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Výzva pre občanov
Čo sa robí v dedine
Boli sme na výstave
Seniorky v Revúcej
Cenník lístkov na 
vlek
Buli sme na oslave

Prišiel Mikuláš

Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obec-
nom zriadení v znení neskorších zmien a do-
plnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva na deň:
15. decembra 2011 (štvrtok )  o17,00 hodine  
v budove kultúrneho domu  (obradná miestnosť)   
Program:
 1/   Otvorenie
 2/   Voľba návrhovej komisie
 3/   Správa o plnení uznesení obecného zastu-
piteľstva a kontrolnej činnosti
 4/   Plán kontroly pre rok 2012
 5/   Prerokovanie VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre rok 2012
 6/   Návrh rozpočtu obce pre rok 2012
 7/   Schválenie plánu práce obecného zastu-
piteľstva pre rok 2012

 8/   Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
 9/   Informácia o získavaní zdrojov z fondov EÚ
10/  Rôzne 
      - VZN obce Polomka č. 47/2011 o povod-
ňových plánoch záchranných prác právnic-
kých osôb a fyzických osôb, podnikateľov na 
území obce 
      - Dodatok č. 2  Prevádzkového poriadku 
a DS obce Polomka - schválenie poplatku za 
miesto v cintoríne 
      - Schválenie poplatkov za miestny rozhlas 
a kopírovanie
     - Dodatok č. 1 VZN obce Polomka č. 42/2010 
o podmienkach predaja na  trhových miestach 
v obci  
     - Dodatok č. 1 VZN Obce Polomka č. 38/2009 
o hospodárení s majetkom obce 
11/  Interpelácia a diskusia

Folklórna skupina Brezinky a hostia

Vás srdečne pozývajú na

Vianočný program 

25.12.2011 o 15.00

v kultúrnom dome v Polomke

Tak ako každý rok keď vládu preberie mesiac december, prichádza medzi deti svätý Mi-
kuláš. Či malí, či veľkí, všetci sa potešia malej sladkosti či milému darčeku. Mikuláš ne-
zabudol ani na naše deti. Vskutku neúrekom sa ich zišlo v kultúrnom dome. Každé z nich 
si chcelo básničkou či pesničkou zaslúžiť malú sladkú odmenu od Mikuláša. Niektoré 
museli prekonať aj trému a vystúpiť na javisko. Pekný program si pre Mikuláša pripravi-
li deti zo ŠZŠ v Polomke, ktoré okrem iného veľmi pekne zaspievali pieseň Aleluja. Ani 
naše najmenšie detičky, ktoré chodia do materskej školy, sa nedali zahanbiť. Na javisku 
sa pred Mikulášom vystriedali všetky deti, ktoré mali záujem zo všetkých našich škôl. 
Na záver sme všetci spoločne rozžiarili vianočný stromček. A tým pre nás nastalo ob-
dobie očakávania Vianoc. Rada by som poďakovala Mikulášovi, anjelikovi a čertovi, ako 
aj všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia.                               D.Ď

   Adventné obdobie je prvá časť liturgického roka, keď si pri-
pomíname  blížiaci sa príchod nášho Spasiteľa Ježiša Kris-
ta. Na začiatku osobitne požehnávame adventný veniec a 
sviece, ktoré postupne každú nedeľu zapaľujeme a prosíme 
Pána Ježiša, aby v našich srdciach zažiaril on sám ako od-
blesk slávy nebeského Otca.
   Nech jeho príchod za nás zaženie všetku tmu hriechu a 
pretvorí nás na synov svetla. Štyri adventné sviece označujú 
počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla znázor-
ňuje blížiaci sa príchod Ježiša, ktorý je svetlom tohto sveta. 
Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a osla-
vy toho, ktorý prichádza na tento svet.
   Pokúsme sa i počas tohto adventného obdobia  dokona-
le pripraviť vo svojom srdci cestu Pánovi, dobrou sv. spo-
veďou, aby sme mohli rásť vo viere a láske v Boha. Kiežby 
sme tohtoročný Advent, ale i Advent nášho pozemského ži-
vota prežívali v radostnom očakávaní, ktoré bude korunova-
né večnými „Vianocami.“

Michal Jenča

Advent

Pozvánky

Základná umelecká škola v Polomke

Vás pozýva na Vianočný program,

ktorý sa bude konať

dňa 18.12.2011 (nedeľa) o 14.00

v kostole svätého Jána Krstiteľa v Polomke

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   S príchodom zimy nastáva každoročný problém s kvalitou a dôkladnosťou pluhovania 
miestnych komunikácií z dôvodu automobilov zaparkovaných na uliciach. Tieto autá bránia 
dôkladnému pluhovaniu, nakoľko ich pluhovacie vozidlo musí obchádzať. Zároveň pri plu-
hovaní a posýpaní ciest vzniká riziko poškodenia zaparkovaných vozidiel. Náhradu týchto 
škôd nesie v plnej miere majiteľ odstaveného vozidla. 
   Preto Obec Polomka vyzýva všetkých občanov a k nim prichádzajúce návštevy, 
aby svoje autá parkovali vo dvoroch a nie na ulici pred domom. Táto výzva platí ne-
pretržite po celé zimné obdobie, nakoľko sa nikdy večer s určitosťou nevie, či sa bude sko-
ro ráno pluhovať.
Po vypluhovaní cesty je ZAKÁZANÉ odhadzovať sneh späť na cestu.

Ďakujeme za pochopenie
úsek VVS

Výzva pre občanov



SPOMÍNAME
Pozeráme hore ku hviezdam, veríme, že si 
niekde tam. Pri tom pohľade si slzy utierame
a na Teba s láskou spomíname. Náhle si nás 
opustil, nestihol nám ani zbohom dať, srdcia 
naše budú stále na Teba spomínať. Ťažko 
je nám bez teba, smutno je nám všetkým, 
už nič nie je ako bolo predtým. Už niet ná-
vratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k 
Tebe zavedie.
Dňa 2. decembra uplynuli 2 roky odvtedy, čo nás opustil

Martin Belko
S láskou a úctou spomína manželka
a dcéry Zuzana a Martina s rodinami

...

Spomíname nad Tvojím hrobom, v srdciach 
máme veľký žiaľ, s Tebou letí naše zbohom, 
až  k nebeským výšinám
Dňa 12.12. 2011 uplynulo 15 rokov od smrti 
nášho milovaného

Rudka Ďurčenku
S nehynúcou láskou spomínajú rodičia, 

brat Paľko s rodinou, teta Helena s rodi-
nou a ujo Jozef s rodinou

...

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli 
ruky, ktoré pre nás pracovali, zhasli oči, stí-
chol hlas, vďaka Ti, otec, za všetkých nás.

Dňa 20.12.2011 si pripomenieme prvé vý-
ročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca a starého otca

Jána Guzmu
S láskou spomínajú manželka, dcéra Vierka

a syn Ján s rodinami. Vnúčatá Peter, Monika,
Martinko a Davidko so smútkom v srdci

na starého otca s úctou spomínajú.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
november 2011

v mesiaci december 2011
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Čo sa robí v dedine

Polícia upozorňuje

   V ostatnom čísle Polomských 
noviniek som vás informoval o 
potrebe vybudovať prívod vody 
pre potreby reštauračných a 
ubytovacích služieb na vleku. 
Som rád, že sa nám podarilo v 
šibeničnom termíne tento pro-
jekt zrealizovať. Dĺžka trasy no-
vého vodovodného potrubia je 
1029 metrov popri Hrone, prie-
mer potrubia 110mm, polyety-
lénové rúry o dĺžke 12 metrov 

Narodení: Markusová Paulína, Hronská 8
 Pušková Dominika, Hronská 26
Prihlásení:  Hrabovská Mária, SNP 89
        Hrabovský Juraj -„-
 Hrabovská Anna -„-
Odhlásení : Hanula Ondrej, SNP 63
 Koronczi Peter, Ždiarska 13
Zomretí : Šandorová Emília, SNP 143, 74 r.
 Murín Ján, Sládkovičova 47, 97 r. 
 Guzmová Mária, Štúrova 63, 70 r.
 Hrablayová Mária, Komenského 2, 81 r. 

Počet obyvateľov k 30.11.2011 - 3008

Janošková Amália, Dimitrovova 8, - 80 r.
Horváth Jozef, SNP 79, - 90 r.
Molčan Štefan, SNP 20, - 92 r. 
Kantorisová Anna, Odbojárov 44, - 85 r.
Molčan Ján, Ždiarska 53, - 90 r. 
Tkáčiková Elena, Štúrova 59, - 85 r.

Blíži sa čas vianočných sviatkov, kedy ob-
chody navštevujú nielen nakupujúci, ale 
aj tí, ktorí kradnú či už priamo v obcho-
de, alebo okrádajú ľudí na ulici a ulice sa 
stávajú aj miestom lúpežných prepadnu-
tí. Preto Vám poskytujeme niekoľko dob-
rých rád, ako sa chrániť:
- na odľahlé miesta choďte v sprievode nie-
koho známeho,
- po zotmení sa vyhýbajte rizikovým mies-
tam: parkoviská, okolie pohostinstiev, disko-
tékové kluby, železničné stanice, 
- nenoste so sebou väčšie sumy peňazí ale-
bo drahé predmety, 
- udržujte bezpečnú vzdialenosť od tmavých 
priestorov a vchodov do domov, 
- ak to zníži Váš pocit ohrozenia, kúpte si 
ochranný sprej a noste ho pri sebe, 
- aj v obchodoch buďte opatrní pri výbere a 
nákupe tovaru, nikdy nestrácajte kontrolu nad 
svojou taškou a vreckami. 

Neuľahčujte prácu vreckárom!
Peniaze a kreditné karty si ukladajte vždy do 
vnútorných vreciek oblečenia a nie do zad-
ných (napr. u nohavíc), ak sa dostanete do 
tlačenice na ulici, v obchode, alebo v autobu-
se, venujte pozornosť bezprostrednému oko-
liu a presvedčte sa, či máte svoje veci stá-
le vo vrecku,
tašku a peniaze nenoste na chrbte, kam ne-
vidíte,
venujte pozornosť aj kabelkám prehodeným 
cez rameno,
 svoju batožinu nikdy nespúšťajte z očí,
ak ste majiteľom bankomatovej, či kredit-
nej karty, identifikačné číslo nikdy nemaj-
te pri karte.

Dôveruj a preveruj
   Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za vašimi dve-
rami majú dobré úmysly. To však neznamená, 
že môžete byť dôverčiví a neopatrní. Je stále 
dosť tých, ktorí Vás môžu pripraviť o majetok 
alebo Vám ublížiť a niektorí sa o to môžu po-
kúsiť aj vtedy, keď ste doma. Nikdy neotvá-
rajte dvere svojho bytu, kým si nie ste úplne 
istý, že človeka za dverami poznáte. Ak vás 
niekto osloví menom, neznamená to ešte, že 
Vás pozná. Meno si mohol prečítať na menov-
ke Vašich dverí. Stáva sa, že si páchatelia lú-
pežných prepadnutí obstarávajú falošné pre-
ukazy a vymyslia si dôvod, aby ste im otvori-
li dvere (nevoľnosť, porucha kúrenia, kontrola 
telefónnej prípojky, odkaz, telegram a podob-
ne). Nikdy takých ľudí nevpúšťajte do bytu (do 
domu), aj keby vyzerali dôveryhodne. Ak máte 
telefón, môžete si preveriť, či uvedený podnik k 
Vám takého človeka naozaj poslal. Pre takéto 
prípady je dobré si na zvláštny papier poznačiť 
telefónne čísla na políciu, hasičov, záchrannú 
službu a susedov. V prípade bezprostredného 
ohrozenia volajte  o pomoc z okna. Buďte opa-
trní, ak chcete nadviazať kontakt s inými oso-
bami prostredníctvom inzerátu (predaj, kúpa, 
zoznámenie, výmena bytu a pod.). 

Ak sa už stanete obeťou
trestnej činnosti,

čo najrýchlejšie túto vec nahláste na polícií, je 
dôležité, aby ste si zapamätali výzor pácha-
teľa, jeho spoločníkov, zapísali si evidenčné 
číslo motorového vozidla, na ktorom sa po-
hybovali a toto uviesť pri podávaní oznáme-
nia o trestnom čine na polícii. Práve tieto in-
formácie môžu pomôcť polícii pri rýchlej iden-
tifikácii páchateľa.

ORPZ Brezno

   Po prečítaní minulých Po-
lomských noviniek mi nedá, 
aby som nezareagovala na 
článok, v ktorom píše pán 
Ján Jambrich o vzhľade 
nášho cintorína. Aj ja ch-
cem poďakovať starosto-
vi obce pánovi Jánovi Li-
hanovi za jeho stanovisko a 
starostlivosť. Škoda, že zá-

Napriek tomu, že jeseň, ktorá bola veľmi priaznivá pre staveb-
né práce, sa prehupla do zimy, naplánované práce sa nekon-
čia. Podarilo sa dokončiť a odovzdať do užívania občanom 
a návštevníkom obce nové parkovisko pri cintoríne. Sme veľ-
mi radi, že sa nám naň podarilo získať príspevok z rezervy 
pani premiérky Slovenskej republiky vo výške 18 000€. Mys-
lím, že to boli veľmi efektívne vynaložené peniaze, pretože 
potreba parkoviska pri cintoríne bola veľká. Taktiež sme za-
bezpečili výmenu chladiarenského zariadenia v dome smút-
ku. Na takýto typ chladiarenského zariadenia bola po ob-
jednaní potrebná dlhšia čakacia doba, ale momentálne je 
už chladnička nainštalovaná. V chladiarenskom priestore je 
však ešte potrebné vykonať rekonštrukciu – zvýšiť tepelnú 
izoláciu, a tým znížiť spotrebu elektrickej energie.

a hrúbke 6,6 mm. Tento pro-
jekt  v sebe zahŕňa aj vybu-
dovanie automatickej tlakovej 
stanice ( ATS).
   Pracovníci odbornej firmy 
ukončili montáž bezpečnost-
ného kamerového systému. Po 
doladení určitých technických 
vecí budeme monitorovať dia-
nie v centre obce, v okolí ma-
terskej školy a multifunkčného 
ihriska. Sú to miesta, kde naj-

častejšie dochádzka k van-
dalizmu a ničeniu obecného 
(teda nášho spoločného) ma-
jetku. Verím, že toto opatrenie 
pomôže tieto negatívne preja-
vy správania sa určitej skupiny 
obyvateľov ak nie úplne, tak vo 
veľkej miere odstrániť. Už te-
raz, keď je systém v takzva-
nej skúšobnej prevádzke, mô-
žem povedať, že zábery kamier 
sú široké, vo vysokom rozlíše-
ní a nebude teda problém v prí-
padoch rôznych incidentov pá-
chateľov identifikovať. 
   S príchodom prvého sne-
hu sme mali možnosť odskú-
šať nové vozidlo s posypom. 
Potvrdilo sa naše očakávanie, 
dosiahla sa vyššia efektívnosť 
a zároveň aj úspora času, ná-
kladov na pohonné hmoty a 
mzdu vodiča. Na tomto mieste 
by som vás rád požiadal o reš-
pektovanie výzvy ohľadne par-
kovania motorových vozidiel na 
uliciach. Vyhneme sa tým mno-
hým stresom a komplikáciám.

Ing. Ján Lihan

Poďakovanie
ujem o kosenie nebol už aj v 
minulých obdobiach. Ale kri-
tika za neudržiavanie cinto-
rína (celého) padla na úrod-
nú pôdu. Určite každý, kto 
vstúpil na Polomský cintorín 
pri zapálení sviečok, modlit-

be či spomienke na svojich 
blízkych, bude mať aj v bu-
dúcnosti pocit, že sa na toto 
miesto už nezabúda.
   Na záver chcem podotknúť, 
že všetci by mali brať na ve-
domie, že odpad patrí na 
miesta na to určené a chovať 
sa podľa pravidiel a údržby.

M. Vernárska

Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne, 
veľa šťastia, lebo je krásne, 
veľa lásky, lebo je jej málo 
a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.
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Nositelia tradícií je celosloven-
ské súťažné podujatie dedin-
ských folklórnych skupín. Regi-
onálne kolo sa konalo v októb-
ri u nás v Polomke a na kraj-
ské kolo z neho postúpili naše 
Brezinky ako laureáti, Bacúšan 
z Bacúcha a Čierťaž z Nemec-
kej. Krajské kolo tejto súťaže 
sa konalo 26. novembra 2011 
v Slovenskej Ľupči. So záuj-
mom sme si pozreli vystúpe-
nia všetkých folklórnych sku-
pín. Samozrejme, že sme pal-
ce najviac držali našim Brezin-
kám. Rada by som sa poďa-
kovala všetkým občanom Po-
lomky, ktorí prišli do Ľupče naše 
Brezinky podporiť. A nebolo ich 
málo. Bolo ich počuť aj v sále 
počas vystúpenia našich. Ne-
únavným potleskom našich po-
vzbudzovali. Brezinky sa nedali 
zahanbiť a každý z nich nechal 
na javisku kus samého seba 
a divákom odovzdal lásku k fol-
klóru a tradíciám. Konkurencia 
bola silná, pretože súťažili naj-
lepší z Banskobystrického kra-
ja. Nám divákom, ktorí vnímame 
program emotívne a zážitkovo, 
bez odborných znalostí z et-
nografie, sa niektoré vystúpi-
li páčili viac, iné menej. Porota 
zložená z odborníkov folkloris-
tiky môže mať však iný názor. 
A rozhodla tak, ako rozhodla.   
LAUREÁTOM v ZLATOM 
PÁSME a s postupom na ce-
loštátnu prehliadku Nositelia 
tradícií sa stala folklórna sku-
pina DOBRONA z Dobrej Nivy.
ZLATÉ PÁSMO s odporučením 
poroty na postup na celoštátnu 
prehliadku:
folklórna skupina ČIERŤAŽ 
z Nemeckej, folklórna skupi-

Voňavá krása
   Základná škola v Polomke organi-
zuje každoročne v novembri prekrás-
nu súťaž žiakov základnej školy v pe-
čení a zdobení medovníkov ,, Voňavá 
krása“. Koná sa v čase, keď aj v do-
mácnostiach rozvoniavajú medovníč-
ky a iné krehké sladkosti.
Súťažia žiaci v troch kategóriách:
I. kategória 1., 2., 3. ročník, II. kate-
gória 4., 5., 6. ročník, III. kategória 
7., 8., 9 ročník
   25. novembra sa školská jedáleň 
v základnej škole zaplnila súťažiacimi. 
Už po šiestykrát sa deti pokúšali pre-
zentovať svoju šikovnosť a zručnosť v 
práci s cestom a pri zdobení medov-
níkov pred prísnou porotou. Súťažilo 
spolu 47 detí.
Porota: Zuzana Buvalová, Anna Ver-
nárska, Elena Belková, Iveta Kohá-
rová, Eva Skalošová rozhodla takto.
I. kategória: 1. miesto Terézia Háji-
ková II. A, 2. miesto Alexander Bilan 
II.A, 3. miesto  Ingrid Bučková  II.A
II. kategória: 1. miesto Kristína Da-
nieličová VI.A, 2. miesto Anna Guz-
mová VI.A, 3. miesto Lea Pohanča-
níková VI.A 
Cena poroty: Natália Maruškino-
vá VI:A
III. kategória: 1. miesto Kristína Drat-
vová VIII.B, 2. miesto Veronika Oce-
ľová VIII.B, 3. miesto Dominika Pilia-
rová VIII.B

   Ja som bola a ak ste vy neboli, 
môžete ľutovať. Začnem teda od 
začiatku. Dostala sa mi do rúk 
správa do miestneho rozhlasu, 
že v špeciálnej škole je otvore-
ná výstava regionálnych pred-
metov. Každý z nás si pod tým-
to pojmom isto predstaví kroje, 
ľudovoumelecké výrobky a pod, 
teda predmety, ktoré sme videli 
už stokrát a s ktorými dosť často 
prichádzame aj do styku. Čože 
už len môže byť na takejto vý-
stave nevšedné? Pýtali sme sa 
aj my na úrade, a tak som sa do 
špeciálnej školy vybrala. Pridala 
sa ku mne moja kolegyňa Jan-
ka Hebeňová.
   Prvým prekvapeným po prí-
chode do školy bola telocvičňa 
premenená na výstavnú sieň. 
Ešte aj cvičebné náradie ori-
ginálne poslúžilo ako výstav-
ná pomôcka. Stačil nápad, tex-
tília a z rebrín sa stal výstav-
ný panel. Kostra ako manekýn-
ka v polomskom kroji? Úžasné. 
Ako celá výstava. Toľko kreati-
vity a skvelých nápadov na ta-
kom malom priestore. Z jednej 
strany prierez celým Horehro-
ním. Každá obec mala svoj sto-
lík a na ňom predmety a bábiky v 
krojoch pre ňu typické. Z druhej 
strany gazdovský dvor na kto-
rom nechýbalo pracovné nára-
die niekdajších gazdov, dokon-
ca aj kohúty na dvore mali svo-

   Tí, ktorí sa pravidelne alebo nepravidelne zúčastňujete podujatí v na-
šej obci, ste určite zaregistrovali skupinu starších žien v peknom rov-
nakom oblečení. No ony nielenže sú pekne oblečené, ale aj pekne 
spievajú. Spievali na našich dňoch obce, na okresnej prehliadke tvo-
rivosti seniorov v Bacúchu a naposledy v Revúcej na podujatí Stret-
nutie troch generácií pri pesničke.
Pozvali aj mňa, tak prečo by som nešla. A veru som neľutovala. Kazi-
la som im tam asi vekový priemer, ale nakoľko sa neodvážim spievať, 
tak som nič iné nepokazila. A dobre som spravila, pretože keď naše 
ženy spustili Tie polomskie štyri zvony, obecenstvo stíchlo a sústre-
dene počúvalo. Ale pekne po poriadku. Cesta autobusom na miesto 
určenia bola veľ-
mi zauj ímavá. 
Ako všade, kde 
sa pokope zíde 
toľko žien, vra-
va a šum neutí-
chali. Ako ženy. 
Po prezlečení sa 
do krojov a krát-
kej úprave vizáže 
(naozaj len krát-
kej, žiadne hodi-
ny pred zrkadlom  
milí páni) sme sa  
všetci spoločne usadili v hľadisku kultúrneho domu. Naše ženy vystu-
povali v programe ako zástupkyne okresu Brezno. Neskromne môžem 
dodať, že zožali najväčší potlesk. Samozrejme, každého v sále aj mimo 
nej zaujal polomský kroj. Som rada, že sa naše seniorky predvied-
li v krojoch. A pristalo to aj tým ženám, ktoré boli presvedčené o tom, 
že kroj nie je nič pre ne. So záujmom sme si však vypočuli aj súbory 
z Rimavskej Soboty, Tornale, Revúcej a iné. Niektoré z nich spievali 
ozaj na profesionálnej úrovni a do svojho repertoáru zaradili aj ope-
retné a operné skladby. Už názov podujatia napovedá, že v progra-
me účinkovali aj deti – tanečné páry spoločenských tancov a detský 
folklórny súbor z Revúcej. Pri pekných pesničkách popoludnie rýchlo 
ubehlo a po večeri účastníkov zabávala miestna kapela. Nestarnú-
ce melódie chytili za srdce každého a nejednu nôžku donútili sa roz-
tancovať. Dobrá nálada sa niesla tanečným parketom, ale neúprosný 
čas zavelil na odchod. Účastníci podujatia sa rozchádzali s príjem-
nými pocitmi a všetci si sľúbili, že o rok sa v Revúcej stretnú zas. Aj 
cesta domov sa niesla v dobrej nálade pri pesničkách. 
   Ďakujem za pozvanie, našim ženám za reprezentáciu obce a v ne-
poslednom rade harmonikárovi Matejovi Vojtkovi, ktorého ochotu a hu-
dobný doprovod si speváčky veľmi vážia. 

Diana Ďurčenková

Nositelia
tradícií

Seniorky v Revúcej

Boli ste na
výstave?

je miesto. Na stole nedokonče-
né vyšívanie gazdinej, akoby si 
len odbehla nakŕmiť tie kohúty, 
vedľa súdok a nože na rezanie 
kapusty a mnohé iné predmety 
každodennej potreby života na-
šich dedov. Na stenách fotogra-
fie, hodiny, pod nimi biblia a veľ-
mi staré knihy na dlhé zimné ve-
čery. Predmety nám známe (ale 
našli sa aj také, ktoré sme vide-
li po prvýkrát) nainštalované s 
takou precíznosťou a zmyslom 
pre detail, až sme sa čudovali 
kde to všetko pozháňali. Mno-
hé veci nám objasnila pani riadi-

teľka Bubelínyová, ktorá nás vý-
stavou sprevádzala. Všetky veci 
na výstavu priniesli pani učiteľ-
ky zo špeciálnej školy, strieda-
li sa pri sprevádzaní návštevní-
kov, nakoľko výstava bola otvo-
rená až do 18tej hodiny denne. 
Aj ich žiakom sa výstava veľmi 
páčila a trávili na nej množstvo 
času zvedavými otázkami o vy-
stavených predmetoch. 
   Neviem koľko ľudí si našlo čas 
a chuť výstavu navštíviť, ale s is-
totou môžem povedať, že náv-
števa nebola mrhaním času a 
veru to bol čas využitý veľmi prí-
jemne a poučne. Ďakujem tvor-
com a realizátorom tejto výsta-
vy, pretože viem, ako ťažko sa 
takéto veci robia.

Diana Ďurčenková

na BAŽALIČKA z Plachtiniec 
- Príbeliec
ZLATÉ PÁSMO
folklórna skupina BREZINKY 
z Polomky
STRIEBORNÉ PÁSMO
folklórna skupina SLATINA 
zo Zvolenskej Slatiny, folklór-

na skupina PRENČOVAN z 
Prenčova
BRONZOVÉ PÁSMO
folklórna skupina BACÚŠAN z 
Bacúcha, folklórna skupina ÚV-
RAŤ z Poltára.
   Víťazom srdečne blahoželáme 
a želáme im úspešné vystúpe-
nie na celoslovenskom kole sú-
ťaže. No pre nás fanúšikov budú 
Brezinky vždy najlepšie.

D.Ď

Cena poroty: Michaela Kaštano-
vá VIII.A

Patrícia Žeravá IX.A

   1. decembra sa uskutočnila re-
gionálna súťaž žiakov základnych 
škôl v pečení a zdobení medovní-
kov ,,Horehronská voňavá krása“. 
V druhom ročníku súťažilo 5 trojčlen-
ných družstiev. Súťažiace trojky zo 
ZŠ Telgárt a zo  ZŠ Šumiac sa snaži-
li svojimi prekrásnymi výrobkami, pre-
zentáciami zaujať porotu. Usilovali sa 
samozrejme aj domáce  družstvá. Po-
rota Erika Šándorová, Mária Buvalo-
vá, pani Hrušková, Zuzana Buvalová, 
Anna Vernárska, Elena Belková, Iveta 
Kohárová, Eva Skalošová.  
Odborná porota vybrala víťazov:
1. miesto: ZŠ Polomka,
2. miesto: ZŠ Polomka
3. miesto: ZŠ Šumia,
Cena poroty: ZŠ Telgárt za nápad, ZS 
Polomka za originalitu
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   V Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave sa 11.no-
vembra konalo slávnostné vyhodnotenie Olympijských festivalov 
detí a mládeže (OFDMS). V celkovom hodnotení zvíťazil Košický 
kraj pred Trnavským krajom a Banskobystrickým krajom. Víťaz-
ný kraj získal Pohár prezidenta SR. Ocenenia odovzdali prezident 
SOV František Chmelár, predseda ZMOS Jozef Dvonč, predse-
da Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor Bra-
tislavy Milan Ftáčnik.
   Vo IV. ročníku sa do festivalov zapojilo spolu 2565 materských, zá-
kladných a stredných škôl. Hlavným cieľom organizovania OFDMS 
je podnietiť záujem detí a mládeže o šport, jeho význam pre ich ži-
vot a zdravý vývoj. Program OFDMS sa plní celý rok. Od septem-
bra do júna.
   Medzi ocenenými školami na návrh krajských štábov OFDMS 
bola aj naša Základná škola Polomka. Získali sme plaketu TOP  
ZÁKLADNÉ ŠKOLY OFDMS. 
   11 najaktívnejších or-
ganizátorov z celého 
Slovenska bolo oce-
nených plaketami. Pat-
ril k nim aj Mgr. Pavel 
Návoy. 
   V rámci programu 
OFDMS naša škola 
organizovala športové 
a vedomostné aktivity, 
žiaci sa zúčastňovali 
na športových poduja-
tiach mimo školy, rea-
lizovali výtvarné a lite-
rárne súťaže o olympi-
onizme a uskutočňo-
vali brigády na úpra-
ve športových areálov.
   Pri realizácii projektu 
na školách v obciach a 
mestách spolupracoval 
Slovenský olympijský 
výbor (SOV). Záštitu 
pri zrode projektu pre-
vzal prezident SR Ivan 
Gašparovič.

   A to eś v Banskej Bystrici na Univerzi-
te Mateja Bela, na fakulte humanitných 
vied, ktorej budova sa nachádza pod ne-
mocnicou Ruzveltkou. O pou štvrtej poo-
bede 3.decembra 2011 zme tam virazi-
li na Bučkovom osobňaku. Maňo Sejkul 
(Ing. Marián Lihan, samostatný a odbor-
ný referent pre styk s verejnosťou Uni-
verzita Mateja Bela Banská Bystrica eru-
ditio mores futurum) tíždeň pred oslavou 
vraga:,, Musíš prísť, jak bi to bulo, a toho a 
tak a hrkotav ako pokrivka na hrnku, keď 
krompaki frflocú. Oni nam tiež buli za-
vinšovať na 50 tku. Aj nam sa patri vratiť 
a dakoho pojmi zo sebou. A ja volam:,, 
Nuź aľe co, akuo, jak, komu, kde, kedi... 
atď? A Maňo:,, Ved´ ta nam do folklorno-
ho univerzitnoho suboru Mladosť. (Sejkul´ 
tam funguje ako veduci hudbi a ma pod 
palcom par vibornich muzikantov). ,,Nuž 
ta ftedi pod´me. povragal som s chlopmi, 
hlavňe s abstinetmi a tak co zme mohli 
isť, ta zme śli. Priďeme tam, tu všadi pou-
no honoracii, aňi ňebulo kďe zaparkovať. 
A tak Ferko Bučko, bo to vuon nas vie-
zov, museu pichnuť motor do jednej boc-
nej ulićki. Ešťe zme dockaľi do 17.00, kim 
prišli aj ostatni. A to Sejkuĺ Senior s Ma-
ňovou mamou aj sestrou a aj stari rodi-
čia od Ďurika, čiže Vernarski.
   Potom zme šli dnu. Tu hneť vo dverjoch 
veľkou lievaňa a ucteňa. Bučko nemo-
hou, aľe vera ja, Peter Jankoš, aj Sojka 

 Druh lístka  dospelí
seniori nad 60 r.

 deti do 12 r.
juniori do 18 r.

Jedna jazda  2,00 €  2,00 € 1,00 €
10 jázd  10,00 € 8,00 € 6,00 €
2 hod. mimo interval  7,50 € 6,50 € 5,00 €
3 hod. mimo interval  9,00 € 8,00 €  6,00 €
4 hod. mimo interval  10,00 € 8,50 € 6,50 €
09:00 - 12:30  9,00 € 8 ,00 € 6,00 €
12:30 - 16:00  10,00 € 8 ,50 € 6,50 €
Celodenný 9:00 - 16:00  14,00 € 12,00 € 9,00 €
2 dni zo 7  26,00 € 22,00 € 17,00 €
3 dni zo 7  37,00 € 31,50 €  23,00 €
4 dni zo 7  45,00 €  38,00 €  28,00 €
5 dní zo 7  55,00 €  46,50 €  34,00 €
6 dní zo 7  64,00 €  54,00 €  39,00 €
7 dňový 73,00 €  62,00 €  45,00 €
10 dní počas sezóny  96,00 €  82,00 €  62,00 €
15 dní počas sezóny  139,00 €  119,00 €  89,00 €
Rodinný lístok 2+1 (jednodňový) 30,00€
Rodinný lístok 2+2 (jednodňový) 36,00€
Lyžiarsky výcvik pre ZŠ 5,00€
Lyžiarsky výcvik pre SŠ a VŠ 6,00€

50% pre ZŤP 10% pre hostí ubytovaných v penzióne Bučnik 
(preukázať sa ubytovacím preukazom) 10% pre skupiny nad 
20 osôb a k tomu jeden lístok bezplatne. Lístky kupuje a pla-
tí jedna osoba Pri všetkých zľavách je nutné preukázať sa na 
základe výzvy obsluhy platným príslušným dokladom /občian-
sky preukaz, deti – preukaz poistenca, ubytovací preukaz, pre-
ukaz ZŤP.../ Pri uplatňovaní zľavy pre študentské lyžiarske kur-
zy požadujeme priložiť zoznam študentov, lístky kupuje a platí 
jedna osoba. Rodinná zľava: príbuzenský vzťah je nutné preu-
kázať preukazom totožnosti, u detí preukazom poistenca (ale-
bo iný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah a vek – dieťa do 
12 rokov) K pokladni sa pri kúpe rodinného lístka musia dosta-
viť všetci členovia rodiny.
Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý. Cestovné sa 
nevracia pri strate a poškodení skipasu.

Cenník lístkov sezóna 2011/2012

Deti do 5 rokov zdarma 
(ak nepoužívajú samo-
statne kotvu) Pre deti 
do 5 rokov, ak používa-
jú samostatne kotvu, 
je potrebné taktiež za-
kúpiť lístok Deti od 6 
do 12 rokov majú ná-
rok na detské lístky. 
Juniori od 13 rokov do 
18 rokov. Seniori nad 
60 rokov.

INFORMÁCIE
K CENNÍKU

ZĽAVY
!!!NEPLATIA PRE BODOVÉ LÍSTKY!!!

Olympijský festival detí
a mládeže Slovenska

Buli zme na oslave 50tin
zme si lupli, (Sojka to je šmik, na skušku 
v piatok ňeprišou, že je chori a že zme ho 
nevolaľi aľe na potržinu do Bystrici odeň 
ňeskorši už bu zdravi). Aľe paradnu ra-
žovicu lievaľi, hneť som zakladau okuľa-
re a ratau som goraľki po kraji poharika 
a bulo ich 24. Po prvotnej ucte zme šli do 
sali. Tota už bula do dvoch tretin zaplne-
na. A vtom zme vošli mi. Presňe ako ťe-
ľata, bez listkov, ľebo nam bulo prednej-
šuo vipiť prichodnuo. Čože Sojka a Buč-
kova žena si sadľi hneť pri vrchu, bo tam 
maľi listki. Aľe ja, Jankoš a Bučko zme 
obišľi celu zalu dva razi a to aj napriek 
tomu, že Maňo už stojal pri hudbe a ďi-
rigovau nas prstom, kaďi mame isť. Na-
koniec nas viduril von a druhima dveria-
mi dnu a posadiv nas na sami predok pod 
hudbu. To asi žebi nas mau na očoch. Mi 
zme sa hrdiľi že sedime na spodku, bo 
zme maľi dobri sledovaci uhol a na“ śitko“ 
zme dobre viďeľi. Bučko to okomentovau, 
keď sa tanečnice zvrtli a zdvihlo im suk-
ne:,, Do riťi a fotoaparat v aute“. ta zme 
už len v dobrej pohode dočkaľi do pouki 
programu, keť bula prestavka. Bučko po-
tom ľetev po aparat a ja s Jankošom zas 
na uctu z tej ražovici po 3 a hijo nazad 
do zali sledovať druhu pouku programu 
a fotiť. Potom bula recepcia vo vedľajšej 

budove, ta zme šli, bo zme buľi volani. 
A tam Martin Mesiarkin ( Maliňak – bivali 
člen Mladosti) lievav ako o dušu, co som 
nestaciv ratať goraľe na pohariku. Tam 
zme pekňe zavinšovaľi, popriaľi do bu-
ducnosti šitkoho dobroho, zachvaťiľi zme 
si z tich neprebernich jedal, ešťe voľačo 
popiľi a pahovaľi zme domov.
   Pod Smerek zme prišli o 23.00, bo zme 
buli smiadni, ľebo na recepcii zme pivo 
ňepiľi, bulo v druhom kuťe ako mi. Naj-
viacu srandu zme zažiľi, keť kontráška 
Marína Debnárová, za slobodna Rač-
ková, hrala s hudbou v kapčokoch číslo 
44 a nôžku ma 5tku. ona sa cela kivala  
vritme hudbi, aľe kapce sa aňi ňehli, aňi 
sari. Mňe eš ťekľi slzi od smiechu. Cez 
prestavku ma viprezivala, aľe v dobrom, 
bo sa pozname. Veď ona hrala aj na našu 
Brezinkovu 55tku. Taku chuda, visoka, 
hrdzava. Potom sa chudina sťažovala, 
že čo že vraj kapce, aľe že ju uši boľa. 
mala založenu poluomsku kapku a polo-
vica ucha dnu a zaťahnutuo motuzkom eš 
spodok ucha nedokrveni, bieli. Hneť sme 
jej uši viťahľi, kapku napraviľi, Jankoš je 
na to špecialista a naras jej bulo dobre. 
Aľe samo prvo zme sa museľi do poriad-
ku virehotať ako trpi. Potom zme sprd-
li Sejkuľa, že stvora jedina z hudobnikov 

si založi na seba kapku, žebi robila Po-
luomki reklamu a vuon jej aňi ňezna po-
radiť jak to ma mať spravňe. Marina na 
to povedala, že on si inakšie všima „ čo 
ešťe kapki nenosia“ ( mladie slobodnie). 
Kebi to znala Maňova mama, tak bi sa 
hrdila „ že si všima“. No dokedi zme po-
tom sedeľi pod Smerekom nepoviem, aľe 
ňepiľi zme aňi na ulici Osloboditeľov, aňi 
na inich verejnich priestranstvach. Ba aňi 
v kiňe, čiže zme plne rešpektovali obec-
nuo nariadeňa. A kebi zme aj piľi vonkaj, 
ta ňeznam kto bi nam prišou o pounoci 
nablokovať pokutu a hlavňe takim, čo ju 
ňemaju z čoho zaplatiť. Oh miluo moje 
nariadeňa. Dokonca zme aňi vtedi ňe-
pili, keť zme šli do Slov. Ľupči na folklor-
nu suťaž a zvikli zme si už pred odcho-
dom po jednom smrknuť. Veduca zave-
lila: ,,Ňeviťahujťe totu fľašku, veť zme na 
ulici Osloboditeľov“, ta zme sa tak zľa-
kľi, čo zme si smrkľi až v Ľupči na verej-
nom priestranstve pred kulturňakom, bo 
tam nezname o VZN (všeobecne zá-
väzné nariadenie o nepití na verejnosti). 
Och, ak nam dobre padlo. Takže ňepiťe 
aňi vi, bo ujo Tuli ma oči všade a bude 
žalovať na urade.
   Paľenku ňeodhrňam, pod nosom sa 
uškŕňam, no pite smierou, pite malo, žebi 
vam to za to stalo. Šťastlivie Vianoce a 
vesely Nový rok a triezvich Trioch Kra-
ľov praje ujo Tuli.


