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Čistili sme doliny
Znečistenie našich okolitých dolín bolo problémom nie
jedného mesiaca ani dvoch. Často sme sa stretávali s
názormi občanov, ktorí pri prechádzkach natrafili na sklád−
ky odpadkov, že toto nie je pre nás tá najlepšia vizitka
pre turistov, ktorí našu obec navštevujú. A tak sa poslan−
ci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úra−
du rozhodli zorganizovať brigádu za účelom vyčistenia
našej prírody a odvozu nazbieraných odpadkov.
Pozvaní boli aj občania. Na Danieličová, Ing. Stanislav Prí−
brigádu sa nás zišlo, koľko sa boj, Marián Kán, Ľubomír Ko−
zišlo, mohlo sa aj viac. Pouka− chan, Zuzana Piliarová, Draho−
zovať na nedostatky je ľahko, míra Fašková, Diana Ďurčen−
pomôcť však ťažšie. Z poslan− ková, Milan Brozman, Ján Po−
cov obecného zastupiteľstva hančaník, Miloš Maruškin, Ján
sa zúčastnili: Dušan Muška, Danielič, kontrolór Jozef Svet−
Jozef Buvala, MUDr. Dušan lák a občania Tomáš Maruškin,
Maruškin, Jozef Svetlák, za− najmladší zástupca občanov 5
mestnanci obecného úradu: ročný Matúš Maruškin, ktorý
starosta obce Ing. Ján Lihan, prišiel vyzbierať smeti po ostat−
Mária Maruškinová, Ing. Mária ných ľahostajných spoluobča−

Návrh na rušenie matričných úradov
Vážení občania,
v Národnej rade SR sa pripravuje zmena súčasne platného zákona o matri−
kách, obsahom ktorej má byť výrazná celoplošná redukcia doterajších matrič−
ných úradov. To znamená, že matrika nebude v každej obci, ale centrálne v
jednej pre viac obcí na väčšom územnom obvode. Zníženie počtu matričných
úradov spôsobí komplikácie občanom, predlžovanie čakacích lehôt a nepo−
slednom rade aj zvýšenie finančných nákladov občanov na dopravu na matrič−
ný úrad vzdialený niekoľko kilometrov.
Preto žiadame vládu SR ako aj poslancov NR SR, aby vyšli v ústrety nám
občanom a nepodporili pripravovanú zmenu zákona o matrikách ani ďalšie
návrhy zmien zákonov týkajúcich sa redukcie úradov miestnej štátnej správy
na území Slovenskej republiky.
Táto redukcia sa v budúcnosti môže týkať aj úradov iného zamerania napr.
stavebného úradu.
Je nutné si uvedomiť, že z pohľadu občana nastane situácia, že aj keď dnes
službu matrík a iných úradov nepotrebujeme, v čase, keď budeme služby tých−
to úradov potrebovať, po prijatí tejto zmeny zákona už budeme musieť do sídla
úradu cestovať. Fungovanie dotknutých úradov na úrovni samosprávy je už
zabehnuté, je zabezpečené finančne, technicky a personálne.
Vyjadriť svoj nesúhlas s redukciou matrík a iných úradov môžete svojím
podpisom na petičnom hárku, ktorý nájdete na obecnom úrade a v predajni
papiernictva.

noch, Miloš Predajňa, predse−
da urbárskej spoločnosti a Mi−
chal Žugec. Zamerali sme na
dolinu Ždiarskô, Voňacô a Ro−
kyťanka. Vyzbrojení elánom a
chuťou sme sa pustili do zberu
odpadkov po tých, ktorí si pri−
šli do prírody na piknik, ale
smeti si už domov zabudli zo−
brať. Sklenené fľaše, plastové
fľaše, alobal a rôzne piknikové
potreby sme v blízkosti ohnísk
pozbierali v pohode. Avšak var
nás oblieval a mráz prechádzal
po tele, keď sme narazili na
skládky klasického domového
odpadu v značnom štádiu roz−
kladu. Je nepochopiteľné, ako
môže človek vyviesť odpad do
vlastnej prírody v blízkom oko−
lí svojho vlastného domu. Veď
sa mu to vráti ako bumerang v
podobe znečistenej vody,
páchnuceho potoka a smradu
vo vzduchu. Hrnce, vedrá, ku−
chynský odpad, igelity a igeli−
tové vrecká, handry, šatstvo
a koberce. To je len malý vý−
klad nájdených vecí. Našli
sme však aj zopár perličiek.
Kompletná strunová kosačka
aj s káblom v potoku, zubná
protéza pod stromčekom, ov−
čia vlna vo vreci, obsah latrín
v igelitových vreciach, kom−
pletný sieťovinový plot, ale
najviac zarážajúcejšie boli in−
jekčné striekačky a podozrivé
malé vrecúška. To svedčí o
všeličom. Vyzbieralo sa veľké
množstvo odpadu a tak sú
naše doliny nateraz ak nie
úplne čisté tak určite čistejšie
ako boli. Len dokedy?
Diana Ďurčenková

Zber
textilu
Obec Polomka, úsek
výstavby výroby a slu−
žieb oznamuje občanom,
dňa 22.8.2007 (streda) sa
vykoná skúšobný zber
starého textilu. Bude sa
zbierať iba textil charak−
teru oblečenia − nohavi−
ce, tričká, košele, kabá−
ty a pod. a textil charak−
teru bytového textilu −
deky, závesy, posteľné
prádlo a pod.. Žiadame
občanov, aby textil vylo−
žili najneskôr do 7.00
hod v deň zberu.
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Mária Oceľová

Brezinky
Tu niekde pulzujúci život
v jemnučkých tepnách Polomky,
kde bedlí nad ním, úzkostlivo stráži
majestát hrdej Homôlky,
vydáva z krvi zo žľazy
urputnočestne z práce slaný pot.
Soľou života i jeho korením
je strieborný zurkot bystriny,
zvonivý hlahol dievčiny,
čo ozýva sa v dolinkách,
keď lásku stretla v Brezinkách.
Mlaď prebudila zašlé spomienky.
Čarom a kúzlom zrodila opäť Brezinky.

DNI OBCE
POLOMKA
PROGRAM:
Piatok − 24.8.2007
19.00 − Divadelné predstavenie hosťujúceho divadelného
súboru z Braväcova (KD Polomka)
Sobota − 25.8.2007
8.00 − Výstup na Homôlku
16.00 − Ukážky hasičskej techniky a hasičskej činnosti −
šport. štadión
17.00 − Futbalový zápas FC ROMA − FC GADŽO
19.00 − Vystúpenie folklórneho súboru URPÍN z Banskej
Bystrice a folklórneho súboru Brezinky − KD Polomka
Nedeľa − 26.8.2007
10.00 − Slávnostná svätá omša
16.00 − Vystúpenie seniorských speváckych skupín z
Heľpy, Závadky nad Hronom, Dolnej Lehoty, Braväcova,
Polomky a žiakov ZUŠ v Polomke (KD Polomka)

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obec−
ného zastupiteľstva na deň:
30. augusta 2007 (štvrtok) o 18,00 hodine
do obradnej miestnosti v Polomke (kultúrny dom).
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 2007 vo výdavkovej a
príjmovej časti a likvidácia pohľadávok
5/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za I. polrok 2007
6/ Informácia o príprave Polomského jarmoku
7/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/ Rôzne
9/ Diskusia

17. AUGUST 2007

STRANA 2

Buvalová Mária, Komenského 35 − 85 rokov
Šuchaňová Františka, Bernolákova 45 − 80 rokov
Striebro Tvojich vlasov
je náš veľký poklad,
striebro Tvojich vlasov
je múdrosti doklad.

Striebro Tvojich vlasov
každý z nás si váži,
striebro Tvojich vlasov
naša láska stráži.

Oslávenkyniam srdečne blahoželáme a do ďalšieho
života im prajeme veľa zdravia a optimizmu.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
júl 2007
Narodení: Pušková Sára, Hronská 43
Harvan Jozef, Hronská 39
Harvanová Róberta, Hronská 37
Bukovinová Silvia, Komenského 129
Prihlásení: Bukovinová Petra, Komenského 129
Bukovina Gabriel, Komenského 129
Oceľová Anna, Komenského 15
Zomretí:
Buvalová Magdaléna, SNP 173 − 81 rokov
Skubáková Mária, Nová 3 − 85 rokov
Odhlásení: Ing. Rochovský Peter, Kukučínova 11
Rochovská Janka, Kukučínova 11
Rochovská Ema, Kukučínova 11
Rochovský Róbert, Kukučínova 11
Hrabovský Juraj, Osloboditeľov 5
Hrabovská Anna, Osloboditeľov 5
Hrabovská Mária, Osloboditeľov 5
Piliarová Veronika, Sládkovičova 19
Piliar Peter, Sládkovičova 19
Buvalová Janka, SNP 81
Počet obvyteľov k 31.7.2007 − 3050

IZERCIA
Predám kravu 4 mesiace po
otelení. Cena dohodou. Tel
048/6193515.

...
Kúpim nehnuteľnosť v Po−
lomke. Starší rodinný dom,
chalupu alebo drevenicu. Po−
núknite na tel: 0905 559 787
alebo 0903 757 939.

Odkúpim časť záhrady − cca 600 m2
s príjazdovou cestou.
Tel: 6193 431, 0915 347 824

RUSANKA
Nám. M.R.Štefánika 42/35, nad Eurozmrzlinou (na poschodí), Brezno

Vám ponúka:
slovenský textil, športové odevy, obuv, bavlnenú bie−
lizeň, pyžamá, tričká, teplákové súpravy, ponožky,
batohy, športové nohavice, mikiny....a iný tovar

Pri nákupe
nad 1000,− Sk
zľava 10% po
predložení
kupónu

V ponuke sú značky: ZAJO, KALOU−
GE, REJOICE, KEFAS, NICO, KAMIK,
CAMPUS, SLOVENKA, TATRASVIT,
MJARTAN, PROGRESS.
Príďte nakúpiť do školy
za výhodné ceny.
LETNÉ ZĽAVY

Kvalitné plastové okná
za dobrú cenu
− profil Aluplast (Nemecko)
− Kovanie Maco (Rakúsko)
Firma BUDOWLANKA s.r.o.
Švermova 16, Brezno
0910 939 647, 0911 939 647, 048 6113798

Nepripomína vám táto fotografia vodný kanál (vodný náhon)
niekde v Polomke, alebo jej okolí? Ak máte akékoľvek infor−
mácie týkajúce sa tejto fotografie, poskytnite ich Horehron−
skému múzeu v Brezne na tel. č. 611 22 83. Ďakujeme.

Stavebné práce v obci
Čistiareň odpadových vôd v našej obci fungovala na dve sekcie tech−
nológie čistenia. Každá sekcia je určená pre tisíc obyvateľov. Tak ako
pokračovala a pokračuje výstavba kanalizačných zberačov na jednotli−
vých uliciach, tak bolo nutné uviesť do prevádzky aj tretiu sekciu. Sme
radi, že nám enviromentálny fond vyšiel v tejto veci v ústrety a pridelil
nám na tieto práce 2 mil Sk. Práce na spustení tejto tretej sekcie sa
momentálne vykonávajú a realizuje ich firma Hydrotech. s.r.o Bratisla−
va. Dielo by malo byť aj s nastavením a uvedením do prevádzky ukon−
čené do konca augusta tohto roku.
Aj Dom smútku po rozsiahlej rekonštrukcii strechy prechádza do fázy
ukončenia stavebných úprav. Zmena tvaru strechy a konštrukcie iste
prispeje k vyššej životnosti i estetike domu smútku. V ďalšej fáze je na−
plánovaný výrub 12 stromov v okolí domu smútku, ktoré by svojou vege−
táciou mohli značne poškodiť novovybudovanú strechu. V roku 2008 sa
plánuje do rozpočtu zahrnúť aj vydláždenie nádvoria pred vchodom do
Domu smútku zámkovou dlažbou. Realizácia tohto plánu prispeje k dôs−
tojnosti pohrebných obradov.
Vychádzajúc z hľadiska dlhodobých potrieb našej obce a z reálneho
predpokladu, že výstavba kanalizačných zberačov pre úplné odkanali−
zovanie obce potrvá ešte minimálne tri roky, obecné zastupiteľstvo schvá−
lilo kúpu nového vozidla Caterpilár 242 B. Toto rozmermi malé vozidlo
ponúka všestranné využitie. My s ním počítame pri rôznych úpravách vo
vnútri cintorína, pri zimnom odpratávaní snehu aj z menej prístupných
miest, nakladaní materiálu na nákladné vozidlá a pri iných prácach v
obci.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Z našich cirkevných dejín
Po smrti Ferdinda Goldu
správcom polomskej farnosti
bol menovaný Pavel Kojnok.
za kaplána bol menovaný Lud−
vik Bial, ktorý v júni 1931 bol
preložený.
Na faru bol vypísaný súbeh
a Dr. František Nagy sa stal
administrátorom v Polomke.
Za krátku dobu sa usiloval dať
faru do poriadku. Na budovu
boli dané nové okná, bol vy−
bielený kostol i fara. Bol opra−
vený tabernculum a vnútro
bolo potiahnuté bielym krep−
dešínom, súčasne tam bolo
zavedené elektrické svetlo.
Od 1. mája 1932 patronát
prevzalo ministerstvo poľno−
hospodárstva − vtedy zeme−
delstva. V dobe, v ktorej účin−
koval Dr. Nagy v Polomke,
bola svetová hospodárska krí−

za. Chudobní ľudia nemali ani
na soľ, hlavným jedlom boli
zemiaky. Za náboženské služ−
by platili zemiakmi a ovsom.
Za katechizmus a katolícke
noviny platili buď zemiakmi
alebo vajíčkami.
Šírili sa krádeže. Autorita
cirkvi klesala. V obci sa rozši−
roval komunizmus. Ako kap−
lán v Polomke bol menovaný
Dr. Alexander Bodov, ktorý bol
v septembri 1932 vymenova−
ný za profesora filozofie v
Rožňave.
Po ňom bol menovaný za
kaplána Ján Kováčik. 12. no−
vembra 1932 ľud Polomky
prekazil exekúcie. K vyvrcho−
leniu došlo 15. novembra
1932, keď došlo ku krviprelie−
vaniu v zrážke ľudu s četník−
mi. Dvaja z ľudu padli a jeden

Výzva pre
majiteľov psov
Nakoľko sme zaznamenali
zvýšený počet sťažností obča−
nov na túlavé psy, ktoré sa
zhromažďujú do svoriek, vzbu−
dzujú obavy a strach a ohrozu−
jú bezpečnosť spoluobčanov a
cestnej premávky , sa obec
rozhodla prijať opatrenie voči
tomuto stavu. Prijatím vše−
obecne záväzného nariadenia
k tomuto problému, nákupom
narkotizačnej pušky a jej po−
užívaním sa budeme snažiť
tento problém v našej obci
zmierniť.
Preto vyzývame majiteľov
psov, aby zabránili svojim
psom pohybovať sa na verej−
ných priestranstvách a komu−
nikáciách, nakoľko náklady
spojené s využitím už uvede−
ného zariadenia bude hradiť
majiteľ psa.
rr

bol zranený.
Víťazstvo Hitlera v Nemec−
ku malo vplyv na stlmenie ko−
munistického hnutia v obci.
Hronský dekanát mal byť
pripojený k Banskej Bystrici,
pretože z politických dôvodov
malo dôjsť k rozdeleniu diecé−
zy. Táto otázka sa prejedná−
vala na farských rekolekciách
v Revúcej.
Duchovný Dr. Nagy úspeš−
ne liečil nemocných zdarma.
Medzi kňazmi upadala bratská
láska jeden k druhému. Mladí
kňazi nerešpektovali staršie
autority. 9. novembra 1933
došlo k vzájomnej výmene. Dr.
František Nagy odišiel do
Krompách a krompašský fa−
rár, František Horanský prišiel
do Polomky.
z cirkevnej kroniky
vypísala
Mgr. Mária Oceľová
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Pozvali nás do divadla
Na túto premiéru som sa veľmi tešila. Veď ochotníci z
Polomky už dávno, okrem autentického folklóru, nena−
cvičovali divadelnú inscenáciu. V piatok 20. apríla sa
predstavili s veselohrou z dedinského života Deti jedné−
ho otca od Františka Cimlera v réžijnom prevedení Mar−
ty Pisárovej.
Myslím, že väčšina z nás
(a hľadisko bolo takmer
plné), nešla do kultúrneho
domu preto, že by hľadala hl−
bokomyseľné poryvy duší
postáv tejto divadelnej hry.
Veď od začiatku boli rozde−
lené na dobré a zlé. My sme
sa tešili na našich hercov.
Tak ako chodia do národné−
ho na Chudíka či Paveleko−
vú, my ideme na “Šuchtu”
(Anna Šuchaňová) a “Tuli−
ho”(Milan Šuchaň). Ale svo−
jimi výkonmi nezaostávali ani
ďalší. Opäť boli vynikajúci,
páčili sa nám, potešili.

Viacerí sme sa po skonče−
ní predstavenia vo foyeri
zhodli: Perfektná scéna − ako
vždy. Ďakujeme za ňu Ivano−
vi Šuchaňovi − umelecky na−
danému “hrnčiarovi” z Po−
lomky.
Som rada, že máme v Po−

lomke ochotníkov − ochot−
ných nájsť si v tejto uponá−
hľanej dobe čas pre nás, ktorí
máme radi umenie naživo,
ale do toho národného je
predsa len trochu ďaleko.
O rozhovor som požiadala
Annu Šuchaňovú, predstavi−
teľku hlavnej ženskej posta−
vy.
Ako dlho existuje ochotníc−
ky divadelný súbor v Po−
lomke a od kedy v ňom pô−
sobíš ty?
História tohto súboru sa da−
tuje od roku 1971. Mal názov
Učiteľské divadlo a viedol ho

pedagóg Jozef Žila. Prišla
som doň v roku 1982 po
skončení školy a všetci jeho
vtedajší členovia na mňa pô−
sobili ako vážni dospelí. Ne−
skôr pribudli ďalší mladí, a
tak sme mohli pripravovať
mládežnícke predstavenia −

tzv. krátke formy. Tieto sme
nacvičovali každý rok popri
hlavnej hre. Teda každý rok
sme mali dve premiéry a s
týmito hrami sme sa zúčast−
ňovali prehliadok a súťaží.
Súbor pod vedením pána Žilu
mal vysokú úroveň − vyberali
sa náročné inscenácie, bola
chuť hrať a to sa odrazilo aj
na disciplíne pri nácvikoch.
Najväčší úspech sme slávili
s hrou Krvavá svadba (F.G.
Lorca) na celoslovenskej
prehliadke, kde sme získali
niekoľko ocenení za herecké
výkony a réžiu v roku 1989.
Po roku 1991 nastala dosť
dlhá pauza. Prečo?
Pán Žila sa z Polomky odsťa−
hoval a divadlo nemal kto
viesť. Boli tu pokusy − tri
takmer úspešné, ale nikdy

sme to nedotiahli po premié−
ru. Činnosť divadla sme ob−
novili až v roku 2003. Tým,
že sme sa niektorí z pôvod−
ných ochotníkov stretávali vo
folklórnom súbore Brezinky a
v jeho vedúcej Marte Pisáro−
vej sme našli aj obetavú re−

žisérku, nacvičili sme hru
Ženský zákon (J. G. Tajov−
ský). Nasledoval Rok na de−
dine. V tomto predstavení
nás bolo na javisku sedem−
desiat − od detí predškolské−
ho veku po sedemdesiatni−
kov. Sú nám bližšie hry, kde
je aj folklór. Zostavili sme aj
vlastné pásmo hovoreného
slova, piesní, tancov a hud−
by, kde sme zachytili tradič−
né zvyky z Polomky − pod
názvom Keď kohúty piekli. V
poslednom období sa venu−
jeme viac takýmto pásmam
(Polomská svadba), kde je
zachytený miestny folklór tak
ako kedysi žili naši prarodi−
čia. Tohtoročná divadelná
hra je naozaj po dlhom čase
“klasika”.
Ako vidíš budúcnosť ochot−
níckeho divadla v Polomke?
Nie je to jednoduché v
dnešnej dobe robiť divadlo.
Je málo času, každý si snaží
zlepšiť svoju finančnú situá−
ciu. A pri nácvikoch tejto in−
scenácie sme strávili 80 − 90
hodín. Preto hovorím, že ta−
kých bláznov treba hľadať.
Okrem toho, divadlo sa nedá
robiť tak ako nácviky folklór−
neho súboru len cez víken−

dy. Trvalo by to veľmi dlho,
zabúdali by sme texty, má−
lokedy by sme sa kompletne
zišli. A práve toto nás oberá
o mladých ľudí − študentov,
ktorí sú počas týždňa na in−
ternátoch. A pritom rastú ta−
lenty. V základne škole na−
cvičujú skvelé žiacke pred−
stavenia. Hercov obyčajne
obsadzujeme podľa vybranej
hry − uvažujeme, kto by sa
hodil, kto by postavu vedel
zahrať. Tak potom oslovuje−
me ľudí. A niekedy nemá kto
robiť ani šepkára. Napriek
ťažkostiam to ale nakoniec
vždy privedieme pred publi−
kum. A vtedy to stojí za to.
Teší nás, že sa na nás naši
diváci tešia. Je to pre nás
vždy impulz do ďalšej práce.
Veď vypredať našu kinosálu
(400 miest) nielen počas pre−
miéry, ale aj počas repríz, nie
je ľahké. Málokedy sa to po−
darí aj profesionálnym umel−
com. Našim snom do budúc−
nosti je predstavenie Kubo
(J.Hollý).
Ďakujem za rozhovor
M. Heretová
Prevzaté z časopisu Náš
vidiek č 2/2007

Polomskí seniori na prehliadke umeleckej tvorivosti
16. júna 2007 ožili pod krásnou de−
dinkou prekrásne ľudové piesne a
ľudová muzika. A ozývali sa nie z hr−
diel mladých spevákov z folklórnych
súborov, ale dedinu rozospievali pri−
rodzené neškolené hlasy našich seni−
orov. Neboli to vždy profesionálne vý−
kony, i keď aj také sa našli, ale všetci
spievali s veľkým nadšením a nálada
bola neopakovateľná.
Už na 6. ročníku prehliadky umelec−
kej tvorivosti seniorov Horehronia sa
ozývali piesne našich predkov, našich
rodičov, piesne veselé i smutné, ale
všetko krásne. Tohtoročnej prehliad−
ky sa zúčastnilo 12 súborov v sále kul−

túrneho domu v Bacúchu. Stretli sa tu
súťažiaci seniori z Braväcova, Závad−
ky, Heľpy, Brezna, Hronca, Podbrezo−
vej, Jasenia a ďalších obcí. Boli sme
svedkami vystúpení v skupinovom
speve a v prednese poézie. Našu Jed−
notu dôchodcov v Polomke reprezen−
tovalo 11 súťažiacich. Tento rok to
bola, bohužiaľ, skupina čisto ženská.
Je to veľká škoda, že polomskí chlapi
sa nezúčastnili tejto prehliadky.
Naše vystúpenie, tak ako vlani, na−
cvičila pani Anka Ďurčenková. Ona sa
zároveň predstavila umeleckým pred−
nesom poézie. Chlapské hlasy nám
chýbali, ale aspoň na harmonike nás

doprevádzal šikovný mladý hudobník
a folklorista Marian Lihan. Sme mu za
to veľmi vďačné. Veríme, že o rok, kto−
rý je pred nami, sa nám podarí získať
aj spevákov, pekné chlapské hlasy.
Mrzí nás, že sa nám to tento rok ne−
podarilo.
Naše vystúpenie by sa neuskutoč−
nilo, keby sme necítili podporu aj zo
strany predstaviteľov obce. Ďakuje−
me nášmu starostovi za pomoc a pod−
poru pri poskytovaní priestorov na ná−
cvik. Ďakujeme aj divákom z radov
našich polomských seniorov, ktorí
nás na vystúpenie prišli povzbudiť,
fandili nám a udržiavali nás v dobrej

nálade. Potlesk všetkých divákov na
konci nášho vstúpenia bol pre nás
najväčšou odmenou. Na záver by
som mohla povedať, že sa tešíme na
ďalší ročník. Chcem ale zdôrazniť, že
pre nás, ktorí sme vystupovali v
programe, nebolo najhlavnejšie sa−
motné vystúpenie. Veľa pre nás zna−
menalo nacvičovanie programu. To,
že sme sa mohli stretávať a užitočne
tráviť čas. A tak najväčšie poďakova−
nie patrí 11 statočným polomským
ženám, za ich trpezlivosť a priateľ−
stvo, ktoré sme si navzájom prejavo−
vali pri nácvikoch.
Mária Horváthová
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Ako bolo na Rodeu
V Polomke sa 14. júla opäť konalo tradičné podujatie Polomský western. O tom, že
toto podujatie sa teší veľkej obľube, svedčí aj rekordná účasť jazdcov. Zúčastnilo sa 59
súťažiacich z celého Slovenska od Bratislavy až po východné Slovensko. 30 mužov a
29 žien súťažilo o prvé miesta v 9 disciplínach. Najväčším lákadlom pre približne tisíc
divákov boli rýchlostné a pracovné disciplíny s dobytkom. Teľatá z družstva v Pohore−
lej boli vo veľmi dobrej kondícii a jazdcom dali pri oddeľovaní zo stáda poriadne za−
brať. Najstarším účastníkom bol Jozef Horváth z Dunajskej Stredy a najmladšou účast−
níčkou Bučková Karolína z Ranča 4C Podunajské Biskupice. Podujatie navštívil a víťa−
za jednej disciplíny dekoroval podpredseda NR SR Milan Hort. Príprava tohto ročného
rodea bola náročnejšia o úpravu areálu. Mnohí návštevníci ocenili nové lavičky na
sedenie, ktoré aj účelnosťou aj dizajnom poskytujú pohodlnejšie sedenie a príjemnej−
šie sledovanie diania na kolbisku. Upravený areál, priestor pred bufetmi, príjemné
sedenie pod ďalšou markízou chrániacou pred slnkom, to všetko prispelo k úspešné−
mu podujatiu.. Určite, že je čo stále zveľaďovať. Priestor pre kapelu a tancovanie, boxy
pre kone a areál ako celok. Po úspešnom priebehu pretekov sa všetci skvele zabavili
na country bále s obľúbenou kapelou TULIBANDA.
Ďurčenková Diana

Zaslúži si požiarna
nádrž pozornosť?
V nedeľu 15 júla 2007 sme usporiadali brigádu na požiarnej
nádrži. Zišli sme sa pred požiarnou zbrojnicou, aby sme zo−
brali potrebné náradie. Na naše prekvapenie prišli sme tam
len dvaja, ale to nás neodradilo a vybrali sme sa na nádrž. Po
príchode sme zistili v akom stave sa nádrž vlastne nachádza.
Zistili sme neútešnú situáciu a ihneď sme sa pustili do práce.
Medzitým začali prichádzať aj ostatní členovia DHZ a ihneď
sa chytili roboty. Je mi dosť ľúto, že nám neprišlo pomôcť viac
ľudí, veď sme to nerobili pre seba, ale hlavne pre deti a nielen
pre ne, aby sa mali kde kúpať za týchto teplých dní. Na naše
nemilé prekvapenie sme na dne nádrže našli všelijaký odpad,
smeti aj niekoľko desiatok kíl vážiace kamene, okrem tohto
sme z dna a stien nádrže vyviezli niekoľko ton blata. Chcel by
som poďakovať tým okoloidúcim, ktorí sa pristavili a pomohli
nám, lebo bolo veľa takých, ktorí sa prišli len pozrieť, či je už
nádrž vyčistená a či sa už môžu kúpať. Upozorňujem tých spo−
luobčanov, ktorí robia neporiadok na nádrži a nielen tam, aby
si uvedomili, že každé čistenie stojí nejaké peniažky z nášho
obecného rozpočtu. Keby sa mali zaplatiť ešte aj ľudia, tak
nás to vyjde pekne draho. A ešte jedno upozornenie pre na−
šich rómskych spoluobčanov, aby si neplietli požiarnu nádrž,
ktorá slúži na vytvorenie zásoby vody v suchých obdobiach a
na kúpanie s pračkou, umyvárňou a všeličím iným.
Na záver ešte raz ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli a
dúfam, že vynaložená námaha nebola zbytočná.
Tomáš Kubuš

Foto:
Diana Ďurčenková
Ferdinand Hrablay
V minulom čísle Polomských no−
viniek ste si mohli prečítať zhod−
notenie uplynulého školského
roka a získať prehľad o najúspeš−
nejších žiakoch našej základnej
školy v rôznych oblastiach vedy
a kultúry. Úspechy naši žiaci do−
siahli aj v športovej oblasti.
Vyhodnotenie 11. ročníka súťaže
ŠPORTOVEC 2006/2007
TOP 10
1. Marianna Piliarová
2. Maroš Predajňa
3. Matúš Jambrich
4. Róbert Puťoš
5. Veronika Predajňová
6. Silvia Šuchaňová
7. Andrej Ďurčenka
8. Ján Maruškin
9. Matej Kocprd
10. Matúš Spravač

9.A
7.A
5.A
9.B
8.B
6.A
7.A
9.B
5.A
7.B

Úspešní
športovci

Horanský − 1. miesto okres, 9. miesto
kraj
Družstvo: V.Pohančaníková, M. Pilia−
rová, K. Piliarová − 2. miesto okres

Malá medaila − mladšie žiactvo
1. Matúš Jambrich
5.A
2. Matej Kocprd
5.A
3. Rudolf Dupák
6.A
1. Silvia Šuchaňová
6.A
2. Miriam Fedorková
6.A
3. Zuzana Buvalová
6.A

Stolný tenis
Družstvo: J.Chovanec, M.Jančo, J.
Horanský, M.Ološtiak − 2. miesto
okres

Grand− Prix
1. Ján Maruškin
2. Matúš Jambrich
3. Matej Kotrčka
1. Dominika Jacková
2. Zuzana Fašková
3. Lenka Chudíková

9.B
5.A
9.A
9.B
8.B
9.B

Najlepšie výkony
Športová streľba
Družstvo: M.Cesnak, J.Skaloš, J.

Atletika
Družstvo: M.Kotrčka, R.Puťoš,
J.Maruškin, J.Kubuš, Z.Majerčík,
M.Faško, J.Buvala, P.Horváth, J.
Hrablay − 3. miesto okres
Jednotlivci:
Lucia Kaclíková, 300 m, 3. miesto
okres
Anna Murínová, guľa, 3. miesto okres
Matej Kotrčka, výška, 2. miesto okres
Róbert Puťoš, kriket, 1. miesto okres
Róbert Puťoš, guľa, 1. miesto okres,
1. miesto kraj, 9. miesto Slovensko.
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