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Modernizácia osvet-
lenia
Prísnejší zákon pre 
mládež
Tvrdá skúsenosť
Úspechy ZUŠ
Slov. pohár v zjazde

    A tak sa spojili deti zo 
všetkých základných škôl 
v Polomke a spoločne 10. 
mája pripravili jeden veľký 
program venovaný všetkým 
mamám k ich sviatku na znak 
úcty a lásky. V programe sa 
predstavili deti z DFS Bre-
zinky. Tie mladšie predvied-
li pásmo Poďte že sa s nami 
hrať a tie staršie pásmo Na 
jarmoku, s ktorým sa prezen-
tovali aj na krajskej prehliadke 

Teba pokoj tam ovieva, 
anjelský tam slýchaš spev 
a nám v duši sa prelieva 
hlboký žiaľ, ľúty hnev. 
  
Len keď sa tam prenesieme 
k tebe, drahá, v rodný kraj, 
na chvíľu si spomenieme, 
že i nám bol kvitol máj.

Matke 

   V  máji 2009 sa začala výmena všetkých 
svietidiel verejného osvetlenia. Začal sa tak 
realizovať projekt s  názvom Modernizácia 
a  riadenie verejného osvetlenia v obci Po-
lomka. 90% nákladov projektu je financo-
vaných z  grantu, ktorý poskytol Finančný 
mechanizmus EHP (Island, Lichtenštajn-
sko), Nórsko prostredníctvom Nórskeho fi-
nančného mechanizmu a  štátny rozpočet 
SR, zvyšných 10 % je pokrytých z obecného 
rozpočtu. Cieľom projektu je výmena 265 
ks svietidiel na nové moderné typu KAP-
PA/1VP s elektronickým predradníkom, tie-
to svietidlá majú nulové svetelné emisie do 

horného polpriestoru. Elektronický pred-
radník  zabezpečuje dlhšiu životnosť sve-
telných zdrojov a  znižuje príkon svetelné-
ho zdroja podľa nastavenia. Výmena  roz-
vádzačov verejného osvetlenia je spojená 
so zavedením systému riadenia  verejného 
osvetlenia S.E.R.V.O  (riadenie cez počítač).  
Prevádzkové náklady na verejné osvetle-
nie budú mať ročne úsporu 30 %. Celko-
vé náklady projektu sú 119 908,15 € ( 3,61 
mil. Sk). Projekt je implementovaný cez Slo-
venskú inovačnú a energetickú agentúru ( 
www.siea.gov.sk, www.polomka.sk)

 Ing. Stanislav Príboj

Obec Polomka a Slovenská asociácia westernu, ridingu a rodea
vás srdečne pozývajú na 10. ročník podujatia Polomský western

dňa 11. júla 2009    Problémy s vysielaním miestneho rozhlasu v uplynulom období trápili nejedného občana. Svit-
lo na lepšie časy a výmena starého drôtového systému za nový moderný bezdrôtový je ukonče-
ná. Trvalo to dlhšie, nakoľko sa reproduktory a prijímače kupovali a inštalovali na etapy, ale výsle-
dok určite stojí za to. Z našich ulíc zmizli drevené stĺpy, na ktorých bol rozhlas namontovaný, staré 
reproduktory nahradili nové, výkonnejšie. Zmenil sa aj celý systém vysielania, ktorý je teraz riade-
ný počítačom. Celý tento proces modernizácie bol ukončený len pred pár dňami. Určité „ muchy“ 
to iste ešte má, ale snahou pracovníkov je ich odstrániť. Tento systém miestneho rozhlasu umož-
ňuje občanom zapojiť aj domáce prijímače vysielania. To znamená, že si môžete zakúpiť rozhlaso-
vý prijímač na miestny rozhlas, ktorý si umiestnite v miestnosti, kde sa najviac zdržujete a vysiela-
nie miestneho rozhlasu budete počúvať v pohodlí domova, vo vnútri domu. Cena tohto prijíma-
ča je 89 € bez DPH a dodávka je 2-3 týždne. V prípade záujmu sa informujte na obecnom úrade.
Veríme, že investícia do nového systému miestneho rozhlasu prispeje ku kvalite vášho života 
v našej obci a budete s ním spokojní.                                                                                                                 rr

   Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srd-
cia našich mám sú pre nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu, lásky, porozumenia, 
oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti. Materinskú lásku 
snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, 
všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť. 
A kto iný má právo a povinnosť vyjadriť tie najhlbšie city k matke ako deti. 

Miestny rozhlas

Modernizácia verejného osvetlenia v Polomke

Trail, Western Pleasure, Reining
– drezúra, ovládanie koňa

Barell Rrace, Pole Bending sú rýchlostné disciplíny – beh okolo sudov, slalom okolo tyčí.
Team Penning, Catle Penning, Lasovanie – disciplíny s dobytkom – trojčlenný tím jazdcov 

oddeľuje od stáda teľatá, samotný jazdec oddeľuje do ohrady jedno teľa
a chytanie dobytku do lasa.

Nenechajte si to ujsť. 
Vstupné: dospelí 3 €, deti do 15 rokov 1,5 €

Program:

8.30 – začiatok pretekov
Disciplíny:
Trail                        
Western Pleasure   
Lasovanie              
Pole Bending          
Catle Penning        

14.00 – Slávnostný nástup
Disciplíny:
Barell Race            
Team penning        
19.30 Country zábava
          s TULIBANDOU

v Kokave nad Rimavicou, kde 
získali veľmi pekné umies-
tenie. Aj Základná špeciál-
na škola v Polomke sa má čím 
pochváliť. Videli sme mažo-
retky a temperamentný róm-
sky tanec, s ktorým vystupujú 
na mnohých podujatiach ďa-
leko i blízko. Spoločenským 
tancom sa predstavili Paľ-
ko Ďurčenka a Barborka Fiľo-
vá, ktorým to tancovalo nao-
zaj dobre a získali už nejed-

no pekné umiestnenie na ta-
nečných súťažiach. Žiaci zá-
kladnej školy v rámci diva-
delného krúžku nacvičili roz-
právku O dvanástich mesiači-
koch, s ktorou sa prezentovali 
aj na súťaži v Slovenskej Ľup-
či. Hudobné a spevácke ta-
lenty potešili prítomných divá-
kov a hlavne diváčky hrou na 
hudobné nástroje a predsta-
vila sa aj kapela ZUŠ Band, 
ktorá program ukončila pies-
ňou Mercy. Ako poďakova-
nie mamám, svojim mamám, 
všetkým mamám. Aj záve-
rečnými slovami sa prihová-
rame im.
   Žiť život je veľká zodpoved-
nosť. Naučiť ho žiť aj vaše deti 
je skutočné umenie. Bol vám 
do rúk vložený púčik, ktorý 
rastie a záleží naozaj len na 
vás, ako bude vyzerať v pl-
nom kvete. 
Držíte nad nimi ochranné 
krídla, keď kráčajú po ces-
te života. Aj keď z tej správ-
nej niekedy vybočia, doká-
žete znova nájsť ten správny 
smer. Stojíte pri nich v dobrom 

aj v zlom. Vaše oči neochvej-
ne sledujú každý ich krok. Sú 
to láskavé oči, ktorých jas a 
krása rozoženie aj najtemnej-
šie mraky.
   Ďakujem vám aj v mene va-
šich detí za každé milé slo-
vo, bozk a úsmev, povzbude-
nie, ale aj za pokarhanie, kto-
ré im možno pomôže zamys-
lieť sa nad sebou.
   Ďakujem aj všetkým účin-
kujúcim v tomto programe 
a v neposlednom rade aj ve-
dúcim a pedagógom, ktorí deti 
v týchto činnostiach vedú.

Diana
Ďurčenková



Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až  k nebeským výšinám
Dňa 18. júna si pripomíname prvé smutné 
výročie smrti 

Anny Lihanovej
S bolesťou v srdci spomína manžel, dcéra 

Mária a Dana s rodinami

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 21. júna  uplynú dva roky od smrti

Jozefa Kubuša
S láskou spomínajú manželka, dcéra Mil-
ka s rodinou, syn Peter s rodinou, vnúča-

tá a pravnúčatá

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
Klesli ruky, čo pre nás pracovali,
Zhasli oči, stíchol hlas,
Vďaka ti otec za všetkých nás.
     Dňa 29 júna uplynulo 10 rokov čo nás na-
vždy opustil náš milovaný otec

František Švidraň
Spomína dcéra Mária

a vnuk Ľuboslav s rodinou

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti priať, tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
 Dňa 30. júna si so smútkom v duši pripome-
nieme 10. výročie smrti 

Emílii Mikloškovej
S láskou a úctou spomínajú dcéra Marta 

s rodinou, syn Ján s rodinou, vnúčatá Paľ-
ko, Zuzka a Martin, a pravnučka Lucinka
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
máj 2009

v mesiaci jún 2009

SPOMÍNAME

RUSANKA
RUSANKA - športové odevy

športová obuv, termooblečenie
na Nám. M.R.Štefánika 42/35 Brezno

(nad Eurozmrzlinou)
V ponuke tovar značiek:

ZAJO, MOIRA, 4F, HIGH SPORT,
ALPINA, KEFAS,  

SCARPA, CHIRUCA, SLOVENKA, TATRASVIT
tričká, nohavice

spodná a nočná bielizeň 100% bavlna
ponožky

mikiny – Polartec, softshell, Windproff
vesty

doplnkový tovar:
stany, batohy, trekové palice
Pre verných zákazníkov zľavy

Každý deň zľava na iný druh tovaru

Ponúka kuch. linky na mieru:

KUCHYNSKÉ
LINKY

JAME-NÁBYTOK
Bernolákova 1, Polomka

tel/fax: 048/6193453

- konzultácie zdarma
- zameranie linky zdarma
- grafický návrh zdarma
- doprava 
- montáž

   Občianske združenie Slávik 
Slovenska, ktorého garantom 
je operný spevák Peter Dvor-
ský, vyhlásilo 19. ročník celo-
štátnej speváckej súťaže detí 
v interpretácii slovenskej ľu-
dovej piesne SLÁVIK SLO-
VENSKA 2009. Náš žiak Ad-
rián Ševc prešiel z 1. mies-
ta v okresnom kole v Bacúchu, 
ktoré sa konalo dňa 7. mája,  do 
krajského kola v Brezne, kde si 
prvé miesto obhájil  a postupuje 
do celoslovenského kola, kto-
ré sa bude konať 25.-26. júna 
v Žiline, kde bude doprevádza-
ný profesionálnym orchestrom. 
Nech mu to teda spieva!
   V sobotu 9. mája 2009 sa ko-
nala v Bojniciach v Dome kultú-
ry celoslovenská súťaž „Bojnic-
ká perla“ v spievaní mladých ta-
lentov z umeleckých škôl. S po-
tešením môžeme konštatovať, 
že v konkurencii 89 účastníkov 

   ZÁKON z 29. apríla 2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. 
z.o ochrane pred zneužívaním al-
koholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických zá-
chytných izieb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
   Zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápo-
jov a o zriaďovaní a prevádzke protial-
koholických záchytných izieb sa mení 
a dopĺňa takto:

 § 2 
„(2) Osoby maloleté do 15 rokov a 
mladistvé do 18 rokov nesmú poží-
vať alkoholické nápoje alebo iné ná-

vykové látky a sú povinné podrobiť 
sa orientačnej dychovej skúške ale-
bo orientačnému vyšetreniu testova-
cím prístrojom na zistenie omamných 
alebo psychotropných látok.
(3) Osoby maloleté do 15 rokov sa 
nesmú zdržiavať bez dozoru svojich 
zákonných zástupcov po 21.00 hodi-
ne na verejne prístupných miestach, 
v ktorých sa podávajú alkoholické 
nápoje.“.

 § 12 
„(2) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 
a 3 maloletou osobou môže obec ulo-
žiť zákonnému zástupcovi maloletého 
pokutu do výšky 33 eur.
(3) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 
mladistvou osobou do 18 rokov uloží 

jej obec pokarhanie. V odôvodnených 
prípadoch uloží aj zákaz navštevovať 
verejne prístupné miesta a miestnos-
ti, v ktorých sa podávajú alkoholic-
ké nápoje.“.
(5) Na rozhodovanie o pokutách a 
na ukladanie sankcií podľa odseku 
3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o 
správnom konaní;  miestne príslušná 
je obec podľa trvalého pobytu malo-
letého alebo mladistvého.“.
(10) Riaditeľ školy a ostatní vedúci 
pedagogickí zamestnanci sú povin-
ní oznámiť obci požitie alkoholické-
ho nápoja alebo inej návykovej látky 
osobou maloletou do 15 rokov alebo 
mladistvou do 18 rokov.“

Narodení: 0
Prihlásení: Černáková Veronika, SNP 125
                  Černáková Lenka, SNP 125
                  Venger Ján, Štúrova 21
                  Lihanová Anna, Štúrova 53
Odhlásení: 0
Zomretí:    Šandor Michal, Sládkovičova 28 – 79 rokov
                  Roľková Anna, Kraskova 25 – 78 rokov
                  Pohorelcová Františka, Nálepkova 1 – 74 rokov
                  Šuchaňová Emília, Nálepkova 22 – 85 rokov
                  Barníková Helena, Štúrova 55 – 83 rokov
                  Mesiarkin Jozef, Komenského 74 – 46 rokov
                  Lovičová Elena, SNP 52 – 79 rokov
                  Murínová Mária, Sládkovičova 47 – 89 rokov

Hedviga Simanová, SNP 72 – 85 rokov
Mária Černáková, Jánošíkova 5 – 80 rokov
Agnesa Dupejová, Odbojárov 20 – 97 rokov
Magdaléna Lihanová, Štúrova 33 – 95 rokov
 Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
 Prešli ste životom predlhé míle.
 Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
 Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.

Milým oslávenkyniam srdečne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia

do ďalších dní a rokov života

Pre mládež platí prísnejší zákon

S príchodom letných dní naša 
škola každoročne žije spevác-
kou súťažou „ ROMANE GÍĽA“. 
Hoci nám teplé slnečné lúče 
tento rok nepriali, súťažnú at-
mosféru umocnila pestrá vý-
zdoba areálu školy a elán i ra-
dosť prítomných súťažiacich. 
Svojou účasťou nás potešili 
súťažiaci z Komunitného cen-
tra Čierny Balog a náš program 
spestrili svojim hip-hopovým 

Romane Gíľa
tanečným vystúpením. Vzácny 
hostia p.Mgr. Katarína Zibríko-
vá – riaditeľka EVC, Diana Ďur-
čenková – kultúrna referentka 
OcÚ Polomka, Mgr. Stanislava 
Kokavcová – riaditeľka ZUŠ Po-
lomka sa zároveň stali aj člen-
mi poroty. Súťaže sa zúčastni-
li žiaci špeciálnych škôl Brez-
no, Revúca, Čierny Balog a Po-
lomka. V dvoch speváckych ko-
lách ukázali súťažiaci svoj spe-

vácky talent v sólo a duo spe-
ve. Víťazkou tohtoročnej sa prá-
vom stala žiačka zo ŠZŠ Re-
vúca Terezka Ferková so zra-
kovým postihnutím, ktorej spev 
očaril celé publikum. V prestáv-
kach sa svojim tancom predsta-
vili žiaci tanečného súboru „ Do-
linka“ a svojim vystúpením obo-
hatili naše hudobné dopoludnie.
Naše poďakovanie patrí nielen 
organizátorom, ale i súťažiacim 
a ich pedagógom.

ŠZŠ Polomka

Celoslovenské úspechy ZUŠ Polomka
Počet obyvateľov k 31. 5. 2009 – 3031 skončil náš spevák Kamil Ševc 

vo vynikajúcom striebornom 
pásme. Spev žiakov zo základ-
ných umeleckých škôl rozospie-
val nielen porotu, ale aj návštev-
níkov festivalu strašidiel. Pred-
sedom poroty bol Mgr. Art. Pa-
vel Zajaček - profesionálny di-

rigent, hudobník a skladateľ pô-
sobiaci v Bratislave. Súťažiaci si 
odniesli vecné ceny a nové skú-
senosti, ktoré obohatia ich ďal-
šiu spevácku kariéru. Vydarené-
mu podujatiu prialo aj nádherné 
slnečné počasie.

ZUŠ Polomka
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   Po postupe z okresnej a kraj-
skej súťaže sme postúpili na ce-
loslovenskú do Mikuláša. A tak 
dňa 23. mája 2009 o 11.00 sme 
sadli do autobusu, ktorý sme si 
sami zaplatili (z vlastných vre-
ciek bez pomoci obecného úra-
du) a vyrazili sme na ten Liptov. 
V Mikuláši sme po príchode šli 
na obed a v pokoji sme si po-
zreli prvé kolo súťaže. ,,Máme 
na nich“: vraveli sme si. A šli 
sme sa obliecť do krojov, lebo  
v druhom kole sme účinkova-
li aj my. Náš výstup prebehol 
úplne v pohode a bezchybne. 
Na seminári hodnotiaca komi-
sia vychválila Polomku po kaž-
dej stránke. Citujem: ,,Hudba 
ako z CD-čka, vynikajúce muž-
ské spevy, výborný scénic-
ký prejav, správne vyváženie 
všetkých prvkov, čo ukážka má 
mať, krojom nieto absolútne čo 
vytýkať. Výsledok? Neumiest-
nili sme sa. A dôvod podľa mňa: 
Lebo sme tam boli prvý raz, 
lebo nikto nerátal, že dáky Ho-
rehronci postúpia až do Miku-
láša, lebo sme tam nikoho ne-

   Dňa 31.5.2009 sa DFS Brezinky zúčastnil podujatia Kolovrá-
tok v Heľpe. Amfiteáter nás prekvapil novým šatom, ale poča-
sie nie. Pršalo ako každý rok. Kolovrátok bol poctený aj náv-

števou DFS z Čiech. Ale aj oni, aj ostatné súbory odchádzali 
smutní, pretože po niekoľkých vystúpeniach organizátori ak-
ciu zrušili pre nepriaznivé počasie.
        Ako každý školský rok, aj tento sme zakončili spoloč-
ným výletom. Obidve skupiny detského súboru navštívili Štát-
nu operu v Banskej bystrici. Boli sme na predstavení Snehu-
lienka a sedem pretekárov. Predstavenie sa nám veľmi páči-
lo. Po skončení sme išli na tradičné nákupy do mesta. Potom 
sme sa premiestnili ku pamätníku SNP, kde v rámci Dňa detí 
centrum voľného času a Policajný zbor usporiadali pre deti 
Zábavný deň. Predstavili policajnú techniku, zásahové ak-
cie a výcvik psov. Deti mohli súťažiť na rôznych stanovištiach 
a za nazbierané body boli odmenené. Po skvelom dni sme sa 
unavení vracali domov. Z výletu sme si priniesli veľa krásnych 
zážitkov a tešíme sa na ďalšie spoločné výlety.

Za všetkých Siska, Pavla, Domča, Monča, Siska – menšia

Tvrdá skúsenosť Breziniek
 v Liptovskom Mikuláši

   Prvý raz v histórii Breziniek sme to dotiahli na celoslo-
venskú súťaž folklórnych skupín v Liptovskom Mikuláši 
medzi 15 najlepších, ale neumiestnili sme sa na žiadnom 
hodnotenom mieste. 

poznali, ani nikto nás. Lebo sme 
nikoho nepodplatili a chceli sme 
vyhrať čestne a myslím, že iná 
výhra by nás ani netešila, lebo 
sme tam išli so srdcom na dla-
ni a nevedeli sme, že korupcia 
aj v tej oblasti folklóru je taká 
silná a že umiestnenie nezávi-
sí od výkonu na javisku, ale od 
výkonu v zákulisí (rôzne for-
my podplácania). Presvedčila 
nás o tom skutočnosť, že pred 
samotným vyhlásením víťazov 
súťaže, ktorí sa mali následne 
zúčastniť záverečného gala-
programu, sa už niektoré skupi-
ny prechádzali oblečené v kro-
joch popred kultúrny dom (lebo 
vedeli, že sa umiestnili a budú 
vystupovať v galaprograme). 
Tak sme rezignovali, šli sme 
na obed, na oficiálne vyhláse-
nie výsledkov a nasadli sme do 
autobusa s dobrou radou dvoch 
členov poroty: ,,Vydržte v tom 
čo robíte a ako to robíte a na-
budúce sa umiestnite“. Po ta-
komto schladení studenou spr-
chou musíme dlhší čas predý-
chať prežité emócie a uvidíme, 

či sa nám bude chcieť ešte raz 
vyvinúť fyzické a morálne seba-
zaprenie a prebojovať sa zno-
va na celoslovenské kolo. Je-
dinú radosť nám spôsobilo to, 
že všetky zúčastnené folklórne 
skupiny sa tešili, že Brezinky 
robili zábavu po súťaži v spo-
ločenskej miestnosti na to ur-
čenej a na ubytovni do sko-
rého rána, lebo sme nadvä-
zovali družbu s členmi iných 
folklórnych skupín. Tiež môžem 
s kľudným svedomím prehlásiť, 
že aj členom komisie sa otvo-
rili oči a vedia, že kde Polomka 
vlastne je a čo môže zname-
nať v budúcnosti pre folklórnu 
verejnosť. Ale, samozrejme, je 
to iba môj názor, vy ostatní si 
môžete myslieť : ,,Jasné, ne-
umiestnili sa, ta sa vyhvarja-
jú. Na základe tejto skúsenos-
ti by som znova prosil všetkých 
znalcov folklóru v našej obci, 
ktorí by vedeli ešte lepšie vy-
užiť náš ľudský potenciál, aby 
neváhali a prišli do kultúrne-
ho domu každý piatok o 19.00. 
Možno nám konečne zabezpe-
čia umiestnenie na najvyšších 
priečkach slovenského folklóru.

Na spoluprácu sa teší
Milan Šuchaň.

Deti z Breziniek informujú
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   Napriek tomu štartovka dosiahla úc-
tyhodné štatistiky - žiaci a ženy po 10 
kusov, masters 18, hardtail 72ks, hob-
bíkov 88, 90 juniorov a 35 pilotov (čí-
taj Elite).
   Prvou novinkou otváracieho prete-
ku Slovenského pohára bol piatko-
vý tréning v čase od 14 do 18tej. Sa-
mozrejme, nie každý to vítal s nadše-
ním, ale napokon, kto mal naozaj chuť 
a čas, do Polomky sa dostal už v pia-
tok. Vlek začal vyťahovať neskôr, pod-
mienkou vraj bolo 50 trénujúcich, čo 
bol napokon zrejme problém naplniť. 
Zbytok štartového poľa dorazil do stre-
diska Bučník v pekný sobotný deň, vla-
kom alebo autobusom sem, ale zrejme 
nikto pre istotu necestoval... z bezpeč-
nostných dôvodov. Na všetkých čaka-
la stará známa trať, ktorá, ale obdob-
ne ako na Ride Cupe v Podkoniciach, 
zaznamenala niekoľko kozmetických 
úprav. Pribudli klopenky aj nové 
skoky, ktoré túto trať obohatili. Pri-
dané prvky urobili trať atraktívnejšou 
pre všetkých jazdcov. Pre menej od-
vážnych nechýbali obchádzky každé-
ho väčšieho skoku.
   Hlavnou technickou otázkou, ktorá 
stála medzi jazdcami a dobrým časom 
bol výber správneho obutia. V piatok 
večer možno vlhko, v sobotu sucho 
a v nedeľu prezúvačka opäť na mok-
ro. V čase prestávok medzi jazdami sa 
väčšina účastníkov, či už to boli prete-
kári, doprovod alebo diváci, mali mož-
nosť schovať pod prístrešky pri bufete, 
odkiaľ vôňou vyzývavo dráždili za prí-
slušné eurá pripravené teplé pokrmy. 
Jazdci ocenili aj vlastné altánky, kto-
rých bolo nespočet. Pohľad na prepl-
nené parkovisko v bekstejdži len potvr-
dzoval čoraz väčší záujem o downhill.
   Má to však aj svoju odvrátenú tvár, 
kedy celý súťažný deň trvá možno až 

   Toto rozkladali ešte nebohi mvoj ujcok od Oceľa, co buli mo-
jej matki Agnese brat a Faňovi Hrablayovi ňanko. Ze sa to sta-
lo ešte dakedi ich ňankovmu ňankovi, keť bacovali na brestov-
ci pred veľa, veľa rokmi.
   Taze bula sobota a blizila sa noc. A valasi aj honelnici sa vźä-
li do dedini, koter gu zene, koter gu frajerki a kotri kadi tadi, ďe 
im uz bulo treba. A baca ostali sam f kolibe aj pri oucach. Nus 
a ak sa tak richtovali na totu noc, popuśťali psov, dreva narich-
tovali, zeby im oheň do rana vitrimav a voľaco si klochtili v koli-
be na veceru nad vatrou, keť sa tu ozve buchaňa na dvere koli-
bi. Baca sa strhli, lebo ktoze by to mohov buť a o takomto case, 
prebehlo im hlavou, keť aj psi sa pustenie a ani len sa neohlasä 
a pred nima bulo treba ňeras cudzoho ratovať, ak sa zamotav gu 
košäru. Nus ta sa ohlasili:,, kto tam..? a spoza dveri nic. A zas 
len buch buch, buch... a baca zas: Kto tam? ... ci si dobrvo ci si 
zlvo? A zas buch buch buch .. a baca uz taki zneiśťeni brali do 
ruk *vatraľ a zavolali: ,,Akuo si takuo si, vuojdi“. Tu sa dvere roz-
tvoria a dnukaj vośou mnich. Aspom tak vyzierav. Mau na sebe 
mnisku kutňu s kapucňou, habit bu dluhi eś po zem, ani nohi mu 
nebulo vidno, v pase prepasani štrankom z hrckami, aľe patric-
ki mu ňeviseľi z pasa, ako kazdomu mnichovi v tich casoch. Na 
hlave mau kapucňu, aľe tvar mu nebulo vidno, ibaj taki spicati 
nosisko mu trcal z tej tmi spot kapucňi a aj rukavi mau takie dlu-
hie, ze aňi ruk mu ňebulo vidno, ta to tak vizieralo ako kebi ľen 
sama mniska kutňa vuośla do kolibi z nosom. Baca tukśi stis-
li v ruki vatraľ a volaju: „ Kto si?“.. a skutňi sa ozvalo: „Moźem 

Polomka prepísala downhillovú históriu
   Slovenský pohár v zjazde očakával na svojom prvom kole, ktoré odfičalo posledný májo-
vý deň v Polomke, rekordnú účasť. Počet prihlásených jazdcov prekonal už dopredu číslovku 
300 a tak sa v predstihu lamentovalo vo fóre o preťaženosti lanovky a dlhých čakacích dobách.  
S blížiacim sa víkendom sa blížil Ilkov syndróm, ktorý prerástol v deň závodu do takmer vytrva-
lého dažďa. Menila sa prakticky iba jeho intenzita. Nad meteosenzitivitou slovenských preteká-
rov už viackrát zalamoval ruky Vrba. Môžem iba potvrdiť, že aj v Polomke boli takí, ktorí v 
sobotu na suchom trénovali a v nedeľu ani nepripevnili štartovné číslo.

príliš dlho, a tak divákov ani nebaví po-
zerať sa niekoľko hodín v podstate „na 
to isté“. Oklieštený počet postupujú-
cich z kvalifikácie zasiahol síce skupi-
nu Hobby a Hardtail, ale možno by sa 
to šiklo aj u juniorov, ktorých vo finá-
le išlo cez 80. Kto z hobíkov full aj 
hardtail dal v meranej kvalde hor-
šie umiestnenie ako posledné po-
stupové 30te, mal smolu. Ale aspoň 
tým pribudlo pretransformovaných di-
vákov, ktorých kvôli podpsapočasiu ne-
prišli práve stovky.
   Kým kvalda a tréningy sa šli za po-
hody, so začínajúcimi finálovými jazda-
mi silnel pocit vlhka a nebezpečia. Ide-
álne počasie na reklamu na vložky. 
Ako prví na trať vyrazili žiaci. Z desia-
tich prihlásených nenastúpil iba je-
den. Ostatní bojovali bez ohľadu na 
počasie. Najlepšiu jazdu dal Peter Ha-
lagan (Novatec Racing team) ktorý dal 
2 sekundy mladému Drábikovi (Free-
ride Košice), synovi to slávneho otca. 
Tretí fliačik zobral Ondřej Ztuhla (Cyk-
loklub Kučera Znojmo).
   Snáď najväčšiu účasť čo pamätám, 
mala ženská kategória. 10 samíc sa 
zredukovalo na 9, keď zo závod „od-
stúpila“ Tereza Horká, a ako niekto 
v depe utrúsil... asi by si musela dať 
opicu a nebolo by jej vidieť kozy, tak 
to nemalo pre ňu význam“. Osobne 
som najviac držal samozrejme palce 
našej Radke Slížikovej, účastniacej sa 
laboratórneho programu BMRiders. 
Dokonca sme stihli dodať aj novučič-
ké dresy. Nervozitu pred štartom by 
v „domovskom stane“ mohli krájať no-
žom. Hlavne keď sa intenzita dažďa 
začínala stupňovať. Najbližšia rodina 
a spriaznené duše sa zhromaždili pri 
poslednom skoku a čakali, kedy niek-
torá z dievčat už bude dole.
   Komentátor hlási, že na trati je už 5 

žien, dole však nedošla zatiaľ žiadna. 
Potom sa to už ale šupuje jedna za dru-
hou, Radka ako jediná dáva posled-
ný skok, a to s prehľadom a istotou. 
Na bedňu to ale napokon nestačí. Na 
pád v hornej časti trate sa už ale história 
pýtať nebude. Zlato brala s prehľadom 
Katka Janečková (Polcster Racing), 
striebro odviezla do Poľska Anna Soj-
ka (Kingston Racing team) a broz zo-
stal Pialke (Šport Klub Považská Bys-
trica). My sme na víťazku stratili kru-
tých 36 sekúnd. 
   Vo veteránskej kategórii sa objavuje 
čoraz väčšia konkurencia. Súboj old-
skúlerov pripomínal krížovú výpra-
vu. Trpkosť porážky ale nespoznal iba 
Jaroslav Chytil (4Ever Cyklo Bulis). 
Slovenskú krv nabudil výkon Tomáša 
Vrbovského (Freeride Košice), ktorý 
svojim výkonom naháňal body do sú-
ťaže klubov, kde prispel kôli dvojsekun-
dovej strate „až“ druhým miestom. Po-
sledným postávačom na bedni bol Mi-
lan Smetaník (Dolekop.com downhill 
team). Peter Drábik, Roman Zemánek 
a ďalší sa museli zmieriť tentokrát iba 
s pozíciou gratulantov.
   Hobby kategórie full aj hardtail po-
stihlo už spomínané krátenie, a tak 
do finále postúpilo z každej kategó-
rie iba 30 jazdcov. O kráľovi HT bolo 
rozhodnuté už pomaly prihláškou, 
a tak Michal Červenka (GT Czech 
team) 1st place nikoho neprekvapilo. 
Za ním sa zoradili Tomáš Musil (Čer-
venka Subform team) a Pavol Magda. 
U bohatšej hobby kategórie, ktorá si 
môže dovoliť kúpiť strunkáča, bolo po-
radie v cieli Pavol Zlatoš (Šport Klub 
Považská Bystrica), Petr Tlustoš (Do-
lekop.com downhill team) a Peter Mi-
hok (Freeride Košice).
   Pri junioroch sa potvrdilo prvé miesto 
z kvalifikácie, kedy bol najlepším Martin 

Hanák (MaxCursor). S dvojsekundový-
mi rozdielmi za ním skončili Michal Jan-
kiv (Novatec Racing team) a Tomáš 
Liška (Polcster racing). 88 štartujúcich 
juniorov vo finále dalo divákom zabrať, 
ale ozajstné peklo ešte len malo prísť.
   Na trať sa spustili eliťáci. Miestami 
to vyzeralo, že si opäť vyžerú chvíľku 
bez dažďa, ale so znižujúcim sa poč-
tom pretekárov na štarte naopak dážď 
zosilnel. 11 jazdcov stlačilo čas pod 3 
minúty, kotol začal vrieť každým dojaz-
dom. Veď štvrté a piate misto delila je-
diná stotina sekundy. Lukáš Učeň utrel 
čerta Štencla a chvíľku si vychutnal 
hot seat. Po čase Vlasta Hynčicu 
(SK Grafobal) ešte dúfal v kútiku duše 
v bedňu. To sa ale do cieľa rútil nitrian-
sky šinkansen Dodo Javorník (Freeri-
de Košice), ktorý posunul čas ešte niž-

šie... 2:46,20. V hustom daždi neuve-
riteľný čas. Kvalifikačný čas zlepšil o 5 
sekúnd v oveľa horšom počasí! 
   Nervy ako gitara struny.. last man 
on track - Filip Polc (MS Evil Ra-
cing)... prichádza do cieľa. Časo-
miera sa zastavila na ... 2:48,17... 
a znamená to jediné... dejiny novo-
dobého slovenského downhillu sa 
prepísali. Víťazom sa stáva Dodo Ja-
vorník a radosť nielen jeho ale, aj šéfa 
stajne a ostatných FR-KE je neskrýva-
ná. Pod zatiahnutými nebesami sme sa 
dočkali bodu zlomu. Po prvýkrát zo sú-
boja Polc vs. Javorník vzišlo iné meno 
víťaza. Sláva víťazom, česť porazeným. 
Finálové jazdy elity boli skvelým ukon-
čením tohto dňa a oplatilo sa kvôli nim, 
a tomuto reportu, otočiť 500km.

Peter Jakubík

O strigvoňovi 
sa zohriať? Zima mi“  Oj keť ľen ťeľo ta sa zohrej, oheň hori, tep-
lo je tu, ta sa hrej. A ten prikrociv g ohňu, taki prehnuti dopredu, 
nadhnu sa nat ten oheň, vitrciv rukavi nat plamene akoźe sa hre-
je. Keť tu oheň zaćav sicať, sipeť akobi ho vodov polievaľi a baca 
hľaďa a tu ťi tomu z tich rukavov voľaka zeľena voďicka zacala 
kvapkať do toho ohňa. Baca volajú: „ Nuź veť aľe maj rozum clo-
vece, veť nam takimto cinom aj oheň zadusis, aj f tme ostaňeme 
aj v zime. Aľe jak baca tukśi kricaľi naň, ta tomu tukśi voda ťekla 
z tich rukavov a oheň hasilo. Baca keť viďeľi ze co sa robi, ta vo-
lajú: „ Prestaň bo ťa ohlvonim, aľe ten nic. Ta oni zjaľi ten vatral 
a pras mu po chrpťe, takze ho naraz vo dve hupki zohlo a esťe 
ras mu ubaľiľi ta hneť bu sprpleni eś voľaďi dolu na doľiňe. Aľe si 
baca aj to všimľi źe ak mu pacľi tim vatraľom, ako kebi po prazd-
nej kutňi udreľi. Priam oňi śipiľi , ze to ňebuďe s kostolnim poriat-
kom a ze to daka necista sila, ľebo zli duch, ľebo strigvoň, ľebo 
aki to tam corťi ďabľi ftedi choďiľi po svete. A znaľi ze za toto buďe 
na druhi ďeň otplata – cize pomstva. Maľi oňi ftedi ako kazdi baca 
v tom case **trojkraľovu grejdu na odohnaňa zlich duchov. V koli-
be spraviľi zo slami babolku, obľekľi ju do svojich bacovskich ha-
bov a poloziľi na pricňu na strožľak, ďe spavaľi. Totu pricňu ob-
kresľiľi dookola tou grejdou a uź zaden zli duch ňemav pristupu 
na to mesto, keťze bulo sviatou grejdou chraňenuo.
   A jak sipiľi tak sa aj stalo. A tota pomstva prisla pred polnocou. 

Aľe baca buľi na to porichtovani. Smariľi na sebja kuozu a skri-
ľi sa medzi ouce do kośära. Tu sa strhnu veľki vietrisko a f tom 
vietre dopáliv strigvoň, najeźďeni, co len tak vrelo f ňom ot jedu 
ako f kotle. A priam leťev do koľibi že iďe toho bacu zamordovať, 
aľe ak otvoriv koľibovo dverce, ta ho naraz zarazilo tota trojkra-
ľova grejda. Viďev aľe ze baca ľezi a spi na strožľaku a o ňicom 
ňezna, ňezobadav strigvoň, že to tam babka zo slami v baco-
vich haboch ľezi. Ta ľeťev strigvoň popri fabovej holi na stoźki. 
Tam odrjapiv skalu ako tota koľiba a ľeťev s ňou nazat a pac totu 
skalu na koľibu len tak śingľe frkaľi z dachu ako z oprchnutek kuri 
pierja. Tam bi buli baca na prieśňik zmjeseni, nak sa ňie medzi 
oucami skriti. A strigvoň ak pacnu totu skalu z viśki ta zavolav: 
„ na tu mas, zebi si znau koho si ti udreu“. A baca medzi ouca-
mi zamrmlau len tak pre sebjä:“ dau si mi dau, vriť si ma bozau“. 
   Po case priślo viac chlopov, drukami totu skalu vipaciľi z mesta, 
tak co zľeťela do doľini a po iduci sa rosípala. Koľibu potom posta-
viľi novu, aľe ze naveki ľen voľaka nachiľena bula na jednu stranu.
   A to esťe i ja pomjätam ako chlapec, ze tam bula koľiba na Pi-
ľarovej bo som do nej chodiv z ujcokom od Oceľa ci s Faňovim 
ňankom, co toto sitko roskladali a Faňo mi to zopakovav a ja som 
to ľen dau do Poluomcini, nak znaju aj dňeskaj ďetvaki (holofoj-
toši) jak sa dreľej vragalo.

* to je taká väčšia palica na naprávanie vatry v kolibe
** krieda na sviatok troch kráľov vysvätená v kostole

Upravil a napísal Milan Šuchaň


