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Na Radvanskom
jarmoku
Nositelia tradícií
Horehron,
Horehron...
Odprevadili sme leto
Hasičská sezóna

Drahý náš duchovný otče!
Svätým požehnaním je pre nás matka Zem.
Bohatstvo jej darov nás zhromaždilo sem.
Pán – riaditeľ zeme, neba i vesmíru
rozozvučal u nás ešte inú lýru.
S úctou sme vítali sviatok archanjelský –
29. september – deň pre nás sviatočný.
Veď archanjel Michal je Boží služobník,
by už nezahynul tohoto sveta nik.
S radosťou slávime svätého Michala,
s jeho menom kňaza nám moc Božia dala.
Vo svete temnosti a plného bludu
nech je múdrosť kňaza svetlom jeho ľudu.
Nech poznáme Pravdu a radosť duchovnú,
ktoré osvetľujú nám cestu tajomnú.
S nerozdeleným srdcom slúžite Pánovi,
vo viere Kristovej sa človek obnoví.
Ste zástupca Krista, Hlavy Cirkvi, čo je stála,
v trojitom poslaní kňaza, proroka i kráľa.
Keď je vaše kňazstvo láska srdca Ježišovho,
vstúpili ste s úctou i do života nášho.
Všetci si ceníme prácu a obetu,
čo s láskou činíte pre našu osvetu.
Prijmite si od nás pozdrav, lásku našu,
veď všetko konáte len pre našu spásu.
Buďte stále šťastný tu pri našom stáde,
nech vám Božia ruka pomáha vždy všade.
I z kraja rodného, kde máte korene
lúče milosrdné začiatkom jesene
nech pohládzajú Vás i Vašu matku,
nech Vám sväté nebo dá odmenu sladkú,
zdravie, pokoj, šťastie, úspech pri vodcovstve
požehnanie Božie v duchovnom otcovstve.

Mária Oceľová

Pracovná ponuka
Reštaurácia Bučnik prijme do zamestnania počas lyžiarskej
sezóny 2015/2016 kuchára/kuchárku, čašníka/čašníčku.
Požiadavky: flexibilata, vyučený v odbore
Info: 0910 954 639

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie
obecného zastupiteľstva na deň:
29. októbra 2015 (štvrtok) o 18,00 hodine (v budove obecného úradu – bočný vchod)
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na
školách v obci
5/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO
6/ Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
7/ Zriadenie obecnej polomskej polície
8/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
9/ Rôzne
10/ Interpelácia a diskusia
11/ Záver

Dožinkový deň
Dožinky sú slávnosť ukončenie žatvy a zberu úrody. V
mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách má
dodnes náboženský charakter. Slávnosť môže zahŕňať
odváženie posledného snopu
z poľa, predanie dožinkového
venca a prianie (vinšovanie)
hospodárovi. Potom nasleduje hostina s hudbou a tancom. Veniec sa schovával v
hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy.
Bez Božieho požehnania
márne sú naše namáhania. A
tak sa 4.10.2015 nedeľu vytvoril sprievod z centra obce
do kostola. Sprievod tvorili
deti, mládež, dospelí a seniori vyobliekaní do slávnostných
krojov. Hasiči v uniformách a
víťazky hasičskej ligovej súťaže s víťazným pohárom,
občania, predstavitelia obce,
poslanci a pracovníci obce
dotvárali dožinkový sprievod.
Veľmi radi sme medzi sebou
privítali už takpovediac nášho
Jozefa Mikuša, čestného občana Polomky, poslanca NR
SR, ktorý si nenechá ujsť príležitosť navštíviť našu obec.
Mládenci niesli symbolický
dožinkový veniec, ktorý sprevádzali mladuchy v parte.
Sprievod viedol krojovaný pár
s tradičným chlebom. Nechýbal ani vyzdobený koník s
vozom, ktorý odviezol naše
rozradostené deti. Za zvukov
slávnostnej hudby sprievod
vstúpil do kostola vyzdobeného plodmi zeme, ktoré nám
Pán požehnal. Aj slávnostná
svätá omša celebrovaná duchovným Michalom Jenčom
bola v duchu ďakovania.

Ďakovania za zdravie, Božie
požehnanie, úrodu a Pánove milosti. Po svätej omši
boli všetci prítomní pozvaní
na malé občerstvenie – agape, ktoré pripravili pracovníci
obce. Ďakujeme družstvu
vlastníkov oviec Polomka,

ktoré na túto slávnosť venovalo ovčí syr.
A tak to vyzerá, keď sa spoja všetky zložky aktívneho života v dedine, že výsledkom
je milé podujatie plné milých
stretnutí a rozhovorov.
D.Ď
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v mesiaci október

Vendelín Pohančaník, Železničná 12, 85 r.
Jolana Buvalová, Osloboditeľov 32, 90 r.
Mária Pohančaníková, Štúrova 110, 91 r.
Mária Šuchaňová, Záhradná 12, 80 r.

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávenkyniam a oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme im ešte veľa veľa rokov spokojného života.

SPOMÍNAME
Len ten, kto stratil koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Odišiel si tíško otec, už nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 23. septembra sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia nášho drahého otca, starého a prastarého otca
Jána Skaloša
S láskou a úctou spomínajú dcéra Anna s rodinou
a syn Vladimír s rodinou.
...
Od života pre seba nič si nežiadal.
Všetko len pre svoje deti a rodinu.
Svoje zlaté srdce celé si nám dal,
večný kľud nech dá Ti Boh za odmenu.
Dňa 20. októbra uplynie 20 smutných rokov čo nás
navždy opustil náš milovaný otec, svokor a starký
Jozef Ďurčenka
S láskou spomínajú syn Ján s manželkou, vnuci
Radko a Janík, dcéra Marta s manželom a vnúčatá Peter a Evka
...
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na polomskom cintoríne spíš svoj večný sen.
Len sviecu horiacu a krásnu kyticu
na hrob Ti môžeme dať
a na krásne prežité roky s tebou spomínať.
Mal si nás rád a chcel si žiť,
ale prišla tá chvíľa a musel si nás opustiť.
Dňa 15. októbra sme si pripomenuli bolestivé 25.
výročia úmrtia nášho drahého
Miroslava Málika
S bolesťou v srdci spomínajú rodičia, manželka,
syn Peter s rodinou, dcéra Katka a brat Ján s manželkou.
...
Jedno srdce na svete sme mali,
čo pre nás bilo a my sme ho milovali.
Aj keby sme ho chceli láskou prebudiť,
neozve sa už nikdy viac.
Dňa 21.októbra si pripomenieme smutné nedožité 35-te narodeniny a 27. decembra uplynie dlhých
19 rokov plných žiaľu a smútku, keď nás opustil
náš milovaný
Marián Skaloš
S boľavou dušou neprestávajú spomínať rodičia, sestry Mirka
a Marcelka s rodinami, starká, rodina Fašková, rodina Sidorová,
rodina Halušková a rod Kantorisová.

Za pánom Cibulom
Tak rýchlo plynie rieky tok,
tok nášho búrlivého Hrona,
kniha sa zapĺňa každý rok
a človek nevie, kedy skoná
a jeho život schovaný,
no spomienkami viazaný
na dielo, ktoré vykonal
a nesmierne ho miloval.
Inšpiráciu k životu
v kraji nachádzal rodnom
a zložil nejednu nôtu
i dnes sa spievajú o ňom.
Brezinky, zelený hájiček,
možno-Kamenný chodníčekho spojil s jeho milou –
kráľovnou srdca Milkou.
Založil súbor Brezinky,
ktoré sú stále zelené
uprostred zimy jesene,

i vtedy, keď sa stmieva.
Dosky, čo znamenajú svet,
polieval ako nežný kvet,
v jeho réžii ožili
i tí, čo česť a slávu dobyli.
Čas si pomaly berie
posledných jednotárov,
nik o tom iste nevie,
koľko mal v duši darov.
Život zasvätil obchodu,
vyvíjal veľkú ochotu
pre jeho rozvíjanie,
pre jeho budovanie.
Tak nech sa nesú dolinou
jeho prekrásne melódie,
pieseň zostane vždy milou,
čo spolu s Hronom splynie.
Pán Cibula, vďaka od nás,
prosíme nebo za vás,
nech vás odmení vo večnosti
za vaše dielo v časnosti.

Mária Oceľová
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Tradičná odpustová slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie
V predvečer sviatku Sedembolestnej Panny Márie na
sviatok Povýšenia svätého kríža vo farskom kostole Jána
Krstiteľa bola vysluhovaná svätá omša duchovným otcom ICLIc. Michalom Jenčom.
15. septembra na sviatok com z Polomky i Bacúcha, nášSedembolestnej Panny Márie mu organistovi Ervínovi Martisa pri Kaplnke Sedembolestnej nellimu a jeho manželke pani
Panny Márie konala odpustová Anne Martinelliovej za pôsobislávnosť za bohatej účasti ve- vé zaspievanie žalmov, pánovi
riacich našej farnosti a veriacich kostolníkovi Jánovi Skalošovi,
z okolitých obcí predovšetkým z pani kostolníčke Jolane BrozBacúcha.
manovej, miništrantom, vernéSvätú omšu vysluhoval veľa- mu spevokolu, všetkým zúčastdôstojný duchovný otec ICLic. neným, organizátorom a realiMichal Jenča v koncelebrácii zátorom prípravy predovšetkým
s veľadôstojným duchovným pani Elene Švidraňovej, ktorá i
otcom Mgr. Pavlom Pribulom z napriek osobným ťažkostiam
Bacúcha. Pri jeho kázni sme sa dokázala zorganizovať úpravu
zamýšľali nad súvislosťami života so životom Matky Bolestnej
i nad dejinným vývojom slovenského národa.
Odpustové spoločenstvo s dojatím, láskou i vierou prežívalo
krásnu slávnosť, ktorú podporilo i priaznivé počasie, keď pred
ukončením slávnostnej homílie,
obetný stôl a veriacich pozdravili jasné a teplé slnečné lúče.
V závere verní farníci úprimne
a srdečne zablahoželali duchovnému otcovi Michalovi Jenčovi k
jeho 58. narodeninám. Osobitná
vďaka za priebeh odpustovej
slávnosti patrí duchovným ot-

areálu Kaplnky Sedembolestnej
Panny Márie, ba i sama priložila
svojou činnosťou ruku k dielu,
okrem iného i k vkusnej výzdobe prostredia. Nezabudli sme
ani na pána Mariána Kaštana,
ktorý sa nebál nepokosenej
trávy a svojou kosou sprístupnil terén pre dôstojný priebeh
slávnosti.
Vďačíme Matke Bolestnej
za všetky vyprosované milosti
a prosíme ju, aby z výšin nebies
zhliadla a vyprosovala milosti
všetkým tým, ktorí podporujú
tradíciu sviatku našej patrónky
Slovenska.
Mária Oceľová

Drahý náš duchovný otče!
Vo sviatok Matky Bolestnej
patrónky našej slovenskej
vzdávame chválu, vďaku Pánu
za službu pre nás nebom danú.
V svätej osobe Krista Hlavy
tu na základe sviatosti
kňazstvo služobné z radosti
Vy pre nás s láskou konáte,
tak i sám seba rozdávate.
Modlitby Cirkvi je pravda istá,
sú neoddeliteľné od modlitby Krista,
preto vrelá vďaka, otče duchovný,
v období vašich narodenín
za povzbudivé i posvätné slová,
za sprostredkovanie, čo dáva zmluva nová,
za prinášanie eucharistickej obety,

veď niet nad ňu vyššej osvety.
Len kultúrou Krista Pána
sa nám pootvorí nebeská brána.
S vďakou, pokorou nebo prosíme
za Vaše zdravie, Božiu lásku,
všetci sa vrúcne modlíme,
nech Pán požehná Vašu matku
za jej vzácny dar pre našu farnosť.
Nech Vás vždy stretá úspech, radosť
vo svetle Pravdy v každom čase
v bezpečí sveta v Božom jase.
Duchovnému otcovi Michalovi Jenčovi
k 58. narodeninám v mene veriacich.

Na Radvanskom jarmoku
Mesto Banská Bystrica v tomto roku oslávilo 760. výročie
udelenia mestských privilégií
a v duchu spomienky na túto
pamätnú udalosť sa niesli aj
tohtoročné mestské oslavy na
358. Radvanskom jarmoku.
Súčasťou jarmočných osláv
bol aj tento rok trh ľudových
remesiel, nechýbali ani tradičné kolotoče, divadielko pre
deti, folklórne a iné zaujímavé programy, zamerané na
ľudové tradície. V sobotu 12.
9. dopoludnia sa uskutočnil
každoročný detský folklórny
festival Na baňu klopajú, súčasťou ktorého boli aj deti z
DFS Brezinky. Spolu s bystrickými súbormi dotvárali jarmočnú atmosféru na námestí
a našimi hrami, piesňami a

sólo spevom Julianky a Lilianky spestrili detský program,
na ktorý dohliadal Matúš
Druga. Vydarené vystúpenie,
ktoré umocnilo slnečné poča-

Mária Oceľová
sie a dobrá nálada nás sprevádzala počas celého dňa aj
na spomenutých kolotočoch,
divadielku či na jarmočnom
nákupe. Unavení, ale spokojní
sme zakončili našu jarmočnú
misiu.
M. Pisárová
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Nositelia tradícií
je prehliadka folklórnych skupín, ktorá má za cieľ predstaviť práve výsledky ich práce. Zároveň sa snaží podnietiť dedinské folklórne skupiny k vyhľadávaniu a rekonštruovaniu neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a k ich tvorivému spracovaniu do scénických výstupov.
Súťažná prehliadka Banskobystrického kraja sa konala
27.9.2015 v Dobrej Nive, kde
o postup do celoštátnej súťaže
bojovali kolektívy z Čierneho
Balogu, Bobrej Nivy, Prenčova,
Zvolenskej Slatiny, Vidinej a
Polomky. Jednotlivé kolektívy
boli zaradené do bronzového,
strieborného a zlatého pásma.
Laureátom krajskej prehliadky
sa stal náš kolektív s progra-

Tradičná ľudová kultúra a folklór
Slovenska tvoria bohatú klenotnicu
jedinečných a pôvodných kultúrnych javov a prejavov, ktoré vznikali a prežívali hlavne vo vidieckom
prostredí a šírili sa ústnym podaním
z generácie na generáciu. V tejto
klenotnici sú zastúpené zvyky a
obrady viažuce sa k rôznym životným a kalendárnym etapám, tradičné ľudové piesne, hudba, tanec,
divadlo, rozprávky, príslovia, porekadlá, remeslá, odev, strava, staviteľstvo, architektúra a množstvo
ďalších hmotných i nehmotných
prejavov, ktoré majú v každej lokalite a regióne svoj osobitý kolorit,
Horehronie nevynímajúc.
Posolstvo sobotňajšieho dňa

movým číslom V zale na Poľackovej. Keď sme pred pár rokmi
toto číslo pripravovali, ani sme
netušili, aký úspech budeme s
ním mať nielen u poroty, ale aj
u divákov. A že je obľúbeným aj
pre nás, tanečníkov, o tom netreba ani hovoriť. A tak v rámci
celoslovenskej prehliadky sme
mali možnosť predviesť ,,našu
Poľackovu“ a po šiestich rokoch
byť znovu medzi najlepšími ko-

lektívmi celého Slovenska.
Dolná Súča v dňoch 3.a
4.10.2015 hostila 10 kolektívov
z Jelenca, Hlohovca, Papradna, Raslavíc, Hvozdníc, Liptovských Sliačov, Gemerskej
Polomy, Parchovian, Čaklova
a našej Polomky. V sobotu
ráno sa teda začala naša cesta za slávou. Po nevyhnutných
prípravách na vystúpenie bola
prehliadka slávnostne otvorená.
Jednotlivé kolektívy boli rozdelené do dvoch skupín, a ako prví
sme mali možnosť účinkovať
práve my. A možno je to dobre,
pretože celú prehliadku sme už
mohli v pokoji sledovať, hodnotiť, porovnávať. Popravde, bolo
čo pozerať, krásne programové pásma naozaj hodné celoslovenskej úrovne. Po súťaži
prišlo pre všetkých uvoľnenie
v podobe spoločnej zábavy,
tanca a spevu. Po presune do
Trenčína, kde sme boli ubytovaní, sme v nedeľu pokračovali. Pre vedúcich bol pripravený

rozborový seminár, na ktorom
porota zhodnotila jednotlivé
programové čísla a poradila
vedúcim, ako ich vylepšiť a
zdokonaliť. Ostatní účinkujúci
sa mohli zúčastniť svätej omše,
po ktorej bol koncert FSk Javorníček. No a chýlilo sa k záveru.
Po obede už len príprava na
Galaprogram a netrpezlivo očakávané vyhlásenie výsledkov. V
striebornom pásme sa umiestnili FSk z Čaklova, Jelenca, Liptovských Sliačov a Hlohovca.
Zlaté pásmo získali FSk z Polomky, Hvozdníc, Parchovian,
Papradna, Raslavíc a Gemerskej Polomy. Gemerská Poloma sa zároveň stala laureátom

HOREHRON, HOREHRON,
TY KRÁSNY HOREHRON

Ďakujeme vám Brezinky, chlopi z Heľpy, Závačan, Bacúšan, Šumiačan a Kraľova Hoľa,
zaznievalo na konci leta najmä na facebooku, ale aj pri rozhovoroch medzi ľuďmi o jednom
veľmi úspešnom kultúrno-spoločenskom podujatí. Spolok pre obnovu kultúry a tradícií BREZINKY dňa 29. 8. 2015 v spolupráci s folklórnou skupinou Brezinky, Obcou Polomka a Stredoslovenským osvetovým strediskom realizovali s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
projekt pod názvom „Horehron, Horehron, ty krásny Horehron“. Bez akýchkoľvek výčitiek by
som mohol hodnotiť toto podujatie ako festival tradičnej ľudovej kultúry Horehronia.
javiskového prejavu na večernom zúčastniť sa rôznych aktivít, ako mie na vlastných tradícigalaprograme. Predovšetkým išlo boli tvorivé dielne, tanečná škola, ách a postavili sa na čelo
o deň plný dobrej nálady, diskusií, súťaže, mohol vidieť a vyskúšať si obnovy a udržiavania
spevu a krásnej ľudovej hudby, či prácu rezbára, hrnčiara, medov- duchovných hodnôt svonadviazania nových a upevňova- nikára, ochranára prírody, záchra- jej dediny.
nie existujúcich nára a pod. Účastník podujatia sa
Dnes nestačí byť len
priateľstiev. V mohol zúčastniť vystúpení hostí duchom s týmito myšpriebehu celého a malých zlatých slávikov. V nepo- lienkami, nevyhnutným
dňa mohol kto- slednom rade sa mohol zúčastniť je deklarovať svoj porýkoľvek účast- galaprogramu a ľudovej zábavy.
stoj, byť pri tom, keď sa
ník podujatia
Na podujatí sa podieľalo viac ako kultúrne hodnoty dediny
vidieť prípravu 250 ľudí z Horehronia. Každému zachovávajú a ďalej roza ochutnať z z nich patrí veľká vďaka. Avšak na víjajú. Dedina bez samotradičných je- tomto mieste musím vyjadriť svoje správnej životaschopdál jednotlivých prekvapenie z malej účasti návštev- nosti a kultúrneho sebavedomia
zúčastnených níkom počas celého dňa, okrem ga- i keď zostane na mape Slovenska,
obcí Horehro- laprogramu. Mrzí ma, že veľa ľudí neostane ľudskou hodnotou.
nespočívalo iba v prezentácii nia, vidieť výstavu ľudového odevu zvykne kritizovať, že na Polomke
Vážené tetušky a ujčokovia, žefolklórnych skupín jednotlivých jednotlivých obcí, vidieť ľudovo his- sa nič nedeje, ale ak sa pripraví ničky a chlopi, ako aj dievčence
obcí Horehronia prostredníctvom torickú videoprojekciu o Horehroní, akákoľvek akcia, účastníkmi sú a mládenci, ktorí ste sa akýmkoľvek
skôr ľudia z iných obcí. Následne spôsobom podieľali na realizácii
sa začne hovoriť, že o akcii nikto jedinečného podujatia, dovoľte mi,
neinformoval, že sme vôbec o akcii
september 2015
nepočuli a rôzne ďalšie výhovorky. Tu asi platí to staré, ale
Narodení: Harvanová Vanesa, Hronská 37
pravdivé porekadlo: kto chce,
Harvanová Karolína, Hronská 12
hľadá spôsoby, kto nechce,
Prihlásení: Krajčiová –Farská Silvia, Osloboditeľov 4
hľadá dôvody.
Šuchaňová Adriana, Štúrova 81
Každému súdnemu obyvaHorváth Peter, SNP 165
teľovi dediny nie je ľahostajný
Odhlásení: 0
jej osud. Dedina je pamiatkou
Zomretí:
Gordulič Július, SNP 19, 77 r.
našej minulosti, nositeľom
Cibuľa Leopold, Kaštieľna 40, 85 r.
nám vlastných tradícií. UrDivok František, Komenského 92, 72 r.
čite sa zhodneme na tom,
Janásová Eva, Hámor 17, 65 r.
že kultúra dediny nemôže
zaniknúť. Preto mimoriadne
Kohút Jozef, SNP 55, 66 r.
uznanie si zasluhujú tí, ktorí
Vešťúr Ján, Janka Kráľa 38, 67 r.
ostávajú hrdí na svoj pôvod,
Počet obyvateľov k 30.9.2015 - 2987
umocňujú si svoje sebavedo-
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celoštátnej prehliadky. Porota
neudelila bronzové pásmo a vyzdvihla vysokú úroveň všetkých
kolektívov.
Galaprogramom
sme zakončili naše účinkovanie
medzi najlepšími folklórnymi
skupinami Slovenska. Úprimne
sme radi, že titul Laureáta získali práve naši kamaráti z Gemerskej Polomy.
Na záver už len zostáva poďakovať všetkým, ktorí stáli
a pomáhali pri príprave tohto
nášho úspešného programu
a všetkým aktérom za stvárnenie a skvelú reprezentáciu našej
jedinečnej tradície ,,Zaly na Poľackovej“.
Marta Pisárová
aby som vám touto cestou verejne
poďakoval za vašu prácu. Vaše
výkony boli priam hrdinské, pretože v dnešnej zložitej ekonomickej
situácii a uponáhľanej dobe ste si
dokázali nájsť dostatok času na to,
aby ste pripravili a realizovali rôzne
kultúrne vystúpenia či iné aktivity,
ktorými ste robili radosť a spríjemňovali ste celý deň. Osobitné poďakovanie patrí pani Marte Pisárovej,
ktorá bola autorkou obsahovej časti
celého podujatia. Pevne verím, že
v budúcom roku opäť pripravím

projekt, ktorý bude úspešne finančne podporený a že sa nám podarí
realizovať druhý ročník festivalu
ľudovej kultúry Horehronia. Dúfam,
že ak sa projekt podarí realizovať,
bude aj účasť spoluobčanov podstatne vyššia.
doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
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Odprevadili sme leto

Turistický zraz seniorov v Polomke

spolu s tridsiatimi piatimi deťmi a ich rodičmi na podujatí
Zábavný les v sobotu 3. októbra v areáli lyžiarskeho strediska Bučník. Toto podujatie OZ TREND organizovalo po
dlhé roky, najskôr ako podujatie k Medzinárodnému dňu
detí, a keď akcií k MDD pribudlo, presunuli sme Zábavný
les na jeseň, aby rodiny s deťmi mohli prežiť posledné slnečné chvíle v prírode aktívne a zábavne.

V sobotu 26.9.2015 bol pre nás veľmi zaujímavý deň, mali sme
stretnutie horehronských seniorov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch lyžiarskeho strediska Bučnik. Na úvod sa nám prihovorila
pani Anna Ďurčenková a my seniorky z Polomky sme zaspievali
pesničku a všetkých sme privítali. Na tomto podujatí sa zúčastnili
seniori zo Závadky, Bacúcha, Beňuša, Braväcova a my. Títo naši
seniori dostali chuť športovať, čo je veľmi pozitívne. Rozdelili sme
disciplíny a úlohy a preteky sa mohli začať. Kop futbalovej lopty
do bránky, hod loptičkou do diaľky, hod na cieľ, hádzanie šípkami
vštci úspešne zvládli a pri tom sa skvele zabávali. Po ukončení boli z každej disciplíny piati najlepší vyhodnotení a odmenení
malou drobnosťou. Po pretekoch bol na rade kultúrny program.
Každá dedina mala pripravené scénky a pesničky. Po programe
si zúčastnení pochutili na občerstvení a výbornej kapustnici, ktorú navarila pani Anna Čupková. Do organizácie podujatia sa zapojili všetci členovia Jednoty dôchodcov, aby sa naši hostia cítili
v Polomke čo najlepšie. Šikovné ruky našich žien upiekli koláče,
makovníky, štrúdle, ktoré našim hosťom veľmi chutili. Veľmi nás
teší, že sme medzi nami mohli privítať aj hostí, ktorých srdečne
privítala pani predsedníčka Jednoty dôchodcov v Polomke pani
Vierka Kánová. Toto podujatie organizovala, za čo jej patrí srdečná vďaka. Tento náš športový deň dopadol veľmi dobre. Po obede
nasledovala zábava, kde nám do tanca hral Matej Vojtko, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
M.Bolfová

Deti, ale aj dospelí si mohli
vyskúšať svoju fyzickú zdatnosť v pohybových disciplínach, overiť si svoju šikovnosť, či preukázať sa tvorivou
fantáziou.
V tomto roku sme sa rozhodli priniesť opäť niečo

nové. Pozvali sme občianske
združenie VYDRA z Čierneho
Balogu, ktoré spestruje svojimi animačnými programami
pobyt návštevníkom Vydrovskej doliny. Tieto animačné
programy veľmi často zaraďujú aj triedy do svojich kon-

coročných výletov. A tak i deti
v Polomke spoznali Drevorubačský ding (pílenie dreva,
hod kľuchtou do diaľky, zatĺkanie klincov), či Remeselný
dvor, ktorého súčasťou je aj
zdobenie medovníkov na medovníkový domček, alebo sa
zabavili v iných disciplínach.
Za každú zvládnutú úlohu
získali odmenu. Na záver sa
žrebovala tombola o zaujímavé ceny. Na každú vstupenku
sa čosi ušlo a žiadny účastník
neodchádzal s prázdnymi rukami.
Zábavný les – rozlúčka s letom organizovalo občianske
združenie TREND s finančnou podporou Obce Polomka.
Ďakujeme.
M. Heretová

Hasičská sezóna 2015 v skratke
V tejto sezóne sme mali 4 hasičské družstvá, niektoré
sa viac niektoré menej, niektoré úspešne niektoré menej
úspešne zúčastňovali na hasičských súťažiach. K družstvám mužov a juniorov, nám pribudli družstvo žien a družstvo mladých hasičov, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ doplnené
tohtoročnými deviatakmi.
Družstvo mužov v zložení Ja- Jakub Šuchaň, Adrián Kubajkub Kamzík, Matúš Tokár, Aleš da, Dominik Bučko, Michaela
Hereta, Tomáš Tokár, Dávid Kaštanová, Kristián Šandor,
Bučko, Adrián Šandor, Marek Peter Šuchaň, Jozef Nikel sa

Majerčík sa pre pracovné povinnosti zúčastnil len na šiestich súťažiach. ObsadilIdvakrát
piate, raz šieste, raz siedme
miesto na dvoch súťažiach
svoj útok nedokončili. Členovia
mužského družstvá počas sezóny zaskakovali aj v družstve
juniorov, keď sa im nedalo zúčastniť sa všetkým.
Družstvo juniorov v zložení

zúčastnilo na 23 súťažiach,
na ktorých absolvovalo 27 disciplín. Umiestnili sa šesťkrát
na prvom, šesťkrát na druhom,
päťkrát na treťom, raz na štvrtom, dvakrát na piatom, raz
na šiestom, raz na dvanástom mieste, päť útokov sa im
nepodarilo dokončiť. Družstvu
doplnenom o Briana Ďurčenku
a Adriána Berkiho sa podarilo

vyhrať okresného kolo v kategórií dorast a postúpiť na krajské kolo, kde sa umiestnili na
krásnom štvrtom mieste. Toto
družstvo taktiež súťažilo v horehronskej hasičskej lige, kde
celkovo obsadilo druhé miesto.
Družstvo žien v zložení Viktória Zubáková, Vanesa Tokárová, Michaela Kaštanová,
Natalia Maruškinová, Ivana
Tokárová, Kristína Maruškinová, Magdaléna Omastová, Ivana Kubašiaková sa zúčastnilo
15-tich súťaží, kde odsúťažilo
v 22 disciplínach. Celkovo sa
štyrikrát umiestnili na prvom,
trikrát na druhom, osemkrát
na treťom, dvakrát na štvrtom,
raz na piatom, raz na siedmom mieste, tri útoky sa im
nepodarilo dokončiť. Dievčatá
súťažili tento rok prvýkrát v horehronskej hasičskej lige, ktorú
úspešne vyhrali. Teda sú majsterky Horehronia v hasičskom
športe.
Družstvo našich mladších
dorastencov v zložení Maroš
Bošeľa, Tomáš Divok, Denis
Kubajda, Samuel Daniš, Matúš
Homola, Peter Šuchaň, Cyril
Ďurčo, Adrián Ševc sa zúčastnilo piatich súťaží, kde sa raz
umiestnili na treťom, raz na
piatom, dvakrát na siedmom
mieste, jeden útok sa im nepodarilo úspešne dokončiť.
Niekedy nie je dôležité dobré

umiestnenie, ale zúčastniť sa
a dokázať, že sa chceme zdokonaľovať a byť silnou konkurenciu pre starších a skúsenejších... Gratulujem chalanom
k účasti na tých pár súťažiach
a dúfam, že do ďalšej sezóny
sa zdokonalia aby sme mali
nástupcov po našom úspešnom družstve dorastencov,
ktorí dosahujú vekovú hranicu
na vstup do mužskej kategórie.
Zhrnutie v číslach bolo sa
spolu na 26 súťažiach, prešlo
sa 2878 km, minuli sme 776€
na štartovné, 715€ na PHM.
600€ nám preplatila Obec Polomka na štartovnom. Ostatné
finančné zdroje na súťaže a
na zakúpenie novej techniky
a údržbu techniky sme získali
roznosom reklamných letákov
a z 2% zo zaplatenej dane.

Obrovská vďaka patrí Jánovi Kaštanovi, ktorý sa stará a
udržiava našu Francu v dobrej kondícií, pomáha nám,
podporuje nás a má s nami
trpezlivosť. Dušanovi Bošeľovi
za dodávku, bez jeho ochoty
pomôcť by sme sa veľa razy
nemali ako na súťaž dopraviť.
Jankovi Sihelskému s manželkou za benzín do mašiny.
Františkovi Černakovi za obetavú prácu na nočnej hasičskej
súťaži a podporu. Všetkým naším rodičom, ktorí nás v našich
snoch súťažiť podporujú, majú
trpezlivosť, chodia s nami ako
vodiči na súťaže, uvoľňujú nás
z domácich prác. Ďakujeme
Vám, vďaka vašej pomoci si
plníme sny.
Ivana Tokárová

Polomské novinky - mesačník obce Polomka. EV 3258/09. ISSN 1339-0813. Vydáva a distribuuje Obecný úrad Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, IČO: 00313726.
Vychádza do 15. v mesiaci, uzávierka 5. v mesiaci. Sídlo vydavateľa: Obecný úrad, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, tel. 048/6193190, fax 048/6193102, e-mail: kultura@polomka.sk, www.polomka.sk. Redakčná rada: M. Kohútová, D. Ďurčenková, M. Koroncziová, PaedDr. A. Černáková. Grafická úprava a tlač: HLP grafik s.r.o., Brezno.

