re-
publiky, Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zá-
kony a ostatné všeobecne zá-
väzné právne predpisy budem 
pri výkone svojej funkcie sta-
rostu uplatňovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedo-
mia.“ Sľub prečítala Janka He-
beňová, referentka obecného 
úradu.
   Obecné zastupiteľstvo skon-
štatovalo, že novozvolená sta-
rostka obce PhDr. Magdaléna 
Melagová zložila v zmysle § 
13 ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sľub sta-
rostu obce. Tento sľub potvrdi-
la svojím podpisom. Následne 
doterajší starosta odovzdal 
novozvolenej starostke insígnie 
obce a poveril ju ďalším vede-
ním zastupiteľstva.
   Starostka obce PhDr. Magda-
léna Melagová vyzvala poslan-
cov k zloženiu sľubu v znení: 
„Sľubujem na svoju česť a sve-
domie, že budem riadne plniť 
svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústa-

(Pokrač. na str. 4)



Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, 
úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
Dňa 21.12. si pripomíname nedožité sté na-
rodeniny môjho otca 

Štefana Jagerčíka.
S úctou spomína dcéra Anna

a ostatná rodina.
.....

Milovali sme ho a on miloval nás. Tú lásku v našich srd-
ciach nezničí ani čas.
Dňa 7. decembra uplynulo smutných šesť 
rokov, ako nás navždy opustil náš milovaný 

Michal Zubák 
a 11. decembra si pripomenieme jeho ne-
dožité dvadsiate deviate narodeniny.
S láskou a vďakou spomínajú rodičia, ses-
tra, starí rodičia, ostatná rodina a priatelia

.....

Odišli ste navždy, viac sa nevrátite.
Ale naše žiale, tie nezastavíte.
Dňa 16. októbra sme si pripomenuli 34 vý-
ročie úmrtia nášho drahého otca 

Jozefa Kubuša

a 13. decembra uplynulo 25 rokov od smrti 
našej drahej matky 

Anny Kubušovej
S láskou a úctou spomína

syn Jozef s rodinou.
.....

Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
zapáliť sviečku, spokojný spánok Ti priať
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
Dňa 21. decembra si pripomenieme 40. vý-
ročie úmrtia 

Jána Hrablaya
S láskou a úctou spomína manželka,

dcéra Anna s rodinou a syn Bohuslav s manželkou.

SPOMÍNAME

STRANA 2 DECEMBER 2022Polomské novinky

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

SEPTEMBER 2022

Inzercia:

   Centrum dobrovoľníc-
tva toto ocenenie udeľu-
je v spolupráci s BBSK, 
Univerzitou Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, mestom 
Banská Bystrica, Komunit-
nou nadáciou Zdravé mesto 
a ďalšími partnermi.
   Občianske združenie TREND 
v novembri na toto ocenenie 
nominovalo Martu Pisárovú. 
Prečo? Do kolónky Význam 
dobrovoľníckej práce pre cieľovú 
skupinu, komunitu, spoločnosť 
sme napísali:
   Marta Pisárová od roku 1994 
(28 rokov) vedie Detský folklórny 
súbor Brezinky, od roku 2001 
aj Folklórnu skupinu Brezinky 
(dospelí), spolu je to približne 
70 osôb. Folklór a etnografia 
Horehronia, najmä Polomky sú 
pre ňu úplne všetkým. V láske k 
ľudovému umeniu vychovala aj 
svoje deti. No túto svoju lásku a 
nadšenie odovzdáva generáciám 
detí od predškolského veku.
   Venuje sa výskumu ľudových 
piesní, tancov a zvykov, zazna-
menáva ich a archivuje. Spra-
cováva ich pre choreografie FSk 
a pre divadelné predstavenia. 
Zaujíma ju aj polomské nárečie 
a ľudový odev.
   Každý týždeň 2 – 4 hodiny 
venuje tréningom a nácvikom 
folklórnych skupín. Píše scenáre, 
tvorí choreografie, je režisérkou a 
aj účinkuje. Pripravuje programy 
a vystúpenia súborov na rôzne 
témy: fašiangové predstavenia, 
zabíjačky, páračky, dožinky, asen-
tírka... ale pripravuje aj vianočné 
akadémie alebo ochotnícke diva-
delné predstavenia s tematikou 
života na dedine z minulosti, no 
aj zo súčasnosti.
   Pod jej vedením sa DFS a FSk 
pravidelne zúčastňujú súťažných 
okresných a krajských prehliadok, 
oba kolektívy sa dostali aj na 
celoslovenské kolá a získali mno-
hé ocenenia. Zúčastňujú sa na 
folklórnych festivaloch v Heľpe, 
v Detve, vo Východnej, Myjave, 
Skalici, na Gemeri, v Honte... 
Reprezentovali slovenský folklór 
v zahraničí: Maďarsko, Česko, 
Ukrajina, Belgicko, Nemecko.

November 2022
Narodení: 6
Prihlásení: 3
Odhlásení: 5

Zomretí: 3
Počet obyvateľov 

k 30.11.2022 - 2869

Spracovávam jedno-
duché aj podvojné úč-
tovníctvo pre fyzické 
aj právnické osoby. 

Bližšie informácie: 
0903 966 736.

Srdce na dlani má
pani Marta Pisárová
Srdce na dlani je ocenenie Centra dobrovoľníctva, n. 
o. v Banskej Bystrici, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu 
dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dob-
rovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) 
za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na 
finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblas-
tiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany 
životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania, 
prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity 
a motivovania k službe pre druhých.

   Marta sa venuje organi-
zovaniu aj rôznych semi-
nárov a workshopov (napr. 
Víkendy s Brezinkami, sú-
stredenia), organizovala 
prehliadky ľudových hu-
dieb, okresné prehliadky 

detských folklórnych súborov 
v spolupráci s SOS v Banskej 
Bystrici, každoročne sa v obci pod 
jej vedením uskutočňujú rôzne 
podujatia - aj tento rok v lete po 
dvojročnej covidovej prestávke 
Horehron, Horehron ty krásny 
Horehron. Je to podujatie, kde 
sa prezentujú obce Horehronia 
nielen programami svojich folklór-
nych súborov, ale aj remeslami a 
kuchyňou. Pripravovala aj väčšie 
javiskové celky predstavení ho-
rehronských súborov a skupín na 
festivale Horehronské dni spevu 
a tanca v Heľpe.
   Zaujímavé a cenné sú aj diva-
delné inscenácie, kde sa v hlavnej 
úlohe vždy predstaví ľudová 
kultúra a umenie. V minulosti ju 
inšpiroval slovenský hudobný film 
Rok na dedine k predstaveniu 
s názvom Rok na Polomke, kde 
bol umelecky zdokumentovaný ži-
vot a zvyky našej obce v minulosti 
prostredníctvom miestnych piesní 
a tancov v polomskom nárečí. 
Polomské nárečie dominuje aj 
ostatným divadelným predsta-
veniam. Tie odzrkadľujú aj dnes 
aktuálne témy (chudoba, osiro-
tené deti, závisť, láska, práca, 
kariérizmus, politika...) a ľudové 
zvyky, piesne, tance a tradičné 
polomské kroje im neuberajú na 
umeleckej hodnote, ale pridávajú.
   Marta Pisárová spolu so svo-
jimi kolegami – členmi súborov 
približuje ľuďom národopis Po-
lomky autentickým spôsobom. 
Ich práca, od zbierania materiálu 
a výskumu až po hotové pred-
stavenia je neoceniteľná pre nás, 
no najmä pre budúce generácie. 
Uchováva minulý život Polomča-
nov. Uchováva prácu, tradičné 
remeslá, piesne a tance, zábavu 
i smútok, tradičné umenie všed-
ných i sviatočných dní. Umelecky 
zachytáva históriu.
   Marta svojimi projektmi vyzdvi-
huje hodnotu ľudového umenia 

a kultúry. Jej dielo reprezentuje 
Polomku a Horehronie na Slo-
vensku i v zahraničí. No cenné 
je najmä to, že vštepuje najmä 
deťom, ale ľuďom všeobecne, 
úctu k tradíciám, lásku k pôvod-
nému folklóru a vzťah ku kultúre 
a umeniu. Vychováva svojich 
nasledovníkov. Spolu so svojimi 
kolegami pripravila mnohých 
mladých ľudí, ktorí pokračujú 
ako členovia iných folklórnych 
súborov: Mostár, Urpín, Mladosť, 
Poľana, Nitran, Bystrina.
   Hoci na prácu v DFS a FSk 
Brezinky nie je sama, Marta Pi-
sárová je mozog a srdce súboru. 
Je vizionárkou, iniciátorkou, je 
tvorkyňou programov, je krea-
tívcom i motivátorom. Je iskrou, 
ktorá pomáha vzplanúť. Rozdáva 
energiu, keď iným chýba. Je mo-
torom celého kolektívu. Občas 
aj buldozérom, ak treba dotlačiť 
k nejakej práci. Marta je vzácny 
a nenahraditeľný človek.
   Nomináciu mi pomohla zostaviť 
pani Anna Šuchaňová, členka 
FSk Brezinky a dlhoročná pria-
teľka Marty Pisárovej.
   Je pre mňa veľkým potešením 
a cťou, že pani Marta Pisárová 
získala ocenenie Srdce na dlani 
za rok 2022 v kategórii Dobrovoľ-
níctvo v oblasti kultúry a umenia, 
ktoré jej bolo odovzdané v piatok 
9. decembra počas slávnostného 
večera v hoteli Poľana vo Zvole-
ne. Hodnotiaca komisia prejavila 
ďalšie uznanie jej práce tým, že 
nomináciu posunula do národ-
ného kola (nie v každej kategórii 
oceneným dobrovoľníkom sa 
dostalo tejto cti), kde bude hodno-
tiaca komisia zasadať začiatkom 
roka 2023. Držíme palce!
   V našej obci máme mnoho ľudí, 
ktorí sú ochotní bezplatne veno-
vať svoj čas a energiu práci v pro-
spech iných. Okrem folkloristov tu 
máme aj ľudí v ďalších spolkoch, 
máme tu dobrovoľných hasičov 
či strážcov prírody, ktorí by si za 
svoju aktivitu zaslúžili uznanie. 
Ale každá organizácia môže 
nominovať iba jedného dobrovoľ-
níka. No máme z čoho vyberať. 
Možno by sme v budúcnosti mohli 
oceňovať výnimočných ľudí aj 
u nás doma - v Polomke.

M. Heretová

Úsek VVS žiada občanov, ktorým sa v roku 2023 zmenia podmienky a budú si chcieť uplatniť 
50% zľavu z vyrubeného poplatku za TKO, aby zmeny prišli nahlásiť pani Piliarovej do kance-
lárie –prevádzkarne do 15.01.2023( deti nastúpili na internáty, do práce v BA, KE, zahraničie), 
ale aj naopak-deti už neštudujú, rodinní príslušníci už nepracujú mimo okres v BA, KE v za-
hraničí a pod. Všetky zmeny treba prísť nahlásiť, aby sa mohol do rozhodnutia vyrubiť správny 
poplatok za TKO na každú osobu v rodine.                   Za pochopenie a spoluprácu ďakujem.

Poplatok za TKO – upozornenie pre občanov
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   Mikulášske prekvapenie tak 
malo prvú časť splnenú. Keďže 
sa organizátori tohoto podujatia 
rozhodli spojiť vianočný bazárik 
s Mikulášskou obchôdzkou, po-
núkol sa nám scenár, ktorý ste 
mali možnosť vidieť a aj zažiť 
spolu s nami. Najskôr sme hľa-
dali Mikuláša a jednoznačne 
sme sa uzhodli, žeby to mal 
byť človek s takým menom. Aj 
sme našli a Miki nebol proti. A 
už to išlo ľahko, lebo anjeli a 
čerti nie sú taký úzkoprofilo-
vý tovar ako Mikuláš. Presne 
ako bolo avizované všetkými 
oznamovacími prostriedkami, 
vyrazila naša motorizovaná 
mikulášska posádka do ulíc na-
šej dediny. Potešili a prekvapili 
deti a veríme, že aj ostatných. 
A tak šťastlivo splnili aj druhú 
časť. Tretia časť prekvapenia 
sa začala v kultúrnom dome, 
otvorením bazárika, kde hrala 
hudba, spievalo sa, voňal punč 
a aj nám chutil, jedol sa dobrý 
jablčník, buchty, trubičky a deti 
nedočkavo čakali na zapálenie 
stromčeka. A kde sa zišlo veľa 
dobrých ľudí. Ľudí s dobrým 
úmyslom, ktorý bol vďaka vám 
všetkým naplnený do poslednej 
bodky. A potom to už konečne 
prišlo. Deti odrátali do desať a 

Mikulášske prekvapenia
Stalo sa v našej dedine tradíciou, že na podnet detí a mamičiek z DFS Brezinky sme po minulé roky organizovali vianočný bazárik, 
za ktorým bol príbeh jedného z nás. A tak sme začali prípravy a 20.11. sa  stretli v kultúrnom dome. Bolo nás tak akurát, aby sme sa v 
celom vestibule zmestili a sme radi, že pribudli aj noví členovia našej tvorivej dielničky. Prišli aj mnohí, ktorí doniesli niečo svoje do 
nášho bazárika. Sme radi, že sa vám zapáčila naša spoločná tvorivosť so zmysluplným zámerom a ďakujeme vám za to. 

čáry máry fuk, Mikuláš koneč-
ne stromček rozsvietil. Na zá-
ver čakali na všetkých divadla 
chtivých naši starí známi herci 
s ich novou rozprávkou o Po-
polvárovi.
   Dovoľte poďakovať z celého 
srdca všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili o 
zdarný a pekný priebeh celého 
podujatia. Ďakujeme vám, ktorí 
ste prišli a podporili Marekov 
príbeh. Ďakujeme všetkým, 
ktorí vytvárali príjemnú atmo-
sféru a ak sa vám niečo ne-
páčilo, povedzte to nám. A ak 
sa vám páčilo, povedzte to 
všetkým. Ďakujeme. 

Marta Pisárová

Obrovský úspech mladej Po-
lomčanky Kristínky Kantoriso-
vej zo Súkromnej základnej 
umeleckej škola Talentárium 
v Polomke. Na celoslovenskej 
výtvarnej súťaži “Moja dedina 
ako ju vidím ja”, ktorú každoroč-
ne organizuje Spolok pre obno-
vu dediny a obec Miklušovce z 
573 výtvarných prác z celého 
Slovenska obsadila naša Kris-
tínka 1. miesto v 1. kategórii. 
Srdečne gratulujeme!

S.Skladaná SZUŠ
Talentárium + foto

Úspešná
Kristínka
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   Na jar, ešte za covid opatre-
ní, sme spravili súťaž Železný 
Bučnik. Nebola to klasická súťaž 
železného hasiča, spravili sme 
výstup na Bučnik k veži. Bolo 
nás súťažiacich pomenej, aj leni-
vosť nás premáhala, ale došľa-
pali sme až k veži. Skontrolovali 
koľko je snehu, vybehli po scho-
doch na vežu, zistili svoju kon-
díciu. Kuriozitou bolo, že jeden 
súťažiaci zobral so sebou na 

výstup aj svojho potomka v kočí-
ku. Bolo ťažké miestami v snehu 
ten kočík tlačiť či ťahať, alebo aj 
niesť. Dobrovoľní hasiči ukázali 
svoju spoločnú silu a pomohli si 
navzájom.
   Počas leta sme sa zúčastnili na 
pár súťažiach útokov s vodou, 
pár súťaží železných hasičov 
sme odbehli, ale o tom potom v 
januári...
   Na jeseň sa OZ HASIČ podie-
ľalo na organizovaní jesenného 
kola hry PLAMEŇ v Jasení. Boli 
tam aj naši malí zástupcovia a 
zasúťažili si.
   Bodkou za organizovaním sú-
ťaží v podaní OZ HASIČ bola 
súťaž Horehronský pohár TFA. 
Tento rok sme sa rozhodli po 
dvoch ročníkoch vrátiť znova na 
námestie v Brezne. Nultý ročník 
súťaže bol v roku 2019 v Brezne 
na námestí. Potom v rokoch 
2020 a 2021 bola súťaž u nás 
v areáli lyžiarskeho strediska 

OZ Hasič v roku 2022
Blíži sa koniec kalendárneho roka 2022, a tak sa pomaličky 
obzeráme za seba, aký sme ho mali? My v OZ HASIČ pes-
trý. Za finančnej podpory Banskobystrického samospráv-
neho kraja sme v roku 2022 zorganizovali tri súťaže a po-
máhali pri organizovaní Slovenskej ligy železných hasičov.

Bučnik. Horehronský pohár TFA 
bol zaradený, ako kolo do Slo-
venskej ligy železných hasičov. 
Účasť bola tento rok pre nás ako 
organizátorov vysoká. Na štart 
sa postavilo 30 železných ha-
sičov a hasičiek. Počasie typic-
ké Breznianske - hmla a jemný 
dážď, čo viac si môže organizá-
tor priať. Súťaž otvorili poslanci 
BBSK a zároveň poslanci mes-
ta Brezna Miroslav Fašang a 

Martin Juhaniak. 
Pán Fašang si vy-
skúšal prvý úsek 
TFA rozťahovanie 
hadíc B na vzdia-
lenosť 65m a stá-
čanie 2ks hadíc B 
do kotúča obleče-
ný v ťažkom zá-
sahovom obleku. 
Pán Juhaniak sa 
podujal na úsek 
číslo dva. Po od-
štartovaní udrel 

v hamerboxe 50-krát kladivom, 
prešiel tunelom so záťažou, od-
niesol figurínu o hmotnosti 80kg 
a vyliezol na 3m vysokú bariéru. 
Po odskúšaní náradia a časo-
miery pánmi poslancami sa na 
štart súťaže postavili jednotliví 
súťažiaci. Súťaž TFA bola tento 
rok na Slovensku len v Banskej 
Bystrici a u nás v Brezne. Ten-
to typ súťaže je náročný na or-
ganizovanie, keďže sú 4 úseky 
a všade treba veľa dobrovoľní-
kov. Tretí úsek súťaže bol na ha-
sični HaZZ Brezno, kde súťažia-
ci opreli rebrík o cvičnú hasičskú 
vežu, potom vyšli do 2NP cvičnej 
veže, vytiahli hore bremeno, po 
vzostupe dole namontovali hu-
bicu na prúdnicu a zastavili ča-
somieru. Ako po každom úseku 
mali 4 minúty na vydýchanie a 
presun na posledný štvrtý úsek 
schody. Schody sme behali vo 
výškovom činžiaku, ďakujeme 
obyvateľom, že boli ochotní pus-

tiť nás na schody a strpeli naše 
celodenné behanie, hore dole 
schodmi. Počas toho, ako súťa-
žiaci súťažili, na hasični prebie-
hal deň otvorených dverí a deti 
si mohli vyskúšať zmenšenú 
trať TFA, za odsúťaženie dostali 
vecné odmeny, medaily a fotku s 
maskotom PLAMIENKOM. Maj-
strom Horehronia v TFA sa stal 
už po štvrtýkrát náš „Polomčan“ 
Maroš Bošeľa, majsterkou Ho-
rehronia v TFA sa stala Laura 
Pinčáková. OZ HASIČ repre-
zentovali aj Norbert Šandor (4. 
miesto muži do 30rokov), Matúš 
Tokár (2. miesto muži do 40ro-
kov) a Ivana Tokárova (3.miesto 
ženy+33). Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám boli ochotní pomôcť pri 
organizovaní tak náročnej súťa-
že. Mestu Brezno za poskytnutie 
námestia a vybavenie povolení 
na túto súťaž. Vedeniu HaZZ 
Brezno za priestory, dievčatám 
z prevencie za venovanie sa de-
ťom, zamestnancom za istenie 
na cvičnej veži. DHZM Brezna 
za zabezpečenie 1. úseku a pre-
sun súťažiacich. DHZ Bojnice 
časomiera a administratíva. 
UzO DPO Brezno za časomieru. 
Banskobystrickému samospráv-
nemu kraju a jeho poslancom 
za finančnú podporu v rámci 
projektu Hasičské súťaže, na 
nákup pohárov, medailí, vecných 
cien pre súťažiacich na všetkých 
súťažiach. Oblastnej organizácií 
cestovného ruchu REGIÓN HO-
REHRONIE za poukazy pre maj-
strov Horehronia v TFA.
   Na rok chystáme zmeny a 
novinky. OZ HASIČ sa nechys-
tá organizovať nočnú hasičskú 
súťaž v Polomke, ale súťaže 
budú hlavne pre deti. Celoročná 
HRA PLAMEŇ. Plány sú veľké, 
dúfame, že to zvládneme. Ak má 
niekto chuť pomôcť a pracovať 
v našej dedine s deťmi, s ha-
sičskou mládežou je vítaný. Tak 
isto  pre deti sú  dvere otvorené 
každý piatok od 16:00 mladšie 
deti do 10. rokov aj škôlkári. Od 
17:00 pre staršie deti sme buď v 
hasični alebo v telocvični, stačí 
prísť a pridať sa k nám, potré-
novať, naučiť sa niečo nové zo 
sveta dobrovoľných hasičov. 

I.T

pred 11 rokmi mi dal šancu a 
zamestnal ma. Aj vďaka nemu 
tu dnes stojím. Mohla som 
sledovať z blízka ako funguje 
samospráva, a to bola pre túto 
pozíciu asi tá najlepšia škola. 
Nie vždy sme mali možno na 
vec rovnaký názor, ale vzá-
jomná úcta a korektnosť uro-
bilanašu spoločnú spoluprácu 
bezproblémovou. A ja verím, 
že nech už budúcnosť prinesie 
čokoľvek, že si stále zachová-
me rovnaký postoj.
   Vážené dámy a páni, svoju 
funkciu prijímam s veľkou zod-
povednosťou. Začína sa nové 
volebné obdobie, čakajú nás 
nové výzvy, ale aj problémy, ku 
ktorým sa budeme musieť po-
staviť čelom a prijať to najlepšie 
rozhodnutie v prospech našich 
občanov a obce. Uvedomu-
jem si, že úlohy, ktoré sme si 
vytýčili vo volebnom programe 
budú závisieť vo veľkej miere 
od finančných prostriedkov, 
ktorými budeme disponovať, 
ale aj od našej vzájomnej spo-
lupráce. Či už v rámci obec-

vu Slovenskej republiky, ústav-
né zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne 
predpisy, a pri výkone svojej 
funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplat-
ňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“
   Obecné zastupiteľstvo skon-
štatovalo, že poslanci novozvo-
leného obecného zastupiteľ-
stva obce zložili v zmysle § 26 
zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskor-
ších predpisov sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva a ten-
to potvrdili svojimi podpismi.
   Starostka obce vo svojom 
prejave poďakovala všetkým 
občanom za prejavenú dôve-
ru jej, ako aj novozvoleným 
poslancom obecného zastupi-
teľstva. Poďakovala aj už od-
chádzajúcemu starostovi za 20 
ročné pôsobenie v našej obci, 
za všetko, čo sa mu podarilo 
vybudovať. Verí, že bude prijí-
mať čo najlepšie rozhodnutia 
v prospech našich občanov a 
obce. Spoločným úsilím, vzá-
jomným rešpektom, veľkou 
trpezlivosťou a prijímaním kom-
promisov sa budú vzniknuté 
problémy riešiť ľahšie k spokoj-
nosti občanov.
   Obecné zastupiteľstvo pove-
rilo v zmysle § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
tretia veta, ods. 6 tretia veta 
zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskor-
ších predpisov doc. Ing. Jaro-
slava Varechu PhD., poslanca 
obecného zastupiteľstva zvolá-

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč zo str. 1) vať a viesť zasadnutia obecné-

ho zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo 
obecnú radu v počte 3 členov a 
za členov obecnej rady zvolilo
doc. Ing. Jaroslava Varechu, 
PhD., Zuzanu Gergeľovú a Eri-
ka Michalca.
   Obecné zastupiteľstvo zria-
dilo komisie obecného zastu-
piteľstva: Komisiu pre rozpočet 
a financie, Komisiu pre verejný 
poriadok a životné prostredie, 
Komisiu pre šport, Komisiu pre 
kultúru, Komisiu pre školstvo, 
Komisiu pre cestovný ruch a 
regionálny rozvoj, Komisiu vý-
stavby, územného plánovania, 
pozemkovú, Komisiu sociál-
nu a zdravotnú a Komisia na 
ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcionárov obce.
   Obecné zastupiteľstvo poveri-
lo v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 
36/2005 Z.z. o rodine a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
doc. Ing. Jaroslava Varechu, 
PhD., a Zuzanu Gergeľovú, 
poslancov obecného zastupiteľ-
stva uzatvárať manželstvá.
   Obecné zastupiteľstvo ur-
čilo plat starostu obce Po-
lomka odo dňa zloženia sľubu 
(25.11.2022) podľa § 4 ods.1 
zákona č. 253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení ne-
skorších predpisov, zvýšený o 
10% podľa § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z o právnom posta-
vení a platových pomeroch sta-
rostov obcí a primátorov miest v 
znení neskorších predpisov.

D.Ď

Slávnostný príhovor
(Dokonč zo str. 1) ného zastupiteľstva, ale aj 

celej obce. Zapájanie občanov 
do diania v obci bolo mojim 
predvolebným programom, 
som presvedčená, že názory 
a vedomosti občanov na roz-
ličné problémy budú pre nás 
prínosom pri hľadaní správne-
ho riešenia, pretože máme v 
obci veľa múdrych, šikovných 
a ochotných ľudí.
   Chcem vás ubezpečiť, že tu 
budem stále pre vás a dvere 
obecného úradu budú pre vás 
stále otvorené.
   Čo dodať na záver? Snáď 
len toľko, že spoločným úsilím, 
vzájomným rešpektom, veľkou 
trpezlivosťou, ale aj pekným 
slovom a prijímaním kompro-
misov sa nám budú vzniknuté 
problémy aj pri nejednotnosti 
názorov riešiť ľahšie k spokoj-
nosti občanov.
   Máme pred sebou štyri roky, 
využime ich tak, aby sme sa pri 
záverečnom hodnotení mohli s 
hrdosťou pozrieť všetkým do 
očí.
PhDr. Magdaléna Melagová, 

starostka obce


