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V posledný júnový týždeň, dňa 26. 6. 2016 
sme si pripomenuli 350. výročie posviacky 
základného kameňa nášho kostola zasvä-
teného titulu Narodenia sv. Jána Krstiteľa.   
Pri tejto príležitosti našu farnosť navštívil 
náš diecézny biskup Mons. Stanislav Sto-
lárik. Spolu s veriacimi sme sa poďakovali 
našim predkom za stavbu tohto kostola a 
udržanie viery v Trojjediného Boha v našej 
farnosti. Otec biskup povzbudil nás všet-
kých k hlbokému prežívanie osobnej vie-
ry, osobnému svedectvu a života z viery. 
Po svätej omši sme sa všetci zhromaždili 
v záhrade kostola na krátkom pohostení a 
družnom rozhovore prítomných veriacich 
s otcom biskupom. Ďakujem všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli svo-
jím podielom na krásnom prežití svätej 
omše a občerstvenia v kostolnej záhrade.

Michal Jenča, správca farnosti

Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí 
poslancov obecného zastupiteľstva  a ostat-
ných prítomných.  
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítom-
ná nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo 
zasadnutie uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania poveril  Janku 

Hebeňovú a Dianu Ďurčenkovú,  referentky  
obecného  úradu. Za overovateľov správnosti 
zápisnice z rokovania určil Mgr. Františka He-
retu a Dušana Mušku. 
Starosta obce predložil na schválenie 

program rokovania obecného zastupiteľstva 
s tým, že po skončení riadneho zasadnutia OZ 
bude valné zhromaždenie s.r.o.  Program bol 
všetkými hlasmi schválený. 
 Starosta obce predložil návrh, aby do návr-

hovej komisie boli zvolení poslanci:
Roman Kohút,  Ing. Jozef Guzma, MUDr. Du-

šan Maruškin.   
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návr-

hová komisia bola jednomyseľne zvolená.

350 rokov kostola

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa zišli na svojom zasadnutí 
23. júna 2016. 
Ospravedlnení : Ing. Vladimír Hrablay, Mgr. Ivana Šándorová
doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
Ing. Marián Jagerčík
Neospravedlnený: Roman Bešina

Poslanci taktiež schválili Výročnú správu za 
rok 2015 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
-  povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

povolené prekročenie  a viazanie výdavkov.
Správu o stave separarácie TKO predložila 

pani Zuzana Piliarová. Separáciou odpadu 
sa očakáva zníženie  nákladovej položky na 
zvoz a uloženie TKO na legálnej skládke fir-
my Brentner Gemer s.r.o. Separovaný odpad 
sa sústreďuje na zbernom dvore, kde sa  ná-
sledným triedením a lisovaním spracováva  
na odovzdanie našim zmluvným partnerom 
a odberateľom. Aj keď je v našej obci už nie-
koľko rokov zavedený separovaný zber, nie 
všetci občania rešpektujú jednotlivé druhy 
separovaného odpadu a týmto spôsobom 
sa zbavujú aj ostatného  domového odpadu. 
Pri vytrieďovaní  tohto odpadu sme vytriedili 
8,21 tony odpadu, ktorý sa nedal spracovať a 
musel byť vyvezený na skládku Sekológ s.r.o. 
Brezno. Nárast finančných nákladov činil cca 
452,18 Eur. Objem tvrdých plastov eliminu-
jeme tak, že ich melieme drvičom, ktorý je 
súčasťou a vybavením Zberného dvora. Ten-
to stroj sa využíva  aj na mletie konárov zo 
stromov.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

správu o stave separácii TKO a schválilo Plán 
kontrol  na II. polrok 2016 tak, ako bol predlo-
žený a Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce na roky 2016-2025
VZN č. 62/2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom - Toto všeobecne záväzné naria-
denie upravuje podrobnosti o nakladaní so 
zmesovým komunálnym odpadom a drob-
ným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a 
prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní  
z biologicky rozložiteľným komunálnym od-
padom, o spôsobe a podmienkach  triedené-
ho zberu komunálnych odpadov, o spôsobe 
zberu objemového odpadu a odpadu domác-
nosti s obsahom škodlivých látok a o spôsobe 
zberu drobného stavebného odpadu. 
Obecné zastupiteľstvo  počas priebehu ro-

kovania schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie č. 62/2016 o nakladaní s komunálnym 
odpadom, Zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva a volených orgánov 
obce Polomka tak, ako boli predložené a pri-
pomienkované,     návrh na zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 4/2016 - povole-
né prekročenie a viazanie príjmov, povolené 
prekročenie a viazanie výdavkov z dôvodu 
podania žiadosti na cyklozástavku a elek-
tronický informačný panel v sume 5 300 €. 
Žiadosť bola úspešná avšak táto suma nie je 
postačujúca a treba schváliť ešte 6500€. 
V diskusii sa poslanci zaoberali nepriaznivou 

situáciou ohľadne parkovania motorových 
vozidiel v obci ,výzvou na podanie žiadosti z 
eurofondov s 5%  účasťou spolufinancovania 
obce na odstránenie čiernej skládky.

D.Ď

Správa hlavného kontrolóra Ing. Jozefa 
Svetláka - hospodárenie obce Polomka v roz-
počtovej časti prebiehalo počas roka podľa 
schváleného rozpočtu a schválených zmien, v 
súlade so zákonom 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a zákonom 
o účtovníctve. Riadna účtovná uzávierka za 
rok 2015 a hospodárenie obce  boli v súlade 
s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 
16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy overená  audítorom. 
Účtovná uzávierka v hospodárskej časti za 
rok 2015 bola vykonaná v súlade so zákonom  
431/2002 o účtovníctve a vyjadruje verne vo 
všetkých významných súvislostiach finančnú 
situáciu, ako aj výsledok hospodárenia. Na zá-
klade týchto skutočností  odporúčam obec-
nému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie 
návrhu záverečného účtu obce Polomka za 
rok 2015 s výrokom  záverečný účet sa schva-
ľuje bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k závereč-
nému účtu za rok 2015 a správu audítora za 
rok 2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Záverečný účet Obce Polomka a celoročné 
hospodárenie za rok 2015 bez výhrad a pou-
žitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu. 

Popri rekonštrukcii cesty I/66 sa vytvoril priestor na vybu-
dovanie chodníkov popri ceste a priľahlých uličiek. Chodník 
v uličke od ulice Záhradnej bude plynulo napojený na chod-
ník popri hlavnej ceste celou ulicou Osloboditeľov. 
Aj na realizácii Gazdovského dvora sa s pribúdajúcim ča-

som značne pokročilo. Osádzanie drevených trámov ide 
chlapom veľmi dobre a drevenica už dostáva svoju podobu. 
Tento rok je naplánované dostať drevenicu pod strechu.
Pracuje sa aj na skrášľovaní okolia penziónu Bučnik v  ly-

žiarskom stredisku. Betónová plocha pred reštauráciou 
dostáva nový vzhľad. Bude kompletne vydláždená, čo iste 
prispeje ku komfortu posedenia návštevníkov,  estetike 
priestoru ale i lepšej údržbe tejto plochy.

Ing. Ján Lihan

Stavebný ruch v obci

Rozlúčka s deviatakmi.

Po druhýkrát na Morave

Krásnohorská Dlhá Lúka

Opäť aj na Heľpe

Gastrofestival

Environmentálna výchova v MŠ
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INZERCIA

Narodení : Berkyová Valentína Hronská 10
 Harvanová Viktória Hronská 37
 Štajer Alex Hronská 29
 Račák Erik Janka Kráľa 7
 Skoršepa Filip Sládkovičova 42
 Michalec Erik SNP 13 
Prihlásený :  Hrablay Marek Zápotockého 61
Odhlásení : Ing. Badurová Slávka Komenského 23
 Tokár Dušan SNP 38
 Tokárová Martina -„-
 Tokár Tobias -„-
Zomretí :  Kotrčková Marta Sládkovičova 53 70r .
 Vonderčík Marián Sládkovičova 42 58 r.
 Svetláková Františka Štúrova 36 89 r.
Počet obyvateľov k  30.6.2016 - 2985

Anna Medveďová  Nová 8 85 r.
Emília Oceľová  Jánošíkova 2 85 r. 
Mária Hrablayová  Komenského 97 80 r.
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávenkyniam srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa 
veľa rokov spokojného života.

Kúpim pamokový pendlik a činovatný 
obrušťok. 0907113548

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišla si Martinka naša, k tým nebeským výšinám.
Čo zaženie ten veľký žiaľ,
keď odišla tá, ktorú každý z nás mal rád.
Nič už nie je ako bolo predtým, smutno nám 
je všetkým.

Dňa. 4.júla uplynuli smutné a bolestné 
dva roky, čo nás navždy opustila milovaná

Martinka Pruknerová
S bolesťou v srdci spomína manžel, 
svokrovci, rodičia, brat a všetci známi a 
priatelia.

Výchova k trvale udržateľnému rozvoju je veľ-
kou výzvou pre ďalšie generácie, pretože naše 
deti sú nádejou v záchrane Zeme. My, dospelí, 
vytvárame veľké množstvo odpadu, ktorý nevie-
me správne recyklovať a drvivá väčšina odpadu v 
domácnostiach končí na skládke. Naša krajina je 
na konci tabuľky EÚ v množstve vyprodukované-
ho komunálneho odpadu. Možno nastal čas, aby 
nás naše deti naučili už v 
obchodoch predchádzať 
vzniku odpadu, možno 
by bolo správne už tam 
pouvažovať nad nena-
kupovaním zbytočných 
vecí, kupovaním väčších 
balení, nebalených vecí, 
prípadne doniesť si svoje 
tašky a sáčky, aby sme si 
domov doniesli čo najme-
nej odpadu. 
Keď už nejaký odpad vytvoríme, treba ho správ-

ne recyklovať. Táto téma nás zaujala a my, deti z 
materskej školy, sme sa boli pozrieť v zbernom 
dvore s cieľom naučiť sa správne triediť odpad. 
Množstvom odpadu nás sprevádzala pani Zuza-
na Piliarová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. 
Ukázala nám Ekodomček, kde sa zbiera elektro-
odpad, kontajnery na sklenené predmety, budo-
vu, v ktorej nás prekvapilo obrovské množstvo 
plastových fliaš, lis na PET fľaše. Ďalej sme videli, 
ako sa zbiera kov, stavebný odpad, starý papier 
a veľkoobjemový odpad. Tiež sme nazreli do 
skladu, kde treba doniesť žiarovky, žiarivky, staré 
baterky. 

Teta Zuzka nás oboznámila s nesprávnymi ná-
vykmi ľudí pri triedení odpadu, ako napr. v skle-
nom pohári boli zvyšky plesnivých potravín na-
vyše zatvorené plechovým vrchnákom, PET fľaše 
neboli stlačené a zbavené vrchnákov, sklenené 
fľaše boli odovzdané spolu s plechovým vrchná-
kom a papierom na hrdle. Predškoláci len krútili 
hlavami, ako môžeme byť takí nezodpovední. 

Nakoniec si pre deti pri-
pravila malú súťaž, v ktorej 
predviedli nové poznatky. 
Vysypala odpadky a deti 
ich bez chybičky správ-
ne vytriedili na sklenené, 
plastové, kovové predme-
ty, tiež našli batérie, pa-
pier, ale aj predmety, ktoré 
do separovaného zberu 
nepatria a majú skončiť v 
komunálnom odpade. Na 

záver deti dostali sladkú odmenu v podobe ovo-
cia a cukríkov. 
Na druhý deň si predškoláci spolu s pani učiteľ-

kou pripravili divadielko Smutná žabka z rybníč-
ka, prostredníctvom ktorého oboznámili svojich 
mladších kamarátov zo strednej a malej triedy 
o neznečisťovaní prírody a o správnom triedení 
odpadu. Žabke ľudia znečistili rybník rôznymi 
druhmi odpadkov, ktoré deti správne vytriedili a 
poučili aj mladších kamarátov. Nové poznatky si 
deti utvrdili a pevne veríme, že budú dospelých 
upozorňovať a viesť k správnemu nakladaniu s 
domácim odpadom.

Janka Vengerová

Každoročne brány našej základnej školy opúšťajú žiaci deviateho 
ročníka a smerujú na stredné školy. Počas slávnostného aktu roz-
lúčky na obecnom úrade svoje myšlienky pretavili do príhovoru 
prítomným.
Dnes sme sa tu zišli, aby sme ukončili opäť jeden školský rok. Rok, 

ktorý bol pre nás deviatakov posledný na našej škole. Vždy odtiaľto 
odchádzalo niekoľko tried deviatakov, ale dnes sme tu my a čakáme 
na to úplne posledné zvonenie. Je to zvláštne, keď si spomenieme 
na to, ako sme po prvýkrát zasadli do školských lavíc. Plní očakáva-
nia a hádam aj radosti z toho, čo nové sa naučíme. Už sme si vybrali 
miesta, kde budeme pokračovať v štúdiu a zdokonaľovať svoje ve-
domosti. Teraz ako tu sedíme, určite každému z nás prebehne pred 
očami tých uplynulých deväť rokov. Neboli to vždy roky ľahké, no 
boli krásne a hlavne dôležité. Veď si len spomeňme na tých ustrá-
chaných prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi prekročili prah ško-
ly! Čo sa od vtedy zmenilo? Naučili sme sa čítať, písať, počítať. No 
nebolo to len učenie! Boli to noví kamaráti, nové priateľstvá a dni 
naplnené novými radostnými zážitkami. Pre nás sa dnes končí snáď 
to najkrajšie bezstarostné obdobie nášho detstva. Každý z nás sa 
rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z nás 
zanechá svoju stopu vo vašich spomienkach. Avšak teraz už musí-
me myslieť dopredu. Na nových spolužiakov, učiteľov, nové problé-
my. Preto aj vám patrí naše vrúcne ďakujeme.

Žiaci deviateho ročníka ZŠ Polomka

Environmentálna výchova v MŠ

Rozlúčka s deviatakmi.

Nastal čas, kedy sa jedno obdobie končí a iné začína. Naši pred-
školáci sa ocitli pred bránami základnej školy, v septembri sa z nich 
stanú prváci. V posledný júnový deň nadišla chvíľa rozlúčenia, spo-
mienok a veľkých prianí do novej etapy života detí. Na slávnostnú 
chvíľu prišli rodičia, starí rodičia, súrodenci, deti zo strednej i malej 
triedy. Mladší kamaráti zaujali divadielkom o Maťkovi, ktorému sa 
nechcelo ísť do školy, o farebných pastelkách, krásnymi piesňami i 
básničkami. Predškoláci zložili sľub školáka a ozdobení šerpou pre-
vzali Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania. Na zá-
ver mali pripravené hudobno-dramatické prekvapenie, kde stvár-
nili tancami, spevom i slovom krajinu zvanú Kvetinkovo. Nechýbali 
darčeky a občerstvenie. Všetkým predškolákom prajeme veľa úspe-
chov a vytrvalosti po nástupe do školy.

Janka Vengerová

Rozlúčka s predškolákmi
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Komisia pre šport a agrotu-
ristiku pri OÚ Polomka  dňa 
11.6.2016 usporiadala  prvý 
ročník Gastrofestivalu vo varení 
kotlíkového gulášu na starom 
futbalovom ihrisku v Polomke.

Do súťaže sa prihlásilo osem 
družstiev : Drevotrieska 1, Ka-
maráti, Branka team, Koláče 
s.r.o.,Hrablay a spol.,Pepsicola, 
Lihanovci, Maruškin a spol.

Po vyhodnotení súťaže zvíťa-
zilo družstvo Kamaráti, na dru-
hom mieste skončilo družstvo 
Hrablay a spol., tretí skočili Li-
hanovci a na peknom štvrtom 
mieste sa umiestnili ostatné 
družstvá. 

Komisia udelila cenu aj za 
umelecký a spevácky výkon, 
kde zvíťazilo družstvo Dre-
votrieska 1.

Pre deti bol pripravený pes-
trý športový program, do kto-
rého sa zapojili aj dospelí. Veľ-
ký úspech mali aj požiarnické 
súťaže. O dobrú náladu gastro-

V dňoch 25. a 26. Júna sa na Horehro-
ní konalo už piate podujatie sezóny 2016 
Maxxis Medzinárodných Majstrovstiev 
Slovenskej republiky v Endure a Coun-
trycrosse.  Polomka privítala endurákov 
vo veľmi peknom, zaujímavom a pre en-
duro ideálnom prostredí.

Depo a celé zázemie bolo situované pod 
lyžiarskym vlekom, do preteku sa prihlási-
lo 185 pretekárov, ktorí súťažili v sedem-
nástich kategóriách na veľmi náročnej tra-
ti. Kolo malo tvar „osmičky“ a po každej 
slučke sa pretekári dostali späť do depa, 
kde sa v blízkosti lyžiarskeho vleku nachá-
dzali obe časové kontroly a jazdili sa dva 
merané testy. Enduro test bol pomalší, 
technický, približne zo 70% po lese a naj-
rýchlejším trval až niečo cez 10 minút.

Maxxis MMSR Enduro Polomka 2016

G astrofest ival

festivalu sa postarala príjemná 
hudba, ktorú využili aj taneč-
níci. 

Za pomoc pri usporiadaní to-
hoto podujatia sa chcem poďa-
kovať starostovi obce, zamest-
nancom obecného úradu a čle-
nom komisie. Počasie nám tiež 
prialo, a podľa ohlasov, sa sú-
ťažiaci už tešia na druhý roč-

ník Gastrofestivalu, do ktorého 
sa plánuje  prihlásiť viac druž-
striev. Veríme, že toto podu-
jatie si našlo svojich priazniv-
cov a tradícia Gastrofestivalu  
vo varení kotlíkového gulášu v  
Polomke sa pridá k úspešným 
podujatiam, ktoré sa konajú v 
našej obci.

Ján Černák

Cross test sa tiahol až na úplný vrch ly-
žiarskeho vleku, v sobotu bol súčasťou 
testu aj poriadne náročný výjazd, ktorý 
bol v nedeľu vynechaný a tí najrýchlejší tu 
mali čas niečo cez 6 minút.

Počas obidvoch dní sa ráno o 9:00 na 
štart postavili ako prví jazdci z prvej vý-
konnostnej triedy, ktorí štartovali podľa 
absolútneho poradia. Nasledovali kadeti, 
druhá výkonnostná trieda, ženy, veteráni, 
triedy hobby, regionál a dorast.

Medzi najrýchlejších počas celého ví-
kendu patril jednoznačne Štefan Svitko 
(SVK, KTM), ktorý vyhral ako triedu MMSR 
E1, tak aj absolútne poradie. V triede 
MMSR E2 bol najlepší Thomas Hostinský 
(SVK, Husqvarna) a triede MMSR E3 vyhral 
Miroslav Ševela(SVK, KTM).

Medzi mladými nádejami v triede MMSR 
Junior si prvé miesto vybojoval Jakub Za-
hustel (SVK, KTM) v triede MMSR Kadet to 
bol skoro domáci pretekár Martin Giertl 
(SVK, KTM) a v triede MMSR Dorast si naj-
lepšie počínal zatiaľ neporazený Miroslav 
Ďurko (SVK, KTM).

V triede ženy si prvé miesto vybojovala 
Katarína Juríčková (SVK, Husqvarna), ktorá 
ako jediná dokázala dokončiť obidva sú-
ťažné dni.

V triede Slovenský pohár E1 si pre prvé 
miesto prišiel Tomáš Krečmer (SVK, KTM), 
v triede Slovenský pohár E2 to bol Peter 
Kollár(SVK, Husqvarna), ktorý si vybojoval 
prvé miesto a v triede Slovenský pohár E3 
to bol Daniel Neumann (CZE, KTM).

Medzi najstaršími pretekármi v kategó-
rií Super veterán si prvé miesto vybojo-
val Ján Zaťko (SVK, KTM), ktorý ukázal, že 
ťažké a náročné preteky mu stále výbor-
ne idú. V kategórií Veterán sa na najvyšší 

stupienok postavil Martin Gottvald (CZE, 
Husqvarna).

V triede Regionál si prvé miesto za celý 
víkend vybojoval Roman Cingel (SVK, 
KTM). V triede Hobby 125 vyhral Marián 
Litvák (SVK, KTM). Triedu Hobby 250 ovlá-
dol Martin Baránek (SVK, KTM) a v triede 
Hobby 4T si najlepšie počínal Peter Kna-
pec (SVK, KTM).

Súťaž tímov tentokrát vyhral Koperbent 
Eduro team, ktorého pretekári ťahali za je-
den povraz a spoločne vybojovali najviac 
bodov na endure v Polomke.

Preteky v Polomke boli poriadne nároč-
né, pretekári si museli siahnuť na dno síl, 
no práve preto bolo víťazstvo v každej 
triede o poriadny kus cennejšie.

Peter Belko a Pavol Garaj spolu so svo-
jím organizátorským tímom pripravili ná-
ročný, zaujímavý, pekný a hlavne dobre 
zvládnutý pretek, začo im patrí veľká vďa-
ka.

Sezóna Maxxis MMSR Enduro a Coun-
trycross pokračuje 9. a 10. Júla 2016 na 
dobre známej trati v Žaškove.

 J. Gažo



STRANA 3júl 2016

Neviem si už predstaviť leto bez účasti 
na družobných dňoch s obcami Poloma, 
Gemerská Poloma a Pustá Polom (ČR). 
Predpokladám, že nie je potrebné bližšie 
popisovať, o akú udalosť ide, a preto len 
všetkých priblížim tie tohtoročné, ktoré 
sa odohrali už po druhýkrát v Čechách na 
Morave .
Cesta začala tak akurát (o 05.00 hod) a 

veru netrvalo dlho, kým sa všetci prebrali. 
Nepochybne k tomu prispeli aj naše že-
ničky z Breziniek za silnej podpory tých z 
,,Obecného úradu“. Vtipkovanie im spolu 
teda poriadne ladilo a výbuchmi smiechu 
bavili aj tých na zadku autobusu.
Po viac ako 5 hodinovej ceste nás priví-

tali dobrí známi z Pustej Polomy a po vý-
datnom obede sme sa mohli pripraviť na 
spoločný program, ktorý sa konal podobne 
ako u nás, na futbalovom ihrisku. Okrem 
samotných folklórnych skupín bol program 
obohatený o vystúpenia viacerých det-
ských tanečných a iných zoskupení domá-
cej Pustej Polomy, súťažnými zápoleniami 
medzi všetkými obcami ako aj súťažou v 
hasičskom útoku. Podpora jednotlivých 
hasičských družstiev bola na každej strane 
intenzívna, ale naši Polomčania boli pre nás 
aj tak najlepší aj napriek tomu, že skončili 
na 2. mieste. Sobota sa celý deň niesla v du-
chu priateľstva a dobre nálady 
a to sme ani nemuseli poznať 
jeden druhého po mene. Sta-
čilo vnímať, že sme všetci opäť 
spolu a šlo to nejako samo. Na 
závere celého dňa vystúpilo aj 
zaujímavé zoskupenie hudob-
níkov so svojou produkciou 
v rytme ,,rege“. Veľmi milé a 
rytmické skladby v podaní pá-
nov v zrelom veku využilo plno 
tancachtivých aj napriek tomu, 
že bol horúci slnečný deň. Na 
čo ale určite nezabudneme je, 

že  ,,Vychodňari“ už od príchodu 
zaujali svojím spevom (s doprovo-
dom len jednej harmoniky) všet-
kých naokolo a najmä jednou pies-
ňou, ktorá sa napokon pri odchode 
stala akousi spoločnou piesňou 
pre všetkých. Jednoduchá a krátka 
pieseň, ktorá mnohým dala možno 
viac ako len prázdne slová:  
1.
Mal som jedno dievča rád, bola 

falošná, 
Mal som ju zo srdca rád a ona 

odišla. 
//: Tak, tak, tak, tak už teraz viem, 

jak sa rodí láska,
Tak tak tak tak už teraz viem, čo 

láska znamená://
2. 
Odišla a príde zas, povie rada ťa mám, 
Ja jej na to odpoviem, že už ťa nepoznám.
//: Tak, tak, tak, tak už teraz viem, jak sa 

rodí láska,
Tak, tak, tak, tak už teraz viem, čo láska 

znamená://

Snáď preto, aby sme sa ešte poslednýkrát 
rozlúčili a zaspomínali na príjemne stráve-
ný víkend a snáď aj preto, aby sme si spo-
ločne zaspievali túto pieseň sme sa všetci 
slovenskí ,,POLOMČANIA“ cestou späť na 
Slovensko (Polomka, Gemerská Poloma a 
Poloma) stretli na parkovisku pred Tescom 
v Žiline A spievali sme. Tú pieseň sme spie-
vali znovu a znovu presne tak, ako sa zno-
vu a znovu každý rok stretávame. Bolo to 
krásne a na okamih sme boli naozaj všetci 
ako jeden celok, a preto verím, že na túto 
pieseň nezabudneme a nezabudneme na 
to, čo všetko krásne vždy na spoločných 
družobných dňoch zažívame. Už teraz sa 
teším na budúci rok Príďte aj Vy. Srdečne 
Vás pozývam. Toľko krásnych a dobrých Po-
lomčanov ste ešte nevideli  

Vaša verná Brezinkárka a Polomčanka 
Darina Kubušová (od Vojcika).

Po druhýkrát na Morave

Vďaka projektu Týždeň detskej tvorivos-
ti mali deti z DFS Brezinky v dňoch 11.-
12.6.2016 možnosť spoznať túto dedinku 
pod úpätím Silickej planiny, tiež Krásnohor-
skú jaskyňu, Betliar ale hlavne miestny re-
meselnícky dom a gemerské hry a tance. A 
Ďuriho. A ostatných skvelých ľudí, ktorí nám 
to umožnili.
O uchovávanie tradičných ľudových reme-
siel sa v dedine so 700 obyvateľmi stará 
Združenie gemerských remeselníkov, ktoré 
pôsobí v spomínanom dome. Dušou celého 
projektu je práve Ďuri Nagy, ktorý to celé 
organizuje. Pravidelne sa tu konajú reme-
selnícke jarmoky, burzy, detské tábory. Po-
sledný júlový víkend tam bude podujatie s 
folklórnym vystúpením, a práve na túto ak-
ciu sme o rok dostali pozvanie so všetkými 
súboristami.

Na horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe ste na 51. ročníku mohli samozrej-
me vidieť aj Fsk. Brezinky. V sobotu sme sa predstavili s pásmom ,,Pochôdzkovanie“ 
v programe, ktorý bol pod režijnou taktovkou Janky Ambrózovej (dcéra známeho 
speváka Jána Ambróza) a ktorý bol venovaný zápisu Horehronského viachlasné-
ho spevu do nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Záver programu patril 
všetkým horehronským skupinám, ktoré sa o tento zápis pričinili (Vernár, Telgárt, Šu-
miac, Pohorelá, Heľpa, Závadka nad Hronom a Polomka). Počuť spievať ,,Na kráľovej 
holi“ všetkých účinkujúcich a hlavne celé publikum, je neopísateľný zážitok a práve 
takéto momenty nás utvrdzujú v tom, že to, čo robíme, má svoj význam. S rovnakým 
číslom sme napokon vystúpili aj v nedeľnom galaprograme, ktorý režírovala Vanda 
Krištofová. Víkend to bol síce ťažký, slnečný ale prekrásny. Veď napokon, taký krásny 
je každý jeden, ktorý spoločne strávime pri piesni, tanci a našej ľudovej tradícii. 

Vaša verná Brezinkárka a Polomčanka , Darina Kubušová (od Vojcika)

Opäť aj na Heľpe

Krásnohorská Dlhá Lúka
Po vybavení potrebných vecí sme vy-
razili za poznaním inak veľmi pekného 
kúska našej krajiny. V sobotu sme sa 
po príchode pustili do práce s lektor-
mi v remeselníckom dome obklopení 
nádhernými výrobkami ľudových re-
meselníkov. Práca so šúpolím, korálka-
mi, drôtikom preverila našu tvorivosť 
ale hlavne trpezlivosť. Po ubytovaní v 
penzióne Jozefína a chutnom obede 
sa malé deti opäť vrátili k práci a os-
tatné deti mohli v sprievode vodcov 
a v kompletnej jaskyniarskej výstroji 
spoznať jaskyňu, ktorá je unikátnym 
výtvorom prírody zapísaná v zozname 
svetového prírodného dedičstva. Ná-
ročná prehliadková trasa v dĺžke 450 m 
nás doviedla ku kvapľu vysokému 34m. 
cestou z jaskyne sme sa zastavili na pút-
nickom mieste nazývanom aj ,, druhé 
Lurdy“, kde sme sa večer znovu vrátili. 

Pokojné miesto s výhľadom na Krásnu Hôr-
ku si užil každý po svojom, na záver aj spe-
vom. Náročný deň plný nových zážitkov deti 
zakončili spoločnými hrami pri penzióne. 
Veľmi nenápadné miesto plné turistických 
cieľov, ktoré treba určite vidieť. Najznámej-
ším je Betliar. A tak sme v nedeľu spozná-
vali historickú expozíciu o živote a bytovej 
kultúre šľachtickej rodiny Andrássyovcov. 
Po návrate do Krásnohorskej dlhej lúky a 
dobrom obede sme v remeselníckom dome 
naše sústredenie zakončili školou tanca s 
ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a pod 
vedením tanečníka Jána Liptáka. No a takto 
ukonaní s pocitom dobre vykonanej práce 
sme sa s novými zážitkami a skúsenosťami 
vrátili domov.

M.Pisárová   




