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Obchvat alebo prie−
ťah obcou
Súťaženie v ZUŠ
Deň matiek
Slovenský pohár
Polomskí hasiči vy−
hrali

�  Forma rekonštrukcie cesty I/66 v obci Polomka
je nepochybne jednou z najhorúcejších otázok po−
sledných mesiacov. Kontroverzná diskusia o zá−
meroch Obecného úradu a Slovenskej správy
ciest na jednej strane, a petičná akcia občanov
za záchranu Panského domu na druhej strane,
prenikla na stránky slovenských denníkov a do
televízie. Pre vysvetlenie vzniknutej situácie som
sa preto rozhodol poskytnúť občanom nasledov−
né zhrnutie podstatných skutočností.
�  Chýbajúci chodník pre chodcov, zúžený profil
cesty a jej súčasné výškové a smerové zalome−
nie sú každodennou hrozbou pre bezpečnosť
dopravy v obci. Odstránenie tejto bodovej záva−
dy na ceste I/66 v úseku medzi oporným múrom
bývalej školskej jedálne a objektom Lesov Slo−
venskej republiky, š.p. − Panským domom je dl−
hodobo nedoriešeným problémom.
�  Na základe rokovaní obecného úradu v Po−
lomke a Slovenskej správy ciest, ktoré prebieha−
jú už takmer dvadsať rokov bolo realizátorom stav−
by zadané spracovanie projektovej dokumentá−
cie, ktorá problém rieši vo viacerých variantoch.
Projekt navrhuje odstránenie závady jednak ob−
chvatom odkláňajúcim dopravu mimo centrum
obce, druhý variant počíta z rozšírením cesty v
kritickom mieste.
�  Plán varianty obchvatu obce predpokladá vy−
budovanie novej cesty v dĺžke 3,8 km  začínajúcej
pri ústí potoka z doliny Petríkovo, ďalej vedúcej po
pravej strane Hrona a napájacieho sa na súčasnú
cestu pod lyžiarskym strediskom Bučník. Variant
rozšírenia cesty predpokladá sanáciu Panského
domu a objektu prevádzky firmy Poltex.
�  Z dôvodu nepomerne nižších nákladov je zo
strany Slovenskej správy ciest v prípravnej fáze
práve toto riešenie. V súčasnosti je pre projekt
vydané územné rozhodnutie, predpokladaný ter−
mín ukončenia realizácie stavby je rok 2010.
�  Vyjadrením k vypracovanému projektu zo dňa
03.09.2007 dali Lesy Slovenskej republiky, š.p.,
vlastník objektu Panského domu, realizátorovi
stavby súhlas na odstránenie tejto stavby. Obec−
né zastupiteľstvo v Polomke svojím uznesením
rovnako vyjadrilo súhlas s týmto riešením.
�  Po výjazdovom zasadnutí vlády Slovenskej
republiky v okrese Brezno bolo Uznesením vlády
Slovenskej republiky číslo 103/2008 zo dňa
13.02.2008 ministrovi dopravy, pôšt a telekomu−
nikácií uložené odstránenie bodovej závady v obci
Polomka výstavbou novej cesty I/66 v dĺžke 3,8
km presmerovaním mimo centrálnu časť obce v
termíne do 31.júla 2008.
�  Nesúlad medzi vydaným územným rozhodnu−
tím o rekonštrukcii cesty jej rozšírením v obci a
uznesením vlády, bol dôvodom môjho podania
žiadosti o vysvetlenie adresovanej na Úrad vlády
Slovenskej republiky. (PRÍLOHA 1)
�  V odpovedi na tento list minister dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky, pán Ľubo−
mír Vážny uvádza, že investičnú akciu odstráne−
nie bodovej chyby na ceste I/66 v Polomke pri−
pravuje Slovenská správa ciest formou úpravy
prieťahu obcou s odstránením kritických lokalít na
existujúcej ceste s predpokladom ukončenia v
roku 2010.
�  Presmerovanie dopravy mimo centrálnu časť

9.00
– začiatok pretekov
Disciplíny:
� Trail
� Western Pleasure
� Pole Bending
� Reining
� Barell Race
13.30
– Slávnostný nástup
Disciplíny:
� Lasovanie
� Team penning
� Catle Penning
18.00
Vystúpenie skupiny

LOJZO
19.30
Country zábava

s TULIBANDOU

Trail, Western Pleasure, Reining – drezúra, ovládanie koňa
Barell Rrace, Pole Bending sú rýchlostné disciplíny – beh okolo su−
dov, slalom okolo tyčí.
Team Penning, Catle Penning, Lasovanie – disciplíny s dobytkom −
trojčlenní tím jazdcov oddeľuje od stáda teľatá, samotný jazdec oddeľu−
je do ohrady jedno teľa a chytanie dobytku do lasa.

Základná umelecká škola v Polomke
Vás srdečne pozýva na

koncert absolventov ZUŠ
spojený s výstavou prác absolventov

dňa 20 júna 2008 v budove MŠ o 17:30 hod.

   Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce zvo−
láva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 3.júla 2008
o 18.00 hod. do obradnej miestnosti v Polomke.
Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Správa o stave separácie TKo
5. Príprava osláv Dni obce
6. Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
7. Rôzne
8. Interpelácia a diskusia

Obchvat alebo prieťah obcou?
obce Polomka je len v predprípravnej fáze, a zá−
roveň dopĺňa, že v uznesení vlády k Správe o
plnení program prípravy a výstavby siete ciest I.
triedy je navrhnuté zrušenie tejto úlohy, vzhľa−
dom na vysoký stupeň prípravy návrhu rekonštruk−
cie formou prieťahu obcou. (PRÍLOHA 2)
�  Obecné zastupiteľstvo v Polomke v reakcii na
petičnú akciu občanov napriek už vyslovenému
súhlasu s projektom rekonštrukcie cesty v obci
zaviazalo starostu obce k opätovnému jednaniu
so Slovenskou správou ciest o zmene projekto−
vej dokumentácie.
�  Odpoveď realizátora stavby zo dňa 27.05.2008
je asi najvýstižnejším vyjadrením chaotického prí−
stupu našej obce k celému prípadu. (PRÍLOHA 3)
�  “Riešenie dopravnej situácie v obci Polomka v
mieste pri budove školskej jedálne je dlhodobým
problémom najmä pre liknavý rozporuplný postoj
zástupcov obce Polomka. Pre potvrdenie tohto
záveru pripájame zápis z 15.8.1991, v ktorom sta−
rosta obce pán František Ďurčenka odsúhlasil rie−
šenie, ktoré si vyžaduje asanáciu objektu bývalej
lekárne a objektu Štátnych lesov. V zápisnici zo
dňa 16.6.2005 z pracovného rokovania, ktoré ini−
cioval starosta obce Ing. Ján Lihan sa opäť zvý−
razňuje požiadavka riešenia zúženého profilu
cesty pri školskej jedálni. (PRÍLOHA 4, 5)
�  Slovenská správa ciest v súlade s touto požia−
davkou zabezpečila investičnú prípravu riešenia
tohto problému. V zázname je určená požiadav−
ka dodržania šírky chodníka 1,75 m a 0,5 m, kto−
rá nie je splniteľná bez asanácie budov. Z uvede−
ných dôvodov bude Slovenská správa ciest pre
riešenie tejto bodovej závady postupovať v súla−
de s prijatými  závermi a doplnkom územného
plánu obce Polomka.”
�  S prihliadnutím na Zápis z rokovania medzi
starostom obce pánom Františkom Ďurčenkom
a Slovenskou správou ciest zo dňa 15.8.1991 je
preto veľmi zarážajúca jeho aktivita ako zaklada−
júceho člena petičného výboru za záchranu Pan−
ského domu v súčasnosti.
�  V roku 1991 vyjadril súhlas nielen s odstráne−
ním objektov bývalej lekárne, Panského domu,
ale aj objektu pri kaplnke, ktorý užíva rodina Ca−
banová. Z článku z dennej tlače sme sa však mali
okrem iného možnosť dozvedieť:
�  “Ešte bývalý starosta chcel chátrajúci Panský
dom odkúpiť do majetku obce, no poslanci ne−
chceli dať ani korunu. Malo byť z neho poľovnícke
alebo etnografické múzeum.”
�  S približujúcim termínom realizácie stavby teda
nepochybne ,,stúpla hodnota tejto stavby a vzác−
nych fresiek ukrývajúcich sa pod nánosmi náte−
rov na jej vnútorných stenách”.
�  Je smutné, že v roku 1991 tomu tak nebolo, a
po dvadsiatich rokoch bezprostredne pred reali−
záciou stavby spochybňujeme naše spoločné
úsilie o bezpečnosť chodcov a dopravy v obci. Za
situácie keď do roku 2010 nebude vybudovaný
ani obchvat mesta Brezna rojčíme o obchvate Po−
lomky a tým zrejme odsúvame riešenie problé−
mu opäť do neznáma...

− Ing. Ján Lihan, starosta obce
   Všetky spomínané dokumenty si môžete
prečítať na vnútornej prílohe tohto čísla Po−
lomských noviniek.

Zasadnutie obecného
zastupiteľstva

Pozvánka

POLOMKA
12. JÚL 2008 o 9.00 hod.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
máj 2008

v mesiaci jún 2008

SPOMÍNAME

Narodení: Maruškinová Mia Jasmina, Zápotockého 67
Prihlásení: 0
Odhlásení: Buvalová Elena, Komenského 96

Dupej Jozef, Janka Kráľa 50
Dupejová Darina, Janka Kráľa 50
Dupejová Lenka, Janka Kráľa 50
Pohorelcová Anna, Komenského 90

Zomretí: Vešťúrová Anna, Janka Kráľa 38 − 81 rokov
Dupáková Magdaléna, SNP 87 − 89 rokov

Počet obyvateľov k 31.5.2008 − 3057

   O niekoľko dní sa skončí ďalší školský rok. Učitelia  i
žiaci ho prehodnocujú a mnohí sa ponáhľajú ešte čo
to opraviť. Aj v Špeciálnej základnej škole v Polomke
sa za tento čas mnohé udialo. V tomto školskom roku
sme venovali veľa pozornosti environmentálnej výcho−
ve. Viedli sme žiakov k poznaniu živej i neživej príro−
dy, k jej ochrane a zachovávaniu. V septembri sme
zbierali a sušili liečivý nechtík lekársky, ktorý sme pes−
tovali na školskom políčku. Následne sme žiakom vy−
svetľovali jeho význam v liečiteľstve. V každej triede si
žiaci zriadili kútik živej prírody, prostredníctvom ktoré−
ho spoznávali život rastlín rôzneho druhu a ich základ−
né životné potreby pre zdravý rast. V októbri žiakov
zaujala súťaž zameraná na využitie odpadového ma−
teriálu pod názvom “Nepotrebné plus nápad sa rovná
niečo nové.” Najkrajšie výrobky boli vystavené na  škol−
skej výstave. V zimných mesiacoch sme žiakov učili
ako sa starať o zvieratká v zime. Opravili sme staré a
vyrobili nové kŕmidlá pre vtákov. Pozorovali sme stopy
zvierat v snehu. V školskom klube si žiaci čítali o zvie−
ratkách rozprávky a najmladší sa predstavili divadiel−
kom O rukavičke. Pretože nás trápi neustále znečisťo−
vanie životného prostredia, teoreticky i prakticky sme
žiakov vzdelávali i v tejto oblasti. Učili sme ich triediť
domový odpad a separovať ho. Na jar sme opäť čistili

Od 19. do 25. mája výtvarníci
ZUŠ privítali na svojej výstave
všetkých návštevníkov a priaz−
nivcov výtvarného umenia. Boli
tu vystavené kresby, maľby,
plastiky a práce z rôznych ma−
teriálov. Každý z 93 žiakov sa
tu predstavil hodnotným dielom.
Potešila nás aj návšteva žiakov
a pedagógov Špeciálnej školy
v Polomke, ktorí našu výstavu
spontánne odmenili spevom.
Zaujímavá bola tiež módna pre−
hliadka, ktorú si chlapci a diev−
čatá  pripravili ku Dňu detí. Ver−
nisážou, ktorú 19. mája otvori−
la pani riaditeľka spolu s hudob−
níkmi a výtvarníkmi, bola zahá−
jená aj posledná etapa projek−
tu “Umenie z blízka”, ktorá vy−
vrcholila 30. mája. Zámerom
projektu v spolupráci s Galériou

   Medzi takéto podujatia v predpo−
sledný  májový týždeň nesporne pat−
ril prvý ročník súťažného projektu
Základnej umeleckej školy v Po−
lomke. V teoretickej miestnosti hlav−
nej budovy sa tak v dňoch 19. a 20.
mája ozývali tóny najrôznejších hu−
dobných nástrojov. V tomto dvojdňo−
vom “maratóne” sa predstavili žiaci
zo všetkých hudobných odboroch.
Súťaž sa konala v spolupráci s Ob−
čianskym združením pôsobiacim pri
ZUŠ, ktoré sa spolupodieľalo na fi−
nancovaní cien pre súťažiacich. Po
slávnostnom otvorení súťaže dostali
priestor mladí hudobníci, ktorí svoje
umenie prezentovali dvomi skladba−
mi. Program súťažiacich bol veľmi
pestrý a výkony žiakov školy po−
tleskom odmenilo obecenstvo v zlo−
žení malých detských odborníkov.
Súťaž prebiehala v troch kategóriách
podľa veku a ročníka súťažiacich a
rôznofarebná škála skladieb maľova−

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 13.júla sme si pripomenuli prvé výročie
od smrti našej drahej mamičky, starej mamič−
ky a prastarej mamičky

Márii Skubákovej.
S láskou spomínajú syn František s rodinou,
dcéra Eva s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

...
V diaľ odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť trápi,
ale Teba nám už nič nenavráti.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba žiť,
láska sa smrťou nekončí
a v našich srdciach budeš stále žiť.
   Dňa 14. júna 2008 uplynulo 25 rokov čo nás
navždy opustil milovaný syn, manžel, otec a
starý otec

Jozef Kocprd.
S láskou spomíname

...
Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal
nieto viac pomoci.
Spomienky sa vynárajú do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha.
   Dňa 11. júna 2008 uplynulo 25 rokov od smrti

Štefana Mikloška
S láskou spomínajú syn Jozef s rodinou

a dcéra Anna s rodinou.
...

To že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
   Dňa 21.júna 2008 uplynie 10 rokov, čo vo
veku 56 rokov navždy odišiel do večnosti dobrý
manžel, otec a starý otec

Ján Čupka
S láskou spomína, manželka, dcéry,

zaťovia, vnúčatá a ostatná rodina

Dupejová Agnesa, Odbojárov 20 − 96 rokov
Spišiaková Mária, Štúrova 11 − 95 rokov

Horváth František, Janka Kráľa 8 − 80 rokov
Lihanová Magdaléna, Štúrova 33 − 94 rokov

Ako ruža pekne kvitne, tak nech kvitne život Váš.
Nech Vám šťastie s láskou svieti, nech Vám žičí osud Váš.
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám pri vašom jubileu zaželať.
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.

Súťaženie v ZUŠ−ke
Umenie ako dôležitá súčasť života každého kultivované−
ho občana sa neustále mení, inovuje a obohacuje. Pro−
ces výučby umením zahŕňa akcie, ktoré sú vďaka obeta−
vým učiteľom mimo vyučovacieho plánu.

la piesne od kohútika jarabého po
známe skladby velikánov. Výkony
súťažiacich hodnotila porota v zlože−
ní učiteľov jednotlivých odborov.
   K zadosťučineniu si tak prišli nie−
len žiaci, keď sa im očká rozžiarili pri
pohľade na ceny, ale aj učitelia, ktorí

videli “plody” svojej práce. Našim ma−
lým talentom gratulujeme k úspechu.
   Zavŕšením súťaže a odmenou pre
tých najlepších bol verejný koncert
žiakov, ktorý sa uskutočnil dňa
3.6.2008 o 17:30, kde sme mohli vi−
dieť nielen sólové čísla, ale aj akor−
deónové, flautové, či gitarové duo,
ako aj začínajúce kapelové rockové
zoskupenia. Škoda len že rodičov a
priaznivcov akosi nebolo vidieť.

Mgr. Stanislava Kokavcová,
riaditeľka ZUŠ Polomka

Výtvarníci sa prezentovali
mesta Bratislavy, bolo priblíže−
nie diel významných umelcov a
rozvíjanie tvorivosti našich detí.
Dňa 20. júna sa naši absolven−
ti predstavia svojou tvorbou na
vernisáži vo výtvarnom odbore

ZUŠ. Ich výstavu môžete uvi−
dieť do konca školského roka.
V tomto období radi u nás uví−
tame aj všetkých záujemcov
ktorí chcú navštevovať výtvar−
ný odbor v budúcom školskom
roku 2008/2009.
− Výtvarníci  ZUŠ v Polomke.

Aj naše deti chcú žiť v čistom prostredí
Ždiarsky potok tečúci popred našu školu, ktorý nám
prináša plechovky z kompótov, obaly z mlieka a jo−
gurtov, nakosenú trávu, burinu a rôznorodý odpad z
domácností. Zapojili sme sa aj do brigády zamera−
nej na likvidáciu nelegálnych skládok v spolupráci s
pánom starostom Obecného úradu a VVS Polomka.
Žiaci rozdelení do dvoch skupín pracovali na likvidá−
cii nelegálnych skládok a následnej separácie odpa−
du v povodí Hrona a v lokalite Voňacô. Všetci sme
boli nemilo prekvapení z toho, čo ľudia dokážu od−
hodiť a dať na starosť “Matke prírode.” Najväčšiu
hrôzu vyvolávali uhynuté domáce zvieratá a ”použi−
té pampersky.” Veríme, že okrem pracovného výko−
nu si žiaci odniesli poučenie, že nájdené predmety
patria do odpadkových košov alebo vriec určených
na konkrétny druh odpadu a nie pod kríky, do prieko−
py či pod zelený svah.

− Učitelia Špeciálnej základnej školy Polomka

Poznámka redakcie: Obec Polomka, zastúpená
starostom obce Ing. Jánom Lihanom vyslovuje
srdečné poďakovanie pedagógom a žiakom Špe−
ciálnej základnej školy a Základnej škole v Po−
lomke, ktorí sa aktívne zapojili do čistenia nášho
životného prostredia.
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   Vystúpili deti z materskej
školy a j zo základnej ume−
leckej školy. Hneď na úvod
Barborka Fiľová a Dominika
Molotová zarecitovali básnič−
ku o mamičke. Žiaci zo zá−
kladnej školy zaspievali pie−

seň pod názvom. Mame. Ne−
chýbal ani slávnostný prího−
vor, ktorý si pripravila Vero−
nika Černáková. Programom
nás sprevádzali Veronika
Černáková a Miška Maruški−
nová. Ako prvých nám pred−
stavili detský folklórny festi−
val brezinky pod vedením
pani Pisárovej a pani Turčino−
vej. Súboristi mali veľký
úspech. Diváci tlieskali a tlies−
kali až ich napokon utíšili uvá−

   V sobotu 31.5.2008 o 9 tej
hodine sme sa stretli v dopro−
vode mamičiek v lyžiarskom
stredisku Bučnik a pripravili
sme pre deti zábavný deň.
Deti sa hneď na úvod oboz−
námili s hasičskou technikou,
ktorú nám predviedli hasiči z
Pohorelej. Samozrejme, že
deti najviac zaujalo striekanie
z prúdnice a “ ovlažovanie” prí−
tomných. Potom nasledovali
rôzne súťaže, ktoré nám pri−

Deň Matiek
   Máj lásky čas. Láska má rôzne podoby. Jedna z tých podôb je aj láska k mame.
Mnohí básnici ju opísali ako niečo výnimočné a nenahraditeľné. A mali pravdu. Veď aj
druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám. Na tento sviatok si každý spomenie.
Spomenuli sme si aj my žiaci a pre naše drahé mamičky sme si pripravili pekný program.

dzačky, ktoré ak ďalších
uviedli deti z materskej školy.
Škôlkari všetkým porozpráva−
li rozprávku a taktiež nechý−
bali ani básničky. Mnohí si
možno pri tejto rozprávke
spomenuli na detské časy. No

nebola to jediná rozprávka
tohto popoludnia. Aj mladší
divadelníci ukázali čo ich na−
učila pani učiteľka Orovčíko−
vá a pani učiteľka Latináko−
vá. Predviedli divadlo pod ná−
zvom: vandrovali hudci. Diva−
dlo bolo zaujímavé ale aj na−
pínavé. Mohli sme v ňom vi−
dieť psíka Bodríka, nezbedné−
ho vlka, líšku, medveďa aj
hudcov a veľa iných zviera−
tiek a rozprávkových postáv.

Nielen na televíznych obra−
zovkách ale aj na tomto po−
poludní ste mohli sledovať
spoločenský tanec tango.
Predviedli nám ho Barborka
Fiľová a Paľko Ďurčenka za
tanečného krúžku pod vede−
ním Juraja Fábera. Hneď na
prvý pohľad bolo vidno, že na
krúžku sa naučili nielen tan−
covať ale aj spoločensky
správať. A keďže divadlo baví
nielen mladších ale aj starších
žiakov aj tí si pripravili diva−
dielka pod názvom Gašparko
sa vracia. Na príprave sa po−
dieľala pani učiteľka Latináko−
vá a pani učiteľka Orovčíko−
vá. Účinkovali: Veronika Čer−
náková, Miška Maruškinová,
Zuzka Piliarová a Braňo Du−

pák. Zahrali divadlo v ktorom
sa možno niektorí aj zľakli
keď prišiel na scénu zlý čert,
Smrťola alebo jej pomocník.
Naopak možno niektorých po−
tešil hravý a usmievavý Gaš−
parko, ktorý to nemal ľahké.
Ale nevystupovali len žiaci zo
základnej školy, materskej
školy, ale aj zo základnej

umeleckej školy. Majú ozaj
veľký talent. Účinkovali títo
žiaci: Grajciarová Nikol, Graj−
ciarová Leona, Šágiová Má−
ria, Brian Ďurčenka, Filip Vojt−
ko, Simona Bodáková, Marek
Brozman, Eva Molčanová,
Kristián Zel ienka, Kamil
Ševc, Adrián Śevc, Zuzka
Jagerčíková. Toto vystúpe−
nie potešilo najme milovníkov
hudby. Ďalej nasledoval i
uvádzačky, ktoré všetkým
pripomenuli jedno staré prí−
slovie: Mať je mať, kto ju
môže mať. Toto príslovie nie−
kedy dávno vraveli naše pra−
babky, ktoré mali veľkú prav−
du. A na záver uvádzačky
uviedli posledných účinkujú−
cich a to cigánsky tanec. Ta−
nec nemal chybu, všetkým
divákom sa páčil a tak taneč−
níkov odmenili potleskom.
Nechýbal ani záverečný prí−
hovor, ktorým sa ukončilo
toto popoludnie.

− Veronika Černáková

Zábavný deň na Bučniku
   Koniec školského roka obyčajne patrí školským výletom a rôznym detským
podujatiam. Aj deti z detského folklórneho súboru Brezinky končia každý škol−
ský rok spoločným podujatím.

pravili Darinka Kubušová, Jan−
ka Vonderčíková a Veronika
Vernárska. Deti súťažili v
dvoch družstvách a zdolávali
rôzne disciplíny ako napr. rie−
šenie tajničky a vedomostný
test, beh so zviazanými ruka−
mi, posúvanie lopty zemia−
kom, hod granátom, hod na
cieľ, hod papierovou guľou, či
hádanie kreslených hádaniek.
Na záver “ súťažili” prítomné
mamičky v behu k prvému sto−

žiaru a späť a tak sme dali
súťaženiu mimoriadne veselú
bodku. Nastal vhodný čas na
dobrý guľáš, ktorý nám pripra−
vili mamičky. Napriek búrke,
ktorá nás prekvapila, sa zába−
va nekončila. Presunuli sme
sa do hlavnej budovy reštau−
rácie, kde nám do tanca hrala
kapela TRIUMF pána Marti−
nelliho. Zábavu nám táto ka−
pela odohrala sponzorsky, za
čo im veľmi srdečne ďakuje−
me. Ako každej zábave je raz
koniec, tak aj tej našej. Una−
vení, ale veselí sme sa rozchá−
dzali domov plní  príjemných
zážitkov.
   Ďakujeme všetkým deťom,
že sme spolu zvládli ďalší rok,
že ich ľudový tanec a piesne
neopúšťajú. Veď sme urobili
kus dobrej roboty a posunuli
sa trošku ďalej. Do ďalšej prá−
ce prajeme deťom veľa chuti.
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí
nám vždy pomáhajú a tešia sa
spolu s nami z našich malých
úspechov. Ďakujeme.

− M.Pisárová
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   Poniektorí z divákov len neveriaco
krútili hlavami kam až sú schopní títo
pretekári zájsť. Krkolomné až nebez−
pečné situácie na trati ich však neod−
radili, naopak povzbudili ich k lepším

   Previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov sa
konala 8.júna 2008 vo Valaskej. Svedkami takejto previerky
sme sa mohli stať aj my v minulom roku, keď sa takáto pre−
vierka konala u nás v Polomke.
   Na štart súťažných disciplín nastúpilo tento rok 43 družstiev
a súťažili v kategóriách muži a ženy. Nakoľko Polomka žen−
ské družstvo nemá, farby obce hájili naši muži. O tom, že naše
želiezko v ohni bolo ozaj horúce svedčí fakt, že spomedzi veľ−
kej konkurencie naši hasiči obsadili prvé miesto a po druhý
krát získali putovný pohár za najlepší útok a pohár za najlep−
šiu štafetu.
    Naše družstvo súťažilo v zložení. Michal Guzma, Michal
Šušor, Jakub Kamzík, Aleš Hereta, David bučko, Štefan Po−
hančaník, Tomáš Tokár, Matúš Tokár.
    Tento úspech isto našich hasičov i nás potešil, no netreba
zaspať na vavrínoch, pretože na krajskej súťaži, ktorá sa bude
konať v roku 2009 bude treba tieto víťazstvá obhájiť. Veríme,
že to chlapci pri svojej usilovnosti a húževnatosti zvládnu a
my ostatní im budeme držať palce. Ako tréning im poslúži sú−
ťažné stretnutie DHZ Polomky, Gemerskej Polomy a Polomy
na dňoch obce, ktoré sa uskutoční v auguste.
    Na záver by som chcel členom víťazného družstva ako aj
všetkým, ktorí obetujú čas a svoje schopnosti pre prácu v DHZ
Polomka poďakovať za príkladnú reprezentáciu nielen hasič−
ského zboru, ale aj obce Polomka.

František Bučko, veliteľ DHZ Polomka.

   Obec Heľpa, Základná škola
v Heľpe a občianske združe−
nie Kolovrat usporiadali v ne−
deľu 1.6.2008 9. ročník Det−
ského folklórneho festivalu
Kolovrátok.
   V programe Veselá je dedi−
na o 14.00 tej hodine medzi
účinkujúcimi deťmi z Telgártu,
Pohorelej, Heľpy, Bratislavy a
Zlatých Moraviec vystúpili aj
deti z Detského folklórneho
súboru Brezinky s programom
“ Výhovorka býva horká”. Deti
aj napriek tomu, že mali za
sebou únavný deň predviedli,
že pohybu nikdy nie je dosť a
tanca zvlášť.

M.Pisárová

Slovenský pohár v zjazde na horských bicykloch
   Na lyžiarskom vleku sa v sobotu a nedeľu 24.a 25. mája 2008 bicyk−
lovalo. Za účasti pretekárov aj zo zahraničia prebehli preteky  RIDE
Cup Slovenska na Lyžiarskom stredisku Polomka Bučník. Organizá−
torom podujatia okrem iných bola aj Obec Polomka. V sobotu prebie−
hali tréningové jazdy a poniektorí súťažiaci to zobrali ako naozajstný
pretek.

výkonom. Adrenalín lietal ovzduším
hlavne v nedeľu, keď už išlo o najlep−
šie časy a účasť vo finále.
   Zabrať dostali nielen improvizované
klubové servisné strediská, ktoré opra−
vovali polámané dielce bicyklov ale aj
obslužný personál vleku a stravova−
nia. Postarať sa o toľko pretekárov nie
je zanedbateľná úloha. Čo nás však
veľmi potešilo, bola veľká návštevnosť
našich občanov na tomto preteku. Zdá
sa, že tento šport si nachádza aj svo−
ju divácku obec.

D.Ď
Kategória: Elite
1. JAVORNÍK Ján, SCK Velo Sprint Nitra, SVK 2:29.325
2. ČEP Pavel, RB CZE 2:31.062
3. KOTRLA Patrik, Specialized 69 CZE 2:33.892
Kategória: Juniori
1. LAKTIŠ Matej, SCK Velo Sprint Nitra SVK 2:37.767
2. MACHÝČEK Radek,

Specialized Planet Bikes Team CZE 2:38.213
3. HANULIAK Daniel, TCK Žilina SVK 2:42.787
Kategória: Hobby
1. TLUSTOŠ Petr, TBB−bike team CZE 2:36.875
2. GAGAT Tomek, POL 2:42.223

Polomskí hasiči vyhrali

Kolovrátok v Heľpe

NÁŠ RECEPT
Blíži sa horúce letné počasie, ktoré
okrem dostatku slniečka poskytuje aj
množstvo zeleniny už aj z našich zá−
hrad. Ponúkame Vám recepty z menej
tradičných druhov zeleniny, ktoré v ho−
rúce dni prídu isto vhod ako náhrada
ťažkých mastných a kalorických jedál.

Baklažány s paradajkami
a paprikou

Potrebujeme: pre 4 osoby: 400 g
baklažánov, 300 g paradajok, 5 zele−
ných paprík, 1 veľkú cibuľu, 100 g masla
alebo oleja, soľ, čierne mleté korenie
Ako na to:  Baklažány očistíme, na−
krájame a posolíme. Paradajky nakrá−
jame na plátky. Papriky nakrájame na
rezance. Posekanú cibuľu zapeníme na
masle alebo oleji, pridáme baklažán a

papriky, posolíme a udusíme do mäkka.
Nakoniec pridáme paradajky a krátko ich
podusíme. Hotový pokrm zahustíme va−
jíčkom.

Brokolica
so syrovou omáčkou

Potrebujeme: 1 stredne veľkú brokoli−
cu (alebo 1 vrecko mrazenej brokolice),
akýkoľvek tavený syr (3 kocky), trochu
syra Niva, 2−2, 5 dcl mlieka, kúsok mas−
la, soľ, mleté čierne korenie, majoránka,
pretlačený cesnak (2−3 strúčiky)
 Ako na to: Do hlbšej panvice vylejeme
mlieko, ochutíme soľou, korením, majo−
ránkou, pridáme pretlačený cesnak a
privedieme do varu. Pridáme na menšie
kúsky pokrájaný tavený syr a trošku roz−
drobenej Nivy. Rozmiešame, aby nezo−

stali hrudky a ďalej miešame, kým
omáčka nezhustne. Odstavíme z pla−
meňa a zakryjeme. Medzi tým do vria−
cej osolenej vody pridáme na ružičky
rozdelenú brokolicu a varíme do mäk−
ka (asi 3 minúty). Precedíme, dáme do
hrnca, pridáme niekoľko malých kociek
masla, zamiešame a zakryjeme, kým
sa maslo nerozpustí. Brokolicu poukla−
dáme na tanier a polejeme syrovou omáč−
kou. Môže sa
podávať samo−
statne alebo
ako prílo−
ha k
mäsu ale−
bo rybe.

3. PLÁTEK Lukáš, TCK Žilina SVK 2:43.025
Kategória: Masters
1. ZEMÁNEK Roman, KHC Kaktus Bike, SVK 2:46.217
2. KOKEŠ Jan Červenka, Subform Team, CZE 2:46.586
3. VRBOVSKÝ Tomáš, FREERIDE Košice, SVK 2:49.514
Kategória: Ženy
1. JANEČKOVÁ−ŠIŠKOVÁ Katarína,

Filip Polc Racing Team, SVK 3:10.141
2. BOŠKOVÁ Helena, Norco Bikes, SVK 3:15.637
3. PIALOVÁ Katarína, TCK Žilina, SVK 3:18.856
Kategória: Žiaci
1. LAŠŠO Adrián Filip, Polc Racing Team, SVK 2:50.707
2. MAJTÁNIK Adrián, TCK Žilina, SVK 2:57.964
3. HALAGAN Peter, TCK Žilina 1995 3:02.580


