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Dnes v čísle
PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NSP 
BREZNO, N. O.

SPOMÍNALI SME NA TULIHO

FUTBALOVÁ PRÍPRAVKA NA 

HALOVOM TURNAJI BAMU CUP

DAROVAŤ? POUKÁZAŤ? 
ROZHODNI SA!

Pozvánka na stolnotenisový turnaj
Komisia pre šport pri Obecnom zastu-
piteľstve v Polomke pozýva občanov 
na 6. ročník stolnotenisového tur-
naja neregistrovaných hráčov, ktorý 
sa uskutoční v nedeľu 19.02.2023 od 
13:00 hod. v telocvični. Kategórie sú-
ťažiacich budú známe po prezentácii. 
Prezentácia hráčov bude od 12:30 hod. 
do 13:00 hod v telocvični.

     V roku 2023 sa na Obec-
nom úrade v Polomke zme-
nili úradné hodiny. Hlav-
nou zmenou je vyhradenie 
jedného dňa – štvrtka- na 
nestránkový deň. Počas ne-
stránkového dňa pracovníci 
obecného úradu spraco-
vávajú písomnú agendu 
úradu, podania od občanov 
a písomnú komunikáciu 
s ostatnými štátnymi inštitú-
ciami. Podateľňa ( podanie 
písomných dokumentov) je 
k dispozícii aj počas nestrán-
kového dňa (zvonček na dve-
rách- bočný vchod).
Úradné hodiny obecného 
úradu:
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň

Piatok 7:30 - 14:00
Obedňajšia prestávka 12:00 
- 13:00
Zmeny nastali aj v určení pre-
vádzkových hodín na zber-
nom dvore.
Pondelok 7:30 – 17:00
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 11.30
- 12.00
Z dôvodu umožnenia obča-
nom využívať zberný dvor aj
počas dní pracovného voľna, 
bude zberný dvor pre verej-
nosť otvorený aj každú prvú
sobotu v mesiaci v čase od
8:00 do 12:00. Sobota 4. mar-
ca, sobota 6. mája, sobota 3.
júna atď do konca roka 2023.

D.Ď

Spôsob úhrady 
poplatku za TKO

V kalendárnom roku 2022 došlo v našej obci k zmene výberu 
poplatku za TKO. Do domácností vám bol doručený platob-
ný výmer o miestnom poplatku za TKO. Takýmto spôsobom 
sa bude vykonávať úhrada za TKO aj v roku 2023. Na základe 
doručeného platobného výmeru bude možné uhradiť platbu 
bezhotovostne na účet obce uvedeného v platobnom vý-
mere alebo v hotovosti u pani Piliarovej na úseku Výstavby, 
výroby a služieb (Vvs). Platobné výmery za zvoz a likvidáciu 
TKO sa budú do domácností doručovať spolu s rozhodnutia-
mi o výške dane z nehnuteľností. Upozorňujeme občanov, že 
hotovostné platby sa na úseku Vvs nebudú prijímať predtým, 
ako vám bude doručený platobný výmer. Majitelia nehnuteľ-
ností určených na rekreáciu-chatári, môžu uhrádzať poplatok 
tak ako doteraz v kancelárii Vvs, pretože im nebude vystavený 
platobný výmer. 
Plán zvozu TKO na prvý polrok 2023 – 20.2.2023, 6.3.2023, 
20.3.2023, 3.4.2023, 17.4.2023, 2.5.2023, 15.5.2023, 
29.5.2023, 12.6.2023, 26.6.2023
Plán zvozu separovaného odpadu na prvý polrok 2023 – 
28.2.2023, 28.3.2023, 25.4.2023, 23.5.2023, 20.6.2023

-úsek Vvs

Pasienkové spoločenstvo
Výbor Pasienkového spoločenstva v Po-

lomke rozhodol, že valné zhromaždenie 
členov bude dňa 23. apríla 2023. Pripomí-
na, že v programe budú aj voľby do orgá-
nov spoločenstva, a to štyri samostatné 
voľby na spoločnom volebnom lístku: 
predseda spoločenstva, predseda do-
zornej rady, osem členov výboru a dvaja 
náhradníci, dvaja členovia dozornej rady 
a jeden náhradník.
Valné zhromaždenie v júli 2022 schválilo 

postup vo voľbách a platí, že:
- Volebný lístok bude členom spoločen-

stva odoslaný s pozvánkou najneskôr 20. 
marca, preto za kandidátov do volieb sa
možno prihlásiť do 28. februára 2023.
- Prihlásiť sa možno osobne alebo pí-

somne. Každý člen má však právo navrh-
núť do orgánov spoločenstva aj inú oso-
bu, člena spoločenstva. Prihlásiť možno aj 
anonymne vhodením prihlášky do pošto-
vej schránky vo verande administratívnej 
budovy spoločenstva.
- Prihláška musí obsahovať meno

a priezvisko, adresu a orgán spoločen-
stva, do ktorého kandiduje. Možno kandi-
dovať aj do dvoch orgánov.
- Podľa zákona o pozemkových spolo-

čenstvách do volieb sa možno prihlásiť
písomne najneskôr v deň volieb. V tom
prípade však treba akceptovať nevýhodu.

Ing. Rudolf Galgon,
predseda spoločenstva 

Problémy s parkovaním
Niekoľkoročný problém v našej obci, 

a to parkovanie na časti miestnych ko-
munikáciách, sa stáva vypuklejším prá-
ve v tomto zimnom období. Komplikuje 
život vodičom, záchranárom ako aj pra-
covníkom zimnej údržby už toľko rokov, 
že sa toto nedisciplinované správanie 
majiteľov motorových vozidiel nedá to-
lerovať.
Obecný úrad Polomka vyzýva občanov, 

aby nenechávali motorové vozidlá od-
stavené na miestnych komunikáciách 
a neohrozovali tým ostatných účastníkov 
cestnej premávky, svoj majetok, majetok 
iných a zdravie pracovníkov pri údržbe 
komunikácií. Ak naďalej budú pretrvá-
vať problémy s parkovaním vozidiel na 
miestnych komunikáciách, pracovníci 
zimnej údržby dostanú pokyn, aby danú 
ulicu nevypluhovali celú. Motorové vo-
zidlá, ktoré zabránili údržbe, budú ná-
sledne zverejnené na stránke obce.
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78. výročie oslobodenia obce Polomka

Zmena úradných hodín na obecnom 
úrade a na zbernom dvore

Druhá svetová vojna je nespochybniteľným 
medzníkom v dejinách nielen Slovenska, ale aj  
našej obce. Ani dnes nie je svet bez lokálnych 
vojen a nepokojov. Mnohí predstavitelia boju-
júcich štátov presne tak, ako vtedy fašistické 
Nemecko, obhajujú vojnu vyššími cieľmi a kvet-
natými slovami.
A súčasne akoby jedným dychom zabúdali, že 

za všetkými týmito slovami stáli najmä skutky. 
Činy a preliata, často mladá a nevinná krv!
Teda konkrétni ľudia, ktorým sa nesmierne žia-

dalo žiť. Ale často neprežili. Neprežili, lebo sta-
točne postavili svoj život naprotiveň najkrutejšej 
idey dvadsiateho storočia - fašizmu.
Od Telgártu k Breznu postupovali Horehroním 

útvary 8. sovietskej jazdeckej divízie. V období 
od 29. do 31. januára oslobodili obce Telgárt, 
Červenú Skalu, Pohorelú, Heľpu, Závadku, Po-
lomku, Bacúch, Beňuš, Gašparovo, Bujakovo, 
Braväcovo, Filipovo a priblížili sa k Breznu. Do 
obce Polomka vstúpili v noci z 29. na 30. januá-
ra 1945 vojaci Rumunskej armády. V priestoroch 
miestnej školy bola zriadená vojenská nemocni-
ca, ktorá slúžila predovšetkým pre potreby armá-
dy. Všetci vojaci, partizáni, ale aj civili sa pričinili 
o zvrátenie vývoja vojny a víťazstvo v nej.
A preto práve im patrí naša úcta. Za ich preliatu 

krv, za následné utrpenie v zajateckých tábo-
roch. Ich životy síce nevrátia žiadne slová. Zostá-
vajú však súčasťou nášho bytia. Vrastajú spolu
do ducha našej krajiny, sú tichým mementom
vzdoru proti zvrátenej moci. To by mal byť zák-
ladný odkaz, ktorý nám vojna zanechala. 
Je na každom z nás a hlavne na mladej nastu-

pujúcej generácii, aby sme sa všemocne snažili
nepodliehať nebezpečným myšlienkam a skupi-
nám, ktoré by mohli ohroziť jednu z naj základ-
nejších túžob ľudstva- Žiť v mieri.

D. Ď



Odišiel si tichučko, ako odchádza deň a 
v našich srdciach ostáva spomienka len. 
Tak snívaj svoj večný sen a ver, že nikdy ne-
zabudneme na ten smutný deň. Hviezdy ti 
nesvietia, slnko neohreje, už sa k nám ne-
vrátiš, už niet nádeje. Prázdny je náš dom, 
smutno je v ňom, cestička ku hrobu zostala 
len.
Dňa 1. februára uplynuli tri smutné a ťaž-
ké roky ako nás opustil 
náš drahý a milovaný 
manžel, otec, starký 
a svokor

Ján Šulej
S nehynúcou láskou, 
vďakou a bolesťou v srd-
ci spomína manželka, 
dcéra Deniska s manže-
lom a vnučka Natálka. Ďakujeme všetkým 
za spomienku a tichú modlitbu.

...
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie a ten, kto Ťa 
mal rád nikdy nezabudne.
Dňa 6. februára uply-
nul rok, ako nás navždy 
opustil náš drahý

Vladimír Donoval
z Valaskej

S láskou a úctou spomí-
najú sestra Ružena s ro-
dinou a švagor Ján s rodi-
nou. Ďakujeme všetkým, 
ktorí spomínajú s nami.

...
Prázdne je Tvoje miesto v dome, nečuť 
klepkanie nástrojov vo dvore, len akosi 
ako v polospánku Ty bojazlivo hladíš moju 
hlávku a keď Ti nesiem k hrobu novú zvesť, 
Ty mlčíš, mlčíš, nedáš odpoveď. Bolo Ťa, 
Rudko, ešte tu treba, ťažký bol rôčik pre 
nás bez Teba. Ó, Pane večný, udeľ mu sväté 
milosti a prijmi ho, prosíme do večnej bla-
ženosti.
Dňa 25. februára 2022 
odišiel do večnosti

Rudolf Omasta
z Clementisovej ulice.

S nehynúcou láskou 
a vďačnosťou mu vypro-
sujú Božie milosti a več-
ný pokoj jeho šľachetnej 
duši manželka Hanka, syn Rudko s rodi-
nou, dcéra Marianka s rodinou, súrodenci, 
kmotrovci, príbuzní, priatelia a susedia.

...
V žiadnom slnku nie je toľko jasu, kvetov 
toľko v žiadnej lúčine, v žiadnom poli toľko 
zlatých klasov, čo je lásky v srdci matkinom.
Dňa 10.februára uplynu-
lo deväť rokov ako nás 
opustila mama, stará 
a prastará mama 

Emília Šandorová
S láskou na Teba spomí-
na dcéra Janka s rodinou 
a ostatná rodina.

...
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez 
Teba žiť. Láska však smrťou nekončí a v na-
šich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 12. februára sme si pripomenuli 
smutné prvé výročie 
úmrtia našej milovanej

Anny Harvankovej
S nehynúcou vďakou 
a láskou spomína dcéra 
Ľubka s rodinou, syn Ján 
s rodinou, vnúčatá, prav-
núčatá a ostatná rodina.

...
Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že ste 
niekde tam. Pri tom pohľade si slzy utiera-
me a na Vás obidvoch s 
láskou spomíname.
Dňa 28. januára uplynulo 
dvadsaťdva rokov, ako 
nás opustila naša drahá 
manželka a matka

Marta Buvalová

S láskou a bolesťou v srdci spomína man-
žel, dcéra Deniska s manželom, syn Mar-
tin s priateľkou, syn Marek s manželkou, 
vnúčatá Miško, Oliver a Adamko, svokra, 
švagrovia a švagriná s rodinou, súrodenci 
s rodinami, kmotrovci s rodinou a ostatná 
rodina a priatelia.
Dňa 16. februára sme si pripomenuli 
smutné deviate výročie 
úmrtia nášho milované-
ho otca 

Jozefa Buvalu
S bôľom v srdci spomína 
manželka, syn Vladimír, 
synovia Jozef a Ján s 
rodinami, dcéra Alena, 
kmotra s rodinou a os-
tatná rodina.

...

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, 
úcta a spomienky v srd-
ciach zostávajú.
Dňa 21. februára si pri-
pomenieme šestnáste 
výročie úmrtia našej mi-
lovanej  

Anny Vojtkovej
S hlbokým zármutkom si 
na drahú Hanku spomí-
na manžel, deti a kolegovia z obecného 
úradu.

...

Oci, bol si ten najpriebojnejší človek. Ukázal 
si nám, ako byť silný v srdci, mysli a duši a 
zároveň v seba stále veriť. Bol si to práve ty, 
kto nás naučil, že na tomto svete nič nie je 
nemožné. „Vďaka Ti, oci!“
Dňa 8.februára sme si 
pripomenuli smutné 
prvé výročie, kedy spán-
kom pokoja zaspal náš 
milovaný otec a starý 
otec 

Albert Lihan
S vďakou a láskou za 
jeho milujúcu náruč spo-
mínajú deti s rodinami.

...

Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska, úcta 
a spomienky v srdciach 
zostávajú.
Dňa 6. februára sme si 
pripomenuli nedožité 
85-te narodeniny milo-
vaného manžela

Ing.arch. Františka 
Mikloška

S láskou a úctou spomí-
na manželka

...

Rok ubehol ako voda, na Teba mamička 
zabudnúť sa nedá. Odišla si navždy, už Ťa 
nemáme, s úctou a láskou na teba spomí-
name.
Dňa 27. februára si pri-
pomenieme prvé výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamy

Anny Medveďovej
S večnou spomienkou 
v srdci spomína dcéra 
Emília a syn Jozef s ro-
dinami, vnúčatá Erik, 
Ivanka, Peter a Dášenka s rodinami, prav-
núčatá, krstné deti s rodinami, rodina 
Ďurčenková, Barníková, Nemcová, Broz-
manová, Rapčanová, Havašová, Suchá, 
Kubeková a Medveďová, ostatná blízka 
rodina a susedia.

...

Spomienky sú to najcen-
nejšie, čo máme. 
Dňa 1. februára uplynulo 
7 rokov, ako nás opustila 
naša drahá

Olinka Kubušová
S láskou a úctou spomí-
na celá rodina, kamarát-
ky a známi.
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Polomské novinky FEBRUÁR 2023

v celom jej doterajšom rozsahu poskytova-
ných zdravotníckych činností a za jej zara-
denie do siete kategorizovaných nemocníc 
II. úrovne 
1. Žiadame Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky zachovať Nemocnicu 
s poliklinikou Brezno, n.o. v celom jej do-
terajšom rozsahu poskytovaných zdravot-
níckych činností (zdravotných výkonov a
služieb) aj v nasledujúcich rokoch, teda za-
chovať prevádzku všetkých jej doterajších
lôžkových, nelôžkových, ako i ambulant-
ných pracovísk a vytvárať k tomu vhodné
normatívne i materiálno-technické pod-
mienky. 
2. Žiadame Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky zaradiť Nemocnicu s
poliklinikou Brezno, n.o. do siete kategori-
zovaných nemocníc II. úrovne, a to predo-
všetkým, ale nie len, vzhľadom na faktor
geografickej dostupnosti ústavnej starost-
livosti príslušnej II. úrovne pre náš okres, v 
súlade s § 8 ods. 8 zákona č. 540/2021 Z.
z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej sta-
rostlivosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v platnom znení. Predmetné 
zákonné ustanovenie uvádza: „Ak by sieť
nemocníc II. úrovne vytvorená podľa odse-
kov 5 až 7 viedla k tomu, že by čas dojazdu 
pre niektorý okres presiahol 45 minút, tak
sa do siete nemocníc II. úrovne zaradí aj
nemocnica, ktorá má počet poistencov v
spádovom území menej ako 75 000 pois-
tencov a ktorej zaradením klesne čas do-
jazdu v tomto okrese pod 45 minút.“ 
3. Dávame Ministerstvu zdravotníctva 
Slovenskej republiky na vedomie, že zá-
sadne nesúhlasíme so zaradením Nemoc-
nice s poliklinikou Brezno, n.o. do I. úrov-
ne nemocníc, a to predovšetkým z týchto
dôvodov: Odbor kategorizácie ústavnej
starostlivosti a nemocníc Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky bez
predstavenia náležitých výpočtov uviedol,
že geografická dostupnosť nášho okresu je 
34,84 min. (vážený priemer dojazdových
časov všetkých obcí v okrese Brezno do
najbližšej nemocnice II. úrovne, dojazdové 
časy obcí boli vážené počtom obyvateľov). 
Predmetný výpočet je však podľa nás cel-
kom nesprávny.
Okres Brezno má 30 sídel (1 mesto a 29
obcí), z ktorých až 17 obcí s počtom oby-
vateľov cca 23 260 má čas dojazdu do ne-
mocnice II. alebo vyššej úrovne, ak by Ne-
mocnica s poliklinikou Brezno, n.o. nebola
nemocnicou II. úrovne, cez 45 minút. Avšak 
v niektorých prípadoch až cez 1 hod. Ide o 
nasledujúce obce: Čierny Balog, Polomka,
Heľpa, Závadka nad Hronom, Pohorelá,
Pohronská Polhora, Šumiac, Michalová, Be-
ňuš, Bacúch, Braväcovo, Vaľkovňa, Osrblie,
Lom nad Rimavicou, Sihla, Drábsko a Jara-
bá. Ide o absolútnu väčšinu územia okre-

su Brezno, ktorý patrí medzi najväčšie na 
Slovensku. V zimnom období čas dojazdu 
zo samotného mesta Brezna s počtom 
obyvateľov cca 20 000 do Banskej Bystrice 
tiež zväčša presahuje hranicu 45 min., a 
to nerátajúc neraz dopravné zápchy vzni-
kajúce z dôvodu denného dochádzania 
obyvateľov nášho okresu za prácou do 
Banskej Bystrice. O zlej prechodnosti sme-
rom na sever, kde je najbližšia nemocnica 
príslušnej úrovne Poprad, alebo naopak na 
juh, kde je najbližšia nemocnica príslušnej 
úrovne Rimavská Sobota, ani nehovoríme. 
Tiež upozorňujeme, že FNsP F. D. Roosevel-
ta Banská Bystrica, od ktorej polohy sa pre-
dovšetkým odvíja faktor dojazdu pre náš 
okres, je nemocnicou vyššej úrovne, ktorá 
môže mať a bude mať problém pre obyva-
teľov nášho okresu kapacitne plniť úlohy 
regionálnej II. úrovne. Takto sú obyvatelia 
nášho okresu napr. oproti obyvateľom 
okresu Zvolen, Rimavská Sobota a pod. 
(kde sú nemocnice II. úrovne) diskrimino-
vaní. Vychádzame už z terajšej skúsenosti, 
kedy sú neraz obyvatelia nášho okresu pre-
kladaní z Banskej Bystrice do našej Nemoc-
nice s poliklinikou Brezno, n.o., ako nemoc-
nice, ktorá je ich spádovou nemocnicou. 
Obdobne v zimnej lyžiarskej sezóne a let-
nej turistickej sezóne sa nachádza v našom 
regióne omnoho viac osôb, ako je počet 
obyvateľov nášho regiónu. Teda váženie 
dojazdových časov počtom obyvateľov nie 
je tiež pre daný výpočet geografickej do-
stupnosti reprezentatívne. Do pozornosti 
Vám tiež dávame, že Nemocnica s poliklini-
kou Brezno, n.o. pôsobí v okrese Brezno a 
v priľahlých regiónoch v rôznych právnych 
formách už 48 rokov (od roku 1975) a počas 
tejto doby si vybudovala významné miesto 
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na-
priek obmedzeným finančným zdrojom 
v slovenskom zdravotníctve, vedenie ne-
mocnice v predchádzajúcich rokoch zre-
alizovalo z viacerých finančných zdrojov 
niekoľko významných investícií (suma do 
10 mil. eur) do zdravotníckej infraštruktú-
ry nemocnice. Nemocnica s poliklinikou 
Brezno, n.o. patrí v súčasnosti do pevnej 
siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej 
starostlivosti s urgentným príjmom I. typu 
a v rámci svojho regionálneho charakteru 
tiež patrí medzi centrá poskytujúce nepre-
tržitú intravenóznu trombolýzu u pacien-
tov s diagnózou náhlej cievnej mozgovej 
príhody, za liečbu tohto ochorenia získala 
aj diamantovú plaketu Eso Angels Awards.

- Petičný výbor

Petíciu môžete podpísať vo vestibule 
obecného úradu, v obchodných pre-
vádzkach v obci a zdravotníckych za-
riadeniach, alebo online na https://bit.
ly/3RmoNgV

Dňa 19.1.2023 mali zamestnanci obec-
ného úradu prednášku o používaní auto-
matického externého defibrilátora - AED. 
Tento prístroj, ktorý môže zachrániť život 
pri náhlom zastavení obehu sa nachádza 
aj v našej obci, a to konkrétne v budove 
lyžiarskeho strediska a v budove obec-
ného úradu, ten druhý sa umiestni na 
prednú stranu budovy od cesty, aby bol 
občanom prístupný 24 h 7 dní v týždni. 
Pri podozrení na zástavu obehu, pri vo-
laní tiesňovej linky 155/112, vás budú 
operátori navigovať na použitie tohto prí-
stroja ešte pred príchodom Záchrannej 
zdravotnej služby. Tento prístroj môžete 

použiť v prípade núdze. Naši zamestnan-
ci môžu byť nápomocní pri jeho použití. 
Milí občania, nemusíte sa báť použiť ten-
to prístroj, ktorý môže zachrániť život 
niekomu z vášho okolia, jeho použitie je 
veľmi jednoduché a za asistencie ope-
račného strediska na tiesňovej linke zá-
chrannej zdravotnej služby vám krok za 
krokom povedia, ako máte postupovať. 
Prístroj je chránený kamerovým systé-
mom a alarmom, takže jeho odcudzenie 
za iným účelom ako poskytnutie prvej 
pomoci bude trestné.

K.Kohútová

Používanie automatického externého defibrilátora - AED.

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NSP BREZNO, N. O.
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Úspešný ročník
Takže máme tu koniec asi mojej najdlhšej, najťažšej a najúspeš-
nejšej sezóny a patrilo by sa ju trochu zhodnotiť. Ciele neboli 
pevne dané, a chcel som sa hlavne zoznámiť s novými disciplí-
nami a súťažami, na ktorých som sa doposiaľ nezúčastnil a ob-
divoval ich len z videí. Popri tom sa samozrejme zúčastňovať 
už aj na odskúšaných a dobre známych tratiach. Začal som už 
klasiky v marci súťažami v Českej republike, konkrétne Zimný 
železný hasič Veľké Karlovice a Zimné TFA Metylovice. Začínať 
sezónu skôr je fajn, pretože si človek skúsi, ako na tom po zime 
je a trochu sa rozhliadne, kto nový pribudol. Obe súťaže zhodne 
3. miesto a vyškolenie od domácich borcov na začiatok sezó-
ny nebolo zlé. Prvá pre mňa veľká skúška nasledovala 1. mája
na skoro domácej trati v areáli Dolní oblasti Vítkovíc v Ostrave.
Bolo to druhýkrát, čo som sa postavil na štart, ale prvýkrát sa mi 
túto trať podarilo dokončiť. Celkové 10. miesto a 3. miesto v ka-
tegórii dobrovoľných hasičov bolo pre mňa veľkým zadosťuči-
nením, motiváciou do ďalšej časti sezóny. Súťaž v Ostrave spolu 
s ďalšími českými mestami bola zaradená do Českého pohára
v disciplínach TFA. Tento rok sa mi podarilo odbehnúť všetky 4 
kolá a dokonca na poslednom finálovom kole v Kroměříži, asi v 
jednom z najhorších počasí čo som zažil, skončiť na 3. mieste
celkovo a len 4 sekundy za celkovým víťazom ligy Pavlom Kuří-
kom, ktorý patrí k svetovej špičke. Pre mňa osobne to je asi môj 
najhodnotnejší výsledok a dôkaz dobre načasovanej formy na
ten týždeň. Píšem konkrétne o 3. septembrovom týždni, kedy
Kroměříž bol na pláne v stredu a cez víkend 17.9. TFA Banská
Bystrica. Asi najväčšia a najznámejšia akcia tohoto typu na Slo-
vensku. Tohoto roku síce po dvojročnej pauze s menšou účas-
ťou, ale kvalitou si držala priemer s minulými ročníkmi. Tento
článok je plný NAJ, ale asi to k tomuto roku patrí a pre mňa to
bola jednoznačne najemotívnejšia súťaž. Podarilo sa mi vyhrať
a poraziť niekoľkonásobného víťaza a síce už pomaly veterána, 
ale stále vo výbornej forme súťažiaceho Marcina Zdziebla z Poľ-
skej republiky. Ako som spomínal v úvode, tento rok podobne
ako na konci minulej sezóny som skúšal novú disciplínu pod
názvom FCC (Firefighter Combat Challenge), ktorá sa snaží čo
najlepšie nasimulovať situácie pri reálnom zásahu hasičov. Na
Slovensku sa zatiaľ s podobnou súťažou nestretnete (ale niečo
sa už chystá...) preto bolo potrebné vycestovať do zahraničia.
Ja som sa tento rok zúčastnil na súťažiach v Poľsku a Rakúsku.
Už teraz môžem povedať, že v svetovej konkurencii, pretože
chalani, s ktorými som súťažil sa v októbri zúčastnili na maj-
strovstvách sveta v USA. Darilo sa mi pomerne obstojne, ale
na pódiové umiestnenie to nestačilo. Najbližšie k tomu bolo 6.
miesto, ktoré sa mi podarilo dosiahnuť v rakúskom Tullne. Av-
šak v tomto ročníku som sa tradične zameral aj na domáce sú-
ťaže a väčšinou zaradené do Slovenskej ligy železných hasičov, 
ktorú sa mi tento rok podarilo vyhrať. Vyhral som 9 z 10 ligových 
kôl a môžem povedať, že minimálne zo začiatku to bolo veľmi
príjemné, konečne sa mať s kým po dlhej dobe ponaháňať a
zasúťažiť si. Súťaže zaradené do ligy boli naprieč celým Sloven-
skom od Liptovskej Tepličky cez našu domácu Polomku (kolo v 
Polomke sme organizovali v rámci Horehronského poháru TFA
na námestí v Brezne) až po Zeleneč a trvali od konca mája až
do začiatku novembra. Myslím si, že liga je dobrou reklamou na 
ukážku čoho sú hasiči (či už dobrovoľný alebo profesionálny) na 
Slovensku schopní. A tak ako som sezónu začal, skôr tak som aj 
ukončoval medzi poslednými. Tri záverečné súťaže, ktoré som
odbehal na akademickej pôde, sa mi podobne podarili vyhrať.
Išlo o Akademické majstrovstvá českej republiky v TFA, kde sa
po dlhšom čase zase zišla kvalitná kopa pretekárov. V našom
športe je 11 stotín nič, ale aj to občas rozhoduje a v tomto prípa-
de sa šťastena obrátila na moju stranu. K titulu akademického
majstra na tento rok som ešte pridal víťazstva na študentských 
železných hasičoch v Ostrave a vo Zvolene. Tým som zakončil
túto sezónu a začal sa sústrediť na ďalšiu. Celkovo som sa tento 
rok zúčastnil na 29 súťažiach, z čoho sa mi 17 podarilo vyhrať.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali a snažili sa mi 
pomôcť. Ale v dnešnej dobe by nič nešlo bez peňazí a podpory 
z iných ako vlastných (študentských) zdrojov. Preto najväčšie
Ďakujem patrí Občianskemu združeniu Hasič, pod ktorým sa
môžem zúčastňovať na súťažiach a obci Polomka.

M.B

V sobotu 4.2.2023 bola  telocvičňa v Závadke nad Hronom 
dejiskom turnaja futbalovej prípravky U9 za účasti družstiev 
z Heľpy, Beňuša, Brezna, Čierneho Balogu a Polomky.
V prvom zápase naša prípravka nastúpila proti Breznu. Naši 

mali celý čas navrch, no do vedenia sa dostali až po vlastnom 
góle hráča Brezna. Na konečných 2:0 upravil Paľko Trojan, 
a tak sme sa tešili z prvého víťazstva. 
V druhom zápase bola naším súperom Heľpa. Tento duel bol 

vyrovnaný, vypracovali sme si niekoľko sľubných príležitostí, 
no žiaľ, nepodarilo sa nám skórovať. Heľpa strelila jediný gól 
a tak sme prehrali 0:1. 
V treťom zápase proti Beňušu sme hneď v úvode strelili rých-

le góly. Paľko Trojan sa presadil 4 krát a jeden gól pridal Rasťo 
Ďurčík. Vyhrali sme s konečným výsledkom 5:1.
A na záver bol naším súperom Čierny Balog. Vo vyrovnanom 

zápase strelil Paľko Trojan dva góly, vyhrali sme teda 2:0. 
Na turnaji sme obsadili druhé miesto, chcem chlapcom za-

gratulovať k peknému umiestneniu a zároveň vyzvať deti, 
ktoré by mali záujem o tento šport, nech sa k nám pridajú.      

Roman Kohút  

Prvé kolo LESY Ski Cup 
22. januára 2023 sme sa zúčastnili na

pretekoch Horehronskej ligy LESY Ski
Cup ZSL prvého kola v lyžiarskom stre-
disku Mýto Ski & Bike. Na lyžiarskych pre-
tekoch medzi cca 400 pretekármi boli aj
pretekári z nášho lyžiarskeho oddielu. Po 
tvrdej letnej, jesennej príprave a, samo-
zrejme, aj zimnej už aj v našom stredisku 
Polomka Bučnik, sme s netrpezlivosťou
čakali, ako sme trénovali. Medzi najlep-
šími vo svojich kategóriách sa umiestnili
Kristínka Tabernausová na treťom mies-
te, Gáborová Ela a Šuchaň Matúško na
štvrtom mieste,  Šuchaň Jakubko a  Riško 
Frgelec boli siedmi, Timejka Petrovičová
na trinástom mieste a Karolínka Taber-
nausová šestnásta. Medzi open sa najviac 
darilo Patrikovi Hrablayovi, ktorý skončil
na druhom mieste. Všetkým srdečne bla-
hoželáme a ďakujeme za vzornú repre-
zentáciu oddielu a Obce Polomka. 

Ing. Jagerčík Marián

Netrvalo dlho a po letných prázdninách nám 
september zaklopal na dvere. S prvými školskými 
povinnosťami, pre rodičov rodičovskými, sme sa 
museli zamyslieť nad pokračovaním lyžiarskeho 
krúžku pod Lyžiarskym oddielom LO HST Polom-
ka - Bučník. Predchádzajúce ročníky nevychádzali 
celkom podľa našich predstáv, a to z toho dôvodu, 
že sme nemali vlastný kopec a deti museli cestovať 
do iných, vzdialenejších lyžiarskych stredísk. Efekti-
vita a výdrž rodičov sa blížili k nule. Aj nám sa tým 
trochu komplikuje situácia, nakoľko naši pretekári 
trénujú na Mýte pod Ďumbierom, a pretekajú po 
celom Slovensku.
Keď sa ma Zitka v septembri spýtala, či do toho 

ideme, ja som trochu zaváhal... Ale len trochu. A tak 
sme krúžok za výdatnej pomoci všetkých zaintere-
sovaných naštartovali. Záujem bol pozoruhodný. 
Najviac nás prekvapila „pohybová zdatnosť“ detí. 
Každým kotúľom, premetom a hlavne húževna-
tosťou i chcením nás presviedčali, že naša snaha 
má význam. Každý je iný, a nie z každého vyrastie 
profesionálny športovec. My sme sa však rozhodli 
odtrhnúť deti od televíznych obrazoviek či mobilov 
a ukázať im krásu športu.

Zima je aká je, ale kde je vôľa, tam je cesta. A tak 
sa po covidových rokoch podarilo spustiť lyžiarsky 
vlek aj v Polomke. To nás len čakalo prekvapenie, 
keď sme zbadali našich malých športovcov na ly-
žiach. Netrvalo dlho a prišli prvé pády, únava, avšak 
narástla chuť lyžovať. Neveril som, že deti v dnešnej 
pohodlnej dobe dokážu toľkokrát spadnúť, po-
staviť sa a s úsmevom pokračovať opäť. Keď som 
ich videl prísť na tréning znovu a znovu, bol som 
príjemne prekvapený. Vtedy som pochopil, že keď 
vládzu ony, musíme aj my dospelí. Týmto by pre 
nás mali byť deti príkladom. V krúžku máme aj deti 
z iných dedín, zo Závadky či z Beňuša, a každý svo-
jou trochou prispieva k činnosti či už klubu alebo 
krúžku. Obec Závadka napríklad poskytla pre klub 
obecnú plaváreň. Nie je jednoduché v dnešnej 
uponáhľanej a predraženej dobe športovať. Preto 
patrí moja veľká vďaka každému, kto podporil a 
podporí naše športujúce deti.
Osobitne sa chcem poďakovať pani starostke, 

vždy ochotným a ústretovým vlekárom, trénerom, 
ale hlavne rodičom, bez ktorých by toto všetko ne-
fungovalo.

M.T + foto 

Lyžiarsky krúžok a LO HST Polomka - Bučník ...V PLNOM PRÚDE

Futbalová prípravka na halovom 
turnaji Bamu Cup

Vyhodnotenie kategórie staršie žiačky na 
3. mieste Kristínka Tabernausová 

Foto: LO Mladosť B. Bystrica
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Čas vianočný, keď sa nám mnohí snaži-
li zahrať na city, aby rozozvučali struny 
štedrosti, už pominul. Je znepokojujúce, 
kde všade peniaze chýbajú. Aj vy máte 
pocit, že peňazí je dosť, ale v nespráv-
nych vreckách?
Blíži sa čas vyrovnať sa so štátom a od-

viesť dane. Začnú sa ozývať rôzne orga-
nizácie so žiadosťou o podporu našimi 
dvomi percentami. Aj OZ TREND je jed-
nou z nich a budeme radi, ak sa rozhod-
nete podporiť jej činnosť a poukážete 2% 
svojej dane na verejnoprospešné aktivi-
ty. Financie, ktoré poukážete v tomto 
roku našej organizácii, chceme po-
užiť na obnovu historickej kultúrnej 
pamiatky – barokovej kazateľnice 
v miestnom kostole. Môžeme tak urobiť 
v spolupráci s farským úradom a v súlade 
so zákonom. Teda tohtoročné peniaze 

musíme použiť na verejnoprospešný účel 
do 31.12.2024.
Asignovaná daň nie je charita. Je po-

vinnosťou každého odvádzať štátu daň 
z príjmu. Z tejto dane odvádzame 98% 
do štátneho rozpočtu a o dvoch per-
centách môžeme rozhodnúť kto, kde 
a ako ich použije, samozrejme na verej-
noprospešné ciele. Je možné poukázať aj 
3% z dane v prípade, že daňovník priloží 
potvrdenie od neziskovej organizácie (či 
organizácií), že ako dobrovoľník pre ňu 
pracoval minimálne 40 hodín bez nároku 
na odmenu.
Rodičia zvyčajne podporujú aktivity 

svojich detí. Mnohí podporujú zdru-
ženia na pomoc chorým a zdravotne 
znevýhodneným. Je možné podporiť aj 
kluby, kde sa sami môžeme realizovať, 
niečo naučiť, stretávať sa s ľuďmi, rozví-

jať svoju komunitu a byť spoločne pro-
spešní iným. Ak nepoukážeme časť dane 
žiadnej organizácii, naše 2% sa rozplynú 
v štátnom rozpočte. Je na nás, ako sa roz-
hodneme, kam poukážeme malú čiastku 
svojej dane, aby sa použila zmysluplne. 
A môžeme aj celých 100% odviesť štátu 
a veriť, že tí čo ho spravujú, naše peniaze 
použijú správne. Je čas rozhodnúť sa.
M. Heretová
Organizácie z našej obce, ktoré sa re-

gistrovali na príjem asignovanej dane
v roku 2023 a údaje potrebné k pouká-
zaniu 2%:
-Tradície, rozvoj, ekológia našej dedi-

ny (TREND), Polomka, 976 66, Ždiarska
735/12,
IČO:35986620
-Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team

Polomka-Bučník, Komenského 500/112,

Polomka 97666 IČO:42308411
-Pumpa fit-klub Polomka, Komenského

348/2, Polomka 97666 IČO:42187958
-Coburgovci na Slovensku, Komenského 

445/73, Polomka 97666 IČO:53697898
-Rodičovské združenie pri Základnej

škole v Polomke ZŠ, Komenského 34, Po-
lomka 97666 IČO:37832328
-Občianske združenie HASIČ, Štúrova

715/87, Polomka 97666 IČO:42306604
-Spolok pre obnovu kultúry a tradícií

BREZINKY, Clementisova 546/7, Polomka
97666 
IČO:42303907
-Spolok pre obnovu dediny, Kukučínova 

64/3, Polomka 97666 IČO:37820150
-Spolok HOMÔLKA, Janka Kráľa 10, Po-

lomka 97666 IČO:42312841
-Posledné domy, Záhradná 105/27, Po-

lomka 97666, IČO:35570423

Neúprosne beží čas. Prešlo desať 
rokov. Milan Šuchaň Tuli chýba nám 
všetkým. Všetkým, s ktorými pracoval, 
pôsobil ako folklrorista, ľudový umelec 
a remeselník, country hudobník a spe-
vák, ale aj tým, ktorých vozil v autobuse. 
Lebo mal rád ľudí a ľudia mali radi jeho. 
Brezinky a Tulibanda pripravili spomien-
kový program v čase výročia a v čase 
fašiangovom, ktorý mal Milan veľmi rád. 
Že mal Milan veľa fanúšikov, svedčalo aj 
to, že vstupenky sa predali rýchlosťou 
blesku.

V sobotu 4. februára 2023 sme všetci 
zúčastnení prežili neuveriteľný zážitok. 
Skĺbenie spomienok, fotografií a videí 
z vystúpení doma i vo svete, premieta-
ných na plátne, z ktorých naskakovala 
husia koža a do duše sa vkrádal smútok, 
s veselými zábavnými scénkami na ja-
visku, ktoré pripomenuli čas fašiangový, 
bolo vyvážené s veľkým citom a empa-
tiou. Tulibanda naživo so všetkými pies-
ňami, v ktorých si pamätáme Milanov 
nezabudnuteľný hlas tomu dodala ten 
správny punc. 

Darovať? Poukázať? Rozhodni sa!

Spomínali sme na Tuliho
Andrea Bošela nám svojím vystúpením 

pripomenula, že Tuli rád zabŕdol aj do 
operných vôd, keďže mu to široký záber 
jeho talentu dovoľoval. Nádherný duet 
tenoristu Andrea Bocelliho Vivo per lei 
v podaní Milana a Andrejky, za slobodna 
Kirschovej, spôsobil nejednému divá-
kovi zimomriavky po tele. Andrejka si 
zaspomínala aj na svoje dirigentské za-
čiatky po boku Milana a Breziniek. Svo-
ju prvú dirigentskú paličku vystrúhanú 
z dreva, ktorú jej Milan daroval, opatruje 
dodnes.

Úsmevné scénky na javisku striedali 

spomienky. Tulibanda si zaspomínala 
ako vôbec vznikol ich názov, na množ-
stvo vystúpení a zájazdov, na príbehy na 
nich prežité. Mužská spevácka skupina 
si zaspomínala na svoj vznik ( ktorý majú 
presne zaznamenaný v kronike vedenej 
Milanom). Nezabúdajú ani na odvtedy 
neporušený zvyk, po každej skúške ísť ,, 
snovať plány do budúcnosti“ do pohos-
tinského zariadenia. A chlapci, teraz už 
chlopi si pripomenuli, ako ich Tuli učil 
hrať a spievať. A všetci svorne spomínali 
na jeho neopakovateľný humor.

Záverečné číslo ako starí Brezinkári 

mali naučiť mladých z Bratislavy, ktorí 
sa na Polômke ocitli na krompakovej 
brigáde, nám mnohým pripomenulo, že 
všetky naše vedomosti, um a zručnosti, 
ktoré neodovzdáme mladým, raz vyjdú 
navnivoč.

Nádherné predstavenie, nádherný 
zážitok plný emocií, ktorý bude v nás 
rezonovať ešte dlhý čas, sme zažili v kul-
túrňaku vďaka Brezinkárom, Tulibande 
a hlavne Marte Pisárovej, ktorá to všetko 
,,spískala“. Ďakujeme všetkým účinku-
júcim, všetkým, ktorí akokoľvek priložili 
ruku k dielu a taktiež všetkým divákom, 
ktorí si prišli zaspomínať na nášho neza-
budnuteľného Milana Šuchaňa Tuliho. 
Ešte raz všetkým veľká vďaka.

Diana Ďurčenková,
foto: Samuel Maruškin


