Voľby do samosprávnych krajov
Beh vďaky
DFS Brezinky
Most v Brezne
zbúrajú
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Dožinková slávnosť
Poslednú septembrovú nedeľu sa obec Polomka prebudila do
prekrásneho slnečného rána. Čakala nás dožinková slávnosť. V sobotu naše pracovité a šikovné ženy
pripravili farský kostol na túto milú
slávnosť. Z jesenných plodov zeme
urobili prekrásnu výzdobu.
Z námestia v centre obce sa pohol dožinkový sprievod s krojovanými súboristami a deťmi, ktorí
niesli dožinkový veniec a čerstvo
upečený chlebík – symbol slovanskej pohostinnosti.
Do kostola vstúpili za sprievodu ďakovnej piesne. Pán dekan
Mgr. Jozef Palušák v úvode svätej
omše privítal všetkých prítomných,
vzácnych hostí – poslanca Sloven-

skej národnej rady p.Jozefa Mikuša, starostu obce Ing. Jána Lihana
s manželkou, poslancov obecného
zastupiteľstva, členov hasičského zboru, súboristov z Breziniek,
členky speváckeho zboru Jednoty
dôchodcov v Polomke, deti, mládež
a ostatných veriacich. Svätá obeta
sa niesla v ďakovnom duchu. Vyzdvihlo sa hlavne duchovné bohatstvo, ktoré nás obohacuje a vedie
k nášmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi
do Božieho kráľovstva.
Mladí ľudia, oblečení v tradičných krojoch, priniesli na požehnanie v košíkoch ovocie a zeleninu ako symboly úrody. Slávnostnú
atmosféru najlepšie vystihujú slová básnika.

Teraz ti Bože ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva tvoja zem
pre detskú radosť, detské šťastie.
A ty počuješ každú tvár
tebe aj nemý prehovorí
a ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky tvoje tvory.
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Pozvánky
Srdečne Vás pozývame na program
KVETY ŠŤASŤIA A NÁDEJÍ
25.10.2009 – nedeľa - o 19.00 hod v kultúrnom dome v Polomke
Účinkujú:
Folklórny súbor z Francúzka
Folklórny súbor Vonica z Českej republiky
Folklórny súbor Šťastné detstvo z Brezna
***

Oslava 55. výročia FS Brezinky
a 15. výročie znovu obnovenia činnosti
Detského folklórneho súboru Brezinky.
Program:
6. 11. 2009 – piatok
- Premietanie spomienkového dokumentu o FS Brezinky a o DFS Brezinky
Čas premietania sa spresní
7. 11. 2009 – sobota
Vystúpenie DFS Brezinky, FS Brezinky a bývalých členov FS Brezinky
16.00 – prvé predstavenie
19.00 – druhé predstavenie
8. 11. 2009 – nedeľa
14.00 - Vystúpenie Majstra N

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Krásna dožinková slávnostná omša sa skončila slávnostným
požehnaním a poďakovaním Bohu za všetko, čo od neho dostávame každý deň.
Po skončení svätej omše boli všetci prítomní pozvaní na malé
občerstvenie - agape v areáli kostola, ktoré pripravili zamestnanci obecného úradu. Tým sa dožinková nedeľa naplnila- Vďaka
Bohu za hodnotný duchovný zážitok.
Ľubomíra Tokárová

Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň . 29. októbra
2009 (štvrtok) o 18.00 hod do obradnej miestnosti v Polomke.
Program zasadnutia: Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
Správa o výsledkoch výchovno - vzdelávacieho procesu na školách v obci
Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO
Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
Rôzne
Interpelácia a diskusia

Oznámenie
V zmysle zákona č 303/2001
Z.z. sa dňa 14. novembra 2009
konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov. V obci Polomka sa uskutočnia v priestoroch Základnej školy v Polomke.
Zoznam kandidátov pre voľby do
zastupiteľstva a zoznam pre voľby predsedu bude zverejnený na
obecnej tabuli.

Obec Polomka s.r.o. lyžiarske stredisko
Polomka- Bučnik
prijme do zamestnania
počas zimnej sezóny 2009/2010 na pracovné pozície:
n kuchár / kuchárka n práca v obsluhe n
n predaj lístkov n upratovačka
Požiadavky: flexibilita, chuť do práce
Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte na adresu obecného úradu, Osloboditeľov 12, Polomka, alebo odovzdajte osobne na obecnom úrade.
V žiadosti nezabudnite uviesť telefonický
kontakt na Vás a stručný prehľad doterajších zamestnaní a praxe.
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Beh vďaky
v mesiaci október 2009
Jozef Lihan, Komenského 9 – 80 rokov
Elena Horváthová, Sládkovičova 40 – 80 rokov
Emília Maruškinová, SNP 127 – 80 rokov
Paulína Vešťúrová, Ždiarska 23 – 96 rokov
Mária Pohančaníková, Štúrova 110 – 85 rokov
Emília Jagerčíková, Kukučínova 5 – 80 rokov
František Poprovský, Sládkovičova 26 – 80 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.
Všetko najlepšie milí oslávenci.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2009
Narodení: Semaňáková Tamara, Štúrova 29
Kubušová Natália, Sládkovičova 56
Prihlásení: Anderko Róbert, Hronská 18
Bučko Peter, Sama Chalupku 23
Bučková Marta, Sama Chalupku 23
Bučková Diana, Sama Chalupku 23
Bučková Ingrid, Sama Chalupku 23
Bučková Karin, Sama Chalupku 23
Ferencová Daniela, Odbojárov 19
Ferencová Miroslava, Odbojárov 19
Spišiaková Anna, SNP 58
Lihan Roman, Štúrova 53
Odhlásení: 0
Zomretí:
Mušková Anna, Jesenského 2 – 59 rokov
Šušorová Mária, Komenského 49 – 82 rokov
Horváth Ján, Štúrova 38 – 85 rokov
Heľpiansky František, Komenského 58 – 73 rokov
Šuchaň Ján, Štúrova 81 – 57 rokov
Roľková Emília, SNP 115 – 89 rokov
Počet obyvateľov k 30.9. 2009 – 3032

SPOMÍNAME
Tak rýchlo si nás opustil
otecko náš drahý,
že nám tvoje pery
ani zbohom nedali.
Čas plynie, život ide stále v diaľ
a nám po tebe ostala
len veľká bolesť a žiaľ.
Dňa 21. októbra 2009 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho milovaného
Milana Švidraňa
S láskou spomínajú manželka, synovia,
dcéra, otec, brat s rodinou a ostatná rodina

RUSANKA

- športové odevy- športová obuv - termooblečenie Ponúkame zľavy na tovar 10 - 60 %
z dôvodu rušenia prevádzky.
Predajňa:
Nám. M. R. Štefánika 42/35 oproti zvonice.

V centre Brezna ponúkam priestory na prenájom.
Vhodné na obchod, kanceláriu. Tel: 0911409125

Štafetovým behom vďaky, mieru a svornosti z Banskej Bystrice do Kalinova si
pripomenú účastníci Slovenské národné povstanie i oslobodenie prvej obce na slovenskom území Kalinova v
II. svetovej vojne. Trať meria
385 kilometrov, počas piatich
dní bežci položia pri pamätníkoch SNP a na významných
miestach na trase 27 vencov. Štafetu pobeží 12 bežcov,
na kratších úsekoch sa k nim
pripojí do 3 tisíc účastníkov.
Štafetu sme v Polomke privítali 17. septembra 2009
v našom parku pri pamätníku MVDr. Mikuláša Ferjenčíka pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín. Prítomným žiakom účastníci behu

zdôraznili potrebu neustále si
pripomínať túto udalosť našich
dejín, nakoľko ľudia nášho národa a iných národov priniesli
víťazstvu nad fašizmom obe-

Užitočná záľuba

Jeseň a zvlášť mesiac október
charakterizuje zber úrody. Zber
úrody zo záhradiek, ale obrazne aj zber úrody v duši a v mysli
každého z nás. Chladné večery
a nostalgia nás nenútene privádzajú k zamysleniu, čo sme
od jari, cez horúce leto urobili. Niektorí si užívali slnečných
lúčov a sladké ničnerobenie
a iní usilovne zveľaďovali svoje záhradky a venovali sa svojim záľubám. Jednou z nich je
aj pani Hrablayová, ktorá si svoj
život bez záhradky a kvetín nevie ani predstaviť. A tak rok čo
rok sadí a seje, s láskou piple
mladé rastlinky a teší sa z ich
rastu. A záhradka sa jej odmenila. Tento rok sa jej podarilo vypestovať mrkvu s dĺžkou
30 cm a vážiacu 500g. Aj kvety sa chceli za starostlivosť odvďačiť a anjelské trúby sa rozvinuli v nádherných 15 kvetoch.
Pre niekoho je to možno banálna záležitosť, ale taká nád-

hera poteší nielen oči pestovateľa, ale aj dušu. A s radosťou v duši je svet hneď o niečo
krajší. Pani Hrablayová je nielen úspešná záhradkárka, ale aj
skvelá gazdinka. Úrodu zo zá-

tu najvzácnejšiu- svoj vlastný život. Pripnutím stuhy od
občanov Polomky na štafetový kolík sme vzdali hold týmto
bojovníkom i všetkým účastníkom tohto behu. Z rúk organizátorov štafetového behu
si pán František Lipták prebral ocenenie za dlhoročnú
pomoc a spoluprácu pri organizovaní tohto významného podujatia. Následne pán
Lipták odovzdal ako poďakovanie za pomoc a ústretovosť
riaditeľke ZŠ v Polomke Georgeovskú stužku. Poverenie šíriť túto stužku sv. Juraja získal
pán Lipták od vládnej agentúry
RiaNovosti v Moskve. Poďakovanie našej obci vyslovil aj
predseda organizačného výboru Behu vďaky PhDr.Milan
Sidor, CSc.
D.Ď

hradky vie znamenite spracovať
do rôznych zaváranín a pozná
aj mnoho fígľov ako vypestované plody konzervovať aj mrazením. Apropo, tekvicový šalát
robí ozaj vynikajúci. Spýtajte
sa jej, určite vám rada poskytne recept.
rr

SlovLenka Lienka

Vás pozýva na nákup:
DETSKÉHO TEXTILU – pre najmenších aj tínedžerov
DOPLNKOV - podbradníky, zavinovačky, fľaše, deky, plienky,
bezpečnostné doplnky na dvere, na elektrické zásuvky
DÁMSKEHO A PÁNSKEHO TEXTILU – bavlnené spodné prádlo, tepláky,
tričká – dámske – vybrané druhy – zľava 20%
V ponuke nájdete predovšetkým slovenské značky.
Predajňa: Brezno, Rázusova 7 (oproti mestskej knižnice – pod bránou – pri kuchynke)
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Detský folklórny súbor Brezinky

Nové výzvy
Taký bol názov projektu, ktorý vypracoval pracovník obecného
úradu Ing. Príboj. Projekt bol schválený Banskobystrickým samosprávnym krajom a podporila ho aj Obec Polomka. Išlo o dvojdňové sústredenie detského súboru Brezinky v Braväcove v penzióne Schweintaal.
V sobotu 3.10.2009 sme sa individuálne prepravili do Braväcova. Keďže sme ešte na sústredení nikdy neboli, deti boli plné očakávania. A tak
sme začali. Hneď v úvode sme sa zoznámili s našou lektorkou Eliškou Hrbíkovou, vedúcou DFS Malý Vtáčnik
z Prievidze. Tento súbor dosahuje tie
najvyššie ocenenia v rámci Slovenska, čiže sme boli v dobrých rukách.
Pani vedúca sa snažila za tak krátky
čas ukázať deťom inú formu nácviku
programu, iné rozcvičky a hlavne poradiť vedúcim, ako programy vylepšiť.
Hneď sme sa pustili do práce. Deti
boli rozdelené na dve skupiny. Jedna skupina pracovala s tetou Eliškou,
druhá skupina mala aktivity so skúsenou animátorkou Hankou Šucha-

ňovou, ktorej bola vždy nápomocná
Janka Račeková. Dievčatá – huslistky a harmonikára si vzali do parády
naši muzikanti Jakub a Andrej, ktorí
nám svojou hrou spríjemňovali naše
sústredenie. A tak aspoň deti v plnom pracovnom nasadení nemali čas
na „ iné“ aktivity. Na záver dňa medzi nás prišli „Fáberky“ Janka Medveďová a Majka Hrablayová, ktoré
deti utancovali do úplného vysilenia.
Ale to sme si iba mysleli. Na „ suprových“ izbách (ako ich nazvali deti) zrazu všetci ožili a „ žili dosť dlho, kým sa
pripravili na spánok. To sa pred polnocou ešte hľadala stratená lopta, to
ich v okne niečo strašilo, to ešte bolo
treba ísť na návštevu, to ešte dojesť
čipsy, to dopozerať triler, to ešte za-

búchať a naša najstaršia dievčenská
úderka so značkou spoľahlivej skupiny, pretože spali v inej budove a ktoré
strážil Jakub (ale iba krátko, lebo hneď
zaspal), mala ráno nápadne úzke oči.
Druhý deň pokračoval v pracovnom nasadení. Deti s vedúcimi uviedli
zmeny do nacvičených programov. Po
obede sme mali
konečne voľno.
Pozreli sme si futbal na miestnom
ihrisku, pohrali sa
s loptami, niekomu sa podarilo
vykúpať sa v bazéne. Ale to už
patrí k tradícii, že
keď sme na Braväcove, tak máme
nejakú mokrú príhodu. No a prišli
rodičia a zobrali si deti domov.
A my sme boli
radi, že to všetko prebehlo bez

Pätnásť rokov obnovenia činnosti
Detský folklórny súbor Brezinky v októbri 2009 slávi 15 rokov
obnovenia činnosti. Svoju činnosť začal v roku 1982 pod vedením
pani Hančákovej a fungoval asi do roku 1990. Na prehliadku súborov v roku 1994 nacvičovala program pani Predajňová, ktorej som
s deťmi pomáhala.
S Hankou Turčinovou sme mali prvé ci Ivana Šuchaňa. Deti každoročne pristretnutie s deťmi práve v októbri 1994. pravili novú choreografiu na prehliadku
Výročie obnovenia činnosti sa prelí- detských folklórnych súborov, pripravona s výročím folklórnej skupiny Bre- vali programy na Vianoce, na fašianzinky a práve preto ho spolu oslavu- gy. Zo súťažných prehliadok, ktoré býjeme. Od októbra 1994 začali pravi- vajú každý druhý rok, štyrikrát postúdelné skúšky a činnosť detského sú- pili na krajskú prehliadku, zúčastnili sa
boru sa naplno rozbehla. Začali sme mnohých vystúpení, navštívili bližšie
s Matejom Vojtkom, ktorý nás dopre- i vzdialenejšie dediny a mestá, spoznavádzal na harmonike a s Ivanom Šu- li nových kamarátov, získali spolu nové
chaňom, ktorý nám pripravoval rekvi- zážitky a príhody. Každoročne sme na
zity, scénu a zostal s nami dodnes. Na konci školského roka pre deti pripravipomoc nám vždy prišli ochotní rodičia, li spoločné podujatie. Výlet do Vydrovkeď bolo treba pomôcť pri väčších ak- skej doliny, spoločný guľáš, chatovačciách. Od roku 1997 nás začala do- ka na Salajke, na Pustom Poli, stanoprevádzať detská hudba, ktorá vznik- vačka v Ždiarskom, v rámci projektu
la za pomoci ZUŠ v Polomke a zosta- Hrušovská paráda s kúpaním v Dolnej
la nám verná dodnes. V tomto roku sa Strehovej, nahrávanie v relácii MajMirka Farkašová ujala jednej skupiny stra N, trikrát návšteva Štátnej opery,
a zostala s nami 10 rokov. Pani Lun- spoločné pobavenie s rodičmi na vleterová a pani Ďurčenková sa venova- ku a diskotéky.
Deti si do spoločnej pokladne prili najmladším deťom v rámci prípravky.
Pre deti sme v rámci projektov vyho- spievali na školský rok sumou 100,-Sk,
tovili sukne, nohavice, košele za po- od tohto školského roka je to 5€ a idú
moci pani Buvalovej a krpce za pomo- sem aj peniaze zo spoločných vystú-

A ako sa páčilo
deťom?
Marta Pisárová mi priniesla množstvo lístočkov s vyjadreniami detí o tom, ak sa im páčilo na sústredení. Môžem povedať, že to bolo veľmi zaujímavé čítanie. Tým úplne najmenším deťom, za ktoré to napísali rodičia, sa páčilo úplne všetko. Staršie deti pochválili hlavne ubytovanie a „ suprové“ izby,
páčili sa im aj pracovné činnosti a nové veci, ktoré sa naučili,
ale na druhej strane sa im zmeny v ich programe, ktorý majú
nacvičený a majú ho rady tak ako je, už tak veľmi nepáčili. Nuž
čo, zmena je život a isto si časom tie novoty v programe obľúbia. Všetky deti sa svorne vyjadrili, že to bolo úžasné sústredenie a úžasné dobrodružstvo. Dovolím si za ne a za rodičov
vyjadriť poďakovanie vedúcim, pani lektorke a všetkým, ktorí sa deťom venovali, že to tak „suprovo“ zvládli.
D.Ď

pení s folklórnou skupinou Brezinky. Za
ten čas sa samozrejme našli dobrí ľudia, ktorí nám prispeli počas týchto rokov, hlavne na naše výlety. Z nadácie
Miška Sotáka z Podbrezovských Železiarní sme dvakrát dostali finančný príspevok a zakúpili sme si za ne magnetofón a kameru. Jedenkrát sme využili 2% z daní, ktoré sme vyzbierali od
našich rodičov cez OZ Trend. Obecný úrad nám poskytuje priestory, kultúrna pracovníčka je nám k dispozícii
pri vybavovaní formalít. Finančne nám
obecný úrad prispel na niektoré naše
samostatné akcie. Obec pod vedením
pani starostky Pravotiakovej nám pomohla s výletom do Čierneho Balogu,
so spoločným guľášom, s ušitím kapcov. Poskytla nám priestor na diskotéku a občerstvenie a odmeny pre vedúcich. Pod vedením pána starostu Ďurčenku, nám obecný úrad pomohol pri
organizovaní stanovačky v Ždiarskom,
kde nám zapožičali veľké stany a dopravu na miesto táborenia, poskytol jedenkrát odmeny pre vedúcich a uhradil
dopravu autobusom do Brezna. Obec
na čele s terajším starostom pánom Lihanom nám uhradila faktúry za autobus
do Duloviec a Hriňovej, poskytla nám

väčšej ujmy. Napočudovanie každý
si pochvaľoval, že vraj aby sme prišli
zas, ale aby sme boli dlhšie na „ suprových“ izbách.
A na záver už len veľké poďakovanie
všetkým zainteresovaným za úspešné
zvládnutie nášho prvého sústredenia.
Marta Pisárová

priestory na vleku a jedenkrát odmenila
vedúcich vrátane Fsk Brezinky. Doplatila finančné prostriedky na sústredenie
detského súboru v Braväcove.
Akcie na ktoré sme pozvaní, nám
hradili organizátori a spoločné obecné
akcie obec. Ostatné výlety a faktúry za
dopravu na Majstra N, do opery v Banskej Bystrici a občerstvenie si hradíme z našich spoločných peňazí. V posledných rokoch ako fungujú vzdelávacie poukazy, fungujeme ako krúžok
pod ZŠ a z týchto peňazí sú odmeňovaní vedúci.
Počas týchto rokov sa v súbore vystriedalo množstvo detí. Niektoré pracovali v súbore dlhšie, niektoré kratšie, ale sú aj také, ktoré sú tam od roku
1994 a dnes sú stálymi členmi Fsk brezinky. A ako by povedal ujo Ivan: „ už
len preto sa to oplatilo“. No a možno to
malo význam aj pre tých, ktorí už odišli.
Veď folklór si ich raz nájde, pretože má
veľa podôb.
Preto všetkým ďakujeme za spoluprácu, za to, že sme sa navzájom pri našich stretnutiach mohli obohatiť o nové
zážitky, skúsenosti, že sme nadviazali nové vzťahy. Do ďalšej práce si spoločne zaželajme hlavne veľa chuti, nápadov a tvorivosti.
Marta Pisárová

Starý most v Brezne zbúrajú,
postavia úplne nový
Frekventovaný most ponad rieku Hron pri autobusovej
a železničnej stanici v Brezne začnú čoskoro búrať, čaká
sa len na spustenie provizórneho mosta. Ten v týchto
dňoch dokončujú.
Rekonštrukcia mostného objektu 5294-2 na ceste III/529
4, ktorý preklenuje rieku Hron pred železničnou stanicou v
Brezne začali rekonštruovať 21. septembra 2009. V priebehu niekoľkých dní došlo k terénnym úpravám, príprave nájazdových rámp a vybudovaniu provizórneho mostného objektu s nosnosťou 40 ton, ktorý dočasne nahradí starý most.
Vlastníkom mosta je Banskobystrický samosprávny kraj
a ten sa rozhodol do jeho rekonštrukcie masívne investovať. Výsledkom investície vo výške 929 tisíc eur (takmer

28 miliónov korún) bude úplne nový most vedúci na autobusovú a železničnú stanicu.
Predseda BBSK Milan Murgaš ešte v roku 2008 počas
návštevy mesta Brezno osobne preveril jeho stav a rozhodol o zaradení jeho rekonštrukcie medzi priority Odboru dopravy a komunikácií BBSK. Odbor v priebehu niekoľkých mesiacov postupne zabezpečil celý proces potrebný
na odovzdanie staveniska – prípravu dokumentácie, vydanie právoplatného stavebného povolenia a verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa. V septembri bolo stavenisko odovzdané staviteľovi, nový most spojazdnia v druhej
polovici roku 2010.
PhDr. Roman Lebeda, hovorca BBSK

17. OKTÓBER 2009

STRANA 4

Prípravka, mladší a starší žiaci
Na spoločnom stretnutí priaznivcov futbalu bola dohodnutá spolupráca obcí Bacúch, Pohorelá, Polomka, Závadka nad Hronom. Následne na
to bol založený futbalový oddiel 1. FK Horehron.
V sezóne 2009 / 2010 sme prihlásili mužstvo starších žiakov, narodených v rokoch 1995, 1996 a mužstvo
mladších žiakov, narodených v rokoch
1997,1998, 1999 do III. ligy- skupina C .
Cieľom je vyplniť deťom voľný čas obľúbeným športom, dať im možnosť zdokonaliť svoje schopnosti, futbalovo rásť
a dať im šancu presadiť sa možno aj do
sveta veľkého futbalu, naučiť ich zodpovednosti, húževnatosti, pravidelnému športovaniu a pokúsiť sa hrať na
Horehroní kvalitný futbal pod vedením
kvalifikovaných trénerov. Samozrejme to všetko s dôrazom na prirodzenú radosť z hry.
Účasť v III. lige si vyžaduje dôslednú
kondičnú, technickú aj taktickú prípravu detí. Žiaci trénujú minimálne 2x týždenne (1x na materskom ihrisku, 1x je
spoločný tréning na hracom ihrisku ).
Chlapci sa začali komplexne a systematicky venovať všetkým herným činnostiam jednotlivca (vedenie lopty, sťahovanie a tlmenie, streľba, prihrávky, obchádzanie súpera, vypichovanie
lopty, hra brankára), herným kombináciám (dvaja na jedného, prihraj a bež,
narážačka) a zdokonaľovaniu zvoleného herného systému mužstva po technicko-taktickej stránke.
Deti cestujú na ihriská súperov do
atraktívnych miest (Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Kremnica a iné), budú hrať futbal
na kvalitných veľkých štadiónoch, kde
zažijú množstvo zážitkov na celý život.
V doterajšom priebehu súťaže druž-

Veť na ťerajsom Ťelgárťe bula ftedi
osada ďe bivali kraľovski psiari, co
ľen psi chovaľi na lov. Na Poluomki bulo ftedi zo seďem, osem malickich drevjanic, ďe ziľi prvi pastjeri co sa podobraľi ftejto ďivociňe
preziť zo svojima oveckami. Viďelo
sa im najľepsi, ľen tu ostať, bo kuśťok hori bulo vivraťenuo od vjetra, ta hneť maľi aj z coho aj ďe stavjať domcoki. V tichto casoch sa
vibrau na poľovku do tichto luomov aj sam kraľ. No, vuon sa do luomou ňevibrav, aľe ako bula jeho
obicaj, odtarav sa ot svojej druzini a sam sa potom voľajak zamotav do tohoto vivraťiska, co sa ľen
tak cerňeli brlohi ďivej zveri pot vivraťenima koreňami stromov. Tento kraľ bu sam kraľ Matej( spravodlivý) ako ho ftedi ľut nazivav. Vuon
sa rat odtarav od svojich papuľnatich, viparaďenich podlizovacnich
dvoranov co ho maľi doprevadzať
na poľovkach a najracej z jednim
lebo dvoma ftedajśima horarmi
co dobre poznali kraj sa odtrhľi od
ostatnich a iśľi ľen tak, ak sa povie,
naverim boha. Veľa razi sa kraľ aj
sam odtrativ a śou kadi ho oci vedľi. Tak aj ťeras. Ostatňuo panstvo uz
ňevladalo driapať sa po hore, ta sa
kraľ uchvativ sam. Keť aľe prisou

stvo starších žiakov získalo dve víťazstvá a dve remízy, čo je vzhľadom na
skutočnosť, že veľká časť chlapcov sa
venuje hre len od tohto roka, úspešná
bilancia. Následne uvádzame tabuľku. Našimi súpermi sú mužstvá, kde
sa žiackemu futbalu venujú dlhodobo.
III. liga starší žiaci - skupina C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MFK Žarnovica
FK Žiar nad Hronom B
PS Hliník nad Hronom
ŠKF Kremnica
ŠK Selce
OTJ Hontianske Nemce
Slovan Dudince
ŠK Heľpa
1. FK Horehron Závadka n. H.
FK 34 Brusno
Prameň Kováčová
OFK Slovenská Ľupča

8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8

7
5
4
4
3
4
3
2
2
1
1
0

1
1
2
1
4
1
2
3
2
1
1
3

0
1
2
3
1
3
3
3
4
6
5
5

30:4
20:10
19:14
26:15
19:10
18:13
23:14
18:17
13:24
7:23
5:32
9:31

22
16
14
13
13
13
11
9
8
4
4
3

Družstvo mladších žiakov z doterajších 8 zápasov vyhralo 4x, remizovalo
3x a zaznamenalo iba 1 prehru. Keby
sa viedla tabuľka, určite by sa nachádzali na popredných miestach. Na týchto výsledkoch sa už prejavila ich trojročná príprava pod vedením trénera p.
Bullu. Bohužiaľ, sa p. Bulla z rodinných
dôvodov v mesiaci september 2009
odsťahoval z Polomky. Týmto mu celé
vedenie ako aj hráči chceme poďakovať za jeho obetavú prácu a popriať mu
veľa šťastia na jeho ďalšom pôsobisku.
V súčasnosti po odchode p. Bullu sa
tréningovej činnosti venuje Mgr. Ivan
Citterberg zo Závadky nad Hronom ako
hlavný tréner. Ako pomocní tréneri pracujú p. Šajša z Pohorelej a p. Nosko zo

Závadky nad Hronom.
Vedenie klubu naďalej hľadá futbalových nadšencov a záujemcov o aktívnu
prácu v klube, pričom privítame pomoc
akýmkoľvek spôsobom, či už pri tréningoch, zápasoch, alebo aj pri príprave ihriska a mužstiev na zápas.
Bol by som veľmi rád, keby sa zapo-

jili aj občania Polomky,
nakoľko v súčasnosti, aj keď je Polomka
najväčšia obec, nemáme v spoločnom klube svojho zástupcu na
poste trénera.
Súčasne chcem poprosiť všetkých rodičov,
ktorým chlapci hrávajú, aby ich chodili pravidelne povzbudzovať,
čo chlapcov určite poteší a im umožní trošku
sa odreagovať od každodenných starostí.
Ďalej chcem poďakovať všetkým sponzorom za ich finančnú výpomoc. Doteraz sa nám
na činnosť klubu podarilo získať sponzorsky viacej ako 2200
eur, ktoré boli určené najmä na nákup dresov a iných pomôcok. Menovitý zoznam sponzorov, ako aj informácie o súťaži dorastencov a mužov, bude
pripravený do ďalšieho čísla.
Ing. Peter Vojtko, 1. FK Horehron

O Poluomskom chotari
(z rozkaldaňa ujcoka od Oceľa)

Dakedi dreľej, keť esťe ňebula Poluomka ako si ju ťeras prectavujeme, ba aňi hori ňebuli
takje holje ako ťeras sa. Poľe, co je kolo ďeďini, bulo zarosnutvo horou. Ozrutanskima jedľami a bukami. Smereka ňeroslo ťeľo ako ťeras. Rosnu aľe visej pot hoľami. Bacuch ňebu,
ani Zavatka, Heľpa, Pohrela. Sitko bula jedna hora, ďivocina. A jak sa patrí ftakej hore,
bulo aj veľa sakovej zveri. Ot meďveďov ces jeľeňinu, hluchaňe es po veverice, bo aj to sa
chasnovalo na kozusini. V Hroňe vraj bulo ťeľo ďejakich rip co ňebulo ďe stupiť. Nuž, nje
nadarmo bula cela totato doľina aj s horami dookola zapisana ako „ Kraľovski lovni revir“.
gu vivraťisku, viďeu ze najlepśi bi ňa na ratu, schmatnu sekeru a po- Kraľ aľe trvau na svojom, ze mu da
bulo obisť sitok tento polom, bo ďho za hlasom. Jaj vera ftedi si ľuďe co buďe kceť. Najskorej aľe museľi
krizom iśť bi bulo ňebars. Ako tak museľi inakśi pomahať proti zveri, najsť kraľovu lovecku druzinu, co
opchadzav, ľen ti tu voľaco zrevalo ftedi sa ľuďe zveri bojaľi a nje zver oďichovala pri Hroňe, bo pomali
a meďveď sa viťahnu s tej huśťini ľuďi, ako ťeras. Ta keť chlop dobeh- prichadzav vecjer. Totito hneť zaa rovno naň sa rozbehnu. V kraľo- nu, ta us meďveť skoro lapav kraľa. cali veľebiť kráľa a vtierať sa mu do
vi bi sa ňebu krvi dorezav ot stra- Nas chlop aľe priskociv a zaťav me- priazni, aľe kraľ ich prerusiv a hňeť
chu, keť zobadav toho meďveďa, ďveďovi sekeru do chrpta, ze vbeh- roskazav ze bi śľi prňjeśť meďvebo bu taki ak menśi kuoň. Mau kraľ la es po porisko a meďveť sa vyko- ďa, aľe vuon sam aj zo zachranpri sebe aj malu sekerku aľe coze, prcnu, aľe aj kraľ uz mau na maľe, com si śjadľi gu ohňu zajedľi , vipikeť ju potom aj smariv proti me- bo sa esťe aj potknu, co uz ňevla- ľi, povragaľi a keť sluhove dotrepaďveďovi, ta ňetriafiv. Bo aj ňedob- dav ftiekať. Nas clovek pomohov ľi meďveďa, to us bulo rano, ta kraľ
re sa mohov postaviť na krivom, kraľovi na nohi, oprasiv ho, vitrhnu zacav: ,,Tu nat timto mrtvim zveaj rozohnať v hušťiňe a strach, ten meďveďovi sekeru s chrpta a ze iďe rom ti sľubujem, ze co si zapitaś ta
mu ruki zvjazovav. Tak druhej radi het. No aľe kraľ sa za ten cas spom- ťi dam“. Nas clovek si dejak rozmiňebulo ľen ftiekať a volať na ratu. jatav a ďakovau mu za zachranu zi- sľau aj v noci a tak ťeras vola: „ Pan
A to mau šťešťa. Tam ňedaľeko vota, trjasuc mu rukou a ľen sa opi- kraľ, ja som z ňedaľekej osadi, co je
oďichovav jeden s tich osadňikov tovav , ze co za to kce? Kraľov za- na druhej straňe tohoto vivraťiska.
co tu klcovaľi to zvaľaňisko. Chlop chranca skromni, ako bivaju jed- Mi zme sem priśľi aj z nasima roďito bu dobri, ňebojav sa aňi smrťi, noduchi ľuďe povedav, ze ňekce nami a oveckami, ze bi zme tu zaak sa povje, inakśi bi ňeodiśov tak nic, ze to bi spraviv na jeho mesťe caľi novi zivot. Sitko co nam treba
daľeko ot osadi. Ten ak zacu vola- kazdi clovek, ak iďe o ľucki zivot. k zivotu si zname dorobiť vlasnima

rukami, aj si dorobime. Preto ot vas
pan kraľ ňepotrebujeme nic takuo
ako sa peňaze aľebo drahokami, aj
tak bi zme ich tu ňemaľi ďe aňi minuť. Ľen jedno bi som kcev od vas
pan kraľ. Zebi zme tu mohľi v pokoji
ziť aj naśe ďeťi aj ďetnje ďeťi a nase
stáda zebi maľi dostatok paśi, ta ľen
toho chotara , kebi sťe nam pan kraľ
dopriaľi, ľebo ňekcem sa ľen ja dobre mať a ostatni nje“. Kraľ sluchav
bez slova a potom vola: „ Si njelen
smeli a mocni, aľe maś aj rozumu
dosť. Preto ti tu pred celou mojou
druzinou a dvoranmi sľubujem, ze
ťi darujem mojho koňa a na ňom
keľo zeme obideś za najdlkśi ďeň
v roku, ťeľo buďe zapisanuo do
kraľovskich kňich mojima pisarmi
a totato zem buďe patriť od ťeras
es naveki tejto osaďe z kotrej ti pochadzas. To je kraľovo slovo a slovo kraľa je zakon“. Tak nas clovek,
ze ňemisľeu ľen na sebja, bu potom zvoleni aj za richtara, ľebo bu
prezjeravi a rozvazni a hlavňe nasa
ďeďina ziskala vďaka ňemu najvjaci chotar na horehroni, vyse 9400
ha. Zaľeźi ťeras uz ľen na nas, ako
buďeme zveľaďovať ďeďictvo nasich pretkov. Zakľe si z ňeho robime ľen smeťisko.
S pozdravom ujo TULI
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