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Tanečná súťaž
Výstavba
kanalizácie
Birmovka
Deň matiek
Čo s rómskym 
problémom

   V súťažných programových 
blokoch účinkovalo 13 kolektí-
vov: z Kokavy, Banskej Bystri-
ce, Revúcej, Zvolena, Hrušo-
va, Fiľakova, Klenovca, Detvy, 
Rimavskej Soboty a z Hodruše 
– Hámre. Porota nemala ľahké 
rozhodovanie, pretože boli od-
prezentované výborné choreo-
grafie. Na postup boli navrhnuté 
DFS Ragačinka z Hrušova, DFS 
Hájik z Rimavskej Soboty, DFS 
Klások a DFS Brezinky.
   A tak sa 4.-5. júna 2011 
všetky najlepšie kolektívy Slo-
venska stretli ,,Pod Likavským 
Hradom“ na 23. ročníku ce-
loštátnej súťažnej prehliadky 
detských folklórnych súborov. 
Obec Likavka žije týmto podu-
jatím. Tento rok sa tu zišlo viac 
ako 500 účinkujúcich z rôznych 
kútov Slovenska. 17 kolektívov 
v sobotu súťažilo v dvoch sú-
ťažných blokoch. Po skonče-
ní súťažných vystúpení sme sa 
vybrali do Ružomberku. Zau-
jímavosťou je, že z Likavky do 
Ružomberku je čoby kameňom 
dohodil. Stačilo prejsť cez cestu 
a boli sme v meste. Večer bola 
pre deti pripravená škola tan-
ca, ktorú viedol Vlado Michal-
ko. Vedúci DFS sa stretli so se-
demčlennou porotou na rozbo-
rovom seminári. Porota zhod-
notila všetky choreografie, po-
radila vedúcim, ale vyhodnote-
nie súťaže bolo na programe až 

Obec Polomka a Slovenská asociácia westernu,
ridingu a rodea vás srdečne pozývajú

na 12. ročník podujatia Polomský western
dňa 9. júla 2011

Program:
Od 10.00 h - TRAIL PARKUR, WESTERN PLEASURE, 
WESTERN HORSEMANSHIP
12.00 h - Slávnostný nástup a vyhodnotenie drezúrnych sú-
ťaží
13.00 h - CATTLE PENNING, POLE BENDING, TEAM PEN-
NING, BARREL RACE, LASOVANIE
19.30 - Zábava so skupinou TRIUMF

Trail Parkur, Western Pleasure, Western Horsemanship 
sú drezúrne disciplíny.

Barell Rrace, Pole Bending
sú rýchlostné disciplíny – beh okolo sudov,

slalom okolo tyčí.
Team Penning, Catle Penning, Lasovanie

sú 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 1,5 €

Základná umelecká škola Polomka
Vás srdečne pozýva na

Záverečný program žiakov,
ktorý sa bude konať dňa 27. júna

o 17.00 v koncertnej sále.

   Pod vedením pani učiteľky Jany Babeľo-
vej sa na túto súťaž pripravil Matúš Maruš-

   Naša obec má už nejaký ten čas svoju internetovú stránku 
www.polomka.sk. Táto stránka slúži na prezentáciu obce pre 
celé Slovensko, ale aj pre návštevníkov zo zahraničia. Koncep-
cia stránky je však určená pre obyvateľov obce Polomka. Nájde-
te na nej informácie, ktoré sa týkajú aj vás, Polomčanov. Sú to 
predovšetkým informácie o zbere TKO, zbere separovaného od-
padu, pripravovaných kultúrno spoločenských podujatiach, in-
formácie o tom, čo môžete vybaviť a kedy na matričnom úrade a 
stavebnom úrade. Na stiahnutie máte rôzne formuláre a tlačivá. 
Stránka obce vychádza v ústrety občanom, ktorí sú zamestnaní 
často aj mimo obce a nemajú možnosť počuť informácie zverej-
ňované miestnym rozhlasom. V sekcii miestne oznamy si práve 
tieto informácie môžu nájsť. Obec vychádza v ústrety občanom 
aj službou doručovania obecných oznamov priamo do ich mai-
lovej schránky. Stačí, ak na mailovú adresu kultura@polomka.sk 
zašlú požiadavku na zasielanie aktuálnych informácií a tieto im 
budú na ich mailové adresy zasielané. Cieľom vytvorenia inter-
netovej stránky Polomka je teda aj snaha o to, aby občania Po-
lomky svoju stránku navštevovali, nachádzali na nej informácie, 
ktoré im uľahčia každodenný život.

D.Ď

Čižmičky do tanca
   6. mája 2011 sa konala krajská prehliadka detských 
folklórnych súborov v Kokave nad Rimavicou, na ktorú 
sme z regionálnej prehliadky postúpili spolu s folklórnym 
súborom Klások z Podbrezovej.

na druhý deň. Súťažiaci sa pre-
sunuli do Ružomberku a Liptov-
ského Mikuláša, kde boli uby-
tovaní. V nedeľu ráno sa všetci 
vedúci stretli u starostu obce, 
kde sa zapísali do pamätnej kni-
hy. Po svätej omši a obede sme 
sa začali pripravovať na gala-
program, ktorý bol v amfiteátri 
pod Likavským hradom.
   Galaprogramu predchádza-
lo vyhlásenie výsledkov. Všetci 
netrpezlivo čakali na zaradenie 
do zlatého, strieborného, bron-
zového pásma.
   DFS Brezinky s malou choreo-
grafiou Čižmičky do tanca získal 
Zlaté pásmo spolu so šiestimi 
kolektívmi a tiež Cenu za štýlo-
vý spevný a tanečný prejav. Ti-
tul Laureát súťažnej prehliadky 
získal DFS Kornička z Trenčína. 

Obrovská radosť zavládla pod 
Likavským hradom. U niekto-
rých možno aj sklamanie, ale 
všetci nemôžu vyhrať. Odmenou 
všetkým deťom malo byť vystú-
penie v galaprograme, ktoré ale 
pre búrku bolo zrušené. 
   Až na tento záver sme si ce-
loslovenskú súťaž a celú atmo-
sféru okolo užili. Veď pre nás bol 
veľký úspech už to, že sme sa 
tam dostali a mohli sa porovnať 
s tými najlepšími. 
   Preto je na mieste poďako-
vanie hlavne deťom, našim hu-
dobníkom a všetkým ľuďom, 
ktorí nám pomáhajú a podpo-
rujú nás. Pod Likavský hrad, 
kde je tak krásne, že sa do tohto 
miesta hneď zamilujete, sme 
doniesli kus našej Polomky. 
Naše kroje, vystúpenie, pekné 
dievčatá a pekní hudobníci sa 
určite nedali prehliadnuť. Sna-
žili sme sa zanechať v Likavke 
ten najlepší dojem, čo sa nám 
vari podarilo. Určite by sme sa 
tam zas chceli vrátiť. Ale to je 
už iný príbeh...

Marta Pisárová

Celoslovenské úspechy malej ZUŠ v Polomke
   V Bojniciach sa uskutočnil dňa 20.mája 2011 5.ročník Celoslovenskej sú-
ťažnej prehliadky “ Piano v modernom rytme ”. Naša ZUŠ, tak ako po mi-
nulé roky, aj tento rok poslala svojich žiakov, aby mohli na vysokej kvalita-
tívnej úrovni reprezentovať našu školu.

kin, ktorý je žiakom 3.ročníka. V 1. kategórii, 
kde bola silná konkurencia 30 súťažiacich, 
obsadil strieborné pásmo. Zahral 3 skladby, 
ale porotu zaujal hlavne známou skladbou 
z filmu Pink Panther od Henryho Manciniho.
   V kategórii 4 ručná hra, sa na tejto súťaži 
zúčastnili žiačky Veronika Ološtiaková 4.roč. 
a Katarína Šándorová 2.cykl. Prekvapivo 
obsadili zlaté pásmo. Porotu zaujali hlav-
ne technicky náročnou skladbou jazzového 
charakteru Ragtimes od Manfreda Schmitza. 
Pre našu malú ZUŠ sú 3 medaily z 1 súťaže 
veľkým úspechom a je to aj signálom toho, 
že naša práca v ZUŠ má veľký význam a je 
potrebná v rozvíjaní mladých hudobných ta-
lentov na Horehroní. Víťazom gratulujeme 
a prajeme im do budúcna veľa tvorivých síl 
a ďalších výrazných ocenení na súťažiach 
v budúcnosti.                         ZUŠ Polomka

Polomka na internete



Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň.
Hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Nezomrel. Spí, má len sen.
Je krásny, sníva sa mu o tých,
ktorých miloval a ktorí milovali jeho.

Dňa 24. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec a starý otec

Štefan Jagerčík
S láskou a úctou spomínajú manželka,

synovia Jaroslav a Milan s rodinami

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
máj 2011

STRANA 2 JÚN 2011Polomske novinky

   Zúčastnení súťažiaci si merali športové vý-
kony v 4 kategóriách od najmenších začiatoč-
níkov až po starších hobby tanečníkov ktorí už 
majú skúsenosti z celoslovenských súťaži. Ta-
nečníkov z Banskej Štiavnice, Brezna, Brusna, 
Mošoviec, Banskej Bystrice, Heľpy, Pohore-
lej, Závadky nad Hronom, Polomky a Pohron-
skej Polhory hodnotila 7 členná porota profe-
sionálnych tanečníkov a trénerov resp. taneč-
ných pedagógov. Všetky pozvané páry patri-
li do ZUŠ Polomka a do tanečného klubu Fá-
ber Dance School. V rámci bohatého progra-
mu vystupovali aj profesionálnI tanečníci Mi-
chal Imriška a Danka Boldišová, Materská škôl-
ka v Heľpe a tanečný odbor ZUŠ Polomka so 
salsovou choreografiou. Po programe prišlo vy-
vrcholenie podujatia v podobe súťaže sympa-
tie. Túto súťaž HODNOTILI diváci, ktorí nako-
niec rozhodli o víťaznej dvojici Michaela Tká-
čiková a Miroslava Melková. Veľký víťazný po-
hár prišiel odovzdať sám pán starosta Jozef Fil-
lo. Okrem semifinále 1. a 2. kategórie, v ktorom 
sa Heľpou prehnali nepríjemné dažďové mraky 
a vyľakali aj organizátorov súťaže, prebiehala 
celá udalosť pri krásnom slnečnom nedeľňaj-
šom odpoludní. Každý divák si prišiel na svo-
je. Deti mali k dispozícii občerstvenie, cukrovú 
vatu, trampolínu a balóniky. Starší sa kochali 
pohľadom na upravené tanečné páry a vyskú-
šali si aj úlohu porotcov. Jediné negatívum bolo 
počasie, pre ktoré sa očakávala väčšia účasť, 
ale napriek tomu bola nedeľa  krásnym kultúr-
nym zážitkom, z ktorého by sa mohla stať kaž-
doročná tradícia. Fotogalériu je možné si po-
zrieť na stránke www.zuspolomka.sk. 

A tu sú výsledky súťaže:
Začiatočníci do 9 rokov
Ema Račáková, Adam Peťko 1. miesto
Eliška Kariková, Juraj Košičiar 2. miesto
Natália Habrmanová, Tomáš Bošeľa  3. miesto

Narodený:  Puškár Maroš, Hronská 37
Prihlásený:  Karnóková Zuzana, Sládkovičova 40
Odhlásení:  Štajer Marian, Hronská 33
                   Štajer Michal, Hronská 33
                   Jagerčík Milan, Kaštieľna 32
Zomretí:  Roľko Jozef, SNP 119 – 59 rokov
                Šušorová Anna, Sládkovičova 23 – 74 rokov
                Ondrášik Bohuš, SNP 123 – 66 rokov
                Brozmanová Mária, Sama Chalupku 27 – 92 rokov
                Molčan Ján, Źdiarska 53 – 88 rokov

Počet obyvateľov k 31.5.2011 – 3005

   V apríli mi vyšiel článok pod názvom „Prečo?“o tom, prečo ob-
čania Polomky nevolia ženy do obecného zastupiteľstva. Určite 
každý kandidát na poslanca v KOMUÁLNYCH VOĽBÁCH 2010 
išiel do toho preto, aby niečo urobil, zmenil, priniesol nové myš-
lienky, nové postoje, názory. Ja som ale v tom článku myslela 
na ženy všeobecne, na ich intuíciu, iný pohľad bez rozdielu po-
litickej strany a pod. Neviem, či je v obci najdôležitejší folklórny 
súbor, ale podľa pani Heretovej asi áno. Len škoda, že všetci 
nemáme umelecký talent. Po voľbách vždy obecné zastupiteľ-
stvo zriaďuje komisie, kde je len jeden člen Smeru – SD, pričom 
členov iných politických strán je tam viac a hneď vo viacerých 
komisiách. Ale s pani Heretovou sa rada zoznámim, pretože ma 
nepozná, nevie čo robím, o čo sa snažím, čo chcem dosiahnuť. 
Určite by sme sa porozprávali o veciach verejných i iných. Len 
je jasné, že sa tu robí jednostranná politika.

Ing. Kubušová Monika, SMER - SD

Nepochopené

Tanečná súťaž
22. 5. 2011 sa v obci Heľpa uskutočnila neobvyklá tanečná súťaž v spolo-
čenských tancoch pod holým nebom s názvom „Tanečná súťaž o pohár 
starostu Heľpa“. Toto podujatie bolo jedinečné tým, že prebiehalo v amfi-
teátri, a teda na otvorenom priestranstve.

Začiatočníci nad 9 rokov
Veronika Hanzenová, Vladimír Turčan 1. miesto
Radana Jarošíková, Patrik Turňa 2. miesto
Marianna Melková, Lucia Fiľová 3. miesto
Hobby
Timea Tyčiaková, Dávid Ridzoň 1. miesto
Zoja Didiová, Daniel Didi 2. miesto
Vanesa Šanková, Marek Peťko 3. miesto
Pokročilí
Kristína Turčinová, Michaela Oravkinová 1. miesto
Michaela Tkáčiková, Mirka Melková 2. miesto
Mária Terézia Kotočová, Filip Kotoč 3. miesto
Pohár starostu obce Heľpa: Michaela Tkáčiková, Mir-
ka Melková

Mgr. Juraj Borsek

   Od  augusta 2010 práce 
na projekte podporeným Eu-
rópskou úniou Vybudovanie 
zberného dvora v obci Po-
lomka úspešne pokračujú. 
Dodávateľ technológie Ko-
bit Sk s.r.o., Dolný Kubín už 
dodal všetko, čo podľa zmlu-
vy mal dodať- 3 ks veľkoob-
jemové kontajnery, kontajner 
na odpadový olej, kontajner 
na žiarivky, kontajner na auto-
batérie, paketovací lis, univer-
zálne vozidlo Mercedes-Benz 
(sklápač, nosič kontajnerov, 
zber sep. odpadu s lineárnym 
lisom), kolesový traktor New 

   Po zdĺhavom výbere dodávateľa stavby sa konečne práce na 
výstavbe kanalizácie začiatkom mája 2011 rozbehli. Výstavbu  
na 85% financuje Európska únia, 10% štátny rozpočet a 5% je 
spolufinancovanie obce. Dodávateľom stavby sa stal Combin 
Banská Štiavnica s.r.o. Vybuduje  splaškovú kanalizáciu prie-
meru 300 mm z plastových rúr s prípojkami na uliciach Mlynská, 
Kukučínova, Osloboditeľov, Kaštieľna,  Zápotockého  a Komen-
ského dolná časť, po výstavbe kanalizácie  bude na uliciach po-
ložený asfaltový koberec. Práce na stavbe dobre pokračujú  aj 
vďaka predĺženým pracovným zmenám. Začalo sa na ul. Zápo-
tockého a Ul. Mlynskej a  je vybudované k dnešnému dňu cca 
400 m  zberačov vrátane prípojok, ktoré sa budujú priebežne s 
hlavným zberačom. Veľmi pozitívne možno hodnotiť, že súčas-
ne s výstavbou kanalizácie pracovníci Combinu  montujú aj nový 
vodovod s prípojkami. Práce týkajúce sa vodovodu si  financu-
je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť.
   Stavbárov na Mlynskej čaká náročný úsek popod Ždiarsky po-
tok a potom práce budú pokračovať v zle prístupnej časti chod-
níkom na ul. Kukučínovu a Kaštieľnu.  Po ukončení Ulice Mlyn-
skej bude výstavba pokračovať na ul. Kukučínova, Oslobodite-
ľov pod predajňu stavebnín a na ul. Kaštieľna a Nálepkova. Ul. 
Komenského bude ako posledná v tejto I. etape výstavby. Pra-
ce sú naplánované na 20 mesiacov.  Po nej bude nasledovať 
II. etapa výstavby. 

Ing.Stanislav Príboj

Zberný dvor Polomka
Holland  s čelným naklada-
čom a  traktorovým návesom, 
rezací a miešací voz SEKO, 
štiepkovač.
   Dodávateľom stavebnej čas-
ti projektu stavby Zberný dvor 
Polomka je Obec Polomka 
s.r.o. Zberný dvor je budovaný 
na vstupe do obce od BreznA  
na mieste bývalého skla-
du umelých hnojím. Stavebné 
práce majú byť ukončené do 
konca júna 2011 a je predpo-
klad, že stavba bude ukončená 
podľa termínu v zmluve o dielo.  
Po ukončení stavby  bude na-
sledovať kolaudácia  a otvore-

nie  prevádzky predpokladáme  
v auguste 2011. V stavbe budú 
garáže a priestory pre lisovanie 
a dočasné skladovanie sepa-
rovaného odpadu. 
   Na zbernom dvore sa budú 
sústreďovať vyseparované 
zložky odpadu- sklo, plasty, 
železný šrot, autobatérie, od-
padový olej, žiarivky, pneuma-
tiky. Tento odpad budú môcť 
občania do Zberného dvora 
priniesť aj osobne počas pre-
vádzkových hodín,  kedy im 
obsluha odpad preberie a bez-
pečne uloží.

Ing. Stanislav Príboj

Výstavba kanalizácie
v obci Polomka



STRANA 3JÚN 2011 Polomske novinky

   V pestrom programe žia-
ci predviedli svoj talent, ob-
ratnosť a zručnosti. Javisko 
patrilo žiakom každého roč-
níka. Predviedli sa básňami, 
piesňami a tancami všetkých 
žánrov a štýlov a nechýbala 
ani klasická hudba. Vo vesti-
bule v kultúrnom dome náv-
števníci mohli obdivovať prá-
ce šikovných rúk svojich detí 
z rôznych materiálov. Isto 
mnohých z vás prekvapilo 

Birmovka
   Dva týždne pred slávnos-
ťou zoslania Ducha Svätého, 
sme v patrikulárnej Cirkvi v na-
šej farnosti slávili malé Turíce, 
keď 29. mája 2011 prijalo svia-
tosť birmovanie z rúk diecéz-
neho biskupa Mons. Vladimí-
ra Filu 72 mladých kresťanov. 
Birmovanie je sviatosť, v ktorej 
pokrstený dostáva Ducha Svä-
tého ako osobitný dar na posil-
nenie, aby ako dospelý kres-
ťan slovom i príkladom svedčil o 
Kristovi, a aby sa užšie spojil s 
Kristom a Cirkvou. Sviatosť bir-
movania posilňuje pokrsteného 
k tomu, aby dával druhým sve-
dectvo aktívneho života vo viere.
   Túto sviatosť môže prijať len 
ten, kto chce odhodlane a zod-
povedne prežívať svoju vieru. 
Otec biskup osobitne, okrem 
iného, pripomenul potrebu po-
znať Desať Božích prikázaní a 
denne ich recitovať, aby sa do-
stali hlboko do nášho povedo-
mia, do nášho srdca a formo-
vali náš každodenný život. Svia-
tosťou birmovania sa upevňuje a 
završuje zasvätenie do kresťan-
ského života, začaté vo sviatosti 
krstu. Ale toto zasvätenie máte 

   Vo štvrtok, 19. mája sa v Koncertnej sále ZUŠ absolven-
ti hudobného a výtvarného odboru rozlúčili so školským rokom 
2010/2011 slávnostným programom. Končiaci žiaci v hudobnom 
odbore: Janka Halušková – gitara, Diana Lihanová – gitara, Lý-
dia Martinelliová – gitara, všetky tri gitaristky sú z triedy Mgr.art. 
Martina Javorčíka, Marek Brozman – bicie nástroje z triedy Ing. 
Martina Šuleka, Marián Vernársky – spev, Radoslava Roštáro-
vá – klavír, obaja z triedy pani riaditeľky Mgr. Stanislavy Kokav-
covej. Končiaci žiaci vo výtvarnom odbore: Erik Hruška a Kata-
rína Kubicová, z triedy akademickej maliarky Eriky Šándorovej.
   Precízne tematicky rozdelené absolventské práce žiakov vý-
tvarného odboru navodzovali slávnostnú atmosféru už od vstu-
pu do koncertnej sály. Predstavenie výtvarných prác a modelov 
odevov navrhnutých a zrealizovaných absolventmi bolo súčas-
ťou slávnostného programu.
   V podaní hudobníkov odznelo Nocturno pre klavír od Fryderyka 
Chopina, Toccata a fuga d mol od Johanna Sebastiana Bacha, 
sólo pre bicie od Charleyho Wilcoxona, Romanca, Amoroso, či 
skladba Agent od Ctibora Süssera pre gitaru. Na záver absol-
ventského programu odznel blok známych horehronských ľudo-
vých piesní Na Kráľovej holi, Pod Telgártom a iné v podaní Ma-
riána Vernárskeho, ktorému sú ľudové piesne srdcu veľmi blíz-
ke a veru to aj bolo počuť. Záverečné slová pani riaditeľky Mgr. 
Stanislavy Kokavcovej môžem len odcitovať: „Nech vás hudba 
a láska k hudbe a umeniu sprevádza celý život, milí absolventi!“

Mgr. Lucia Rochovská

   Populárna pieseň oslo-
vuje ľudí v každom veku 
a my sa veľmi tešíme, že 
aj naša mládež rada spie-
va a venuje sa tomuto žán-
ru. Svoju lásku k pies-
ni a najmä svoj talent mali 
možnosť ukázať žiaci na-
šej ZUŠ Anetka Nemčo-
ková, Kamil Ševc, Adri-
án Ševc a Terézia Zibríko-
vá na celoslovenskej sú-
ťaži Bojnická perla, kde sa 
Adrik (z triedy p. riaditeľ-
ky Mgr. Kokavcovej) a Te-
rezka (z triedy p. uč. Marti-
nelliovej) umiestnili v strie-
bornom pásme. Adrik chcel 
všetkých, a hlavne porotu, 
presvedčiť piesňou Je to vo 
hviezdach od Paľa Haberu a 
na Terezkinu otázku Čo o mne 
vieš prostredníctvom piesne od 
Darinky Rolincovej, porota od-
povedala kladne a spolu s Ad-
rikom ich posunula do ďalšie-
ho kola. V druhom kole s pies-
ňou od Karla Gotta Lady Car-
neval si Adrik získal nielen po-
rotu, ale v hľadisku mal hneď 
svoj fanklub a svedčil o tom aj 

   Zo začiatku to vyzeralo všelijako, 
kým sa deti vo svojich úlohách na-
šli, ale pomohli nám skúsené he-
rečky Hanky, hudobník Jakub a ujo 
Ivan. Premiéra, ktorá bola na do-
žinkových slávnostiach, dopadla 
nad očakávania a Milan povedal, 
že s tým môžeme ísť na súťaž a vy-
hráme. neverili sme. Na regionálnu 
prehliadku ,,My sme malí divadelní-
ci“ sme sa predsa len prihlásili na 
odporúčanie divadelného metodika 
z Banskej Bystrice. 24. marec 2011 
bol deň D. S veľkou trémou a plní 
očakávania sme s deťmi z rôznych 
ZUŠiek a divadelných súborov odo-
hrali svoje predstavenie a čakali na 
hodnotenie poroty. A boli sme pre-
kvapení. Postup v kategórii divadlo 
dospelých hrajúcich pre deti a vý-
borné hodnotenie.
   13. apríla 2011 sme teda cestovali 
do Žiaru nad Hronom na krajskú pre-

Deň matiek

neustále rozvíjať, obnovovať, 
pretože Ježiš chce, aby sme mu 
denne odovzdávali svoje srd-
ce. Majú byť z vás noví svedko-
via Ježiša Krista, jeho evanje-
lia, jeho lásky, za ktorú sa oso-
bitne modlil a poslal vám na to 
svojho Ducha. Tak ako rastie-
te a ste stále krajšími, tak nech 
je vždy krajší a radostnejší váš 
kresťanský život. Ďakujeme ot-
covi biskupovi za vyslúženie 
tejto sviatosti. Duch Svätý, náš 
Tešiteľ, pomáhaj mi! Tebe od-
porúčam svoju dušu, svoje telo 

a všetko, čo mám. Do Tvojich 
rúk odovzdávam celý svoj život 
i jeho koniec. Daj, aby som pre-
žíval život v službe Tebe a ko-
nal ozajstné pokánie za hrie-
chy skôr, ako moja duša zane-
chá tento svet. Podrobujem sa 
Tvojmu riadeniu a zverujem sa 
pod Tvoju ochranu. Bože, bráň 
mňa biedneho a zachráň ma od 
všetkého zla! Osvecuj a poúčaj 
môj rozum, spravuj moju dušu, 
moje telo a posilňuj ma. Daj mi 
pevnú vieru, istú nádej, čistú a 
dokonalú lásku. Daj, aby som 
Ťa vrúcne miloval a vždy a vša-
de plnil Tvoju vôľu. Amen.

Michal Jenča, správca farnosti

Drevená krava
   Vlani, cez letné prázdniny sme sa so skupinou starších 
detí z DFS Brezinky dohodli, že nacvičíme divadlo. Tí, kto-
rým sa nelenilo, prišli a začali sme.

hliadku ,,Rozprávkové javisko“, kde 
sa zúčastnilo 17 kolektívov z celého 
kraja. Videli sme krásne predstave-
nia, deti navštívili planetárium. A po-
rota hodnotila. Bolo príjemné vypočuť 
si, že sa nám to podarilo, zvlášť od au-
tora hry Mariána Lacka, ktorý sledo-
val dvojdňovú prehliadku. A my sme 
opäť postúpili. Ce-
loslovenská pre-
hliadka sa konala 
3. júna 2011 pod 
názvom ,,Divadlo 
a deti“ v Rimavskej 
Sobote. Postúpili 
sme medzi špičku 
divadelníkov z ce-
lého Slovenska, 
ako povedal pred-
seda poroty. A ne-
stratili sme sa. Za-
radili nás medzi 
kolektívy, ktoré sa 

veľmi vážne dlhé roky venujú divadlu.
   Ako nám povedal M. Lacko: ,,Ako 
folklórny súbor sme prekvapili a spo-
medzi kolektívov, ktoré túto hru nacvi-
čovali a nebolo ich málo, ste ju urobili 
najlepšie.“ Čo viac si môžeme priať? 
Zažili sme veľa pekných chvíľ, oboha-
tili sa divadelným umením a spolu sme 
prežili jednu peknú rozprávku. Povie-
te si, aké jednoduché... Áno, ale bolo 
to zároveň pre všetkých aj dosť zloži-
té. Ale to je iný príbeh...

Marta Pisárová

Absolventi ZUŠ Polomka

Strieborné bojnické perly
zo ZUŠ PolomkaFoto: Frantošek Hereta

Druhá májová nedeľa patrí matkám. Tento sviatok si 
školskou akadémiou pripomenuli aj žiaci Základnej 
školy v Polomke. Na akadémii sa zúčastnilo mno-
ho hostí. Rodičov a starých rodičov potešil pohľad 
na svoje šikovné deti a vnúčatá.

burácajúci potlesk. Terezka to 
zase roztočila s piesňou Amore 
Mio od Karmy. Nonstop od Mi-
chala Davida si zaspieval Kamil 
a Anetka od Kristíny Horehro-
nie. Pre nás je veľkým poteše-
ním, že nielen najkrajšie stromy 
sú na Horehroní, ale aj speva-
vé talenty, ktorým blahoželáme 
k úspechu a prajeme, nech im 
to aj naďalej tak krásne spieva!

ZUŠ Polomka

množstvo užitočných nápa-
dov na využitie odpadových 
materiálov. Obdivuhodné boli 
aj medovníčky nádherne vy-
zdobené. Ani by ste neverili, 
že to nebola práca profesio-
nálov. K programu sa svojim 
dielom pridali aj deti z mater-
skej školy a deti z DFS Brezin-
ky. Všetky deti sa snažili po-
dať čo najlepší výkon a za to 
im patrí uznanie. 
   Osobitné poďakovanie patrí 

všetkým pedagógom a ostat-
ným, ktorí sa podieľali na or-
ganizácii tohto pekného pod-
ujatia.                                  rr
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   Cvičenie rôznymi formami je 
v dnešnej dobe veľkým fenoménom 
nielen vo svete, ale aj na Slovensku a 
v Polomke. Príkladom človeka, ktorého 
cvičenie, konkrétne kulturistika, nadchlo 
je aj 19-ročný Mário Bolfa. Pod vede-
ním známeho slovenského reprezen-
tanta Petra Bellu sa Mário predstavil so 
svojou zostavou a svalnatým telom na 
3. ročníku Medzinárodných majstrov-
stiev SR v naturálnej kulturistike a fit-
ness pod názvom Victoria natural cup. 
Celodenná súťaž prebehla v obci Veľký 
Grob v okrese Galanta 28. mája 2011. 
V kategórii juniorov sa Máriovi spome-
dzi 8 pretekárov pomerne darilo, na-
koľko súťažil po prvýkrát. Konkuren-
cia bola síce skúsená a takmer vyrov-
naná, no Mário očakávane postúpil naj-
prv do finále šiestich pretekárov a nako-
niec si v celkovom hodnotení odniesol 
pekné 4. miesto. Je veľmi príjemné ve-
dieť, že v Polomke nemáme len vynika-
júcich spevákov, tanečníkov alebo žia-
kov ZŠ, alebo ZUŠ,  ale že naše meno 
bolo zviditeľnené pred mnohými sloven-

   Do platnosti tento rok  vstúpil aj ob-
menený súťažný poriadok SPDH, a 
tak som osobne bol zvedavý, či sa 
začnú veci dodržiavať (a ak nie, ako 
sa to vyrieši), alebo to bude iba ďal-
ší zoznam teórií, na ktoré nikto nemá 
čas, chuť a vôľu ich aj robiť, lebo... ako 
sa stalo zvykom v SZC hovoriť... „ro-
bím to zadarmo, tak čo...“. Dátum Po-
lomky sa oproti minulým rokom posu-
nul na skorší termín hlavne kvôli kolízii 
tuším s Českým pohárom.
   Predpovede počasia hlásili kade-
čo, no ani to neodradilo cca 330 jazd-
cov od účasti. Jedinou istotou napo-
kon bolo iba to, že Dodo Javorník si 
šnúru 4 víťazstiev kvôli zraneniu ne-
predĺži. Počas piatka sa dolaďovala 
veľká časť trate a prichádzajúce tímy 
si postupne budovali svoje zázemie. 
Osviežením večera, v inak tichej Po-
lomke, bola iba Bikemagazin Riders 
párty, ktorá sa skončila približne o 3tej 
hodine v noci a zúčastnilo sa jej pri-
bližne 30 ľudí. DJ miešal štýly tuhšie 
ako Bobor vodku s džúsom, diskoguľa 
sa gúľala... gril hrial, samci a samice 
bezhlavo hýbali končatinami.
   Na trať v Polomke od minulého roka 
neprišlo k žiadnym zmenám. Krátko 
po štarte sa vchádza do prvého lesí-
ka s viacerými koreňovými pasážami, 
kde sa dá voliť viacero stôp kadiaľ po-
hodlnejšie spadnúť. To do ďalšej les-
nej pasáže by ste slona zmestili iba 
s problémami, ale aj tu sa dalo prášiť 
„kadeľahšie“. 
   Od posledného výjazdu to už bola 
relatívna „nuda“, 2 skočky a po lúke 
bombyfurt dole. Kto vládal pedáloval 
odušu. Za poslednou ľavotočivou zá-
krutou čakal už len skoček na finálovú 
rovinku a ustáť to do cieľa... čo sa ale 
tiež občas niekomu nezadarilo.
   Vývoz a ďalší priebeh sobotných tré-
ningov prebiehal, ale už bez zaváha-
ní. Chvíľkami bol tragikomický prejazd 
pomou vedľa hniezda supov. Tak som 
nazval číhačov kúsok od vleku, ktorí 
čakali na to, že sa niekomu nepodarí 
poriadne sa zachytiť na vleku a spad-
ne a oni si uchytia pomu a vyvezú sa 
hore bez čakania v rade. Principiálne 
nič zlé, avšak niekedy sa vedeli (mož-
no úmyselne) postaviť tak blízko sto-
py, že jazdec z vleku sa snažil zahák-
nuť a pritom vrazil do nich... a kvô-
li nim spadol.
   Keď sa v Polomke objavil Mišo Čer-

venka, zdali sa mi pochybné reči o 
tom že so zjazdom skončil a nebude 
sa mu viac venovať. Červajz ale prišiel 
vraj iba na Polomku, pretože túto trať 
má rád... ďalej by rýchlejším jazdcom 
na SPDH tratiach nemal zavadzať.
Vyhlásenie výsledkov bolo vďaka do-
konale zbabranému počasiu skôr v 
komornej atmosfére, kedy všetci toho 
už mali akurát tak plné zuby a chce-
li byť už doma.
Kategória: Žiaci
1. Uruba Tomáš, SK Grafobal Mon-
draker - 03:18.92
2. Kaňa Jiří, El-ENG DH racing team - 
03:19.42 (+00:00.50)
3. Masaryk Oskar, 03:28.01 
(+00:09.09)
Kategória: Ženy
1. Bártová Jana, SK Grafobal Mondra-
ker - 03:30.07
2. Pialová Katka, KHC KAKTUS BIKE 
- 03:35.06 (+00:04.99)
3. Babčaníková Kateřina, Elitebikes 
Racing Gang - 03:48.21 (+00:18.14)
Kategória: Masters
1. Drábik Peter, FREERIDE Košice - 
02:49.55
2. Halász Krisztián - 02:52.03 
(+00:02.48)
3. Chytil Jaroslav, 4EVER CYKLO BU-
LIS - 03:02.02 (+00:12.47)
Kategória: Hardtail
1. Králik Jozef, Life4Ride - 03:06.83
2. Červenka Michal, Červenka Sub-
form team - 03:08.54 (+00:01.71)
3. Musil Tomáš, Červenka Subform 
team - 03:11.69 (+00:04.86)
Kategória: Hobby
1. Kurek Dalibor, Freeride MTB Demä-
novská dolina - 03:00.15
2. Parák Lukáš, Heartattack Racing - 
03:01.34 (+00:01.19)
3. Mihok Peter, FREERIDE Košice - 
03:01.84 (+00:01.69)
Kategória: Juniori
1. Sehnal Stanislav, SK Grafobal Mon-
draker - 02:49.99
2. Knapec Martin, NOVATEC - CTM 
racing - 02:50.66 (+00:00.67)
3. Uruba Jan, SK Grafobal Mondra-
ker - 02:53.80 (+00:03.81)
Kategória: Muži Elite
1. Mikulenka Martin, SK Grafobal 
Mondraker - 02:41.44
2. Polc Filip, MS Evil Racing - 02:44.36 
(+00:02.92)
3. Sliwa Michal, TOP RIDERS - 
02:44.58 (+00:03.14)

Bicykle na Bučniku
   Polomka je štandardným začiatkom seriálu Slo-
venského pohára v zjazde už ani neviem koľký rok. 
Síce sú už preč časy, kedy bola zároveň aj vôbec 
prvým závodom v sezóne, ale to neznamená, že by 
sa počet pretekárov znižoval. Skôr naopak!

Horehronský
stolnotenisový

turnaj
Dňa 31.5.2011 sa naši žia-
ci zúčastnili Horehronské-
ho stolnotenisového tur-
naja mladých nádejí v 
Predajnej, ktorý sa konal 
pod záštitou Jána Riapo-
ša-prezidenta slovenské-
ho paralympijského výbo-
ru. 68 žiakov z 12 základ-
ných škôl súťažilo v troch 
kategóriách. Aj naša ško-
la mala nádejných hráčov, 
ktorí nesklamali. V kategó-
rii starších chlapcov Samu-
el Čipčala zo 7. A získal 2. 
miesto a v kategórii mlad-
ších chlapcov si 1. miesto 
vybojoval Mário Škvarka 
zo 6.B.

   Ďalšou „výhodou”, ktorú náš 
systém dáva ľuďom na sociál-
nych dávkach je nemožnosť od 

nich vymáhať pokuty ani ško-
dy, ktoré spôsobili. Ak vám ta-
kýto človek napríklad ukrad-
ne mobil za 250 eur, násled-
ne ho chytia, tak sa to rieši ako 
priestupok. Dostane poku-
tu a tým sa to celé končí. Vy-
máhanie pokuty sa zastavuje, 
pretože ide o človeka v hmot-
nej núdzi. Rovnako dopadne-
te i s vymáhaním škody, ktorá 
vám vznikla.
   Tieto a ďalšie problémy sa 
snažím riešiť aj organizova-
ním stretnutí terénnych soci-
álnych pracovníkov, starostov, 
učiteľov, policajtov so zástup-
cami ministerstiev a miest-
nej štátnej správy. Takým-
to stretnutím bola i konferen-
cia konaná 12. apríla v Po-
lomke. Ľudia, ktorí sú den-
nodenne v styku s obyvateľ-
mi rómskych osád, upozorňo-
vali na nutnosť zrušenia rôz-
nych príspevkov, takými sú aj 
príspevok za to, že dieťa cho-
dí do školy, hoci školská do-
chádzka je povinná zo zá-
kona, príspevok na zdravot-
nú starostlivosť, ktorý vznikol 
po platení dvadsaťkorunáčok 
a dodnes nebol zrušený, prí-
spevok na bývanie, ktorý slúži 

Ďalší úspech pre Polomku
skými reprezentantmi a známymi osob-
nosťami z tejto športovej oblasti. Takže 
gratulujem a držím Máriovi v jeho nasle-
dujúcej príprave palce a verím, že ten-
to úspech je len začiatkom jeho sľubnej 
kulturistickej dráhy.  

Bc. Darina Kubušová

Čo s rómskym problémom?

   Predstavte si, že patríte do rodiny, v ktorej žije otec, 
matka a minimálne 6 detí. V podstate typická vzorka 
rómskej rodiny z východného Slovenska. Dostali by ste 
príležitosť vybrať si z dvoch možností. Nebudete praco-
vať, dostanete na dávkach a rôznych prídavkov a prí-
spevkoch 750 eur a môžete sedieť celý deň doma. Alebo 
pôjdete pracovať, budete každý deň ráno vstávať, cesto-
vať do práce, neskoro večer sa vracať a dostanete, vrá-
tane všetkých príplatkov a prídavkov, teoreticky o 69 
eur viac. Preto teoreticky, lebo prakticky ich precestuje-
te, takže nemáte nič navyše. Pre ktorú možnosť by ste 
sa rozhodli? Myslím, že výber je vopred jasný.

na všetko iné okrem bývania. 
V súčasnosti sa už pripravu-
je vládna novela zákona, kde 

tieto podnety budú zohľadne-
né. V tomto zákone bude za-
pracovaná i ďalšia požiadav-
ka. Bude podstatne výraz-
nejší rozdiel v príjmoch medzi 
tými, čo chcú pracovať a tými, 
čo pracovať nechcú. Po kon-
ferencii je jasné, že táto oblasť 
sa hýbe dopredu.  
   Väčšiu nespokojnosť vyjad-
rovali účastníci s vymožiteľ-
nosťou práva. Problémom je 
beztrestnosť krádeží do 255 
eur, ktoré sú riešené nevymo-
žiteľnými pokutami. Veľmi re-
zonovala i stúpajúca krimina-

lita maloletých. Odzneli po-
žiadavky na väčší postih ro-
dičov za porušovanie zákonov 
zo strany ich detí. Nespokoj-
nosť bola i s roky neriešeným 
problémom nemožnosti od-
škodnenia obetí takýchto krá-
deží. Konferencia potvrdila, že 
aj v tejto oblasti musíme nabrať 
odvahu k zmenám. 
   Na konferencii malo silné 
zastúpenie SDKÚ-DS. Štát-
ny tajomník Ministerstva škol-
stva Jaroslav Ivančo predsta-
vil zmeny v prístupe k ťažkej 
problematike vzdelávania Ró-

mov, čo korešpondovalo s ná-
zormi zúčastnených pedagó-
gov, ale i starostov. Rovna-
ko zaujali i odborné príspev-
ky poslancov Národnej rady za 
SDKÚ-DS Jany Dubovcovej a 
Ľuda Kaníka.
   Spolu s primátorom Lipian 
Edom Vokálom, mojím spo-
luorganizátorom podujatia, sa 
chceme poďakovať všetkým, 
ktorí konferenciu v Polomke 
pripravili a perfektne zorgani-
zovali.

Štefan Kužma,
poslanec NRSR

Foto: Ferdinand Hrablay
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