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Polomský deň
Cena vody
Lômy a Polomy
Detva 09
Polomský western
Pouličný futb. turnaj

    Roky plynú. Tvoria sa nové dejiny, novodobé dejiny, moder-
né dejiny. Každý z nás však pevne verí, že časy spred šesťde-
siatich štyroch rokov sa nikdy nenavrátia. Časy strachu, bojov, 
hukotu zbraní, biedy a nedostatku. A preto nesmieme zabudnúť. 
Dňa 28. augusta 2009 o 9.00 hod si spolu s odbojármi a člen-
mi Jednoty dôchodcov položením vencov k pamätným mies-
tam pripomenieme tieto ťažké časy, všetkých odvážnych, ktorí 
z úprimného presvedčenia šli na možnú smrť. Mnohí z nich pad-
li, mnohí sa nevrátili domov. Česť ich pamiatke.

   Každý rok sa stretávajú Po-
lomčania zo spriatelených obcí 
Poloma, Gemerská Poloma 
a Polomka. Tento rok sa stret-
nutie uskutočnilo v Polome. Po 
vrelom privítaní v sále kultúr-
neho domu a malom občer-
stvení sme sa zúčastnili sláv-
nostnej svätej omše. Čakal nás 
deň plný športových zápolení, 
zábavných súťaží, ľudového 
tanca, hudby, spevu a, samo-
zrejme príjemných rozhovorov 
s našimi priateľmi Polomčan-
mi. A preto sme si na začiatok 
tohto dňa vyprosili požehna-
nie od Pána, aby sa tento deň 
pre všetkých vydaril a prebe-
hol pod jeho ochranou. Svätú 
omšu celebroval náš pán de-
kan Jozef Palušák.
   Tento rok bol Polomský deň 
ešte bohatší ako býval. Bohat-
ší na nové priateľstvá s poľ-
skými a českými Polomčanmi. 
Zoznámili sme sa so zástup-
cami poľského mesta Pilzno, 
vedenými primátorom Jose-
phom Chmurnym a zástup-
cami českej obce Pustá Polom 
v Opavskom regióne na čele 
so zástupcom starostu Vítom 
Čerbákom. Potvrdilo sa sta-
ré známe, že priateľstvo ne-
pozná hranice a zdá sa, že sa 
budeme stretávať v rozšírenej 

65. výročie Slovenského
národného povstania

Polomský deň
zostave o českých a poľských 
Polomčanov. Hosťom Polom-
ského dňa bol aj okresný ria-
diteľ hasičov , ktorý všetkým 
zúčastneným dobrovoľným 
hasičským zborom odovzdal 
pamätný list. 
   Po oficiálnom stretnutí sta-
rostov Pavla Hanušovské-
ho z Polomy, Jána Chanasa 
z Gemerskej Polomy a Jána 
Lihana z Polomky s prítom-
nými hosťami na slávnostnom 
zasadnutí obecného zastupi-
teľstva sa mohlo začať súťa-
žiť. Podľa programu bola pri-
pravená súťaž hasičov v po-
žiarnom útoku, futbalový tur-
naj a polomský trojboj. Vý-
prava z Polomky sa zúčast-
nila všetkých súťaží. Najviac 
sa darilo hasičom, ktorí obsa-
dili prvé miesto. Ani v ostat-
ných súťažiach sme sa nedali 
zahanbiť a síce sme nevyhra-
li ani futbal ani trojboj, ale zís-
kali sme v týchto disciplínach 
pekné druhé miesta. Aj keď 
niektoré zápolenia vyzerali, 
že ide prinajmenšom o maj-
strovstvá sveta, nezabúda-
li sme, že sme sa prišli hlav-
ne zabaviť a stretnúť s priateľ-
mi, a tak bola myšlienka fair 
play na prvom mieste. Takže 

(Pokrač. na str. 3)

Obec Polomka 
Vás srdečne pozýva pri príležitosti

Osláv Dní obce Polomka
na slávnostný program,

ktorý sa uskutoční dňa

Sobota 22. augusta 2009 o 13.00 hod
Pri tejto príležitosti budú slávnostne otvorené novovybudované 

multifunkčné ihriská v Polomke
Polomské popoludnie – na športovom štadióne

13.00 – slávnostné otvorenie novovybudovaných ihrísk
14.00 - Hrajteže nám do tanca 

Účinkujú: 
Seniorské spevácke skupiny okresu Brezno

Detský folklórny súbor Brezinky 
Polomský slávik Adrian Ševc 

Ženská spevácka skupina z Pohorelej
Folklórna skupina Brezinky 

Večerná zábava pri ľudovej hudbe 
Polomské popoludnie bude sprevádzať jarmok ľudových remesiel

a atrakcie pre deti – trampolína, šmýkalka a autíčka
 Občerstvenie je zabezpečené, so sebou si prineste dobrú náladu

Nedeľa 23. augusta 2009
10.00 – slávnostná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole
16.00 – divadelné predstavenie J.G.Tajovský: Ženský zákon
Účinkuje: Ochotnícky divadelný súbor Čierťaž z Nemeckej

výstava prác dospelých zo ZUŠ v Polomke



Tak letí ten čas, čo stíchol tvoj hlas,
pustý ostal náš dom, otec, chýbaš nám v ňom.
Osud ti nedoprial už dlhšie s nami byť,
zato v našich srdciach budeš stále žiť.

   Dňa 7.8.2009 uplynuli dva roky, čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec

Ján Šandor

   Dňa 12. augusta sme si pripomenuli jeho nedožité 75. 
narodeniny. 
   S láskou a úctou na teba spomíname a ďakujeme

Manželka, dcéry Janka a Milka s rodinami
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   Ráno sme siadli do autobusa o 6.00 a hijó. 
Teda chceli sme ísť hijó, ale nebulo Sojku. Až 
po štvrťhodine sme šli hijó, keť ho uz bu aj sta-
rosta vizierať poviše Bumbarasi. Vistartovali 
sme do Polomi v okrese Sabinov, na stretnu-
tie obcí s podobním menom. Doznali sme sa, 
že aj v Poľsku je Poloma aj v Čechoch medzi  
Ostravou a Opavou na Morave. Ľebo aj z tadi 
tam ľude buli a česi mali podstarostu co nemau 
aňi 30 rokov- sopľak. Samosebou, že aňi Ge-
merská Poloma nesmela chibať, aňi mi. Teľo 
poluomcanov sa nás tam zislo, ze sme mohli 
hockoho aj zbiť a neobránil bi sa, aľe sme ne-
zbili. Aľe po poriadku. Keroval Jožko Buva-
la (v uzkich kruhoch Lušťak) a osvedčení na-
vigační sistém Dží pí es (višťavení po nočnom 
naháňaní vodičov priestupníkov) Jano Ďur-
čenka (v uzkich kruhoch Kochniar), koter se-
ďev vedľa šofera. Ďurčenka ako zodpoved-
ní policajt musev stražiť aj paľenku, aj sľedo-
vať cestu, žebi sme nepobludili. Pri navale toľ-
kich povinnosti sme misleli, že sa nam odšma-
ri, aľe keť sme šťastlive prisli do Telgartu a za 
cestou pobrali všetkich co sme mali, už aj sa 
viťahla fľaška. Za jedno preto, že sme sa mu-
seli rozlučiť s breznianskim okresom a stredo-
slovenkim krajom a so zvišenou paľenkou od 
Hani a Marti a za druhô preto, že si naviga-
tor postupne ziskaval našu dôveru. No a keť 
sme na Pustom poli spravne odbočiľi do ľava 
na Poprad, to sme sa už úplne zverili do jeho 
ruk. Po strastiplnom putovaní po cestach i ne-
cestach i romskich osadach, sme dorazili oko-
lo 9tej do Polomi. Tam nas čekalo občerstve-
ňa, dačo zajesť, dačo smrknuť. Paľenka bula 
v peknich poharikoch a každi kto vipiv, si mav 
poharik nahať na pamiatku. Ja som si takim-
to činom obstaral tri. Jedeňa bulo od vimislu 
sveta, aj dejakich zakuskov a kolacov a po-
dajedni aj jedli ako kebi nikdaj v živote.... Nuž 
aľe co, veď bulo zadarmo. Potom sme sli cez 
celu dedinu pekne v skupinach obec za obcou 
a kazdi si niesli svoje zastavi a obecné zna-
ki. Ľudia popri ceste vizierali a kivali. Tak sme 
dorazili do kostola na omšu, kde bol pritomni 
aj naš pan dekan. V kostole bola velmi srdeč-
na atmosfera a dobre sme sa tam citili aj keď 
sme väčšina stali celu omšu. Najväčši zažitok 
z kostola (a to vravela väčšina pritomnich) bol 
miestni kostolni spevokol. Nič moc, asi osem 
či desať dievčat vo veku takich 10 až 15 rokov. 
Aľe ten krásni spev, niekedi až trojhlas a dvoj-
hlas bežne. Žiadne priľišne silenie a prekriko-
vanie, aľe pekne s citom ako anjeliki. Vrcho-
lom omše bola zaspievana pieseň od skupi-
ni Elán – Neviem biť sám, s čiastočne uprave-
ným textom abi to v kostole sedelo. Podľa ľudí, 
čo som s nimi o tomto debatoval: „ to bola špi-
ca“. Ja už dodam ľen to, že skoro ako u nas. 
Po kostole sme išli mi chlopi z Breziniek za-
spievať zopar piesni na požiadanie miestneho 
starostu do altanku na posried dedini. Altánok 
mal priemer asi 6 metrov, bol kruhového tvaru 

a postaveni na terennej vivýšenine pod kos-
tolom, takže spev sa niesol do ďaleka a ľudia 
idúc z kostola sa pri nas zastavovali, fotili a po-
čuvali, tešiac sa na vecier. Keť sme dospie-
vali, doletev clovek s litrovkou, ze, to mate za 
to. Nuž čom, zíde sa na horšie časi. Aľe v Po-
lome nam horšie časi nenastali. Ľebo sme išli 
na obed a tam zas bulo uľať, potom na suťa-
že hasičšskú , fotbalistickú, poluomski trojboj( 
hod kľuchtou, pitie piva a preťahovanie sa).  
Cca o 16.00 začal kulturni program v miestnej 
sale a ta bula napratana na prasknutie. Všet-
ki obce sa tam prezentovali so svojim kultur-
nim programom. Nakoniec sme šli mi Brezin-
ki. Dobre že sme išli na konec, ľebo inač bi 
sme nevideli ako sa prezliekali zeni zo subo-
ru Sabinovčan a naše zeni užaj viťahli litrovku( 
s kade ju nabrali?....) a začali lievať, abi nam 
odvratili zraki inim smerom. Ako kebi sme buli 
za paľenkou.... toho.... Tak si prisli na svoje aj 
oci, aj gogoľ aj chlopskuo osadenstvo sa tesi-
lo. Po našom vistupení sme mali zas najdlhši 
potlesk, to už je ako pravidlo a išli sme sa fo-
tiť a prezliekať. Potom hura do krcmi kde nas 
uz poznali a čekali na nas aj krcmar s posile-
nim personalom, ľebo pred tromi rokmi ledvou 
šiesti stihali obsluhovať, teľo ľudi sa nahrnu-
lo dnukaj za nami. V krcme sme si pitali len po 
pive, ostatok nam zabezpečili miestni fandovia 
a faninki folkloristki. Už po prvej piesni co sme 
zaspievali bula litrovka na stole a este sme ani 
štvrtu nedospievali a uz bulo dva litre. To sa 
zas nepacilo nasim zenam a durili nas z krcmi 
von. Reku dobre. Ideme. Aspoň nak si doma-
ci zahraju doma podľa vlastnej nôti. Mi sme sa 
postavili bokom od krcmi a hrali sme si, ze ako 
pre seba. O chviľu tam bulo ľudi ako na svadbe 
a piva, paľenki, zakuskov, spievu, tanca a pek-
nich zhovorcivich zien. Šitko sa vihrnulo z kr-
cmi von a potom aj domaci muzikanti s prima-
som hrali vedno s nami. Každô sa tam zozna-
movalo, nadväzovalo družbu , spievalo, tan-
covalo, štrngalo, stiskalo sa a aj inšô.... a veľ-
mi mila spolocnosť bula všadi na okolo. Po-
tom sa začala zabava v miestnom kulturňaku, 
čo bulo od nas asi 40 metrov. Tak sme sa kus 
preriedili. Ľudovkari ostali s nami a modernis-
ti isli na zabavu na elektricku hudbu. A tá tiež 
hrala paradne. Takto po biede sme sa premo-
tali až do odchodu autobusa, co bulo asi o po-
unoci. To slovo „ premotali“ nemôžem viac ro-
zoberať, ľebo to je každoho vec, kto kde a s kim. 
No nie? Paľenki sa nam zasaj zvišilo, ľebo sam 
som nevladal šitko popiť a ostatni buli väčšinou 
abstinenti, čo nekcu paľenku(nahať). Nuž čo, 
nemam sa preco pred ľudmi pretvarovať. Vipiť 
si čas od času do naladi nie je hanba, ale ro-
biť pri tom somarini to je hanba. To sa šietkje 
lômi od Polomi o čom bi znau aj sofer pove-
dať, že aki lôm sme nahali v autobuse. O ďa-
ľšom učinkovaní Breziniek na rôznich sloven-
skich podiach budete priebezne informovani. 

S pozdravom ujo Tuli

Narodení:  Tkáčiková Liliana, Osloboditeľov 2
Prihlásení: Ing. Tabernaus Marek, Sama Chalupku 3
                  Ing. Mišková Zdenka, Komenského 122
Odhlásení: Rusnák Peter, Železničná 16
                  Rusnáková Anna, Železničná 16
                  Rusnáková Timea, Železničná 16
                  Rusnák Róbert, Železničná 16
                  Rusnáková Lenka, Železničná 16
                  Omastová Renáta, SNP 131
                  Oceľová Miroslava, Ždiarska 25
                  JUDr. Saksa Ľubomír, Kaštieľna 24
Zomretí:    Danieličová Emília, Komenského 66 – 82 rokov
                 Oceľ Ján, Sládkovičova 8 – 56 rokov
                 Ďurčenková Agnesa, Komenského 37 – 89 rokov

Počet obyvateľov k 31.7.2009 – 3030

Švidraňová Mária, Bernolákova 32 – 90 rokov
Brozmanová Mária, Sama Chalupku 27 – 91 rokov

Švidraň František, Ždiarska 57 – 91 rokov
Obrtancová Magdaléna, Nálepkova 21 – 80 rokov

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.

Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte
veľa zdravia do ďalších rokov života.

   Dobrovoľný hasičský zbor Polomka nezaháľa a v uplynulom 
období sa zúčastnil niekoľkých súťaží. Okresné kolo previerok 
pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov okresu Brezno sa 
uskutočnilo 14. júna 2009 u nás v Polomke. Zúčastnilo sa ho 38 
družstiev z toho 8 družstiev ženských. Spomedzi  všetkých sú-
ťažných družstiev sa naši hasiči umiestnili na druhom mieste, čo 
je bezpochyby veľký úspech. Požiarny útok si vyskúšali aj v sťa-
žených podmienkach a to na nočnej súťaži 18. júla 2009. Nesťa-
žili im to len nočné podmienky, ale aj poriadna búrka, ktorá sa 
v tú noc prehnala cez Polomku. Pätnásť družstiev sa popaso-
valo aj s prírodným živlom. Veď sú dáki chlapi. Smolu mali naši 
aj s technikou. Po jej zlyhaní boli diskvalifikovaní. Nočnú súťaž 
pripravili polomskí hasiči v spolupráci s obcou Polomka, stra-
nou Smer- DS a prvou rozvojovou a vidieckou agentúrou Brez-
no. Všetkým podporovateľom úprimne ďakujeme.
   Pán Kohút techniku opravil, a tak sa mohli naši hasiči pred-
viesť 25. júla 2009 na pohárovej súťaži o Putovný pohár staros-
tu obce Čierny Balog. Tam svoje nacvičené zručnosti zúroči-
li, pohár obhájili, a tak znova ostáva v Polomke. Nedali sa za-
hanbiť ani v Polome, kde porazili Gemerskú Polomu a Polomu.
František Bučko

Naši hasiči

Rozhodnutím ÚRSO číslo 0118/2009/V je pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. stanove-
ná cena vodného a stočného od 9.7.2009  do 31.12.2009 nasledovne:
-   Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom - 0,9313 eura/m3

-   Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou - 0,8764 eura/m3

   Cena vodného a stočného bola zvýšená z dôvodu zvýšených nákladov na údržbu rozsiahlej vodárenskej in-
fraštruktúry a zvýšenie cien predstavuje cca. 27 centov pre štvorčlennú rodinu na mesiac. 
Napriek tomu, že regulovaný subjekt (StVPS, a.s.) vykonal v predchádzajúcich obdobiach opatrenia na znižova-
nie nákladov, čo sa prejavilo takmer vo všetkých položkách kalkulácie oprávnených nákladov, nemohol ovplyvniť 
nárast nákladov na energie, vybrané služby súvisiace s plnením povinností vyplývajúcich regulovanému subjektu 
z platných legislatívnych predpisov a v dôsledku značne opotrebovaného starnúceho vodohospodárskeho majet-
ku nemohol zabrániť nárastu nákladov na opravy a údržbu rozvodných vodovodných a kanalizačných sietí a sú-
visiacich vodohospodárskych zariadení, a to aj s ohľadom na rastúci počet  odstraňovaných porúch v rámci roka. 
Tento ekonomický parameter  vstupujúci do výpočtu ceny má priamy vplyv na výšku ceny.
   Aktuálne ceny budú odberateľom fakturované po realizácii mimoriadnych odpočtov, ktoré začala StVPS, a.s. re-
alizovať od 9.7.2009.

Ing. Mária Vicianová, riaditeľ obchodného úseku  StVPS, a.s.

– písanô polômskou slovenčinou

Lômi od Polomi

Cena vody pre rok 2009
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   Sobota 11. júl 2009 10,00 hod 
doobeda a  už sme sa pohýna-
li do Detvi, na autobuse čo vie-
dol Marián Bolfa a toho ešte di-
rigoval koma,  policajt z  pova-
ľovania, Jano Ďurčenka – záru-
ka bezpečnej dopravi na našich 
cestách. V  duchu pitného re-
žimu sa zase už pred Breznom 
otvorila fľaška „ a  vari po jed-
nom“. Ale musím povedať, že sa 
veľa nepilo. Už zname, že teraz 
keď sme medzi 15 timi najlepši-
mi súbormi na Slovensku a vša-
de nás volajú, ta sa treba kušťok 
opanovať. A  do Detvi sme išli 
s novim programom,, Rukovač-
ka“, čo aj doma sme ho len raz 
uviedli. V Detve pálilo slnko ako 
na úkol, veď na to budú spomí-
nať tí, čo ich pripálilo a ostali pri-
pálení. Predsa je to len iný kraj, 
nižšie položený. Tak po vipočutí 
základných časových prikázaní, 
sme sa rozpŕchli popri stánkoch 
s  ľudovými výrobkami, ktorých 
tam bolo ako na Ondrejskom 
jarmoku v  Brezne. Po rýchlej 

Detva
Písanô hovorovou poluomčinou – tak po našom

obhliadke areálu, žebi sme ve-
deli, kde sa budeme pohibovať 
v  noci pod vplivom toho 40% 
noho, sme mali o 12.30 priesto-
rovku na amfíku. 
   Éééj, ale za amfík. Javisko ve-

likô jak letisko, darmo na takom 
sme ešte nebuli. Prichádzalo sa 
samíma podchodmi, nadchod-
mi a menšíma schodíkami, viač-
šíma schodíkami cez chodzja-

kie lafi, ako drelej sa po takich 
jazdilo s  furikami na stavbach 
s betonom a maltou. Po bokoch 
nastavianje chocjakie humna, 
chižki, pitvorce, hajlovi. Aj mi 
zme z  takoho pitvorca nastu-
povali. Po priestorovke sme išli 
na obed, na pivko, preobliecť sa 
a  o  17.00 sa začínal hlavný ve-
černý program, no ale čakalo sa 
ešte na prezidenta a tak sa meš-

kalo. Režisér programu Igor Ko-
vačovič nás zaradil na koniec 
celého programu ako zlatý kli-
nec, čo si mislím bol dobrý ná-
pad., lebo na naše kroje a hlav-

ne ženské tam nemali ani je-
den zo zúčastnených folklór-
nich skupín. Detva nie je súťaž-
ná prehliadka folklóru a bolo to 
aj cítiť. Všetci uvolnení v poho-
de. Pred nami účinkovali skupi-
ni, čo sme ich poznali už z kraj-
ských súťaží aj z Mikuláša a po-
slední sme išli mi Brezinki. Už 
pri príchode na javisko nás ví-
tal slabý potlesk. A ak môže biť 
potlesk prejavom úrovne kvali-
ti predstavenia, tak mi sme po 
skončení zožali taký potlesk, že 
sa mne osobne podlamovali ko-
lená, a  to som mal vipitô len 4 
šťamprlíki a  dve piva. Ale fakt, 
keď sme na záver nášho progra-
mu zaspievali poslednú slohu 
„ Zbohom otec, zbohom mať, 
zbohom sestra, zbohom brat 
atď, tak zaburácal taký potlesk, 
že nám bolo ľúto, že tí pred 
nami nemali ani polovicu z  tej 
diváckej vďaki. Takže „ DETVA“ 
dopadla nad očakávanie dob-
re. Potom ja (Tuli) a Maňo (Sej-
kuľ) Lihan (- ako bolo v minu-
lom čísle uvedené -Ing. Mari-
án Lihan, samostatný referent 
propagácie a  vzťahov s  verej-
nosťou, Univerzita Mateja Bela, 
Banská Bistrica), sme si ani ne-

užili nočnej zábavi, o kotrej sme 
predpokladali, že bude výbor-
ná, lebo sme museli uháňať na 
osobnom aute (pána inžiniera) 
do Polomki, abi sme mohli po-
tešiť ľudí u nás doma a to v štý-
le countri na zabave po rodeu. 
Ostatní z Detvi sa ustanovili do-
mov o  druhej hodine rannej 
umolestovaní, bez palenki bo 
Tuliho tam nebulo. A teraz buď-
te mudri z  toho ... Tuli neostav 
a paľenka tiež nie?! 
   Ja keď som prišou na hrisko, 
mislel som, že vchádzam do vi-
svieteného Las Vegas (musel sa 
Barnoš kušťičok pochlapiť, a čo 
potom keď sa viac pochlapí?). 
Mislím, že zábava do rána pre-
biehala dobre ako každý rok 
a  hlavne to bolo umocnené 
tým, že bolo dostatok piva a je-
diva, kofoli a liehovín, šitko pek-
ne chladenuo, žiadne dluhie 
šori, tu sa zas museli pochlapiť 
organizátori z obecného úradu. 
A  že vraj, čo som poču, to tak 
šlapalo od rana.   
   Prišou som sice kuśťok ne-
skorśi, ak môžete odpustite mi, 
ale nedá sa naraz buť aj v Det-
ve aj doma. 

Milan Šuchaň – Tuli s pozdravom
 

Polomský deň
(Dokonč. zo str. 1)

vyhrali vlastne všetci, po ná-
ročnom športe prišla na rad 
kultúra. Domáci samozrejme 

chceli čo najviac zo svojej čin-
nosti a preto program otvori-
li ich deti zo súboru Polomja-
tá. Keďže sa Poloma nachá-

dza blízko mesta Sabinov, tak 
ako hosťujúci súbor nechý-
bal Sabinovčan. Predstavil sa 
aj domáci súbor, súbor z Ge-

merskej Polomy a samozrej-
me naše Brezinky. Pripravili 
si ukážky z programov Priad-
ky a Rukovačka. Naši mla-

dí predviedli aj vyčerpávajúce 
tance. Ich rýchle a dynamické 
dupáky spolu s ostatným na-
ším programom pomohli vy-
burcovať divákov k spontán-
nemu aplauzu. Nadšenci fol-
klóru obdivne prijali vystúpenie 
Sabinovčana. Úžasná hudba, 

choreografia, taneč-
né výkony a spevy 
si prirodzene vynú-
tili uznanie. Po ozaj 
bohatom programe 
sa po technickej pre-
stávke začala zába-
va v sále kultúrneho 
domu. Svoju apara-
túru si rozložila sku-
pina Ružo-
v ý  p a n -
ter a svo-
jou produk-
ciou moder-
ných pies-
n í ,  ľ u d o -
vých piesní  
a evergre-
enov, roz-
t a n c o v a -

la všetkých v sále. Aj 
my sme si zatancova-
li, a tak sme s dobrým 
pocitom ukončili našu 
návštevu v Polome. 
Naši súboristi hudbou 
a spevom zabáva-

li ľudí pre kultúrnym 
domom. Pristavo-
vali sa pri nich ľudia, 
ktorí si chceli spolu 
s nimi zaspievať ľu-
dové piesne nielen 
z Horehronia. Čas 
pokročil a nás ča-
kala ešte dlhá ces-
ta domov. Rozlúčili 
sme sa s hostiteľmi, 
poďakovali za krás-
ny spoločne stráve-
ný deň. Dovidenia 

o rok v Gemerskej Polome. 
Na záver sa chcem poďako-
vať všetkým účastníkom našej 
výpravy, súboristom, športov-
com a hasičom za skvelú re-
prezentáciu našej obce. Sme 
radi, že máme v Polomke ľudí, 
na ktorých sa môžeme spo-
ľahnúť, že vždy ochotne a naj-
lepšie ako vedia budú repre-
zentovať našu obec.

Diana
Ďurčenková
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X
Romale 
Dolinka

Vyhon
Vyš.konec

Trešťanice
Kaštieľ 

Štrekari
Niž.konec

Silažnici
Košarky

Body Skore Poradie

Romale 
Dolinka X 7:1 4:2 6:2 3:2 12 20:7 1.
Vyhon

Vyš.konec 1:7 X 5:2 3:1 2:0 9 11:10 2.
Trešťanice

Kaštieľ 2:4 2:5 X 6:4 5:3 6 15:16 3.
Štrekari

Niž.konec 2:6 1:3 4:6 X 4:4 1:0 2 11:19 4.
Silažnici
Košarky 2:3 0:2 3:5 4:4 0:1 X 1 9:14 5.

   Pri drezúrnych disciplínach 
(Trail, Western pleasure) je dô-
ležitá poslušnosť koňa a ume-
nie jazdca ho ovládať. Pri rých-
lostných (Pole bendinng, Barel 
race) samozrejme rýchlosť koňa 
a schopnosť jazdca manévrovať 

s koníkom pomedzi slalomové 
tyče a sudy. Pracovné disciplí-
ny (Lasovanie, Catlle penning, 
Team penning) sú s dobytkom. 
Vyžadujú si šikovnosť jazdca a 
úplné ovládanie koňa na chyte-
nie teľaťa do lasa alebo oddele-

   Futbaloví nadšenci v Po-
lomke, mladší aj starší sa roz-
hodli zorganizovať pouličný 
futbalový turnaj. A to 19. júla 
2009 na multifunkčnom ihris-
ku. Družstvá sa z prihlásených 
účastníkov formovali podľa 
bydliska. A tak vzniklo družstvo 
Silážnici Košarky, Štrekári Niž-
ný konec, Trešťanice Kaštieľ, 
Výhon Vyšný konec a Romalie 
Dolinka. Turnaj sa hral systé-
mom každý s každým po 10 mi-
nút. Po urputných bojoch sa ví-
ťazným družstvom stali Romalie 
Dolinka. Druhý skončili Výhon 
Vyšný konec, tretí Trešťani-
ce Kaštieľ, štvrtí Štrekári Nižný 
konec a piati Silážnici Košarky. 
   Víťazom boli prisľúbené úde-
né kolená, ale z dôvodu eko-
nomickej krízy si budú mu-
sieť vystačiť so svojimi. Keď-
že vyhrali, asi ich majú najlep-
šie. Ich víťazstvo bolo ozaj za-
slúžené, nakoľko počas turnaja 
dali súperom spolu 20 gólov, 
ako v extra lige. O občerstve-
nie zúčastneným futbalistom 

Pouličný futbalový turnajVyžrebovanie Majstrovských futbalových zápasov
II. B Trieda MUŽI

2. kolo 16.08.2009 o 16:00 hod.   
D. Lehota – Polomka

3. kolo 23.08.2009 o 16:00 hod.
Polomka – P. Polhora4.kolo 

30.08.2009 o 16:00 hod.
Polomka – Nemecká

27. kolo 01.09.2009 o 15:30 hod.
Šumiac – Polomka

5. kolo 06.09.2009 o 15:30 hod.
H. Lehota – Polomka

6. kolo 13.09.2009 o 15:30 hod.
Polomka – Závadka

7. kolo 20.09.2009 o 15:00 hod.
voľno – Polomka

8. kolo 27.09.2009 o 15:00 hod.
Polomka – Pohorelá

9. kolo 04.10.2009 o 14:30 hod.
Šumiac – Polomka

10. kolo 11.10.2009 o 14:30 hod.
Telgárt – Polomka S

11. kolo 18.10.2009 o 14:00 hod.
Polomka – D. Lehota

12. kolo 25.10.2009 o 14:00 hod.
P. Polhora – Polomka
13. kolo 01.11.2009 o 13:30 hod.
Nemecká – Polomka 
Telgárt – Sobota (UHČ)

I. Trieda DORAST
1. kolo 09.08.2009 o 14:00 hod.

Braväcovo – Polomka S 16:30
2. kolo 16.08.2009 o 13:30 hod. 

Polomka – Bacúch S 16:00
3. kolo 23.08.2009 o 13:30 hod.

Kremnička – Polomka 14:00
4. kolo 30.08.2009 o 13:30 hod.

Polomka – Sásová S 16:00 
5. kolo 06.09.2009 o 13:00 hod.

MFK B. Bystrica B – Polomka ihr. 
Radvaň 15:30

6. kolo 13.09.2009 o 13:00 hod.
Ľubietová – Polomka S 15:30

7. kolo 20.09.2009 o 12:30 hod.
Polomka – Priechod S 15:00

8. kolo 04.10.2009 o 12:00 hod.
Polomka – Braväcovo S 15:00

9. kolo 11.10.2009 o 12:00 hod.
Bacúch – Polomka ihr. Beňuš

10. kolo 18.10.2009 o 11:30 hod.
Polomka – Kremnička S 14:30
Bacúch: ihr. Beňuš 
MFK B. Bystrca B: ihr. Radvaň UHČ 
dospelých 
Polomka, Ľubietová, Braväcovo: So-
bota UHČ dospelých
Kremnička: Nedeľa 14:00 hod.
Sásová: Nedeľa 10.00 hod.

však bolo postarané. Výsledky 
zápasov v tabuľke. Druhé kolo 

sa uskutoční podľa dohovoru. 
Jozef Buvala

nie teľaťa od stáda a následné 
zahnanie do ohrady. Nie vždy 
sa to podarí a aj šťastena musí 
pri súťažnej dvojici stáť. Zále-
ží aj od rýchlosti a inštinktu te-
liat, aby sa nedali len tak ľahko 
chytiť. Preteky vyžadujú 21 ku-

sov teliat a sme povďační pred-
sedovi družstva AgroPohorelá 
pánovi Jozefovi Tlučákovi za 
ochotu nám ich zapožičať. Bez 
nich by rodeo nebolo rodeom.
   Počasie sa nám tento rok 
vydarilo. Bolo slnečno, aj pod 

   Polomský western sa 11. 7. 2009 u nás konal už po desiaty  krát. Pretekov 
sa zúčastnilo 22 súťažných dvojíc (jazdec a kôň), ktorí štartovali striedavo 
v drezúrnych, rýchlostných a pracovných disciplínach.

mrakom, dážď nás obišiel, a tak 
si podujatie vychutnávali jazdci 
i diváci. Hladký priebeh a pri-
pravenosť akcie potvrdil aj roz-
hodcovský zbor zo Slovenskej 
asociácie weternu, ridingu a ro-
dea. Hlavný rozhodca, technic-

ký delegát a ringste-
ward spísali s riadi-
teľom pretekov sta-
rostom Ing. Jánom 
Lihanom závereč-
nú hodnotiacu sprá-
vu, v ktorej najvyšší-
mi známkami vyjad-
rili spokojnosť s Po-
lomským westernom.
Počas podujatia sme 
mali tú česť priví-
tať vzácnu návštevu. 
Svojou prítomnos-
ťou nás poctili: pod-
predseda NR SR p. 
Ing. Milan Hort, po-
slanec NR SR p. Ing. 
Jozef Mikuš, správ-
ca farnosti v Polomke 
p. dekan Jozef Pa-
lušák, správca far-

nosti v Závadke nad Hronom 
p. Pavel Bodnár a starosta obce 
Heľpa p. Jozef Fillo. Pán posla-
nec Jozef Mikuš sa podujal de-
korovať víťazov rýchlostnej dis-
ciplíny. Pre jazdcov to bola poc-
ta a pre pána poslanca takmer 

nehoda. Aj koníky prežívali sú-
ťažné napätie a niektoré boli už 
pri dekorovaní trochu nervóz-
ne. Našťastie to dopadlo dob-
re a bez ujmy na zdraví moh-
la dekorácia a nasledujúca dis-
ciplína pokračovať. Popoludnie 
pri zaujímavých disciplínach s 
dobytkom ubehlo veľmi rýchlo. 
Počasie vydržalo a tak nič ne-

bránilo TULIBANDE, aby nás 
do rána bieleho zabávala coun-
try produkciou. Na záver sa ch-
cem poďakovať všetkým, kto-
rí sa zúčastnili prác na prípra-
ve a priebehu rodea. Aj vďaka 
nim bolo desiate rodeo v Po-
lomke úspešné. 

Diana Ďurčenková


