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Dnes v čísle
JDS POLOMKA V MICHALOVEJ

ZASADALO OBECNÉ
 ZASTUPITEĽSTVO

VIANOCE AKO Z ROZPRÁVKY 

MARIANNA JAGERČÍKOVÁ
DRUHÁ VO SVETOVOM POHÁRI

ŽELEZNÝ BUČNIK

Pozvánka
Pozývame na spoločný program

Breziniek a Tulibandy, v ktorom si zaspomíname na 
nezabudnuteľného priateľa Tuliho.

4. 2. 2023 v kultúrnom dome v Polomke
O podrobnostiach Vás budeme informovať prostred-
níctvom miestneho rozhlasu, stránky polomka.sk, fb.

Vinšujeme Vám šťastný nový rok,
aby bol lepší ako starý,
aby sa nám choroby vyhýbali,
aby v našich srdciach len láska prebývala,
aby človek človeka si vážil,
aby každý v pokoji a v láske žil,
aby nikomu na stole nechýbalo kúsok chleba,
aby kto má viac, dal aj druhému keď treba,
šťastia, zdravia a veľa Božieho požehnania
prajeme Vám všetkým

Vážení spoluobčania, milí Polomčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám v tento sláv-

nostný deň, prvý deň roka 2023, prihovo-
rila a popriala Vám hlavne pevné zdravie, 
pokoj v rodinách a úsmev nech zdobí čas-
tejšie naše tváre. 
Začíname nový rok, a tak ako to už pri za-

čiatkoch býva, väčšina z nás má nové plá-
ny, vízie, nápady, predsavzatia. Chceme 
zmeniť mnoho vecí. Mnohí bilancujeme, 
hodnotíme aj starý rok. Berieme si často-
krát poučenia z toho, čo možno nevyšlo 
až tak dobre, podľa našich predstáv. Ne-
vieme síce, čo nás čaká, ale ja Vás chcem 
povzbudiť, aby sme počas roku 2023 boli 
k sebe lepšími, tolerantnejšími, ohľadupl-
nejšími, aby sme si navzájom pomáhali, 
boli jeden pre druhého oporou.
Jedno prianie mám aj pre našu obec, 

našu Polomku. Želám jej, aby ju obyva-
telia mali radi, radi sa do nej vracali, na-
vštevovali ju, boli na ňu pyšní a ochotne 
prispievali k jej zveľaďovaniu a napredo-
vaniu. Aby sa v nej obyvateľom žilo dobre 
a bezpečne.
A to je už úloha aj pre vedenie obce na 

nadchádzajúce obdobie. Veľa vecí sa už 
podarilo spraviť, no je ešte oveľa viac 
takých, ktoré čakajú, kedy príde rad aj 
na ne. Máme naplánovaných viacero in-
vestícií, ktoré môžu našu obec posunúť 
dopredu, skvalitniť život občanom, pri-
niesť úžitok nám všetkým. A ja verím, že 
spoločnými silami sa nám podarí tieto 
novoročné plány zrealizovať. 

Do nového roku sme si spolu s poslanca-
mi obecného zastupiteľstva dali záväzok, 
že budeme našu obec viesť zodpovedne, 
budeme hospodáriť uvážene a budeme 
sa snažiť zlepšovať život našim občanom.
Chcem sa poďakovať zamestnancom 

obce a obecnej spoločnosti, ktorí svojou 
každodennou prácou prispievajú ku kva-
litnejšiemu chodu obce. Aj v novom roku 
tu budeme pre Vás, budeme sa snažiť 
Vám pomôcť a poradiť, urobíme všetko, 
čo bude v našich silách, aby ste odchá-
dzali od nás spokojní. 
Moje poďakovanie patrí aj všetkým dob-

rovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
reprezentujú našu obec a snažia sa ju 
zviditeľniť. Ďakujem aj všetkým podni-
kateľom, ktorí to nemajú jednoduché, 
ale stále zlepšujú služby našej obce. Ďa-
kujem Vám všetkým, ktorí sa angažujete 
vo veciach verejných a život v našej obci 
Vám nie je ľahostajný.
Jeden múdry človek raz povedal: „Celý 

život čakáme na výnimočného človeka 
namiesto toho, aby sme obyčajných ľudí 
zmenili na výnimočných.“
A ja verím, že rok 2023 a všetky výzvy, 

ktoré nás čakajú, nám pomôžu zviditeľniť 
našich obyčajných Polomčanov, aby sa 
spolu s našou podporou stali výnimoč-
nými. Viem, že v našej obci máme takých 
výnimočných ľudí veľa.
Prajem Vám šťastný a úspešný rok 2023.

Vaša starostka
PhDr. Magdaléna Melagová

O troch kráľoch sa píše vo Sv. písme 
ako o mudrcoch, ktorí prichádzajú od 
východu. Pochádzali možno z Perzie ale-

bo z Médie, možno z Chaldejska alebo z 
Arábie. Zaoberali sa prírodnými vedami, 
najmä skúmaním hviezd. Požívali ešte 
väčšiu úctu ako králi, keďže obyčajne boli 
radcami kráľov a ich činnosť bola zahale-
ná rúškom tajomstva. Z evanjelistov 
hovorí o nich akurát Matúš (2. kap.). 
O ich počte sa však nezmieňuje, ne-
vieme, koľko ich bolo. Číslo tri je tiež 
záležitosť tradície a nie je potvrdené. 
Možno to vzniklo na základe troch 
darov, ktoré sa spomínajú v evanje-
liu – zlato, kadidlo a myrha. Tiež mená 
Gašpar, Melichar a Baltazár pochádza-
jú až z 12. storočia, kedy ich tak pome-
novali na parížskej univerzite. Nič viac 
nevieme povedať ani o hviezde, ktorá 
sa spomína v evanjeliu a ktorá ich pri-
viedla až do Betlehema. Existujú rôzne 
dohady a aj v súčasnosti sa rozvíjajú via-
ceré teórie.
Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých 

omšiach požehnáva voda, soľ a krieda. Je 
to starý zvyk. Následne potom kňazi cho-
dia po príbytkoch ľudí, aby ich požehná-
vali vodou, ktorá bola požehnaná pri sv. 
omši. Kňaz sa v rodine modlí spolu s do-
mácimi, urobí znak kríža nad príbytkom 

a domácimi, pokropí byt požehnanou 
(svätenou) vodou a na veraje dverí napí-
še požehnanou kriedou nový letopočet 

a písmená C+M+B, čo značí Chris-
tus Mansionem Benedicat – Kristus 
nech žehná tento dom. Niekde sa 
píšu písmená G+M+B, čo podľa tra-
dície sú začiatočné písmená troch 
kráľov Gašpara, Melichara a Baltazá-
ra. Toto požehnanie má sprevádzať 
rodinu počas ďalších dní, ochraňuje 
ich pred útokmi zlého ducha a pod-
poruje rast v čnostiach.
Aj v našej obci sa dlhé roky zacho-

váva zvyk na sviatok Troch kráľov 
požehnať obecný úrad. Starostka 

obce PhDr. Magdaléna Melagová, po-
slanci obecného zastupiteľstva a zamest-
nanci obce v tento sviatočný deň srdeč-
ne privítali nášho duchovného otca plk. 
PaedDr. ThLic Stanislava Lipku a členov 

farského spevokolu na pôde obecného 
úradu. Po požehnaní s prianím všetkého 
dobrého všetkým občanom našej obce 
a pracovníkom obecného úradu, mod-
litbe a vysvätení priestorov obecného 
úradu, sme všetci zúčastnení pri malom 
občerstvení v atmosfére príjemných roz-
hovorov strávili pekné chvíle sviatočné-
ho dňa.

Zozivotasvatych.sk + rr

Pocit vďačnosti, ktorú s celou rodinou 
prežívame, slovami nedokážem vyjadriť.
Dňa 4.12.2022 sa konala dobromyseľná 

zbierka pre nášho Mareka. 
V kine sa 20.11.2022 stretlo množstvo 

empatických, šikovných ľudí s cieľom vy-
robiť výrobky určené na predaj.
Po akcii zvanej Mikulášske prekvapenia 

nás navštívila pani starostka Magdalé-
na Melagová s pani Martou Pisárovou a 
doniesli nám výťažok zo zbierky. Spolu 
s tým priniesli aj ďalšie darčeky ako na-
príklad domácu vianočku, ktorú ako po-
vedala Marta Pisárová, má pri takýchto 
príležitostiach tradične zaužívanú. Nes-
mierne si vážime každú ruku priloženú k 
dielu. Práce detí, občanov, ktorí sa stretli 
a vyrábali alebo priniesli výrobky určené 
ako súčasť Mikulášskeho prekvapenia. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým orga-

nizátorom, za predaj vianočného punču, 
Clubu Peklo, anonymnému darcovi. Je 
neskutočné, čo dokáže spraviť ľudská sú-
držnosť, láska, dobré srdce. Stretla sa ko-
munita ľudí, ktorí prišli a konali s dobrým 
úmyslom a chuťou pomôcť Marekovi. 
Osobitné poďakovanie patrí pani Marte 
Pisárovej a pani starostke Magdaléne 
Melagovej. Ďakujeme Vám za oslovenie 
a organizáciu bazárika.
Doteraz spracovávam emócie a nedo-

kážem uveriť, koľko anjelov okolo seba 

máme.
Vďaka patrí Vám, všetkým zúčastne-

ným! Slovami nevieme vyjadriť vďaku, 
ale skutkami sa budeme snažiť pomáhať 
po ďalšie roky. Práve Vy ste živým dôka-
zom toho, že dobro stále existuje! 
Srdečne gratulujeme pani Marte Pisáro-

vej k oceneniu “Srdce na dlani”! Prajeme 
veľa síl do nového roka a do ďalších ro-
kov jej dobrovoľníckej činnosti. Spoloč-
ne naďalej robme svet krajším!

Rodina Bodáková

Sviatok Troch kráľov

Novoročný príhovor

Z celého srdca ďakujeme 
všetkým Vám!



Odišiel veselý človek, každý ho mal 
rád, odišiel do nenávratna, teraz bu-
deme chvíľu spomínať. 
Dňa 24. januára uplynie 10 rokov, 
ako sme sa navždy rozlúčili s neza-
budnuteľným 
Milanom Šuchaňom 
S láskou, úctou a 
obdivom spomína 
brat Vladimír, Folklór-
na skupina Brezinky 
a Tulibanda

...

Dotĺklo drahé srdiečko, zhasli oči a 
stíchol jeho radostný hlas, odišiel a 
smrť neskonale bolí nás.
Dňa 29. januára uply-
nie 5 rokov od smrti 
nášho milovaného 

Jána Mesiarkina. 
S láskou a bolesťou v 
srdci spomína man-
želka Anna, dcéra Ive-
ta a syn Ján s priateľkou Monikou

SPOMÍNAME

POĎAKOVANIE
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Narodení: 5, Prihlásení: 2, Odhláse-
ní: 0 Zomretí: 3 Počet obyvateľov 
k 31.12.2022 - 2873

Dňa 28.12.2022 sme boli pozvaní 
na spríjemnenie vianočných chvíľ 
v obci Michalová.
Na úvod programu vystúpili do-

máci chlapi s betlehemom. Aj my 
sme vystúpili s vianočnými
piesňami a vinšovaním. I keď nás 

nebolo veľa, atmosféra bola veľmi 

príjemná. Na programe
sme sa stretli aj s bývalým p.deka-

nom Mgr. J. Palušákom, stretnutie 
s ktorým bolo veľmi srdečné. Po 
skončení programu sme si všetci 
spolu zaspievali pesničku Tichá 
noc. Potom boli vedúci spevác-
kych súborov pozvaní na javisko 

a boli im odovzdané ďakovné lis-
ty.
Nakoniec sme mali spoločnú ve-

čeru, kde sme sa medzi sebou po-
rozprávali. Bolo to veľmi príjemné 
stretnutie, na ktoré budeme dlho 
spomínať.

V.N

- Hľadám správcu nehnuteľnosti
v Polomke určenej na ubytová-
vanie. Náplň práce: ubytováva-
nie turistov, upratovanie, nená-
ročné údržbárske práce a údržba
pozemku. Odmena dohodou.
Info: +420/777079329,
kolarm25@seznam.cz

Úprimne ďakujeme všetkým blíz-
kym, príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí odprevadili 
dňa 23.12.2022 na poslednej ceste 
nášho drahého zosnulého Jozefa 
Oceľa. Taktiež ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

...

Úprimne ďakujeme všetkým blíz-
kym, príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí odprevadili 
dňa 27.12.2022 na poslednej ceste 
našu drahú zosnulú Máriu Jagerčí-
kovú. Taktiež ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

JDS Polomka v Michalovej

Inzerát

Dňa 15.12.2022 zasadalo Obecné zastupi-
teľstvo v Polomke. Zasadnutia sa zúčastnili 
poslanci: doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., 
Zuzana Gergeľová, Mgr. Ivana Šandorová, 
Bc. Anna Šuchaňová, Erik Michalec, MUDr. 
Dušan Maruškin, Martina Babničová Me-
siarkinová, Janka Štúberová. Ospravedlne-
ná: Ivana Rozložná.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

otvorila PhDr. Magdaléna Melagová, sta-
rostka obce, ktorá skonštatovala, že podľa 
prezenčnej listiny na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná 
väčšina poslancov, čím je zasadnutie uzná-
šania schopné. 
Z poverenia starostky obce viedol zasad-

nutie obecného zastupiteľstva doc. Ing. 
Jaroslav Varecha, PhD.. 
Zástupca starostky predložil návrh, aby 

do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Mgr. Ivana Šandorová, Janka Štúberová, 

Bc. Anna Šuchaňová. K návrhu neboli žiad-
ne pripomienky a návrhová komisia bola 
jednomyseľne zvolená. Vedením zápisni-
ce z rokovania stanovil Janku Hebeňovú 
a Dianu Ďurčenkovú. Za overovateľov 
správnosti zápisnice z rokovania stanovil 
Erika Michalca a Zuzanu Gergeľovú.          
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedo-

mie správu o plnení uznesení obecného 
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti a záro-
veň schválilo plán kontrol na I. polrok 2023 
tak, ako bol predložený. Poslanci sa zaobe-
rali finančnou situáciou spoločnosti Obec 
Polomka s.r.o. a schválili poskytnutie dotá-
cie na prevádzkové náklady Obci Polomka 
s.r.o., ktorej je obec zakladateľom vo výške 
30 000,- €. Navrhli potrebu vykonania kro-
kov k zvýšeniu príjmov s.r.o.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým

opatrením predložila Ing. Mária Danieličo-
vá, ekonómka OcÚ s tým, že je potrebné 
schváliť povolené prekročenie a viazanie 
príjmov, a to:
-prekročenie na položke výnos dane

z príjmov vo výške 200 000,-€
-prekročenie na položke transfery ZŠ vo

výške 80 000,-€
-povolené prekročenie a viazanie výdav-

kov, a to
-prekročenie na položke dotácia s.r.o. vo

výške 30 000,-€
-viazanie na položke interiérové vybave-

nie Drevenice vo výške 30 000,-€
-prekročenie na položkách výdavky ZŠ vo 

výške 80 000,-€
Poslanci schválili Dodatok č. 11 VZN obce 

Polomka č.41/2009 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka tak, ako bol 
predložený a zároveň aj Dodatok č. 2 VZN 
obce Polomka č. 66/2019 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach tak, ako 
bol predložený.
Vzhľadom na narastajúce vstupy do od-

padového hospodárstva obecné zastu-
piteľstvo schválilo VZN obce Polomka č. 
68/2019 o miestnych daniach a miestnom  
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2023. Poplatok za 
TKO sa mení z 20,-€ na 25,- €, na osobu/rok.
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 predlo-

žila Ing. Mária Danieličová, ekonómka Ocú. 
Hlavný kontrolór obce vydal k nemu sta-

novisko s tým, že rozpočet na rok 2023 
a viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 
je v súlade so zákonom. Na základe od-
borného stanoviska a skutočností v ňom 
uvedených odporúčal poslancom schváliť 
návrh rozpočtu na rok 2023 a zobrať na 

vedomie návrh viacročného rozpočtu na 
roky 2024 a 2025.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na ve-

domie stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023, 
schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2023 
s programovou štruktúrou a zobralo na 
vedomie návrh rozpočtu obce na rok 2024 
– 2025.
Poslanci schválili plán práce  obecného

zastupiteľstva na rok 2023 a zmenu dá-
tumu decembrového zasadnutia zo dňa
21.12.2023 na deň 14.12.2023.
Obecné zastupiteľstvo delegovalo

v zmysle § 25 ods. 1, a ods. 5 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov za členov rady ZŠ v Polomke Eri-
ka Michalca, Mgr. Moniku Tokárovú, Ivanu
Rozložnú a Mgr. Beátu Habrunovú.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo prísediace

na Okresný súd v Brezne: Zuzanu Fiľovú,
bytom Polomka, Jegorovova 14 na 4 ročné 
obdobie, Oľgu Šuchaňovú, bytom Polom-
ka, Kraskova 12  na 4 ročné obdobie.
Poslanci uznesením zmenili členov

a predsedov niektorých komisií.
V bode interpelácia a diskusia sa starostka 

a poslanci dohodli na termíne obhliadky
majetku v obci a rómskej dolinky. Hovorili
aj o potrebe vypracovania nového územ-
ného plánu obce a vytvorení pozemkov na 
výstavbu rodinných domov pre mladých
ľudí.
Zástupca starostky doc. Ing. Jaroslav Vare-

cha, PhD. poďakoval prítomným za účasť a 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukon-
čil.

D.Ď

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
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„Vianočná nálada, vianočný čas, naj-
krajšie Vianoce sú predsa iba v nás.“
O krásnych, bohatých na zážitky a pre-

kvapenia, ale aj štedrých Vianociach 
plných radosti a rozžiarených detských 
očí, môžu hovoriť aj deti z CDR Polom-
ka.
Všetko sa to začalo ako v rozprávke Tri 

oriešky pre Popolušku.
V máji sa na Najmilšom koncerte roka v 

Banskej Bystrici zúčastnili tri deti z náš-
ho CDR: Jožko, Natálka a Damián s dra-
maticko-recitačným programom. Aj keď 
nepostúpili do užšieho výberu progra-
mu, ktorý mal premiéru 24.12.2022 
na RTVS pod názvom Úsmev ako dar. 

Štedré Vianoce v CDR

Vianoce ako z rozprávky

   Na Polomke to vianocovalo na Obecnom úrade, kde nechýbali koledy a živý 
Betlehem. Hudobníci a tanečníci z umeleckej školy Talentárium sa vianočne 
vyfintili a vyčarovali vo svojich tónoch, v spevoch a tanečných choreografiách 
nezameniteľnú atmosféru. V tanci nám úsmev dali a vianočne nás pohladkali. 
Koledy nám deti zahrali, zaspievali a vianočne nás namotali. O rok sa tešíme a 
vidíme zas, keď nastane ten tajomný sviatočný čas. 

Mgr. Stanislava Skladaná, riaditeľka SZUŠ Talentárium

Vianočné obdobie sa u nás začalo už 
od začiatku decembra, kedy sme sa 
snažili vyzdobiť si CDR vianočnou vý-
zdobou. Po zapálení prvej adventnej 
sviečky sa deti nevedeli dočkať Miku-
láša, s ktorým sa detí stretávajú v CDR, 
v škole, v materskej škole, v kostole, na 
námestí. Tento rok bol však trocha iný, 
pretože sa chrípková epidémia roz-
hodla zasiahnuť práve naše CDR. Takže 
deti očakávali Mikuláša v pyžamách 
s čajom, teplomerom a medicínou. Aj 
keď mal Mikuláš v pláne obdarovať 
deti na stanovištiach v Polomke, lebo 
očakávajúcich detí bolo veľmi veľa, 
choré deti v CDR navštívil priamo v ich 
domčekoch  - v Slniečku na Dimitrovo-
vej ulici a vo Včielke na Ulici SNP. Čakali 
sme koč so záprahom koní, ale aj Mi-
kuláš chce byť trendy, preto prišiel na 
vyzdobenom aute. Bolo to veľmi milé, 
pretože anjelom bola tento rok no-
vozvolená pani starostka PhDr.Mag-
daléna Melagová, takže sme ju mohli 
aspoň trocha spoznať. Deti nedostali 
sladkosti len tak, museli niečo zarecito-
vať alebo zaspievať – mali však trému 
pred Mikulášom, anjelom, čertom. Na-
pokon ich chuť na sladké presvedčila, 
že musia niečo zo seba dostať.
Každý rok usporadúvame vianočnú 

besiedku, nemali sme ju už 2 roky, ale 
aj tento rok nám to prekazila vysoká 
chorobnosť detí. Napokon, zrušili sa aj 
iné akcie.
Pred Vianocami sa splnil sen šiestich 

súrodencov, ktorí išli síce domov na 
vianočné prázdniny, ale zostanú už 
doma navždy. Preto bolo veľké lúčenie. 
Usporiadali sme si rozlúčkové večierky 
v každej skupine spojené so slávnost-
nou večerou, príhovorom, darčekmi 
a diskotékou, veď to je naším cieľom, 
aby každé dieťa malo rodinu.

Štedrý deň prebiehal v každej skupine 
ako v bežnej rodine. Vychovávateľky 
deťom ukázali tradičné zvyky a spôso-
by trávenia magického Štedrého veče-
ra. Ale deti aj tak nakukovali a načúvali 
čo sa kde šuchne, či pod stromčekom 
už niečo nepribudlo, sledovali každý 
krok vychovávateľky, lebo niektorí sú 
na pochybách, kto vlastne nosí dar-
čeky. Deti v CDR majú zákonom urče-
nú sumu na zakúpenie vianočného 
darčeka, z ktorej sa nedajú urobiť zá-
zraky, ale pomimo dostali množstvo 
darčekov od sponzorov, ktorým chce-
me touto cestou poďakovať: pánovi 
Jánovi Hrablayovi z Komenského ulice, 
pani vedúcej predajne COOP Jednota 
v Polomke – p.Ďuricovej  a p.Maruš-
kinovej, dievčatám z Úsmevu ako dar 
– Lenke Bubelíniovej, Júlii Borošovej,
Zoji Jurčiakovej, Kníhkupectvu Panta
Rhei z Vranova nad Topľou, vedúcim
projektu Vianoce z krabičky, pánovi
Rudolfovi Ďuricovi z Heľpy, pánovi Ing. 
Erikovi Jankovovi zo Závadky nad Hro-
nom, obecnému úradu za mikulášske
darčeky, pánovi Pavlovi Š.
Ak sme na niekoho zabudli, tak ďa-

kujeme aj jemu a vopred sa ospra-
vedlňujeme. Deti z CDR teda dostali
množstvo darčekov, ktoré ich urobili
aspoň na chvíľu šťastnejšími. Za všetky 
darčeky pekne ďakujeme!
Čas Vianoc nás nebadane preklopil do 

nového roka 2023, v ktorom chceme aj 
my – deti a zamestnanci CDR všetkým
ľuďom popriať do nového roka hlavne
zdravie, ktoré je alfou a omegou všet-
kého, šťastie, lásku, schopnosť zvlá-
dať prekážky, nevzdávať sa a vytrvať
v tom, čo robíme.

Mgr. Mária Ďuricová,
CDR Polomka, SSÚ Včielky

Vianočná namotávka
Jožko, Damián a Natálka si vyslúžili od 
publika veľký potlesk a padli svojou 
spontánnosťou, detskou úprimnosťou, 
radosťou do oka jednému pánovi - do-
slova ako „Tri oriešky pre Popolušku „ 
ktorý bol hosťom tohto koncertu. Bol 
ním pán Mgr. Patrik Trnka z Banskej Bys-
trice, riaditeľ polyfunkčného objektu 
SZU, z ktorého sa postupom času pre 
naše deti stal veľký kamarát Patrik. Roz-
lúsknutie prvého orieška bolo pozvanie 
našich detí za nádherné vystúpenie na 
celodenný výlet do Aquaparku Tatra-
landia v Liptovskom Mikuláši v polovič-
ke septembra 2022. Druhé rozlúsknutie 
z orieška prišlo v podobe telefonátu od 
p. Mgr.P. Trnku, čo by deťom urobilo ra-
dosť, alebo čo potrebujeme do zariade-
nia pre deti zakúpiť. Blížil sa čas Vianoc, 
tak sme s Patrikom vymysleli pre deti
vianočné prekvapenie, o ktorom, ani
len netušili. Dňa 23.12.2022v popolud-
ňajších hodinách zastalo pred domo-
vom auto a deti nevedeli koho to auto

je. Z auta vystúpili traja muži a mávali 
na deti, ktoré boli vo dverách domova a 
čakali, čo sa ide diať. V jednom mužovi 
spoznali Patrika, tak sa rozbehli k nemu 
a vrúcne ho objali. Neváhali a bežali aj v 
papučiach. Patrik im otvoril kufor auta 
a tam bolo darčekov a darčekov . Každý 
si chcel z auta uchmatnúť ten najväčší. 
Krik, radosť, smiech akú mali deti v tú 
chvíľu, sa nedá ani opísať.
Tretím rozlúsknutím Popoluškinho 

orieška bola pre naše deti a CDR Polom-
ka pomoc Patrikových kamarátov, kto-
rých oslovil. Oni neváhali a veľké auto 
plné darčekov a prekvapení sa zaplnilo 
aj s ich pomocou. Sú to skvelí mladí ľu-
dia s dobrým srdiečkom, veľkou chariz-
mou a pokorou, ktorým nie je ľahostaj-
ný život detí v domove- pán Mgr. Marek 
Modranský a pán Mgr. Marek Ondráš, 
obaja z  Banskej Bystrice. Keď zbadali 
radosť, krik, smiech, úsmev na tvárach 
našich detí, vedeli, že urobili niečo vý-
nimočné. Vedeli, že takúto radosť si deti 
zaslúžia mať nielen na Vianoce, ale aj 
vo všedný deň. Ochotne a s radosťou 
nám prisľúbili ďalšie akcie a spoluprá-
cu. Veľmi si to vážime a sme vďační, že 
aj v tak ťažkej dobe akou prechádza 
naša spoločnosť sú ľudia, ktorí chcú 
urobiť našim deťom život lepší, krajší, 
plný zážitkov, úsmevu, smiechu, dobrej 
nálady a radosti. Okrem darčekov /kan-
celárske stoličky k písacím stolom, veľká 
písacia tabuľa, poháre, hrnčeky, CDčka, 
kopec hier a hračiek, / si všetci spoloč-
ne pochutili na pizzi, ktorú objednali a 
doniesli, medzi rečou vyspovedali deti 
o ich záujmoch a prianiach.

Všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí
mysleli v predvianočnom období na 
deti, ktoré nemajú možnosť okúsiť tep-
lo rodinného krbu, lásku svojich najbliž-
ších, pohodu vlastnej detskej izby a iné, 
pre nás bežné predvianočné starosti, 
chcem v mene detí a zamestnancov 
CDR vysloviť jedno veľké, srdečné ĎA-
KUJEM. 
V novom roku Vám prajem pevné zdra-

vie, veľa síl, energie, optimizmu, aby 
sme spoločne mohli zvládať nasledu-
júcich 365 dní s úsmevom, láskou a po-
korou.
„Keď láska a šťastie v ľuďoch prebýva, 

dá človek človeku čo v sebe skrýva. 

Mgr. Martina Prčová,
vychovávateľka CDR Polomka
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Marianna Jagerčíková
druhá vo svetovom pohári

 Koncom decembra odštartoval tu-
ristický klub Polomka svoju činnosť 
a to dvomi podujatiami: Štefanský 
výstup na Ďumbier 26.12.2022 a Sil-
vestrovský výstup na Kráľovú hoľu 
31.12.2022.
Vo svojej činnosti pokračujeme 

hneď od januára, a to už 6.1.2023 sa 
vydáme za krásami Liptova a navští-
vime Poludnicu, ďalšie akcie budem 
s dostatočným predstihom zverejňo-
vať na facebookovom profile Turisti-
ka Polomka, kde budú všetky dôle-
žité informácie, alebo na emailovej 
adrese tkpolomka@gmail.com...
Týmto chcem vyzvať všetkých, kto-

rí majú chuť stráviť čas na čerstvom 
vzduchu a nabrať energiu z pekných 
výhľadov, aby neváhali a pridali sa 
k nám...všetci ste vítaní. 
V klube budem pripravovať akcie pre 

zdatných turistov, pre rodiny s deťmi 
a samozrejme aj čistenie chodníkov 
v okolí Polomky a časom aj ďalej.
Ako novo vzniknutý klub budeme 

potrebovať svoje logo, a preto sa 
chcem obrátiť na všetkých turistov, 
neturistov a deti, aby zapojili fantáziu 
a skúsili nakresliť návrh na logo TKPo-
lomka a poslali na emailovú adresu 
klubu. Ďakujem.

Pavol Habrun

V dňoch 16. – 18. decembra 2022 v 
Ponte di Legno  sa uskutočnilo druhé 
kolo svetového pohára v skialpinizme. 
Nízka oblačnosť, dážď a nočný čas urobili 
z druhých šprintérskych pretekov Sveto-
vého pohára WÜRTH MODYF ISMF – Sve-
tového pohára v skialpinizme 2022/23 
veľkolepé. Preteky, ktoré zaznamenali u 
niektorých športovcov technické ťažkosti 
a pády takmer vo všetkých vyraďovacích 
rozjazdách. Mokrý sneh robil skialpinis-
tom problémy a skok tesne pred cieľom, 
po ktorom nasleduje ostrá zákruta, od 
začiatku kvalifikácie už mnohokrát pre-
miešal poradie.
Preteky boli veľmi napínavé a ani naj-

lepšia šprintérka Emily Harrop, sa preto 
nedostala do finále a Giulii Muradovej 
unikol triumf pár metrov pred cieľom. 

Skrátka, šprint Ponte di Legno sa opäť 
postaral o poriadnu šou.
Vo finálovej jazde žien udávala tempo 

Slovenka Marianna Jagerčíková, ktorá sa 
prebojovala až do chodeckej časti. Po-
tom ju predbehla Talianka Giulia Murada 
a poslednú časť stúpania zvládla per-
fektne. Na zjazd mala dobrý náskok, no 
v posledných metroch spadla pred cie-
ľom,  keď bojovala o víťazstvo. Célia Pe-
rillat-Pessey prebehla potom cieľom ako 
prvá s veľkými emóciami. Pre 25-ročnú 
Francúzku to bolo prvé víťazstvo vo Sve-
tovom pohári, ktorá sa o pódium delila so 
svojou krajankou Lénou Bonnel (tretia) a 
Mariannou Jagerčíkovou (druhá). V ne-
deľu sa išiel individuál, kde Marianna ob-
sadila 18. miesto.

M. Jagerčík, foto: archív M. Jagerčíková

TKPolomka (Turistický klub Polomka)  

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2023
Kúpili, zdedili alebo inak ste nadobudli byt, dom, pozemok, či inú nehnuteľnosť v 
roku 2022? Alebo ste predali nehnuteľnosť v roku 2022? V takomto prípade Vám 
vyplýva povinnosť podať daňové, alebo zmenové priznanie k dani z nehnuteľností.
Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2023?
Daňové priznanie je povinný zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zne-
ní neskorších predpisov podať každý daňovník (fyzická ako aj právnická osoba), 
ktorej vznikla alebo zanikla daňová povinnosť t. j. stala sa vlastníkom, správcom, 
nájomcom, užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, alebo pri predaji  
nehnuteľnosti. Ak sa u daňovníka nič nezmenilo, nie je potrebné podávať žiadne 
daňové ani zmenové priznanie. Na daňovníka, ktorý je držiteľom psa, sa taktiež 
vzťahujú povinnosti vyššie citovaného zákona a daňovník je povinný nahlásiť 
vznik, zánik a zmeny k dani za psa na príslušný kalendárny rok. Ak u daňovníka 
zmeny nenastali, nie je potrebné podávať priznanie. Termín na podanie zmien, 
vzniku, zániku daňovej povinnosti za rok 2022 je do 31. januára 2023 na obecnom 
úrade.

M.M

   Na Bučniku to 26.12.2022 ožilo vďaka 
hasičom. Občianske združenie HASIČ za 
podpory obce Polomka a s finančnou 
podporou Banskobystrického samospráv-
neho kraja usporiadalo súťaž Železný 
Bučnik. Súťaž bola otvorená pre všetkých 
čo mali odvahu trať vyskúšať. Som veľmi 
rada, že sa pridali aj návštevníci lyžiarske-
ho strediska a trať si vyskúšali. Behalo sa 
v troch kategóriách ženy, muži a s aktív-
nym dýchacím prístrojom. Každému, kto 
mal chuť súťažiť, sme zapožičali komplet 
zásahový oblek aj prilbu. Bolo to príjemné 
stretnutie medzi sviatkami a oddýchnutie 
od vianočných maškŕt. Pre deti bola pri-
pravená trať mini železného hasiča na det-

skom ihrisku pri penzióne Bučnik a takisto 
boli v reštaurácií pre deti pripravené rôz-
ne hasičské aktivity. Rok 2022 sme ukon-
čili aktívne. Do nového roka 2023 prajem 
všetkým veľa zdravia, šťastia a pohody. 
Dúfam, že bude plný aktivít. Moje pred-
savzatie je usporiadať súťaže pre deti, ale 
aj dospelých a popritom si odbehnúť ne-
jakého železného hasiča, prípadne útok s 
vodou. Ďakujem roku 2022, že som mohla 
aktívne odbehnúť 10 súťaži. 

I.T

Železný Bučnik


