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Krásne vianočné sviatky.
A zas nám nadišli tie radostné sviatky, 

ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. 
V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, 

tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, 
tam medzi troma čiastky zeme, 

narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. 
A na tieto sviatky sa i my radujeme, 

z úprimného srdca toto vám vinšujeme:
Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, 

vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. 
Na Vianoce, keď svet stíchne, 

nech Vám Božie dieťa vdýchne, 
pokoj, radosť, dobrú vôľu

a nielen v túto svätú chvíľu, 
ale každučký deň v roku, 

nech Vám stojí popri boku.
Pokojné Vianoce Vám praje redakcia

Vianočný 
volejbalový turnaj

Komisia pre šport 
a agroturistiku pri OZ

Polomka pozýva občanov 
na VI. ročník Vianočného 

volejbalového turnaja ulíc 
obce Polomka, ktorý sa 

uskutoční dňa 26.decembra 
2016 o 12.00 hod. v telocvični 

základnej školy. 
Tešíme sa, že prídete 
povzbudiť domácich 

hráčov a prispejete tak 
k vydarenému priebehu 

tohoto podujatia.

Reštaurácia Bučnik 
Polomka 19:00 hod.

Silvestrovské menu:
Spiš malinovica

Slepačí vývar s cestovinou
Dva druhy mäsa, ½ 

zemiaky,
½ ryža, zeleninové 

obloženie

Káva
Šampanské  

Silvestrovská kapustnica, 
chlieb

Ohňostroj a DJ Maťo

Cena vstupenky: 26,- €
Objednávky na čísle:

0910 954 639

Jesenné obdobie sa prehuplo do zim-
ného, avšak to nebráni pokračovaniu 
v  započatých prácach na výstavbe ku-
chyne a  rozšíreniu ubytovacích kapacít 
na poschodí v  penzióne Bučnik v  lyžiar-
skom stredisku. Hotová je elektroinšta-
lácia, vnútorné omietky a v skladovacích 
priestoroch je položený obklad. Začína sa 
s obložením samotnej kuchyne. Po ukon-
čení prác na obložení kuchyne sa bude 
vykonávať montáž podlahového kúrenia. 
Po dohotovení montáže sa podlaha za-
leje a položí sa dlažba. Zároveň s prícho-
dom silných mrazov sa začalo so zasnežo-
vaním zjazdoviek. Situácia v tejto zimnej 
sezóne sa javí ako dobrá a  pokiaľ vydrží 
počasie, je reálny predpoklad spustenia 
prevádzky vleku do Vianoc.

Niekoľko týždňov sa už v priestore nad 
horným parkoviskom v  lyžiarskom stre-
disku pracuje na ploche, kde bude klzisko 
pre korčuliarov.

Tohto roku Slovenská správa ciest ukon-
čila práce na projekte Polomka bodová 
závada I/66. Nová cesta je už v prevádz-
ke, teraz prebiehajú kolaudácie jednot-
livých častí, za ktorými bude nasledovať 

Silvestrovská zábava
Reštaurácia Bučnik Lyžiarske stredisko Polomka 

Vás pozýva na Silvestrovskú zábavu

Stavebný ruch neutícha

odovzdanie stavby do trvalého užívania. 
Riešenie bodovej závady sa hľadalo už od 
roku 1989. Veríme, že nová cesta, priľahlé 
chodníky a rozhľad z križovatiek prispejú 
k zvýšeniu bezpečnosti našich občanov aj 
cestnej premávky.

V priebehu novembra sa nám podarilo 
dokončiť novú strechu nad telocvičňou 
v  základnej škole. Najskôr sme zateplili 
strop, zrekonštruovali chodbu, šatne a so-
ciálne zariadenia. Nová sedlová strecha je 
už kompletne prekrytá novou krytinou.

Potreba novej strechy sa ukázala aj 
na čističke odpadových vôd. Krytina 
bola značne poškodená najmä v  oblasti 
strešných okien, ktorých bolo na streche 
pätnásť. V  týchto miestach už zatekalo 
a  okná boli už zhnité. V  týchto dňoch 
sme podľa schváleného plánu pristúpili 
k výmene krytiny na celej streche objektu 

a zrušili strešné okná. Súčasne sme vyko-
nali výmenu okien a dverí za plastové.

Keďže sa blíži záver roka, je potrebné 
pripraviť rozpočet na kalendárny rok 
2017. Pripravili sme návrh, ktorým sa za-
oberali poslanci na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva 15.12.2016. V  návrhu sme 
určili priority na budúci rok: rozšírenie 
garáží a prístrešku na zbernom dvore, ob-
nova bežeckej dráhy a  tribúny pre divá-
kov na futbalovom ihrisku, vybudovanie 
chodníka na celom úseku v  Hámre (cca 
440m) čím chceme zaistiť bezpečnosť 
chodcov na danom úseku, zateplenie 
objektu telocvične v základnej škole, vy-
budovanie chýbajúcich chodníkov v obci 
a pod. 

Verím, že s podporou poslancov obec-
ného zastupiteľstva a  s  kolektívom pra-
covníkov obce sa všetky naplánované 
zámery podarí naplniť.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Oznamujeme 

občanom, že zber 

tuhého komunálneho 

odpadu sa presúva

z pôvodne 

plánovaného termínu

26. 12. 2016

na nový termín - a to 

piatok 23. 12. 2016

Stavebný ruch neutícha
Zatvorenie huty v Hámri
Cenník SKI Polomka

Mikuláš v MŠ
Veselo a vážne
s Brezinkami

Plameň 2016
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STRANA 2 decembeR 2016

Narodení: 5, Prihlásení: 3, Odhlásení:6, Zomretí:2

Počet obyvateľov k  30.11.2016 - 2959

Emília Maruškinová 92 r.
Amália Janošková 85 r.
Elena Kocprdová 80 r.
Anna Kantorisová 90 r.
František Pohančaník 80 r.
Sidónia Balážová 91 r.
Štefan Mikloško 91 r.

    Tohto roku si pripomíname 90 rokov 
od zastavenia práce vo valcovni plechov 
v Lujza hute v Polomke – Hámri. Pracov-
nú činnosť ukončila huta v  decembri 
1926 - stalo sa tak po 102 rokoch od jej 
spustenia do prevádzky. Huta využíva-
la ako zdroj pohybovej energie vodnú 
turbínu so spádom vyše 6 metrov a prí-
vodným vodným kanálom z Hrona, ktorý 
začínal v  Závadke. O  prácu prišlo okolo 
40 robotníkov, ktorí sa po zrušení huty 
uplatnili zväčša pri železnici, no mnohí 
odišli za prácou do Francúzska či Ameri-
ky. Dodnes sa zachovalo torzo priemysel-
nej budovy, viditeľná je aj časť prívodné-
ho kanála.

   Prvý krát sa začalo uvažovať o výstavbe 
hámra v roku   1819, keď správa závodu 
predložila grófovi Františkovi Kohárymu 
návrh na výstavbu nového hámra. Naj-
vhodnejšie miesto navrhovali  pri Závad-
ke alebo medzi Závadkou a  Polomkou, 
kde by mal dostatok vody, voda Hrona je 
na týchto miestach asi o tretinu silnejšia 
ako pri Pohorelej. Náklady na výstavbu 
boli značné (podľa výpočtov 24  866, 
26 zl.). Samotná výstavba začala v  roku 
1822. V novobudovanej   hute nabiehala 
výroba postupne v  rokoch 1823-1825, 
všeobecne sa za začiatok výroby považu-
je rok 1824.   

V. Škultéty

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.

Oslávencom srdečne blahoželáme 
a prajeme im ešte veľa veľa rokov 
spokojného života.

Spomíname nad Tvojím hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám
Dňa 9. októbra uplynu-
lo smutných päť rokov 
čo nás navždy opustila 
naša drahá 

Mária Kaštankinová
S láskou spomína 
syn Milan s rodinou, 
nevesta Anna, vnučka Monika a vnuk 
Marian s rodinami, svatka Mária a Vier-
ka s rodinou

Dotĺklo mladé srdce, zhasli oči a stíchol 
Tvoj radostný hlas.
Odišiel si náhle a smrť Tvoja neskonale 
bolí nás.
Slnko už nesvieti ako svietilo.
Aj mesiac prestal svietiť. Hviezdy zhasli.
Nič už nemá význam, keď Ty už tu nie si.

Dňa 12. decembra sme 
si pripomenuli smutné 
dvadsiate výročie úmr-
tia nášho milovaného  

Rudka Ďurčenku
S neutíchajúcim žiaľom 
spomínajú rodičia, brat 
Pavel s rodinou, teta Helena s rodinou 
a ujo Jozef s rodinou a ostatná rodina 
priatelia a známi. 

Hoci si odišiel a niet ťa už medzi nami,
v našich srdciach zostaneš navždy 
s nami.
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď našim anjelom, na zemi nás stráž.

Dňa 12. decembra sme si spomenuli 
na desiate výročie od-
chodu nášho drahého 
manžela, otca, starého 
otca

Františka Bučka
S láskou spomína man-
želka, dcéra, synovia 
a ostatná rodina.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu 
chodíme,
pri plameňoch sviečok sa za Teba 
modlíme.
Nemohol si tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 13.decembra sme si pripomenuli 
nedožité sedemdesia-
te piate narodeniny 
manžela, otca a staré-
ho otca

Jána Rastočana
S láskou a úctou spo-
mínajú manželka, deti 
s rodinami, vnúčatá, 
sestra s rodinou

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

Dňa 21. decembra si 
pripomenieme štvrté 
výročie úmrtia nášho 
drahého 
Štefana Kaštankina

S láskou spomína 
manželka, svokra, syn 
Marián a dcéra Monika s rodinami, 
brat Milan s rodinou a švagriná Viera 
s rodinou

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme 
dať,
pokojný spánok priať, modlitbu tichú 
odriekať
a s úctou na teba spomínať.

Dňa 21. decembra 
uplynie desať rokov 
ako nás opustil náš 
otec a starý otec

Jozef Vavrek  
S úctou spomínajú 
synovia Štefan a Milan 
s rodinami

Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že naša mamička je niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a na ňu s láskou spomíname.

Dňa 27. decembra si 
pripomenieme prvé 
výročie úmrtia našej 
milovanej mamičky

Júlie Vengerovej
S láskou a úctou 
spomína syn Tomáš 
a dcéra Martina

Poďakovanie
Chceme sa poďakovať pani vedúcej Kubušovej z  Penziónu Bučnik, ktorá dňa 
19.11.2016 zorganizovala rodinnú oslavu. Patrí jej veľké ďakujem, aj ostatnému 
personálu. Oceňujeme najmä jej profesionálny a ľudský prístup.

rod. Oceľová

Hámor – Polomka, robotníci  huty  Lujza, fotografia je z obdobia pred rokom 1926. Zo 
zbierky Kataríny Malčekovej. Reštaurovanie pôvodnej fotografie urobila firma HLP Grafik 
Brezno.  Ak čitatelia vedia o niekom, kto pracoval v Hámri, prosím ozvite sa do redakcie.

Zatvorenie huty Lujza v Hámri

SKI Polomka Bučnik
CENNÍK LÍSTKOV sezóna 2016/2017

dospelí seniori nad 60 r.
juniori do 18 r.

deti do 
12 r.

Jedna jazda 2,00 € 2,00 € 1,00 €
10 jázd 11,00 € 9,00 € 7,00 €

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 6,00 €



Ján Werich povedal, že smiech a plač sú 
najcennejší majetok živého človeka. Žia-
le, smútky, radosti sa stali súčasťou nášho 
každodenného života. Plač a smiech nás 
sprevádzajú od narodenia až po hrob.

Veselo a  vážne sme nazvali náš 
program, ktorý sme v sobotu 12. novem-
bra úspešne odprezentovali. Že v  ňom 
bolo smiechu neúrekom, radosti z tanca, 
hudby, ale aj smútku či nejakej slzičky, 

o tom sa presvedčili naši priaznivci aj naši 
hostia Bobáňovci, ktorí s  nami dotvárali 
sobotňajší program. Po jeho skončení 
sa vyznávači ľudového tanca presunu-
li do Bumbarasu, kde sa konal Tanečný 
dom za spoluúčasti Stredoslovenského 
osvetového strediska Banská Bystrica, na 
ktorom sa mohli naučiť najjednoduchšie 
grify predvádzaných tancov zo Slatiny, 
Terchovej a Polomky. Veronika Horvátho-
vá s  Markom Turčinom sa svojej úlohy 
zhostili veľmi dobre a  za pomoci ľudo-
vých hudieb z Polomky a Terchovej roz-
pútali ozajstnú tanečnú zábavu, ktorá sa 
veru končila, keď hodiny riedko bili.

STRANA 3decembeR 2016

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti.

Na začiatku adventu nás každý rok po-
teší svätý, ktorý mal srdce otvorené pre 
chudobných. Pred stovkami rokov žil 
v  meste Myra, ktoré leží v  dnešnom Tu-
recku biskup menom Mikuláš. Biskup 
Mikuláš bol známy tým, že veľkodušne 
pomáhal ľuďom. Svoje dobré skutky vy-
konával tak, že ho ľudia pritom nikdy ne-
zbadali. K  vydaju pomohol aj trom chu-
dobným sestrám. Daroval im tri mešce 

peňazí, aby si mohli nájsť ženíchov.
Svätý Mikuláš zavítal aj do materskej 

školy. Prišiel v sprievode anjelikov a čer-
tov. Deti ho pekne privítali, no niektoré 
boli aj prekvapené. Deti Mikulášovi zare-
citovali básne a zaspievali piesne. Sväté-
mu Mikulášovi sa darček piesní a  básní 
veľmi páčil a preto deti nielen pochválil, 
ale každého obdaril balíčkom sladkostí. 
Neskôr večer, nikým nevidený Mikuláš, 

rozsvietil vianočný stromček v  dedin. 
Sladkosti venované obecným úradom 
rozdal okrem materskej školy aj školá-
kom v ich školách.

Ľ. Tokárová

V letných mesiacoch má človek prob-
lém rozhodnúť sa, na akú akciu pôjde, 
pretože počas jedného víkendu sa ko-
najú aj tri. Horšie je to v zimných me-
siacoch október, november, kedy okrem 
televízora, knihy, či prechádzky človek 
nemá veľmi na výber, hoci by rád išiel 
niekde medzi ľudí.

Náhodou som sa dozvedela o  podu-
jatí Víkend s  Brezinkami veselo i vážne, 
ktoré sa konalo v Polomke pod záštitou 
folklórneho súboru Brezinky a združenia 
SPOKAT. Boli sme žiaľ len v  nedeľu na 
III. ročníku prehliadky ľudových hudieb, 
ale máme z toho veľký kultúrny zážitok. 
Výber folklórnych súborov bol bohatý. 
Divákov prekvapili tým, že prichádzali 
zo zadu už so spevom. Aktívne a bez-
prostredne komunikovali s publikom a 
nenúteným humorom ho aj rozosmiali. 
Dokonca sa pokúsili aj improvizovať, keď 

huslisti zo všetkých súborov sa snažili za-
hrať na prvýkrát jednu spoločnú skladbu 
pod vedením p.Bobáňa a aj sa im to po-
darilo. 

Zlatým klincom programu bola skupina 
Slovak Tango v ktorej účinkuje aj polom-
čan Andrej Turčin. Všetci členovia skupi-
ny boli jedineční, ale najviac nás zaujal 
František Kubiš, ktorý bol nabitý  pozitív-
nou energiou a  preniesol ju na  všetkých 
prítomných. Nebol tam potrebný ani 
uvádzač, pretože to všetko išlo ako po 
masle. Bola to skutočne vydarená akcia 
pre ľudí nielen dôchodkového veku, ale 
aj pre mladšie ročníky. Príjemná atmosfé-
ra spôsobila, že sa nikomu nechcelo ísť 
ani domov. 

Ďakujeme organizátorom, p.Pisárovej a 
všetkým, ktorí sa pričinili o úspech tohto 
podujatia a tešíme na ďalší ročník!

MĎ, Heľpa

Prvou adventnou nedeľou začína me 
prežívať obdobie, ktoré v nás vyvoláva 
pocit očakávania. Adventom za číname 
nový liturgický rok. My kres ťania nemáme 
zvláštne počítanie rokov ako napríklad Ži-
dia a nemá me ani zvláštny začiatok roka 
ako Číňania, budhisti či moslimovia. V 
kresťanskom chápaní je advent dobou ra-
dostnej prípravy a očakávania narodenia 
Pána. Už od 5. storočia bol tak chápaný na 
kres ťanskom Západe. Teologicky advent 
označuje príchod Krista medzi ľudí. Boh sa 
teda pri bližuje v advente k nám. Zároveň 
advent teologicky vyjadruje aj sku točnosť 
eschatologickej prípravy na druhý prí-
chod Krista na konci čias. Advent je teda 
čas nových milostí; čas, keď si reálnejšie 
uvedomujeme istý začiatok, ale zároveň 
aj koniec.
Adventné obdobie, ktoré sa začína prvý-

mi vešperami Prvej adventnej nedele, 
môžeme rozdeliť na dve čas ti. Prvou je 
doba do 17. decembra keď si pripomína-
me takzvaný eschatologický advent. Je 
to čas, keď liturgia dáva svoje ťažisko na 
očakávanie Pánovho príchodu na konci 
vekov – parúziu.
Druhá časť adventu je obdobie od 17. 

decembra do 24. decembra vrátane. Je to 
takzvaný historický advent. Pripomíname 
si vtedy historické očakávanie narodenia 
Pána ako ho čakali ľudia pred viac ako 
dvetisíc rokmi a ako proroci Starého záko-
na pripravovali národ na príchod Mesiáša. 
Ich predpovede sa splnili. Boh prišiel na 
svet v Betleheme, keď sa narodil ako malé 
Dieťa z Márie Panny.
Medzi charakteristické prvky Ad-

ventného obdobia môžeme zaradiť roráty 
a adventný veniec. Rorátne sväté omše 
majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku 
cti Božej Mat ky, spravidla v ranných hodi-
nách. Ich názov pochádza z prvých slov 
omšového úvodného spevu: „Rorate, caeli 
desuper et nubes pluant iustum – Roste 
nebesia z výsosti, obla ky nech pršia spra-
vodlivého.“ Je krásnym zvykom sláviť ich 
v kosto le pri sviečkach s patričnými spev-

mi a na záver recitovať či spievať modlit-
bu Anjel Pána.
Druhým typickým prvkom Ad ventného 

obdobia je adventný ve niec. Obsahuje 
štyri sviece, ktoré nám naznačujú štyri 
advent né nedele, respektíve obdobie pri-
bližne štyritisíc rokov, počas ktoré ho Židia 
očakávali Mesiáša. Adventným vencom 
vstupu je liturgické slávenie do denné-
ho ži vota, života rodiny, do nedeľných 
zvyklostí a presakuje kresťanský zmysel a 
mesiánsky nádych celého života kresťan-
stva.
Každá adventná nedeľa má svoju zvlášt-

nu duchovnú symboliku. Naj lepšie nám ju 
dosvedčujú nedeľné čítania jednotlivých 
adventných ne dieľ a ich zameranie. Na 
Prvú ad ventnú nedeľu je v popredí liturgie 
bdelosť na druhý príchod Pána, mesiáš-
ska ríša pokoja, v ktorej Mesiáš zhromaždí 
všetky národy. Na Dru hú adventnú nedeľu 
nám zaznieva výzva na pokánie slovami 
Jána Krsti teľa, aby sme sa obrátili, pretože 
sa približuje Božie kráľovstvo. Tretia ad-
ventná nedeľa je osobitným spô sobom 
nazývaná nedeľa  Gaudete,  čo pochádza 
z prvých slov úvodnej antifóny: „Radujte 
sa…!“ Máme sa stále radovať v Pánovi. 
Práve tu je najviac zdôraznený advent 
ako do ba radostného očakávania. Štvrtá 
adventná nedeľa je už vždy situo vaná v 
druhej časti obdobia, čiže v historickom 
advente. Aj jej témy sú preto sústredené 
na bezprostred né udalosti, ktoré sa diali 
pred na rodením Pána. Štvr tá adventná ne-
deľa vždy obsahuje mariánsky charakter.
Zo všetkých vyššie uvedených sku-

točností a symbolov nám zaznieva ad-
ventná nádej. Nádej – to je oča kávanie spl-
nenia túžob vlastného vnútra. Čím väčšia 
je naša túžba, tým vyššia je hodnota, po 
ktorej tú žime. Celý náš život je teda prípra-
vou – adventom na stret nutie s Bohom. 
Nech aj tohtoroč ný advent je pre nás ča-
som radost ného očakávania Krista: časom, 
keď je potrebné obliecť si skutky svetla.

Michal Jenča

Mikuláš v materskej škole

Príjemné sychravé 
popoludnie v Polomke

Advent je čas radostného očakávania

V  nedeľu 13.11 sa od rána pripravoval 
3. ročník prehliadky ľudových hudieb, 
finančne podporený Fondom umenia. 
Účinkujúci postupne prichádzali, prebie-
hali zvukové a tanečné skúšky, aby poo-
bede klapalo všetko ako má. Miloš Bobáň 
v  tvorivej dielni s  hudobníkmi od tých 
najmenších po najstarších usilovne pra-
covali a zvládali tie najzákladnejšie nôty 
terchovskie, ktoré napokon predviedli 

v  programe. No a  počas pre-
hliadky ich zaznelo neúrekom. 
Ľudové hudby z Detvy, Prešo-
va, Čierneho Balogu, Polomky 
hrali a  spievali a  ako to býva 
dobrým zvykom tancovali 
Bočkoroši Veronika s Markom 
z Brezna a skvele dopĺňali hu-
dobné čísla ľudových hudieb.

No a zlatým klincom progra-
mu bolo vystúpenie známej 
kapely Slovak Tango, v ktorom 
úspešne účinkuje aj náš Andrej 
Turčin. Mladí hudobníci sa za-

skveli nielen profesionálnymi výkonmi, 
ale dýchli na nás minulosťou v  podobe 
starých evergreenov, ktoré pohladili 
dušu nielen starším divákom.

A bodku za tretím ročníkom dala spo-
ločná pieseň Na kráľovej holi a celá spie-
vajúca sála. Nuž, čo viac si usporiadateľ 
môže priať. Víkend s Brezinkami sa vyda-
ril a domov odchádzali spokojní diváci aj 
účinkujúci.

Na záver treba už len vysloviť veľké po-
ďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave programu, čím prispeli k dobré-
mu priebehu celého podujatia.

M.Pisárová 

Veselo a vážne s Brezinkami



V  roku 2016 našu obec reprezentovalo 
viac ako 40 mladých hasičov vo veku 4 
až 16 rokov. Zúčastnili sa na siedmich sú-
ťažiach. Na súťaže sa pripravovali počas 
celého roka v  rámci hasičského krúžku 
pod Základnou školou v  Polomke, ktorý 
vedie Matúš Tokár. Vedúcou mládeže pod 
Dobrovoľným hasičským zborom Polomka 
je Ivana Tokárová.  Naši Plameniaci obec 
Polomka, ZŠ Polomka, DHZ Polomka a OZ 
HASIČ reprezentovali na veľmi vysokej 
úrovni.     

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR Brezno pripravil v  roku 2016 
v rámci hry Plameň tri súťaže zimné, jarné 
a  jesenné kolo. Na všetkých týchto súťa-
žiach sa naši mladí plameniaci zúčastnili. 
Jarné okresné kolo hry Plameň bolo po-
stupové. Okrem toho sme sa zúčastnili na 
súťaži FENIX v Badíne a na oficiálnych halo-
vých majstrovstvách SR vo Svite. 

Výsledky jednotlivých súťaží:
Dňa 20.2.2016 sme sa zúčastnili zimné-

ho okresného kola hry Plameň v Závadke 
nad Hronom, náklady za štartovné a stravu 
nám hradil Okresný výbor Brezno, za telo-
cvičňu zaplatilo OZ HASIČ Základnej škole 
s  materskou školou v  Závadke nad Hro-
nom 22 EUR 50centov za 8 družstiev.  Naše 
umiestnenia:

Dievčatá
1.miesto – Maruškinová Kristína, Zubáko-

vá Viktória, Maruškinová Natália, Omasto-
vá Magdaléna, Alena Kubušová

2.miesto-  Švidraňová Simona, Andreut-
tiová Michala, Majerčíková Viktória, Pohan-
čaníková Viktória, Maruškinová Nikola

3.miesto –  Kohútová Kamila, Kohútová 
Lívia, Šuchaňová Lenka, Skalošová Micha-
ela, Tokárová Vanesa

Celkovo v tejto kategórií súťažilo 6 druž-
stiev z okresu Brezno. 

Chlapci
1.miesto – Štulrajter Adam, Móc Marcel, 

Homola Matúš, Šuchaň Jozef, Bošeľa Maroš
2.miesto -  Štubniak Dávid, Kohút Jakub, 

Roľko Miloš, Daniš Samuel, Kiš Adrej
3.miesto –  Maruškin Samuel, Bukovina 

Gabriel, Siviček Samuel, Bošeľa Maroš, Kiš 
Andrej

10.miesto – Andreutti Matúš, Sidor Mar-
ko, Fusek Alex, Šádek Matej, Bukovina 
Gabriel

Celkovo v  tejto kategórií súťažilo 12 
družstiev z okresu Brezno.

Súťaže sa zúčastnili aj naši najmladší, Ko-
hútová Timea, Šádeková Liliana, Kubušová 
Natália, na ktorých dozerali Ircha Dávid, 
Orgoňová Nikola.

Ďalej sme sa zúčastnili na súťaži FÉNIX 
v  Badíne, kde sme mali jedno družstvo 
dievčat a  jedno družstvo chlapcov. Štar-
tovné hradilo OZ HASIČ z 2% z odovzdanej 
dane. Cestovné sme hradili z roznosu letá-
kov. Stravu hradila DHZ Polomka.  

Dievčatá v zložení Maruškinová Kristína, 
Zubáková Viktória, Maruškinová Nikola, 
Maruškinová Natália, Kohútová Lívia sa 
umiestnili na 2.mieste spomedzi 14 druž-
stiev. Chlapci sa umiestnili na 5.mieste spo-
medzi 18 družstiev v zložení:

Daniš Samuel, Šuchaň Jozef, Bošeľa Ma-
roš, Divok Tomáš, Homola Matúš. 

Jarné okresné kolo hry Plameň sa kona-
lo u  nás v Polomke 22.mája, stravu hradil 

okresný výbor Brezno, Polomku reprezen-
tovali dve dievčenské a  dve chlapčenské 
družstvá. Každé dva roky je jarné okresné 
kolo postupové, víťaz postupuje na krajské 
kolo z krajského kola sa postupuje na Slo-
venské, tento ročník bol postupový pre hru 
Plameň. 

Dievčatá:
1.miesto –  Maruškinová Natália, Kohú-

tová Kamila, Tokárová Vanesa, Kohútová 
Lívia, Omastová Magdaléna, Maruškinová 
Kristína, Zubáková Viktória, Maruškinová 
Nikola, Kubušová Alena

3.miesto -  Kohútová Timea, Šádeková Li-
liana, Orgoňová Nikola, Kubušová Natália, 
Skalošová Michaela, Pohančaníková Vik-
tória, Majerčíková Viktória, Andreuttiová 
Michala, Švidraňová Simona, Šuchaňová 
Lenka

Chlapci:
1.miesto – Daniš Samuel, Kiš Andrej, Di-

vok Tomáš, Štulrajter Adam, Móc Marcel, 
Roľko Miloš, Homola Matúš, Bošeľa Maroš, 

Šuchaň Jozef
6.miesto – Fusek Alex, Šádek Matej, An-

dreutti Matúš, Račák, Adam, Siviček Samu-
el, Štubniak Dávid, Sidor Marko, Bukovina 
Gabriel, Maruškin Samuel

Plameniaci si vybojovali postup na 
krajské kolo hry Plameň, ktoré sa konalo 
18.júna v Málinci, cestu a pitný režim nám 
uhradila DHZ Polomka, stravu platil krajský 
výbor DPO.  Dievčatá sa umiestnili na úžas-
nom 3.mieste, chlapci na krásnom 4.mies-
te. Tieto umiestnenia boli pre náš okres 
Brezno historické, náš okres sa nikdy neu-
miestnil na tak dobrých miestach. Zloženie 
jednotlivých družstiev:

dievčatá- Maruškinová Natália, Maruški-
nová Nikola, Maruškinová Kristína, Šucha-
ňová Lenka, Majerčíková Viktória, Kubu-
šová Alena, Tokárová Vanesa, Omastová 
Magdaléna, Kohútová Kamila, Štulrajtero-
vá Michaela, Kohútová Lívia

chlapci – Kiš Andrej, Móc Marcel, Bošeľa 
Maroš, Roľko Miloš, Homola Matúš, Štub-
niak Dávid, Štulrajter Adam, Divok Tomáš, 
Šuchaň Jozef, Sidor Marko

Na druhý deň 19.júna sme sa zúčastnili 
na okresnom kole dorastu v Čiernom Balo-
gu, cestu hradili DHZ Polomka a OZ HASIČ, 
stravu platil okresný výbor Brezno. Pitný 
režim nám uhradila DHZ Polomka. Obec 
Polomku reprezentovalo jedno dievčenské 
a  jedno chlapčenské družstvo. Obe druž-

stvá sa vo svojich kategóriách umiestnili 
na 2.mieste. 

Dievčatá – Kaštanová Michaela, Kubašia-
ková Ivana, Maruškinová Nikola, Tokárová 
Vanesa, Maruškinová Kristína, Maruškino-
vá Natália, Omastová Magdaléna,  Hrabov-
ská Anna, Štulrajterová Michaela

Chlapci – Móc Marcel, Bošeľa Maroš, 
Homola Matúš, Roľko Miloš, Šuchaň Jozef, 
Divok Tomáš, Štubniak Dávid, Fedor Peter

Dievčatá získali pohár za najrýchlejšiu 
štafetu. 

Prvého októbra sme sa zúčastnili na 
jesennom okresnom kole hry Plameň 
v  Predajnej.  Cestu a  odmenu za výsled-
ky, zmrzlinu, nám uhradila DHZ Polomka.  
V kategórií Dráčik do 6.rokov sme mali na-
šich najmenších Kohútová Timea, Šuchaň 
Peter, Koštiak Timotei, Šádeková Lívia, To-
kár Boris dostali medailu za prvé miesto. 
V  kategórií mladších dievčat sme mali 
jedno družstvo v zložení Šuchaňová Lenka 

Kubušová Natália, Kohútová Lívia, Kohú-
tová Kamila, Skalošová Michaela dievčatá 

si odniesli 3.miesto.  V  kategórií mladších 
chlapcov bolo jedno družstvo v zložení Šá-
dek Matej, Fusek Alex, Andreutti Matúš, Or-
goňová Nikola, Koštiak Timotei umiestnili 
sa na 3.mieste. V kategórií starších dievčat 
sme mali dve družstvá –

 4.miesto: Švidraňová Simona, Majerčíko-
vá Viktória, Pohančaníková Viktória, Andre-
uttiová Michala, Kubušová Alena

 3.miesto:Zubáková Viktória, Maruškino-
vá Nikola, Maruškinová Natália, Omastová 
Magdaléna, Kubušová Alena

Kategória starší chlapci:
4.miesto – Bukovina Gabriel, Maruškin 

Samuel, Siviček Samuel, Fusek Alex, Majer-
číková Viktória

1.miesto – Roľko Miloš, Bošeľa Maroš, Ho-
mola Matúš, Kiš Andrej, Bukovina Gabriel 

Úspešnú sezónu sme zakončili oficiálny-
mi halovými majstrovstvami SR o  pohár 
prezidenta DPO vo Svite. Štartovné nám 
uhradilo OZ HASIČ, cestu sme hradili z roz-
nosu letákov, stravu nám uhradila DHZ Po-
lomka.  Do Svitu vycestovali dve dievčen-
ské a jedno chlapčenské družstvo. Mladšie 
dievčatá, pre ktoré bola súťaž takejto úrov-
ne premiérová sa umiestnilo na 31.mieste 
súťažili Majerčíková Viktória, Pohančaníko-
vá Viktória, Tomčíková Sára, Švidraňová Si-
mona, Andreuttiová Michala. Staršie diev-

čatá v zložení Zubáková Viktória, Tokárová 
Vanesa, Maruškinová Nikola, Maruškinová 
Natália, Kubušová Alena sa umiestnili na 
24. mieste v konkurencií 45 družstiev. 

Chlapci Bošeľa Maroš, Šuchaň Jozef, Ho-
mola Matúš, Nosko Kristián a Lilko Michal 
sa umiestnili na úžasnom 7.mieste spome-
dzi 59 družstiev z  celej Slovenskej repub-
liky. 

Tento rok bol pre nás veľmi úspešný, 
z  každej súťaže, ktorej sme sa zúčastnili, 
sme si odniesli popredné umiestnenia. Pre 
niektorých bol tento rok posledným sú-
ťažným v  kategórií PLAMEŇ či už pre vek 
nad 16.rokov alebo sa rozhodol sám skon-
čiť svoju „kariéru“ , mnoho zostáva súťažiť 
do ďalšieho roka, tak či onak, chcela by 
som poďakovať všetkým, ktorí našu obec 
reprezentovali na vysokej úrovni, dúfam, 
že si odnášajú tie najkrajšie spomienky. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali 
v  našom hasičskom sne. Prispievali nám 
na cestu, stravu. Všetci súťažiaci majú nové 
zelené dresy, dokúpili sme nové legíny, 
hadice, rozdeľovač, na ktoré nám poskytla 
dotáciu Obec Polomka.  Deti majú nové 
prilby, 4ks zakúpila v  novembri 2015 ZŠ 
Polomka a  4ks v  decembri 2015 zakúpilo 
OZ HASIČ.  Súťažiacim GRATULUJEM k ich 
krásnym umiestneniam a tým, čo nás pod-
porovali, ĎAKUJEME. 

Vstupujeme do Pohronskej halovej ligy, 
ktorá má štyri kolá. Prvé kolo sa konalo 
v  športovej hale v  Banskej Bystrici, 10. 
decembra, Ďalšie budú 7.1., 4.2. posledné 
11.3.2017. Polomku bude reprezentovať  
päť päťčlenných družstiev vo veku 5 až 16. 
rokov. Výsledky 1. kola: Chlapci A obsadili 
2. miesto, chlapci B 7. miesto, dievčatá B 1. 
miesto, dievčatá A 2. miesto a dievčatá C 
11. miesto. Dúfame, že sa nám bude dariť 
aj v ďalších kolách. 

Ivana Tokárová
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STRANA 4 decembeR 2016

Volejbalový turnaj
Dňa 19.11.2016 sa uskutočnil II. ročník 

volejbalového turnaja o putovný pohár 
starostu obce pri príležitosti 84. výročia 
Polomskej vzbury, ktorý organizovala 
komisia pre šport a agroturistiku pri OZ 
Polomka.

Turnaja sa zúčastnili družstvá z  obcí 
Bacúch, Závadka nad Hronom, Poho-
relá a  Polomka. Po zdatnom športo-
vom zápasení putovný pohár pre rok 
2016 už po druhý krát získalo družstvo 
obce Závadka nad Hronom. Na druhom 
mieste skončilo družstvo Polomka, na 
treťom mieste Bacúch a  na štvrtom 
mieste družstvo z  obce Pohorelá. Pu-
tovný pohár pre víťaza a  ceny pre os-
tatné družstva odovzdal starosta obce.   

     I týmto podujatím sme si pripome-
nuli takú významnú udalosť našej obce, 
ako je výročie Polomskej vzbury.

Dňa 26.12.2016 o  12.00 hod. sa 
uskutoční tradičný volejbalový turnaj 
ulíc našej obce, a preto je už čas formo-
vať družstvá a začať s tréningom.

Nadšenci tohto športu trénujú každý 
utorok a sobotu od 18.00 hod. v telo-
cvični ZŠ, kde Vás radi privítajú.

Ján Černák

Plameň 2016




