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Dopravná situácia
v obci
Divadelníci
Súhrnné spravodaj-
stvo Breziniek
Vyžrebovanie futba-
lových zápasov

Augustová pranostika
„Strnisko v auguste kto si preoráva,
ten o rok budúci darmo neustáva.“

27.8.2016 od 11.00 na ktoré srdečne pozývame širokú verejnosť.
Podujatie na uskutoční na Bučniku v priestoroch lyžiarskeho strediska.

Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasad-
nutie obecného zastupiteľstva na deň:

25. augusta 2016 (štvrtok) o 18,00 hodine  
Program:
 1/   Otvorenie
 2/   Voľba návrhovej komisie
 3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
 a kontrolnej činnosti
 4/   Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2016
 vo výdavkovej a príjmovej časti a likvidácia pohľadávok
 5/   Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej
 ochrany za I. polrok 2016  
 6/   VZN o parkovaní v obci
 7/   Rôzne    
 8/   Interpelácia a diskusia 
 9/   Záver

Členovia spolku SPOKAT – Spolok pre obnovu kultúry a tradícií Brezinky pripravili spolu 
s Obcou Polomka a FSk Brezinky  nezvyčajné kultúrno-spoločenské podujatie v rámci pro-
jektu pod názvom:

„Horehron, Horehron,
Ty krásny Horehron II“

Sprievodné akcie: tvorivé dielne, tradičné jedlá, škola tanca s Veronikou Horváthovou, športové a iné 
súťaže medzi obcami, prehliadka polomského kroja s odborným výkladom pani Švajdovej, vystúpenia 
spievajúcich rodín z Horehronia – Spieva celá rodina, galaprogram „Horehronská svadba“, ľudová zába-
va. Spoluúčinkuje ľudová hudba Borsucki Gadi a muzikanti z Horehronia.      

V galaprograme účinkujú:
folklórna skupina BREZINKY z Polomky, folklórna skupina BACÚŠAN z Bacúcha, folklórna skupina ZA-
VAČAN zo Závadky nad Hronom, folklórna skupina HEĽPAN z Heľpy, folklórna skupina KRÁĽOVÁ HOĽA 
z Pohorelej, folklórna skupina ŠUMIAČAN zo Šumiaca
a folklórna skupina TELGÁRT z Telgártu.
Realizácia projektu s podporou:

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva

   Napriek tomu, že najväčšia pozornosť sa venuje rekonštrukcii hlav-
nej cesty a priľahlého priestoru, čo znamená budovaným chodníkov 
a odstavných plôch, nezabúda sa ani na plánované opravy a rekon-
štrukcie. Spoločenská miestnosť nad garážami pre svoje budúce 
využitie na klubovú činnosť nevyhnutne potrebuje sociálne zaria-
denia na poschodí. Z bývalej kuchynky a archívu sa budujú nové 
sociálne zariadenia s kompletným vybavením, obkladmi a dlažbou. 
Stavebné práce sa započali aj na rekonštrukcii strechy na telocvični 
základnej školy. Pokračuje sa aj na prístavbe penziónu Bučnik, ktorá 
bude slúžiť ako rozšírenie priestoru kuchyne na prízemí a nové izby 
na poschodí.                                        Ing. Ján Lihan, starosta obce

Stavebný ruch v obci

11,00 hod.
-  privítanie hostí

11,15 hod.
-  otvorenie remeselných dielní
-  otvorenie tvorivých dielní
-  otvorenie tradičných kuchýň zúčastnených obcí

13,00 hod.
-  škola tanca pre deti a dospelých s Veronikou Horváthovou

14,00 hod.
-  súťaže medzi zúčastnenými obcami o „putovný latacup“. Každá obec zostaví zmieša-
né 4- členné družstvo na športové súťaže a súťaž v príprave (robení) rezancov 

15,30 hod.
-  prehliadka polomského kroja s odborným výkladom pani Švajdovej

16,30 hod.
-  „Spieva celá rodina“ – spievajúce rodiny z Horehronia

18,00 hod.
-  galaprogram – „Horehronská svadba“

21,00 hod.
- ľudová tanečná zábava s Borsuckími Gadmi a ostatnými muzikantmi z Horehronia



Pätnásť rokov ubehlo ako voda,
na Teba mamička, zabudnúť sa nedá.
Odišla si navždy, už Ťa nemáme,
s úctou a láskou na Teba spomíname.
Dňa 29. júla uplynulo 15 dlhých smutných rokov 
čo nás opustila naša milovaná mama

Mária Donovalová
S večnou spomienkou v srdci spomínajú dcéry 
Marta a Ružena s rodinami, syn Vlado s rodinou, ostatná blízka 
rodina a známi.
...
Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Hoci si odišiel, žiješ stále, náš milovaný.
Lebo neumiera ten, kto žije v našich srdciach.
S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci sme 
si 2. augusta pripomenuli prvé výročie od chvíle 
kedy nás navždy opostil náš milovaný manžel, 
ocino, starký, svokor, švagor a brat

Vladimír Tkáčik
S láskou spomína manželka, synovia Marcel s rodinou, Marek 

s Jankou, kmotra, krstné deti, súrodenci, kamaráti, spolupracov-
níci a ostatná smútiaca rodina.

...
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame
a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Dňa 2. augusta sme si pripomenuli nedoži-
tých 93 rokov nášho otca, starého, prastarého 
a praprastarého otca

Štefana Zubaľa
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku

S úctou spomínajú deti s rodinami a ostatná 
rodina.

...
Keď zomrie otec, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by ako otec vedel mať rád.
Dňa 7. augusta sme si pripomenuli deviate výro-
čie ako nás opustil náš otec

Ján Šandor 
a 12. augusta sme si pripomenuli jeho nedožité 82 narodeniny.

S láskou a úctou spomína dcéra Janka a Milka s rodinami 
a ostatná rodina.

...
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 21. augusta uplynú dva smutné roky od 
smrti nášho drahého 

Milana Jagerčíka
S láskou spomína sestra Hanka s rodinou,

brat Cyril a syn Milan.
...

S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme, 
pri plamienkoch sviečok sa modlíme.
Život Vám nedoprial s nami dlhšie byť, ale v na-
šich srdciach budete stále žiť...
Dňa 20. augusta si pripomenieme bolestivé prvé 
výročie úmrtia našej milovanej 

Emílie Jagerčíkovej
a 24. augusta smutných 15 rokov od smrti nášho 
drahého

Ondreja Jagerčíka
S nehynúcou láskou spomínajú

synovia s rodinami,
vnúčatá, pravnúčatá

a ostatná rodina.
...

Do večnosti odišla si spať,
zaplakal každý kto ťa mal rád.
Už necítiš muky,
tam v diaľke ťa objali Pánove ruky.
Dňa 25. augusta si pripomíname nedožité 
90te narodeniny našej mamy, starej, prastarej 
a praprastarej mamy

Anny Zubaľovej
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spo-
mienku.

S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami 
a ostatná rodina.

SPOMÍNAME
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v mesiaci august

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
júl 2016

Dopravná situácia v obci

Narodení: Puškárová Daniela, Hronská 43
 Barkáčová Lukrecija, Záhradná 13
 Berky Richard, Hronská 12
 Medveďová Valéria, Jegorovova 16
Prihlásený:  0    
Odhlásení: JUDr. Hebeň Erik, Záhradná 25
 Vonderčíková Elena, Sládkovičova 42
 Harvan Ladislav, Hronská 22
 Harvanová Anna, -„-
 Harvan Michal, -„-
 Harvan Marcel, -„-
 Harvan Ladislav, -„-
 Harvan Ján, -„-
 Harvan Dominik, -„-
Zomretí:   Molčanová Anna, Kukučínova 31, 78 r.
 Švidraň Jozef, Kraskova 10, 64 r.
Počet obyvateľov k 31. 7. 2016  -  2979

   Pán starosta Ing. Ján Li-
han, chceme sa Vám poďa-
kovať, že ste splnili prianie 
dcérinej spolužiačky Elenky 
Poláčkovej z Ostravy, ktorá 
Vás požiadala o fotografie 
obce Polomka. Bola veľmi 
milo prekvapená, že o dva dni 
mala zmapovanú Polomku na 
základe toho, že ste jej vyho-
veli a fotografie cez internet 
zaslali. Pôvod žiadosti: Naša 
dcéra sa chystala na dovolen-
ku (býva v Severnom Írku) a 
oznámila jej že cestou na Slo-
vensko sa zastaví v Ostrave. 
Spolužiačka je urobila prekva-
penie a podľa jednej z fotiek 
jej manžel akademický maliar 
namaľoval obraz Polomky. 
Najväčším prekvapením 
pre nás však bolo, že dcérin 
priateľ, ktorý už na Polomke 
bol, nám tiež doniesol obraz 
Polomky, ktorý sám bez toho 
aby dcéra o tom vedela na-
maľoval. Polomka je ,,super“ 
konštatovali obaja maliari. 
Preto ešte raz Vám srdečne 
ďakujeme.

rodina Piliarkinová

Poďakovanie

Mária Saksová, SNP 105, 93 r.
Mária Vernárska, SNP 95, 80 r.

Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča, 
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča, 
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, 
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

Srdečne blahoželáme.

   S postupujúcim časom sa prá-
ce na ceste I/66 zintenzívnili. 
Prebiehajúce práce nad rámec 
predpokladaných prác na pod-
loží cesty, ktoré bolo nevyhovu-
júce, predĺžia termín dokonče-
nia diela a komplikujú dopravu 
v centre obce. Musíme byť však 
trpezliví. Dopravnú situáciu v 
iných častiach obce si však 
komplikujeme aj sami. Nespráv-
nym parkovaním motorových 
vozidiel mimo určených parko-
vísk, odstavením áut na verej-
nej zeleni popri komunikáciách 
a hlavne parkovaním priamo 
na ceste, čím blokujeme pre-
jazd niektorými ulicami. Na ulici 
Sládkovičovej a Komenského 
prejazd pripomína slalomovú 
dráhu a nie je priestor pre pre-
jazd záchranných a požiarnych 
vozidiel. V zimných mesiacoch 
odstavené vozidlá neumožňujú 

vykonávať pluhovanie a posyp 
miestnych komunikácií.
   Aby sa zabránilo takýmto 
javom, pripravilo sa Všeobec-
ne záväzné nariadenie obce 
Polomka o parkovaní v obci, 
ktorým sa bude zaoberať 
obecné zastupiteľstvo dňa 
25.8.2016 na svojom zasad-

nutí, ktoré bolo vyvesené na 
obecnej tabuli a uverejnené 
na obecnej web-stránke. Po 
schválení VZN bude jednoznač-
ne určené kde a kedy sa môže 
krátkodobo alebo dlhodobo par-
kovať. Za porušenie nariadenia 
budú stanovené aj sankcie.

Ing. Ján Lihan, starosta obce
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   S ukončením školského roka 
pre deti prichádzajú zaslúžené 
dni oddychu a dovoleniek, ale 

aj čas folklórnych festivalov na 
ktorých nesmú chýbať Brezinky, 
či už deti alebo dospelí.
   Folklórna skupina sa v sobo-
tu 9.7.2016 prezentovala na 
Detve. V gazdovskom dvore sa 
počas dňa ponúkali jedlá a dob-
roty domácich kuchýň Likavky, 
Pliešoviec, Záriečia 
a Polomky. Naše že-
ničky Mária Boľfová, 
Viera Kánová a Anna 
Čupková pre okoloi-
dúcich pripravili pod-
lev, krompak v kapus-
te s údeným, štrúdle 
a biely koláč. Naše 
remeslá predvádzali 
Mária Horváthová, 

   O divadelníkoch z Polomky 
je dobre známa skutočnosť, že 
majú prirodzený vkus a zo svojej 
dielne nikdy nevypustia nič, čo 
by sa priečilo ná-
ročným estetickým 
kritériám. Známe 
je aj to, že diva-
delný súbor tvoria 
vlastne členovia 
veľmi aktívnej 
folklórnej skupiny 
a divadlo je v ich 
podaní pridanou 
hodnotou. Z môjho 
pohľadu je pozitív-
ne, že Polomčania sa v vo svojej 
divadelnej činnosti dokázali ako 
folklóristi odpútať od slovenskej 
klasiky a vyberajú si svoje hry z 
„iného súdka“. Po komédii Štyri 
ročné obdobia siahli opäť po 
tragikomickom texte súčasného 
autora s výsostne súčasnou té-
mou.“
   Režisérka, Marta Pisárová 
sa rozhodla pre hru PODZEM-
NÍ, ktorá sa vysmieva z ľudskej 
chamtivosti a zaslepenosti pe-
niazmi. Naviac je to aj alegória 
o činnosti podzemia a jeho pre-
pájania s našou realitou. Polom-
ských ochotníkov tento príbeh 
oslovil, lebo v ňom videli príle-
žitosť priniesť na dosky, ktoré 
znamenajú svet, dobrú komédiu. 
Nezostali však len v prvopláno-
vom zámere zabaviť diváka. Mali 

   Ochotníci z Breziniek a ich hostia obnovili činnosť ochotníckeho 
divadla (ktorej sa dlhé roky a pravidelne venoval pán Jozef Žila so 
svojim kolektívom – veľmi radi a často naňho spomíname – a patrí 
im pekné miesto už v našej histórii) ľudovými predstaveniami Rok 
na dedine a Ženský zákon. Neskôr sa odvážili aj na iné hry ako boli 
Vietor do tvári, Deti jedného otca a Štyri ročné obdobia.
   Tým, že FSk brezinky sa venujú najmä folklóru je divadelná čin-
nosť akoby okrajová, hoci nie bezvýznamná, pretože aj ako ,,di-
vadelný herci“ sa nedajú zahanbiť. A preto všetkým ochotníkom, 
ktorí ,, ochotne“ pripravujú tieto malé spestrenia nášho života Ďa-
kujeme. A tešíme sa na ďalšie predstavenia.          Marta Pisárová

Divadelníci

Súhrnné spravodajstvo Breziniek

PÄŤ P alebo
PRÍJEMNÉ PREDSTAVENIE POLOMČANOV

O PENIAZOCH A PODZEMÍ

Prvý júl v Polomke nebol len prvým dňom prázdnin. Dovolenky si však nemohli 
dovoliť členovia FSk Brezinky. Naplánovali si premiéru divadelnej komédie bul-
harského autora Christa Bojčeva PODZEMNÍ.

vyššiu ambíciu. Poukázať na to 
ako mamona ovplyvnila dnešné-
ho človeka, ktorý je, obrazne po-
vedané ochotný nechať si vŕtať 

koleno pre pár „strieborných“. A 
tak sa začal proces hľadania tej 
správnej divadelnej cesty k dob-
rému výsledku. 
   Prijali ponuku SOS, aby vstú-
pili, ako prví do projektu CESTA 
ZA PRÍBEHMI. Týmto projektom 
chceme pomôcť ochotníkom 
v ich divadelnej praxi. Spolu s 
režisérom Petrom Luptovským, 
som pripravil metódu, ako moti-
vovať súbory k vyšším kvalitám 
ich inscenácií pri zachovaní ab-
solútnej autonómie a ochotníc-
kej autenticity ich tvorby.“ Projekt 
pozostával z niekoľkých medo-
dicko – inštruktážnych návštev 
profesionálneho dramaturga a 
režiséra. Začínalo sa od piky, 
teda od dramaturgického roz-
boru textu a vytýčenia režijnej 
koncepcie hry. Ďalšia návšteva 

bola počas tzv. čítačiek, kde sa 
už detailne rozoberali jednotlivé 
charaktery postáv a ich výrazu, 
dramatických situácii a pod. Tre-
tie a ďalšie stretnutia už boli na 
scéne. Lektori pomáhali najmä 
režisérke s vedením skúšky v 
duchu tvorby zaujímavých diva-
delných konfliktov a  situácií, ga-
gov a hereckých výkonov. Riešili 
sa otázky scénografie, kostýmov 
a produkčných otázok. 
   Druhý z lektorov, režisér Peter 
Luptovský po premiére povedal: 
„Priznám sa, že do projektu som 
vstupoval s istými obavami, ale 
vaši divadelníci ma milo pre-
kvapili. My sme ich nechávali, 
aby pracovali sami. Len sme 
korigovali niektoré drobnosti a 
ponúkali sme rôzne možnos-
ti, z ktorých si oni sami vybrali. 
A často išli vlastnou cestou, čo 
bolo dobre. Nuž a výsledok ste 
mali možnosť vidieť. V celku 
som s nim spokojný. Určite je čo 
zlepšovať, ale po premiére som 
presvedčený, že častým hraním, 
lebo polomský PODZEMNÍ si to 
zaslúžia, sa všetko dostane na 
„svoje miesto“ a hra bude veľmi 
úspešná.“ My dodávame, že prí-
beh o bohatnutí bez vlastného 
pričinenia, o lakomstve, o túžbe 
mať ešte viac bez ohľadu na dru-
hých prináša okrem dobrej zába-
vy aj priestor na zamyslenie sa. 
   Nemôžeme však zabudnúť na 

hlavných aktérov hry PODZEM-
NÍ. Postave chudobného učiteľa 
hudby Vasku dal nezabudnuteľ-
nú podobu Ján Šuchaň. Jeho 
mladučkú partnerku, študentku 
práva a amatérsku huslistku 
Soňu zvládla Pavla Pisárova a aj 
na minimálnom priestore doká-
zala dať nenásilnou formou mo-
rálnu bodku za príbehom. Iveta 
Guzmová si s chuťou zahrala 
postavu dirigentky orchestra 
Petru. Najvýraznejšou postavou 
bola rola Cleopatry vďaka Anne 
Šucháňovej. Samotného „roz-
dávača peňazí“ Podzemného 
stvárnil Filip Pisár. Ten posunom 

dikcie k ruštine dal podzemiu 
ďalší rozmer a možnosť zamys-
lenia sa. Už sme spomínali, že 
Marta Pisárová sa výrazne pod-
písala pod inscenáciu ako reži-
sérka, ktorej po hudobnej strán-
ke pomáhala Andrea Kirschová 
a výtvarné riešenie spracoval 
Ivan Šucháň. Nám už nezostá-
va nič iné, len zaželať celému 
osadenstvu Fsk Brezinky stovky 
spokojných a vysmiatych divá-
kov.

Metodik pre divadlo Stredoslo-
venského osvetového strediska 

v Banskej Bystrici
Maroš Krajčovič

Mária Medveďová a Jozef Frge-
lec. Celý kolektív svojím vystú-
pením s ostatnými spomenutými 

dedinami spríjemňo-
val posedenie divá-
kov v gazdovskom 
dvore. Vo večernom 
programe na hlavne 
scéne nazvanom 
Klenoty našich dedín 
pod režijným dohľa-
dom Igora Krajčoviča 
diváci videli Žatvu zo 
Záriečia, v tej Plie-
šovskej krčmičke 
z Pliešoviec, Pod bo-

rovinou z Likavky a náš program 
V Zale na Poľackovej.
   Bielohandeľské kultúrne 
združenie Bukovinka v dňoch 
15 – 16.7.2016 usporiadalo 15. 
ročník Folklórneho festivalu 
na Bielych Handľoch. V piatok 
naši divadelníci vystúpili s hrou 

ChristaBojčeva Podzemní 
a v sobotu deti z DFS Brezinky 
účinkovali v programe Hej, mu-
sel by to chlap byť spolu s deťmi 
z Beňuša a Braväcova. Tak ako 
to už na vystúpeniach v amfite-
átroch býva, sú účinkujúci vyda-
ní napospas nepriazni počasia, 
čo bolo aj v piatkovom veternom 
a v sobotňajšom daždivom dni, 
kedy vystúpenie bolo preložené 
do kinosály.
   Sobotný daždivý deň 16.7.2016 
poznačil aj podujatie na Telgárte 
– Ozveny staroslovienčiny pod 
Kráľovou hoľou. Program celého 
dňa sa mal začať ráno pri pra-
meni Hrona a mal pokračovať 
na Kráľovej holi, odkiaľ folkloristi 
mali posielať pozdrav Slovensku 
v piesňach. Keďže pre nepriaz-
nivé počasie to nebolo možné, 
presunuli sa súboristi do kultúr-
neho domu. Poobede program 
pokračoval v kostole koncertom 
liturgických a duchovných piesní 
s ktorými sa tu predstavili všetci 
účinkujúci. Vo večernom progra-
me Ozveny života sa hlavne 
spievalo, nakoľko celé podujatie 
bolo venované významnej uda-
losti – zápisu Viachlasného ho-
rehroského spevu do Reprezen-
tatívneho kultúrneho dedičstva 
na Slovensku. Večerný gala-

program bol verejnou nahrávkou 
Rádia Regina Banská Bystrica, 
ktoré bude odvysielané v dvoch 
častiach.
V sobotu 6.8.2016 sa folklórna 
skupina Brezinky prezentovala 
hodinovým programom v Strel-
níkoch alebo inak Šajbe na Dni 
obce, kde spolu s FS Šajbania, 
FS Očovan a ľudovou hudbou 

Jožka Berkyho spestrili ich svia-
točný deň.
   Nasledujúce augustové dni sa 
budú niesť pre všetkých súboris-
tov v znamení príprav na spoloč-
né podujatie všetkých horehron-
cov – Horehron, Horehron, Ty 
krásny Horehron II na ktoré vás 
srdečne pozývame 27.8.2016.

Marta Pisárová
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   V doline Vallde Boí v Katalánskych 
Pyrenejách sa 22.-24. júla 2016 ko-
nali štvrté World Skyrunning Champs 
vo vzdialenostiach Vertikálny kilome-
ter, Skymarathon (42 km) a Ultra – 
Skymarathon (105 km). Preteky boli 
súčasťou tretieho ročníka Buff Epic 
Trail Aiguestortes a zúčastnilo sa ich 
viac ako 1 500 bežcov z 35 krajín. Za 
Slovensko sa v disciplíne Vertikálny 
kilometer zúčastnila Marianna Ja-
gerčíkova, ktorá obsadila 14. miesto 
s časom 47:39, 8 minút za víťazkou 
Christel Dewalle z Francúzska, ktorá 
drží neoficiálny svetový rekord v tejto 
v disciplíne (Fully vo Švajčiarsku, kde 
svah dosahuje priemerne 50 % v ce-
lej dĺžke, a zdolala ho za 34:44 v roku 
2014). V kategórii mužov vyhráva Nór 
Stian Argenmund–Vik za 34:16.
   Okrem majstrovstiev sveta sa 
30.8.2016 zúčastnila ďalšieho roční-
ka behu K3 Redbul v Talianskej Suse 
kde sa jej opäť darilo. Štart preteku je 
v nadmorskej výške 503 m n.m. a cieľ 

   Viac ako 40 jazdeckých dvo-
jíc sa zúčastnilo ďalších bojov 
o kvalifikáciu na Majstrov-
stvá SR a o modré stuhy na 
Rodeu v Polomke. Tentokrát 
si kovboji zmerali sily v dre-
zúrnych, rýchlostných a pra-
covných disciplínach. Horské 
počasie a jesenné vetrovky, 
na ktoré budeme v najbližších 
dňoch spomínať nádherné 
kolbisko v horách a večerné 

1. kolo 21. augusta 2016 o 16,00 hodine:
Pohorelá – Sihla (Sobota), Jasenie – Čierny Balog „B“ (Sobota), Beňuš – voľ-
no, Heľpa – Pohronská Polhora, Polomka – Braväcovo „B“ 

2. kolo 28. augusta 2016 o 16,00 hodine :
Braväcovo „B“ – Čierny Balog „B“ (Sobota), Pohronská  Polhora – Pohorelá 
(Sobota), Sihla – Jasenie, Heľpa – voľno, Polomka – Beňuš 

3. kolo 04. septembra 2016 o 15,30 hodine:
Čierny Balog „B“ – Sihla (Sobota), Beňuš – Braväcovo „B“ (10,30), Heľpa – 
Polomka, Pohorelá – voľno, Jasenie – Pohronská Polhora 

4. kolo 11. septembra 2016 o 15,30 hodine:
Braväcovo „B“ – Sihla (Sobota), Beňuš – Heľpa (10,30),  Pohronská Polhora 
– Čierny Balog „B“, Jasenie – voľno, Polomka – Pohorelá

5. kolo 18. septembra 2016 o 15,00 hodine :
Pohorelá – Beňuš (Sobota),  Heľpa – Braväcovo „B“ (Sobota), Jasenie – Po-
lomka, Čierny Balog „B“ - voľno, Sihla – Pohronská Polhora

6. kolo 25. septembra 2016 o 15,00 hodine :
Braväcovo „B“ – Pohronská Polhora (Sobota), Beňuš – Jasenie (10,30), Sihla 
– voľno, Polomka – Čierny Balog „B“, Heľpa – Pohorelá  

7. kolo 02. októbra 2016 o 14,30 hodine :
Pohorelá – Braväcovo „B“ (Sobota), Čierny Balog „B“ – Beňuš (Sobota), Jese-
nie – Heľpa, Sihla – Polomka, Pohronská Polhora – voľno  

8. kolo 09. októbra 2016 o 14,30 hodine:
Pohorelá – Jasenie (Sobota), Beňuš – Sihla (10,30), Braväcovo „B“ – voľno, 
Polomka –  Pohronská Polhora, Heľpa – Čierny Balog „B“ 

9. kolo 16. októbra 2016 o 14,00 hodine:
Čierny Balog „B“ – Pohorelá (Sobota), Pohronská Polhora – Beňuš (Sobota), 
Jasenie – Braväcovo „B“, Sihla – Heľpa, Polomka – voľno

Vyžrebovanie futbalových zápasov
2. B trieda dospelých – jesenná časť súťažného ročníka 2016/2017:

Majstrovstvá sveta
v Skyrunningu - Španielsko

v 3538 m n.m. pričom dĺžka trate je len 
10 km. Časom 2,48 hod obsadila me-
dzi ženami pekné 5. miesto.

Marián Jagerčík

Polomské rodeo

pospevovačky a opekačky to 
je to pravé polomské rodeo.
   Vďaka partnerovi WLS spo-
ločnosti FITMIN si víťazi od-
niesli voňavé granule.
   Celým dňom sprevádzala 
svojim slovom Janka Cigáne-
ková, areál pripravili pracovní-
ci obce v spolupráci s pánom 
starostom obce Polomka a 
Diankou Ďurčenkovou a chla-
pi, ktorí celý deň púšťali skve-

lú muziku a starali sa, aby boli 
v aréne tie najlepšie podmien-
ky a teliatka mali zabezpeče-
né všetky svoje potreby.
   Na výkony pretekárov doze-
rali pozorným okom rozhodky-
ne Andrea Šaryová a Gabika 
Michaličková.
   Ďakujeme pretekárom, že 
prišli z ďalekého východu, zá-
padu a stredu Slovenska, boli 
vynikajúci.

   Ďakujeme partnerom AGB 
Beňuš, družstvu za seno pre 
koníky a teliatka, Poľnohos-
podárskemu družstvu Agropo-

horelá v Pohorelej za teliatka, 
bez ktorých by rodeo nebolo 
rodeom.

Peter Černý,
westernová liga


