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Dnes v čísle
FAŠIANGY NA BUČNIKU

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
DETÍ V CDR POLOMKA

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

MÁME MAJSTERKU SVETA
V SKIALPINIZME

ŠIESTY ROČNÍK LESY SKI CUP
2023 JE ZA NAMI

Dňa 16.2.2023 sa uskutočnilo zasadnutie Obec-
ného zastupiteľstva v Polomke. Starostka obce 
privítala poslancov na zasadnutí , ktoré bolo 
zvolané podľa zákona SNR o obecnom zriadení 
č. 369/1990 Zb. Prítomní boli všetci poslanci, čím 
bolo zasadnutie uznášania schopné.
Poslanci nemali k programu žiadne pripomien-

ky, bol všetkými hlasmi schválený. Starostka obce 
predložila návrh, aby do návrhovej komisie boli 
zvolení poslanci: Doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD, 
MUDr. Dušan Maruškin, Mgr. Ivana Šandorová. 
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová 
komisia bola jednomyseľne zvolená. Vedením 
zápisnice z rokovania stanovila Janku Hebeňovú 
a Dianu Ďurčenkovú. Za overovateľov správnosti 
zápisnice z rokovania stanovila Erika Michalca 
a Ivanu Rozložnú.         
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie sprá-

vu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
a kontrolnej činnosti a správu o kontrolnej činnos-
ti za rok 2022.
OO PZ predložilo správu o vývoji kriminality. 

Starostka obce informovala poslancov o prípra-
ve stretnutia starostov Horehronia, na ktorom sa 
vznesie požiadavka väčších intervalov vysielania 
policajných hliadok po Horehroní. Poslanci schvá-
lili plán podujatí na rok 2023 tak, ako bol predlože-
ný a zobrali na vedomie správu o výsledku inven-
tarizácie za rok 2022. Podľa predloženého návrhu 
Rozpočtové opatrenie č.1/2023 bolo potrebné 
schváliť: povolené prekročenie a viazanie príjmov, 
a to: prekročenie na položke výnos dane z príjmov 
vo výške 60 000,00 €, povolené prekročenie a via-
zanie výdavkov, a to prekročenie na položke trans-
fery SZUŠ vo výške 60 000,00 €. Obecné zastupiteľ-
stvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 tak, 
ako bolo predložené. Poslanci sa zaoberali aj vy-
hodnotením Komunitného plánu sociálnych slu-
žieb obce Polomka za rok 2022. Obec v roku 2022 
poskytovala terénnu opatrovateľskú službu pre 
27 osôb. Službu zabezpečovalo 15 opatrovateliek. 
Zamestnanci OcÚ boli nápomocní pri vybavovaní 
umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb pre 
osoby odkázané na sociálnu službu. Stravovanie 
starších a odkázaných osôb sa poskytovalo for-
mou rozvozu obedov do domácnosti. Integráciu 
detí vo výchovno-vzdelávacom procese zabezpe-
čovali riaditeľky škôl aj prostredníctvom asisten-
tov učiteľov. Zmyslom komunitného plánovania 

je v obciach aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie 
poskytovania sociálnych služieb spoločným koor-
dinovaným postupom. Cieľom je aj posilňovanie 
sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce 
a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej 
izolácii jednotlivcov a skupín. Sociálna služba je 
činnosť poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociál-
nej situácii. Budeme sa snažiť vyvíjať aktivity, aby 
v obci aj naďalej bola zabezpečená TSP, a to aj for-
mou zapojenia sa do projektu. Je úmysel vybudo-
vať v obci zariadenia pre seniorov, predbežne s ka-
pacitou 30 osôb. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Polomka 
na obdobie 2023 – 2030.
Pre potreby rozvoja cestovného ruchu v Polomke 

poslanci schválili vstup do oblastnej organizácie 
cestovného ruchu. Zaoberali sa aj výzvou na elek-
tro-nabíjacie stanice z programu VSP Horehron. Je 
tam 5% spoluúčasť obce. Do projektu sa zapojila 
už Závadka nad Hronom a Beňuš, avšak zastupi-
teľstvo túto výzvu neprijalo.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku poplatkov 

a platieb za služby vykonávané obcou nasledov-
ne: daň za verejné priestranstvo – 7,00 €/ deň ( 
tržnica ), poplatok za oznam v miestnom rozhla-
se – 2,00 €, poplatok za gratuláciu v miestnom 
rozhlase – 5,00 €, poplatok za inzercie a oznamy 
v Polomských novinkách – 3,00 €, poplatok za 
kopírovanie formát : A4 je 0,10c €, poplatok za 
kopírovanie formát: A4 obojstranne je 0,20 €, po-
platok za kopírovanie formát: A3 je 0,20 €, členský 
poplatok knižnica - 5,00 €, poplatok za sprístup-
nenie informácií: kopírovanie x počet strán + 
poštovné, poplatok za sprístupnenie informácií 
mailom -  5,00 €, prenájom priestorov v KD - 50,00 
€, platba za likvidáciu kalu zo žúmp do ČOV - 3,00 
€/m3 s DPH.
Následne sa poslanci zaoberali problémom 

urovnania pozemkov, žiadosťami občanov o od-
kúpenie pozemkov a žiadosťou o prenájom obec-
ných priestorov, zmenou webovej stránky obce, 
plánovaním nového územného plánu, potrebou 
vypracovania štúdie na nájomné byty a zmenami 
v projekte nadstavby MŠ. Starostka obce PhDr. 
Magdaléna Melagová poďakovala prítomným za 
účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukon-
čila.

D.Ď

Záujem sústredený na belosť kopca,
len jedno očko bokom zablúdi.
Varovné memento! Chlad odtiaľ vanie.
Cieľavedomých a šľachetných ľudí
osudová niť zauzlila sa do konca,
na perách zmrznuté posledné prianie.
Tu perspektíva koľajníc spája sa
s nádejnou perspektívou nekonečna,
tu pristaví sa pútnik a skláňa sa,
súcit úprimný vylievajú mračná.

M. Oceľová
Veľkonočné prekvapko

Komisia pre kultúru pri OZ v Polomke Vás pozýva
Kedy: 2.4.2023 o 14.00 hod.
Kde: Kultúrny dom a park
Čo Vás čaká: Ukážky výroby veľkonočných ozdôb rôzny-
mi technikami a športové súťaže pre malých i veľkých

Štatistické zisťovanie
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu 

SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych 
štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadvä-
zuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v 
domácnostiach už v rokoch 2005 až 2022 (EU SILC 2005 - 2022). 
Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systema-
tickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a život-
ných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava 
harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a
štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej 

únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie 
životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné 
porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie. Na Slovensku 
bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 446 samospráv, me-
dzi nimi aj Polomka. Do zisťovania je zaradených viac ako 7 000 
domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára do 21. júla 
2023.
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste / Vašej 

obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. 
Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iné-
ho uvedený aj kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného 
vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie a názory, 
ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú 
chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej 
štatistiky.

ŠÚ SR B. Bystrica

Buďme k sebe ohľaduplní!
Chceli by sme požiadať občanov, aby nevstupovali so psami 

na futbalové ihrisko, ale využívali radšej priestor kolbišťa. Na 
futbalovom ihrisku trénujú deti z futbalového klubu, z lyžiar-
skeho krúžku, cvičia žiaci zo základnej školy a chodia tam na 
prechádzky aj deti z materskej školy. Túto žiadosť píšeme preto, 
lebo v minulom roku sa na ihrisku vyskytovalo veľké množstvo 
exkrementov a je nepríjemné a nehygienické, aby sa v takomto 
prostredí pohybovali. Buďme k sebe ohľaduplní a neberme de-
ťom chuť športovať!  

Výbor TJ Tatran Polomka

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Varovné memento 



Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje 
na život už niet, zostalo prázdne miesto 
v dome a pár nedokončených viet... Ťaž-
ké sú slová útechy, keď príde čas rozlúčky 
a len spomienky zostávajú v nás....
Dňa 6. februára sme si pripomenuli 
prvé výročie úmrtia 
nášho milovaného

Milana Omastu
A láskou a vďakou spo-
mína manželka Jarmila, 
syn Patrik so Silviou, syn 
Michal s Martinou, dcé-
ra Renáta s Milanom, 
vnúčatá Michaela, Tobias, Elissa, sestra 
s rodinou a ostatná blízka rodina.

. . .

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, 
úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
Dňa 27. marca si pripomenieme piate 
výročie úmrtia

Jána Buvalu
S hlbokým zármutkom 
spomína manželka, 
dcéra Janka s manže-
lom, Diana s manželom 
a vnúčatá Emka, Max, 
Agátka a Janko.

. . .

Milovali sme ho a on miloval nás. Tú lás-
ku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 14. marca si pripo-
míname prvé výročie 
dňa, kedy bez rozlúčky 
odišiel náš drahý

Michal Koštiak
S láskou spomína 
manželka, dcéry Jar-
ka a Hanka s rodinami 
a ostatná rodina.

. . .

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa 
mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda 
svojím tokom plynie, krásna spomienka 
na Teba nikdy nepominie.
Dňa 29. marca si pri-
pomenieme 3. výročie, 
ako nás opustil milova-
ný manžel, otec, starý 
otec a dedo

František Mikloško
S láskou spomínajú 
manželka Magdaléna, 
synovia František, Jozef a Ján, vnúčatá 
Erik, Martin, Lívia, Zuzana a pravnúčatá 
Laura, Nelka a Jakub.

. . .

Osud je krutý, nevráti, čo vzal. Zostali iba 
spomienky, v srdci žiaľ.
Dňa 8. marca sme si pri-
pomenuli piate výročie, 
ako odišiel do večnosti

Rastislav Majerčík
S láskou spomína rodi-
na, priatelia a známi

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás 
mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa21. marca uplynul smutný rok, ako 
nás navždy opustila 
naša drahá

Emília Švidraňová
S láskou a úctou spomí-
na nevesta, bratranec, 
ostatná rodina a suse-
dia

. . .

Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska, 
úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
Dňa 16. marca si pripomíname 5. výro-
čie, ako nás opustil otec 
a starý otec

Pavol Polťák
S láskou a úctou spo-
mína manželka Mária, 
syn Peter, syn Rastislav 
s manželkou Martinou 
a vnuk Roland

. . .

Deň, čo deň chodím po dome s bláha-
ním, že tu niekde si a načúvam dávnej 
ozvene:Drahá, pomôž mi, kde si... Tu tvo-
ja milovaná rodina desať liet s pietou si 
Ťa pripomína a s láskou vďaky vzdáva na 
teba, prosíme, Pane, daj mu blaho neba.

Dňa 21. marca 2013 
odišiel do večnosti 

Štefan Švidraň
Už desať rokov s ne-
hynúcou láskou mu 
vyprosujú večný po-
koj manželka Helena, 
dcéry Marienka s manželom, Števka 
s manželom, Ľubka s manželom, vnú-
čatá i pravnúčatá.
V tichej modlitbe spomeňte si naň prí-
buzní a tí, ktorí ste ha mali radi.

. . .

Tak veľa informácií chceli by sme Ti, 
Janko, podať, no v Tvojej dimenzii málo 
znamená náš čas. Je možné, že naše žitie 
dalo sa Ti poznať, veď náš Pán počul kaž-
dý náš prosebný hlas. Už dvadsať rokov 
s úctou si Ťa pripomíname i vnuci Tvoji, 
čo chuť Tvojej lásky ešte nepoznali. Za 
pokoj, blaho duše tvojej prosíme, by ne-
zábudky pokolení Tvojich nikdy neuvädli.
Dňa 9. apríla si pripo-
menieme posledný tl-
kot srdca 

Ing. Jána Oceľa
Za jeho večné odpo-
čívanie v svetle Pána 
Ježiša Krista prosí man-
želka Mária, vnuci Ondrej a Michal, ne-
vesta Andrejka a sestra Anna s rodinou.
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Rada by som sa chcela takouto formou poďako-
vať všetkým občanom Polomky za zvýšené per-
centá separovanosti za rok 2022, tým pádom sa 
ponížila tonáž TKO (tuhý komunálny odpad)
Porovnanie: rok 2021 TKO - 395,65 ton
Miera separácie r.2021 45,61% poplatok na rok 
2022 -18 EUR/tona TKO
Rok 2022 TKO - 371,80 ton
Miera separácie r. 2022 52,68% poplatok na rok 
2023-15 EUR/tona TKO
Ako vidíte, každým rokom sme na tom lepší 
v miere separovanosti a ponížení TKO, za čo 
Vám všetkým separujúcim ĎAKUJEM!
Už počujem, ako sa z každej domácnosti ozýva-
jú hlasy, možno aj nadávky, že ideme platiť za 
tonu TKO menej ako po minulé roky a vyrubený 
poplatok za TKO je vyšší ako v predchádzajúce 
roky, čiže jasná nepriama úmera! Vysvetlenie je 
jednoduché a každému by malo byť aj zrejmé, 
nakoľko sa nie v malej miere zvýšili poplatky za 
el.energiu, vodu, pohonné hmoty ...a nám sa to 
odzrkadlí vo vyšších faktúrach za uloženie od-
padu na skládky ako aj za ďalšie zhodnotenie 
recyklovaného odpadu, na ktorom sa zo zákona 
musíme podieľať.
Budem rada, ak aj naďalej budeme všetci poc-
tivo triediť a separovať odpad a o rok budeme 
mať znovu o nejakých 7-10% viac mieru separo-
vanosti a o 25-30 ton nižšiu tonáž za TKO a ne-
budeme musieť opäť zvýšiť poplatok. Myslím si, 
že by sme to spoločným úsilím vedeli aj docieliť, 
veď pôjdy a pivnice ste si už určite „preseparo-
vali“ počas pandémie, kde bola skoro každá ro-
dina minimálne raz na 10 dní „uväznená“ doma, 
či?:) Záverom už len jedná malá rada. V každej 
domácnosti, hlavne vo viac početnejšej by mal 
byť jeden člen rodiny, ktorý bude nepísaným 
a neplateným „správcom“ kuka nádoby s TKO a 
občas vykoná priebežnú „revíziu“, či tam zvyšok 
rodiny neprihodil, niečo, čo tam nepatrí. Mal by 
si osvojiť heslo-dôveruj, ale preveruj!:) Každá 
plechovka, či obal z mlieka, džúsu nám pomôže 
znížiť TKO a zvýšiť percento separovanosti.
Opakovanie je matka múdrosti -separujeme 
tieto komodity:
Papier a lepenka – letáky, časopisy, knihy-
-zviazané do balíčkov. Lepenku-krabice väčšie,
menšie-rozložené a previazané. Nepatrí sem-
-špinavý, mastný, drobný(ústrižkový-drobný)
papier, ani obal z pizzy.
Sklo – číre aj farebné-sklenené fľaše od alkoho-
lu, poháre od kompótov všetko bez vrchnákov 
a zvyšku kompótu, či iného obsahu. Vrchnáky
patria podľa druhu do plechoviek alebo do tvr-
dých plastov(zo sviečok alebo kozmetiky). Ne-
patrí sem – porcelán, lepené sklo, zrkadlo.
PLASTY – pre rýchlejšie a ľahšie uskladnenie
plastov každá domácnosť s trvalým pobytom
obdržala od obce žltú 120l kuka nádobu aj so

štítkom, čo sa za plasty považuje a čo treba do 
nádoby uskladniť.
PET fľaše sú už zálohované, ale zvyšné ako sú 
od drogérie, aviváže, šampónov, saponátov ale 
aj od kečupov, tekutých mydiel, rôznych štiav 
a pod.-všetko čisté bez zvyškov obsahu.
Sem patria aj čisté kelímky od jogurtov, masiel, 
nátierok, obaly z ovocia, ale aj bandasky od 
destil. vody, čisté fólie biele ,farebné, aj strečo-
vé, igelitové tašky, 
Tvrdé plasty - poškodené vedrá, lavóre, kveti-
náče, prepravky od ovocia a nápojov. Nepatrí 
sem – znečistené plasty, obaly, fólie, linoleum, 
guma, kabelky, plastové nádoby znečistené 
olejovými a ropnými látkami.
Ľahký kov-všetky druhy plechoviek od nápo-
jov, paštét, rýb, omáčok- všetko čisté bez zvy-
škov obsahu, vrchnáky zo zaváranín, tak ako už 
bolo uvedené pri skle.
Ťažký kov- zvyšky pri oprave brán, záhradiek 
a pod.
VKM-(viacvrstevné obaly)- obaly od mlieka, 
smotán, džúsov-všetko čisté bez zvyšku obsa-
hu
Elektronika-čierna aj biela sa zbiera 2x ročne-
-vyhlasuje sa v obecnom rozhlase-väčšinou je
to na jar a jeseň. Patrí sem- televízory, mikro-
vlnky, práčky, chladničky, mrazničky, monitory, 
vysávače, lustre, el.káble, noč. lampy-proste
všetko, čo má elek. pripojenie-všetko komplet-
né nie len obaly!
VO-veľkoobjemový odpad- zbiera sa 2x roč-
ne-vyhlasuje sa v obecnom rozhlase. Patrí sem- 
nábytok-rozbitý na dosky, koberce, žalúzie,
záhradné hadice, záclony, staré odevy, obuv,
kabelky, sedačky, znečistené bandasky od rop-
ných látok, linoleum, porcelán. 
Opotrebované pneumatiky-bez diskov, si
každý občan môže kedykoľvek v čase otvore-
ného zberného dvora doviesť sám.
Dávam do pozornosti a na vedomie všetkým 
občanom, že od 6.3.2023 sú na zbernom
dvore nádoby na zber opotrebovaného jed-
lého oleja-občania si doma do plastových
nádob nazbierajú použitý jedlý olej a po
naplnení ho na zbernom dvore prelejú do
zbernej nádoby . 
PS: od budúceho odvozu kuka nádob s TKO
budú prebiehať námatkové kontroly- ak si
občan nájde pri bráničke napr. papier, krabice
od mlieka, džúsov, plechovky od rýb, sklenené 
a plastové nádoby-vedzte, že tam bola kontrola 
a vyhodený odpad nehádžte naspäť do kuka!,
ale ho vyložte pred dvor v čase zberu separo-
vaného odpadu.
Ďakujem, že ste si prečítali môj článok a ja sa
poteším, keď v kuka nádobách s TKO nenájdem 
nič, čo by som vyhodila

Piliarová Zuzana

Pozostalá smútiaca rodina, dcéra Drahomíra a dcéra Elena s rodinami a syn Jozef, 
úprimne ďakujú všetkým prítomným, ktorí 23. februára odprevadili na poslednej 
ceste našu drahú Annu Šuchaňovú, rodenú Tokárovú. Zo srdca ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Poďakovanie

Vážení občania! 
Sme v období, keď v nás prvé teplejšie slnečné 

lúče evokujú potrebu vyjsť do našich záhrad, 
aby sme ich po zimnom období upratali a pri-
pravili na prvé jarné práce. Medzi najčastejšie 
jarné aktivity patrí vypaľovanie suchej trávy a 
porastov, to sa i napriek sústavnému zdôraz-
ňovaniu o škodlivosti a nebezpečnosti tohto 
protiprávneho konania stalo naším „národným 
koníčkom“ v dôsledku čoho každoročne na-
rastá počet požiarov a samozrejme aj výška 
spôsobených škôd. Po zmene spoločenského 
usporiadania sa stretávame stále viac a viac s 
plochami pozemkov, o ktoré vlastníci nejavia 
záujem. Vlastníci a užívatelia sú pritom povinní 
sa starať o svoje pozemky a udržiavať ich najmä 
kosením. Každý obyvateľ je povinný ochraňovať 
majetok, podieľať sa na zveľaďovaní životného 
prostredia, udržiavať poriadok a správať sa tak, 
aby svojím konaním nepoškodzoval a neohro-
zoval ostatných. 
Vypaľovaním trávy a porastov sa odkrýva povr-

chová vrstva pôdy a urýchľuje sa erózia. Vypa-
ľovanie tiež narúša vývojové štádia mnohých 
drobných živočíchov a pri plošnom vypaľovaní 
môže dôjsť až k likvidácii ich celých populácií. 
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v jar-
nom období sú: nedbanlivosť, zakladanie ohňov 
v prírode, hra detí so zápalkami, odhodenie 
ohorku cigarety, úmyselné podpaľačstvo, no 

prím hrá úmyselné vypaľovanie porastov tráv 
a kríkov. 
Občania by si mali uvedomiť, že fyzickej oso-

be ktorá vypaľuje porasty hrozí v zmysle § 61, 
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov sankcia 
vo výške až 331 € a v blokovom konaní do výšky 
100 €. V prípade, že požiar spôsobí vyššie mate-
riálne škody, zranenie či úmrtie, môže byť vinník 
trestne stíhaný za všeobecné ohrozenie. 
Nemali by sme byť ľahostajní k dianiu okolo 

nás a ak ste sa stali svedkom nedovoleného 
vypaľovania porastov, je potrebné to ohlásiť na 
ohlasovňu požiarov (t. č. 112, 150, 158). Ak pri 
vypaľovaní už došlo k rozšíreniu požiaru, pokús-
te sa ho v počiatočnom štádiu, ak je to možné, 
uhasiť dostupnými prostriedkami (haluz, lopata, 
mokrá vrecovina a pod.). Dbajte na to, aby ste 
mali zabezpečenú únikovú cestu. Často sa dá 
požiar takto zlikvidovať už v jeho zárodku. Pozor 
na zadymenie priestoru! Chráňte si tvár vlhkou 
šatkou, vreckovkou alebo tričkom a čo najskôr 
opustite takýto priestor. 
Veríme, že týmito informáciami si získame Vašu 

podporu a podarí sa nám spoločne uchrániť 
prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoloč-
né úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže 
preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiarov bez veľkých morálnych 
a finančných strát.                           OR HaZZ Brezno

Poďakovanie všetkým občanom Polomky
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Fašiangy-čas zábavy, smiechu, 
veselosti, masiek, chutných šišiek, 
dobrej nálady a hudby. 
Toto všetko a ešte oveľa viac sa 

odohrávalo v piatok 17. 02. 2023 
v príjemnom prostredí reštaurácie 
Bumbaras v Polomke. Deti z CDR  
Polomka si pre svojich zamestnan-
cov a milých hostí z Banskej Bystrice: 
p. Patrika Trnku, p. Mareka Ondráša
a p. Mareka Modranského pripravili
skvelý fašiangový program s boha-
tou tombolou. 
Ako prvá priletela na metle Saxana

a všetkých hostí privítala. Zo sebou
si doviedla aj partiu svojich  kama-
rátov z ríše rozprávok, kúziel a fan-
tázie: Hermionu, Spidermana, Sne-
hulienku, Krásku a zviera, Majstra
N. Vážnosť tomu všetkému dodal
policajt Karol Hurka z Profesionálov,
ktorý rozdával blokové pokuty jed-
na radosť a na klobáske si samozrej-
me tiež pochutil. V druhom vstupe
sa predstavili fašiangové masky zo
skupiny Včielok na čele so Zvieracím 
detektívom, včielkou Majou, psíč-
kom a mačičkou, vodníkom, indiá-
nom, pirátom z Karibiku a všetko to

poupratoval a vydezinfikoval derati-
zér, aby mohla nasledovať fašiango-
vá zábava.
Fašiangové masky svojím progra-

mom a vystúpením všetkých poba-
vili a pozvali do víru tanca a dobrej 
hudby od DJ p. Bošeľu z Heľpy. Ne-
skôr sme si všetci spoločne pochutili 
na dobrej večeri obohatenej fašian-
govým punčom, šiškami, medovým 
krémešom a sladkosťami. A opäť 
sme sa zabávali, smiali, tancovali, 
spoznávali, rozdávali radosť jeden 
pre druhého. O to väčšou radosťou 
bolo odmeňovanie všetkých ma-
siek, ktoré sa umiestnili na prvom 
mieste /nedali šancu druhému 
miestu/. Deti CDR Polomka ďakujú 
všetkým svojim tetám, odbornému 
tímu, svojim „veľkým kamarátom 
z B. Bystrice“ za nádherne strávené 
piatkové popoludnie plné dobrej 
nálady, skvelých ľudí, príjemnej at-
mosféry, chutného jedla a všetkého, 
čo k fašiangom patrí. Ďakujeme, za 
krásny zážitok. Nezabudneme, o rok 
si to určite zopakujeme.

Deti CDR Polomka
a Martina Prčová

   Tak sa začalo naše fašiangové pose-
denie, ktoré sme pripravili pre našich 
členov Jednoty dôchodcov. Na začiat-
ku posedenia naša predsedníčka p. 
V. Kánová privítala všetkých členov,
ktorí sa zúčastnili na posedení. Naše
speváčky seniorky pripravili program
fašiangových piesní a hovorového slo-
vá na dobrú náladu. Po programe bolo 
občerstvenie, ktoré sme pripravili pre
našich členov. Niektoré naše členky

seniorky doniesli koláče, šišky a tiež aj 
pagáče, za ktoré sa chceme touto ces-
tou poďakovať. Nakoniec sme si všetci 
spolu zaspievali a porozprávali medzi 
sebou. Dúfame, že sme sa všetci dobre 
cítili, ktorí sme sa spolu stretli.
Ak nám dá Pán Boh zdravie, tak by sme 
si chceli znova zopakovať fašiangové 
posedenie aj na budúci rok.

V. Naniášová

   Čas fašiangový, čas radosti a veselos-
ti sa patrične oslávil aj na Bučniku. Na-
priek nie veľmi priaznivému počasiu si 
masky na lyžiach užili lyžovačku, nie-
ktoré bobovačku a niektoré sa šmýkali 
dole kopcom len tak po zadku. Na 
zahriatie si všetky masky vychutnali 
horúcu čokoládu v reštaurácii. Na rad 
prišiel tanec a zábava. Niekto sa ne-
hanbil sám, niekto si zatancoval s ro-
dičmi, avšak najdôležitejšie bolo, že 
sa každý dobre zabavil. Všetky masky 
bolo odmenené diplomom a malým 
darčekom, aký sa im najviac páčil. 

D.Ď

Dejepisná 
olympiáda

Nedávno naši dvaja žiaci Alex Fusek, 
deviatak, Tobias Omasta, ôsmak, 
pokúšali šťastenu v okresnom kole 
dejepisnej olympiády. Obaja nás 
slušne reprezentovali. Viac sa darilo 
Alexovi Fusekovi, ktorý v kategórii 
C, teda deviatackej, zabojoval a stal 
sa úspešným riešiteľom okresného 
kola. Podal slušný výkon, za ktorý si 
zaslúži uznanie.

ZŠ Polomka

Fašiangy na Bučniku

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožucha, zima mu bude

Fašiangový karneval detí 
v CDR Polomka 



      Štvrté kolo a záver šiesteho ročníka LESY Ski 
Cup 2023 zabezpečoval náš klub na  lyžiarskom 
stredisku Hlobišov pri Hronci v posledný februá-
rový týždeň. 
Do poslednej chvíle sme dúfali, že sa nám podarí 
zrealizovať posledné kolo pretekov pod názvom 
Horehronský Bučnik v domácom stredisku. Zvidi-
teľnili by sme obec, získali finančné prostriedky 
pre vlek a v neposlednom rade priblížili obyvate-
ľom obce vysokú úroveň týchto pretekov, ktorých 
sa zúčastňuje takmer celé Slovensko /priemerne 
300 pretekárov, športové kluby z Bratislavy, Žili-
ny, Martina, Kremnice, Ružomberka, Novej Bani, 
.....atď./. Snehové podmienky a vysoké nároky na 
pretekovú trať nám to však nedovolili.
Do  Hlobišova prišlo cez 260 pretekárov. Počasie 
nám prialo a snehové podmienky zniesli najvyššie 
kritériá. Naši členovia klubu, pomocníci a zamest-
nanci strediska nám pripravili vynikajúce pod-
mienky. Tak veľké preteky si vyžadovali mnoho 
organizátorov. Pomocnú ruku len na pretekoch 
priložilo cez 30 dospelých...Jagerčíkovci, Šucha-
ňovci, Frgelcovci, Gáborovci, Miškovci, Vengerov-
ci, Poštovci, Petrovičovci, Príboj, Tabernausovci, 
Hrablayovci, Kocúrovci, Vičanovci a kamaráti 
z iných klubov.
V 4. kole sme dosiahli pekné výsledky medzi star-
šími predžiačkami. Elka Gáborová skončila na 2. 
mieste a Karolínka Tabernausová 12. V starších 
predžiakoch Jakubko Šuchaň obsadil 7. miesto. V 

mladších žiakoch bol Riško Frgelec 4. V kategórii 
staršie žiačky skončila Kristínka Tabernausová na 
3. mieste a v kategórii starší žiaci Matúš Šuchaň
na 4. mieste. V kategórii open muži Patrik Hrablay 
obsadil 2. miesto a Viliam Vičan bol 4.
      V celkovom hodnotení po 4. kolách sme do-
padli veľmi dobre. Hodnotili sa len pretekári, ktorí 
absolvovali minimálne tri kolá pretekov. V rámci 
celej súťaže sme mali aj umiestnenia na pódiu. V 
kategórii staršie predžiačky Ela Gáborová obsadila 
2. miesto, v mladších žiakoch Richard Frgelec ob-
sadil 3. miesto a v starších predžiakoch bol Matúš 
Šuchaň na 3. mieste. U mužov Patrik Hrablay skon-
čil na 2. mieste. Pretekárov prišli podporiť aj pra-
covníci Lesov SR, na čele s Annou Kováč Sliackou
a samotným generálnym riaditeľom Ing. Jánom
Marhefkom, ktorý bol s celou organizáciou LESY
Ski Cupu nadmieru spokojný.
Okrem toho v celkovom hodnotení vo svojich ka-
tegóriách bola na 10. mieste Simonka Frgelcová,
Karolínka Tabernausová. Kristínka Tabernausová
skončila na 5. mieste a Jakub Šuchaň na 4. mies-
te. V kategórii open nás vzorne reprezentovali aj
manželia Jagerčíkovci.  Za náš klub sa pretekom
venovalo 13 pretekárov.
Všetkým pretekárom a  organizátorom  za vzornú 
reprezentáciu nielen lyžiarskeho oddielu, ale aj
našej obce, patrí jedno veľké poďakovanie.

M.Tabernaus + foto
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Slovenská reprezentantka v 
skialpinizme Marianna Jager-
číková sa stala majsterkou sve-
ta koncom februára v šprinte. 
Marianna v šprinte na španiel-
skej strane Pyrenejí v lokalite 
Boi Taüll získala pre Slovensko 
historicky prvú zlatú medailu z 
majstrovstiev sveta v skialpiniz-
me. 37ročná Marianna vo finále 
skončila pred Marianne Fatton 
so Švajčiarska a  bronz získala 
Francúzka Emily Harrop. Druhá 
Slovenka v štartovom poli Sára 
Machajova  skončila na 39. po-
zícii. Po získaní titulu majsterky 
Európy sa jej podarilo získať aj 
majsterku sveta, okrem toho je 
dvojnásobnou vicemajsterkou 
sveta za roky 2019 a 2021, vo 
svetovom pohári je jej bilancia 
na pódiu v jej kariére zatiaľ 3-4-

Dňa 19.2.2023 v poobedných 
hodinách usporiadala športová 
komisia obce Polomka Stolno-
tenisový turnaj. Do súťaže sa 
zapojilo celkovo 28 neregistro-
vaných hráčov. Súťažiacich sme 
rozdelili do 4 kategórií. Vekové 
rozpätie súťažiacich bolo od 9 
rokov do 67 rokov. Zapojili sa 
aj ženy a deti. Súťažiaci si dobre 
zahrali, zmerali si sily, šikovnosť 
a postreh. Diváci sa zabavili, 
povzbudili svojich favoritov a 
všetci spolu, sme prežili príjem-
né popoludnie. Ceny víťazom 
odovzdala starostka obce Po-
lomka PhDr. Melagová Magda-
léna. Všetkým zúčastneným ďa-
kujeme, víťazom blahoželáme 

a tešíme sa na ďalšie spoločné 
športové podujatia. Výsledky 
turnaja.
1 kategória: 
1 miesto Šiarny Peter
2 miesto Moťovský Robert
3.miesto Kováč Peter
2 kategória:
1 miesto Lakatoš Pavel
2 miesto Lihan Dušan 
3 miesto Kohút Roman
3 kategória:
1 miesto Olšavský Štefan
2 miesto Tokár Branislav
3 miesto Fusek Ján
4 kategória:
1.miesto Mišková Zdenka
2.miesto Miškov Martin
3.miesto Veselovská Nelka

Máme majsterku sveta v skialpinizme

2.  
Jagerčíková si poradila v kon-

kurencii 43 pretekárok z celého 
sveta. V šprinte ide o individuál-
ne preteky, spájajúce základné 

charakteristiky a techniky lyžo-
vania do kopca s pásmi, cho-
decký úsek s lyžami na chrbte a 
jeden zjazd.

D.Ď

Šiesty ročník LESY Ski Cup 2023 je za nami.

Stolnotenisový turnaj


