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Slovenské národné povstanie je významnou udalosťou v dejinách ľudstva. Prišlo o život mnoho ľudí. Takmer v každej rodine
niekto chýbal. Aj obyvatelia našej obce sa zapojili do povstaleckého hnutia. A preto nesmieme zabudnúť. Dňa 28. augusta sme
si s členmi JDS v Polomke, poslankyňou obecného zastupiteľstva
a pracovníkmi obce pripomenuli tento významný deň nielen pre
históriu ale ako memento budúcnosti.

Všetko najlepšie

,, Skutkami lásky, modlitbou, pripravujeme cestu Pánovi do ľudských sŕdc“.
Pane Ježišu, ďakujeme ti, že máme medzi
sebou kňaza, Tvojho služobníka a správcu
Božích tajomstiev, nášho duchovného
otca, Vdp kanonika ICLIC Michala Jenču.
Náš duchovný otec Michal Jenča oslávil
dňa 16. septembra svoje významné jubileum – 60 rokov života.
Pri tejto príležitosti Vám z úprimného
srdca ďakujeme za Vašu obetavú kňazskú službu, za ľudský prístup
ku každému človeku a za vašu trpezlivosť s nami. Ďakujeme za námahu, ktorú ste vynaložili pri rekonštrukcii farskej budovy, farského kostola a jeho okolia. Obnovili ste aj kaplnku Všetkých Svätých
v cintoríne a teraz obnovujete kaplnku Sv. Jána Nepomuckého.
Ďakujeme.
Do ďalších rokov života Vám od nášho nebeského Otca vyprosujeme pevné zdravie, silu, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého.
Božia láska a starostlivá ochrana Panny Márie nech požehnávajú
Vaše ďalšie kroky i Vašu duchovnú činnosť.
S úctou a vďakou veriaci Vašej farnosti.

Dožinky

Srdečne vás pozývame prežiť slávnostný dožinkový deň,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. októbra 2017.
9.30 – Dožinkový sprievod z centra obce do kostola –
zraz pred Bumbarasom
10.00 – Slávnostná dožinková svätá omša
15.00 - Divadelné predstavenie
Rozmarín
FS Závačan

Pranostika

Kto si ešte pamätá? “Na jeseň sa zemiaky, v Polomke krompaky vyberajú, a to motykami, alebo u gazdov so záprahom sa
vyorávajú pluhmi. Vykopané alebo vyorané sa naberajú do košov, pričom sa roztrieďujú na troje: najmenšie=drobňie sú potom
krmivo pre prasatá, zemiaky strednej veľkosti=saďare sa odkladajú na sadenie a veľké zemiaky sa používajú na prípravu jedál.”
Dr. Podolák, Horehronie I., 1968

Začiatok školského
roka 2017/2018
Horehron, Horehron,
Ty krásny Horehron
Potulky Nížanov
po strednom Slovensku

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona
č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
24. augusta 2017.
Program rokovania :
1/ Otvorenie
2 Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
4/ Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce
za I. polrok 2017 vo výdavkovej a príjmovej časti
a likvidácia pohľadávok
5/ o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za I. polrok 2017
6/1 Vyhliadková veža – Polomské očko
6/2 Odpredaj obecného pozemku
6/3 Schválenie spoluúčasti na projekte
„Zlepšenie kvality života obyvateľov“
6/4 Schválenie spoluúčasti na projekte
„Požiarna zbrojnica Polomka-stavebné
úpravy“
6/5 Schválenie kúpy pozemkov ( Kuriakovo ) pre obec Polomka
7/ Interpelácia a diskusia
8/ Záver
Ospravedlnení : Mgr. Ivana Šándorová
a Roman Bešina. Ostatní poslanci boli
prítomní.
Starosta obce pán Lihan privítal na
zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Podľa
prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov,
čím bolo zasadnutie uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania poveril
Janku Hebeňovú a Dianu Ďurčenkovú,
referentky obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice
z rokovania určil Ing. Ivana Brozmana a doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD.
Starosta obce predložil návrh, aby do
návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Roman Kohút, Ing. Jozef Guzma, Ing.
Vladimír Hrablay. K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia bola
jednomyseľne zvolená.
Správu o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
predložil Ing. Jozef Svetlák, hlavný
kontrolór obce. Skonštatoval, že prijaté
uznesenia boli vzaté na vedomie, alebo
sa schvaľovali a nevyžadovali však dodatočné plnenie. Vykonávala sa kontrolná
činnosť podľa schváleného plánu práce.
Bola zameraná na dodržiavanie finančnej disciplíny a dodržiavania zákonnosti
jednotlivých hospodárskych a účtovných
postupov.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti,
zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I.
polrok 2017 vo výdavkovej a príjmovej
časti a likvidáciu pohľadávok a správu

o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za I. polrok 2017.
Zámer Vyhliadková veža - Polomské
očko predložil Ing. Ján Lihan, starosta
obce. Informoval poslancov, že medzinárodný projekt s maďarskou obcou
Nézsa nebol úspešný a keďže sme museli kúpiť pozemky, vypracovať projektovú dokumentáciu a stálo to nejaké
tie finančné prostriedky, navrhol, aby
sa veža stavala. Prostriedky na to máme
z minulých rokov. urobí sa prieskum trhu
a v subdodávke pre obec Polomka s.r.o.
to urobí najlacnejšia firma. Bude to tá
časť stavebných prác, ktorú my nevieme zrealizovať. Obecné zastupiteľstvo
schválilo výstavbu vyhliadkovej veže –
Polomské očko.
Obecné zastupiteľstvo odročilo prerokovanie bodu predaja obecného pozemku na budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Odporučilo prizvať žiadateľa na budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva za účelom prerokovania
vysporiadania pozemkov.
Ing. Ján Lihan, starosta obce predložil
možnosť čerpania finančných prostriedkov cez projekt zo zdrojov EÚ „ Zlepšenie
kvality života obyvateľov“. Výška celkových výdavkov na projekt je 806 086,14
€, výška spolufinancovania projektu
žiadateľom vo výške 5% je 40 304,30 €.
Jednou z podmienok je prehlásenie, že
obec nepožiadala na tento projekt iné
ministerstvá, čo v súčasnosti spĺňame.
Na druhej strane je skutočnosť, že tohto
času je v miestnej časti Hámor prihlásených k trvalému pobytu 47 obyvateľov.
Ekonomická návratnosť nie je žiadna.
Naša žiadosť na tento projekt môže ísť
aj cez envirofond, ktorý zastrešuje Ministerstvo životného prostredia. Z tohto
fondu určite nemôžme žiadať takúto
výšku finančných prostriedkov. Z minulých rokov envirofond poskytol maximálne 200 000 EUR. V súčasnosti sa ani
nevie, aké zdroje má envirofond.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kvality života
obyvateľov“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom
rozvoja obce, -vybudovanie verejného
vodovodu v miestnej časti Hámor
b) zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Výška celkových výdavkov na projekt
806 086,14 €
Výška celkových oprávnených výdav-

kov na projekt 806 086,14 €
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom vo výške 5% 40 304,30 €.
Spôsob financovania projektu – z vlastných hotovostných zdrojov žiadateľa
Starosta obce informoval poslancov
o úmysle žiadosť o dotáciu projektu „
Požiarna zbrojnica Polomka – stavebné úpravy“ podávaného do výzvy č. VII
Prezídia Hasičského záchranného zboru
2017. Predmetom stavebných úprav
v hasični je kúrenie, zateplenie stropu,
WC na prízemí a dve WC na poschodí,
podlaha a kuchyňa. Sociálne zariadenia
sú rozpočtované vrátane zariaďovaných
predmetov, obkladov, dlažieb, stierok
a malieb. Obecné zastupiteľstvo schválilo
a) predloženie žiadosti o dotáciu projektu „Požiarna zbrojnica Polomka-stavebné úpravy“ podávaného do výzvy č.
VII Prezídia Hasičského a záchranného
zboru 2017
b) zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt 33 163,04 €
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom vo výške 9,53 % 3 163,04 €
Spôsob financovania projektu – z vlastných hotovostných zdrojov žiadateľa.
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu
pozemkov pre obec Polomka od vlastníkov pre vysporiadanie pozemkov v KÚ
Polomka – časť Kuriakovo – určenie I.
stupňa ochranného pásma vodárenského zdroja pre miestnu časť Hámor. Ide
o pozemky zamerané Geometrickým
plánom č. 50855719008/2017 zo dňa 11.5.2017 vypracovaným Ing. Ján Fusek – geodetické práce,
SNP 658/130 POLOMKA. Jedná sa o parcely doterajší stav KN-E č. 5670, KN-E č.
5672, KN- E č. 5681/1 a KN-E č. 5682/1
novovzniknuté parcely KN-C 3230/3,
KN-C-3230/5 a KN—C 3230/6 za 0,25
€ / 1 m2.
V diskusii sa poslanci zaoberali ukončeným výberovým konaním na miesta
terénnych sociálnych pracovníčok, nutnosťou opravy požiarnej nádrže a návrhom prehodnotenia odmeňovania
hlavného kontrolóra, ktorý sa presunul
na budúce zastupiteľstvo.
Starosta obce pán Lihan poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
D.Ď
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august 2017
Narodení: 7, Prihlásení: 2, Odhlásení: 2, Zomretí: 3

Počet obyvateľov k 31. 8. 2017: 2938

Naši jubilanti
Jagerčíková Mária 85 r.
Kantorisová Elena 85 r.
Vernárska Mária
96 r.
Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,

v mesiaci august

Siládiová Jozefa
91 r.
Buvalová Jolana
92 r.
Horváthová Mária 85 r.
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.

SPOMÍNAME
Tak veľmi chcel Janík žiť,
keď zrazu smrť preťala jeho života niť.
Dotĺklo srdiečko jeho mladé,
čože zostalo jeho mame?
Nekonečná bolesť, žiaľ,
prečo nám ho osud vzal?
Potoky sĺz nám po lícach padajú
a pokojný spánok Jankovi želajú.
Dňa 12. septembra uplynulo osemnásť rokov od úmrtia
nášho milovaného
syna, brata a vnuka
Janka Šuleja
S láskou spomínajú
rodičia, sestra s rodinou a starká
Chcel s nami ešte žiť, ale krutá chvíľa
prišla,
musel nás opustiť, ale spomienka
v našich srdciach ostáva.
Dňa 23. septembra uplynuli dva
smutné roky ako nás navždy opustil
náš drahý syn, otec a starý otec

Jozef Kohút
S láskou a úctou
spomína manželka, mama, dcéra
Janka s rodinou,
syn Andrej, dcéra
Jozefína s rodinou,
syn Marek, dcéra Kristínka, vnúčatá
Paulínka, Kristián, Vaneska a sestra
Drahuška
Život a smrť. V nich nikdy nie si sám.
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás – my v Tebe nie sme
sami.

Seniori nepatria
do starého železa

Jednota dôchodcov Slovenska je organizácia, ktorá zastrešuje všetkých dôchodcov.
Vytvára podmienky najmä pre tých, ktorí aj po ukončení produktívneho veku chcú
naďalej aktívne a plnohodnotne žiť. Môžu sa realizovať v športovej činnosti, turistike ako aj v kultúrnej oblasti. Organizuje pre nich stretnutia, kde môžu svoj záujem
prezentovať. O našej miestnej organizácii sme už písali neraz. Stretávajú sa vo svojej
miestnosti v kultúrnom dome, organizujú si rôzne tematické posedenia, nacvičujú
nové pesničky a zúčastňujú sa podujatí Jednoty dôchodcov, ale aj obecných akcií.
Polomku a polomské štrúdle predstavujú aj na folklórnych festivaloch.
Do Banskej Bystrice sme sa vybrali 6. septembra na regionálnu prehliadku seniorských speváckych skupín. Prehliadky sa zúčastnilo 8 speváckych skupín z banskobystrického regiónu. Programom sprevádzal pán Ľubomír Motyčka a tiež si nemohol nevšimnúť jedinečnosť nášho kroja a najmä kapku. Počas programu tak ako sa striedali
jednotlivé skupiny tak sa striedali aj rôzne hudobné štýly, žánre a prevedenia. Ľudový
spev striedali evergreeny, zborový spev, hymnický a sem-tam sa zabŕdlo do vážnej
hudby. Všetky skupiny, však na javisku vydali zo seba maximum. Účastníci prehliadky sa tešili zo vzájomných stretnutí a načerpanej inšpirácie a pozitívnej energie. A to
vlastne ide. Vyjsť z ulity, pracovať na sebe, stretávať sa s ľuďmi a žiť svoj život inak ako
kedysi. Našej ženskej speváckej skupine želám do ďalších vystúpení veľa síl a tvorivého elánu.
D.Ď

Dňa 26. septembra si pripomenieme druhé výročie
smrti nášho drahého
Jána Vešťúra
S láskou a nehynúcou vďakou spomína manželka Mária,
dcéra Janka s rodinou, synovia Marián a Miroslav.

Poďakovanie
Smútiaca rodina po zosnulom Jozefovi Vernárskom ďakuje všetkými príbuzným, známym a priateľom za účasť na pohrebe dňa 1. septembra. Zároveň
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Venujme mu tichú spomienku.

Poďakovanie
Vážený pán starosta,
Dovoľte mi aspoň touto cestou vyjadriť
veľké poďakovanie Vašim zamestnancom Penziónu Bučník, pani a pánovi Kubušovcom, za ich vysoko profesionálny a
pritom skromný a veľmi ľudský prístup
pri zabezpečení mojej oslavy vo Vašom
zariadení.
Všetci naši hostia a aj my s manželom
sme obdivovali s akým kľudom a vždy
s úsmevom plnili každú našu požiadavku
a všetkým vychádzali v ústrety. Je až neuveriteľné, že v zostave troch a v nedeľu
dvoch ľudí zvládli takto úžasne pripraviť menu aj obslúžiť nie najmenší počet
hostí. Aj keď sa nevyspali bravúrne, zno-

september 2017

va s úsmevom pripravili a naservírovali
nedeľné raňajky aj obed. Objednané
jedlo bolo vynikajúce, spôsob servírovania príjemný a výzdoba interiéru a
slávnostná tabuľa nad moje očakávanie.
Hostia nešetrili chválou.
Bolo nám cťou stretnúť sa s absolútne
profesionálnou manažérkou v osobe
pani Kubušovej
a vynikajúcim kuchárom v osobe pána
Kubuša.
Ešte raz veľké ĎAKUJEME.
Jozefína a Stano Bútorovi
PS: Prístavba presklenej terasy bol úžasný nápad, pán starosta.

Začiatok školského roka
2017/2018
Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a prišiel čas návratu do školských lavíc.
Niektorí sa tešia viac, iní menej. Avšak do školy musí chodiť každý. Začiatok školského roka je nezabudnuteľným zážitkom najmä pre prváčikov a ich rodičov. A že
tomu nebolo inak ani tento septembrový deň, svedčili ustráchané tváričky prváčikov, ktorí kŕčovito držali svoje mamičky za ruku. Neistým krokom vyšli na javisko
v kultúrnom dome, kde si ich prevzali pani učiteľky. Keď prvotný strach opadne,
nájdu si nových kamarátov, budú zaneprázdnení školskými povinnosťami, získajú
nové vedomosti, zistia že škola je vlastne fajn. Tak my ku prvým krokom za vzdelaním želáme len to najlepšie.
D.Ď

september 2017

Polomské novinky

STRANA 3

Horehron, Horehron, Ty krásny Horehron

Na Bučniku sa to 26. augusta od rána
hemžilo ľuďmi, ktorí mali plné ruky práce.
Pripravovali už v poradí tretí ročník tohto
podujatia. Členovia folklórnej skupiny Brezinky, rodinní príslušníci, priatelia a nadšenci
folklóru a ľudového umenia a tvorivosti sa zo
všetkých síl snažili, aby o 10tej hodine, keď sa
malo samotné podujatie začať bolo všetko
tip-top. Hneď na začiatku moderátor podujatia, inak veľmi vtipný a žoviálny človek Jano
Jankov prešiel všetky stanovištia, oboznámil
divákov s náplňou a vyspovedal remeselníkov. Tvorivé dielne lákali malých i veľkých.
Kto by odolal možnosti namaľovať vlastný
obraz, vyrobiť zajačika zo sena, darček z rôznych špagátov a koráliek, sviečky rozmanitých tvarov, vlastné maslo či priučiť sa výrobe
zvoncov, alebo vidieť, ako sa pracuje s ihlou
pri vyšívaní krojov. Aj cvičné hasenie požiaru
bolo na programe dňa a športové hry rozhýbali celé rodiny. Drevený kolotoč a rôzne drevené hračky rozvíjali telo i myseľ. Obratnosť,
rovnováhu, výdrž i logické myslenie bolo
potrebné použiť pri zvládnutí všetkých drevených atrakcií, ktoré nám priviezol ujo Šándor až z Maďarska. Všemožných aktivít bolo
neúrekom, takže sa naozaj nikto nenudil. Po
ich zvládnutí keď sa ozval hlad, zahnali ho
všakovaké dobroty, ktoré priamo na mieste
varili ženy zo Závadky nad Hronom – tradičný prekladanec, Beňušanky naštikali halušky
s bryndzou a naše ženy z Jednoty dôchodcov uvarili naše bobaľky makové, orechové
a bryndzové. Priamo na mieste ťahali a piekli
polomské štrúdle s rôznymi náplňami. Skvelá
kapustnica priamo z kotla z Kaštiela a úžasné
poplameníky a chlebík priamo z pece. Novopostavená pec na Polomke, staviteľ i majster
pekár zvládli svoju premiéru. Všetky ponúkané dobroty boli výborné. Len si prsty oblízať.
Počas dňa návštevníci mohli vidieť prehliadku bacúšskeho kroja na každú príležitosť aj so
zanieteným komentárom. Tancachtivé deti aj
s rodičmi sa mohli priučiť počas školy tanca.
Poobedňajší program začal rozprávkou Soľ
nad zlato. Netradičné spracovanie klasickej
rozprávky deti zaujalo a potešilo a tých veľkých prinútilo sa zamyslieť. Počas rozprávky
už bolo badať na pribúdajúcom počte krojovaných ľudí, že sa schyľuje ku Galaprogramu.
A veruže sa bolo na čo pozerať. V programe
vystúpili deti z DFS Brezinky, ženská seniorská spevácka skupina JDS Polomka, folklórna
skupina Brezinky, spevácka skupina z Beňuša, folklórna skupina Bacúšan, Zavačan a deti
zo Zavačaníka, chlopi z Heľpy, deti z Pohore-

lej s tetou Terekovou a folkloristi zo Šumiaca.
Spolu vytvorili nádherný program plný spevu, tanca, hudby a hier. Zatiahnutá obloha
síce občas pohrozila, ale počasie vydržalo
až do konca. A na záver škola tanca, ľudová
hudba Pokošovci a skvelá zábava do neskorých hodín.
V galaprograme s názvom Generácie spolu
vystupovali deti, mládežníci, dospelí aj starší.
Tak ako sa kedysi spolu hrali a spolužili, tak im
moderátorka galaprogramu Marcela Čížová
na otázku „Čo budeme robiť?“ odpovedala:
„Nuž čožeby ste robili, všetko sa treba naučiť
a zachovať. To treba urobiť. „
„ Vaši predkovia po celé generácie zachovávali toto jedinečné duchovné bohatstvo,
zvyky, obrady, svätili sviatky, ctili starodávne
hodnoty. Ľudové tradície boli súčasťou ich
každodenného života, ctili si ich, dodržiavali
a odovzdávali svojim potomkom. A toto všetko je hodné úcty a nášho nasledovania. Je to
tak od prvopočiatku a je zbytočné sa pýtať,
prečo je to tak.“
Michal Spišiak z Telgártu vo svojej zbierke
Kytica z kvetov lásky sa okrem iných básní takouto vyznal otcovi: „Učil si ma, otec, robotu
mať v úcte. Na gazdovstve, v lese... Neveril si
rozprávkam o zázračnej lampe, ani o zlatej
rybke. Učil si ma zem predkov obrábať. Bola
ti kvetom, čo vonia a dýcha. Hriala ťa inak
než májový dážď, hustá tráva či bohatý klas.
Učil si ma otec, prírodu chrániť. Pod košatým
stromom, pri studničke, na lesnej čistinke. Aj
bez diplomu si vedel, že ona je tá zázračná
životodarná niť.
„ Hej, počujete tam hore.....Starký, starká,
aj pre vás sme dnes hrali a spievali. Otcovia
a mamy prečo nemôžte byť s nami... Vy naši
najbližší, vy ste nás v skutočnosti nikdy neopustili ... Zostanete žiť v našich spomienkach,
v srdciach a v láske, ktorú ste preniesli do našich životov...“
Týmito nádhernými slovami sa ukončil galaprogram Generácie tretieho ročníka folklórneho podujatia Horehron, Horehron Ty krásny Horehron. Kto neprišiel, môže banovať.
Tešíme sa opäť o rok na štvrtý ročník.
Na záver sa patrí poďakovať všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu, ktoré sa podarilo.
Hlavne našim folkloristom z Breziniek, Obci
Polomka, Stredoslovenskému osvetovému
stredisku Banská Bystrica, Ministerstvu kultúry SR a Fondu na podporu umenia, všetkým
účinkujúcim a návštevníkom za príjemne
strávený deň v Polomke na Bučniku.
D.Ď

Poďakovanie.
Stredisko Bučník pozná každý milovník lyžovačky, a to aj za hranicami nášho
okresu. Krásnu prírodnú scenériu a v nej citlivo vsadenú obrovskú drevenicu vidieť
už z hlavnej cesty. Vďaka vedeniu obce Polomka však toto stredisko žije a láka návštevníkov nielen počas zimných mesiacov. Z viacerých, prevažne športových aktivít,
ktoré sa tu konajú, by som sa ako návštevníčka chcela poďakovať za tretí ročník
podujatia HOREHRON, HOREHRON,TY KRÁSNY HOREHRON. Ľudové remeslá, pestré kroje a jedinečné polomské nárečie ma vrátili do obdobia detstva, kedy som na
Polomku s rodičmi často chodila k otcovým príbuzným spoza Hrona. Môj otec tu
prežil svoju mladosť, kým sa so starými rodičmi po vojne neodsťahovali. Zostali tu
žiť jeho bratranci a sesternice a s tými sme sa stretávali na rôznych rodinných oslavách. Najviac si pamätám jednu svadbu, na ktorej moja mama robila starejšiu, oblečená práve v takom krásnom kroji, aké som dnes mohla vidieť. Je veľmi sympatické,
akí sú Polomčania hrdí na svoje zvyky a tradície a odovzdávajú ich ďalej z generácie
na generáciu. Bolo radosť vidieť na jednom prírodnom amfiteátri vedľa seba vystupovať deti a mládež spolu so svojimi rodičmi či starými rodičmi. Vďaka vedeniu
obce, účinkujúcim a všetkým, ktorí toto príjemné podujatie pripravili a mnohým
ľuďom tak spríjemnili sobotňajší deň.
Ľubica Štugnerová
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Potulky Nížanov
po strednom Slovensku
Aj v tomto roku usporiadala Slovenská
národnostná samospráva (SNS) v Níži s finančnou podporou Ministerstva ľudských
zdrojov svoj tradičný Letný tábor na Slovensku. Týždňového pobytu sa zúčastnili
žiaci Slovenskej národnostnej základnej
školy Kálmána Mikszátha v Níži, ktorí v
uplynulom školskom roku sa cieľavedome
učili slovenčinu, pričinili sa k zveľaďovaniu
mena školy alebo k zachovávaniu tradícií.
Malá chasa sa na cestu vybrala v čase,
keď sa lámali teplotné rekordy. Napriek
tomu deti spolu so sprevádzajúcimi učiteľmi zažili nespočetné množstvo úsmevných príhod a samozrejme zaujímavých
výletov. Už počas cesty sa zastavili v
župnom meste Banská Bystrica, pozreli
si Múzeum Slovenského národného povstania a zo „Šikmej veže“ prenádherné
historické centrum. Odtiaľ sa premiestnili
do Španej doliny, kde sa oboznámili s ťažkým životom baníkov, a svoju púť ukončili
v rozprávkovom svete Pavla Dobšinského
s názvom Habakuky v Donovaloch. Tu si
vychutnali dve úsmevné rozprávky, a to
Janka a Marienku a Zlatú priadku, pričom
vyskúšali všetko, čo tento park ponúka.
Predvečer sa už každý tešil na večeru v
penzióne Bučník pri Polomke, kde boli
ubytovaní. Organizátori si preto vybrali
toto miesto, lebo starostovia oboch obcí
úzko spolupracujú a majú spoločné plány
do budúcna. Dokonca aj vedenie školy
uvažuje o lyžiarskom tábore, na ktorý je
penzión ideálny. Polomka však má aj ďalšiu výhodu. V jej okolí sa nachádza veľa
turistami obľúbených a navštevovaných
lokalít.
Večerou sa však deň neskončil. Po ubytovaní sa deti učili tance pod vedením Atilu
Rusnáka a niektoré boli slávnostne imatrikulované za piatakov.
Utorok po náročnej lesnej túre zo Srdiečka na Krupovú sa naši „turisti” mohli tešiť
na kabínkovú lanovku, ktorá ich odniesla
až na Chopok. Odtiaľ prešli, alebo skôr
previezli sa, až na druhú stranu Nízkych Tatier. Tento deň si deti nevedeli vynachváliť
napriek tomu, že vo 2024 metrovej výške
bolo okolo 14 stupňov. Mnohí prvýkrát
boli v takejto výške, takže každý moment
si absolútne vychutnali. Tí, ktorí už boli v

Tatrách sa zase tešili na otvorenú lanovku na druhej strane hôr. Večerné hodiny
boli venované rozličným hrám a tancom,
tentoraz však nie spoločenským ale moderným.
Aj druhý deň ponúkol niečo z národopisu, športu, pričom na sklonku dňa aj vedomosti bolo treba využiť. Predpoludním
v Kaštieli Betliar si účastníci pozreli nespočetné množstvo relikvií zo zbierky Andrássyovcov a udržiavaný park. Popoludní
na dvore penziónu traja ôsmaci Daniel
Hajzsel, Virág Tóthová a Szintia Dánosová
spolu s Mónikou Katyinovou usporiadali
Sedliacku olympiádu. Bolo tu naozaj všetko od mokrej a suchej hádzanej, radových
hier, fúkania balónov až po vedomostný
kvíz.
Štvrtok po návšteve Dobšinskej ľadovej
jaskyne, kde už boli nepríjemné 4 stupne,
organizátori pripravili prekvapenie pre milovníkov adrenalínových športov. Lezecká
stena bola na prvý pohľad nezdolateľná,
ale trom sa predsa podarilo ju zdolať.
Posledný večer bol venovaný zábave, a
to súťaži Kto čo vie. Každá izba sa predstavila predovšetkým tanečnou kreáciou,
ktorú si pripravovali vo voľných chvíľach.
Po úsmevných slovenských, maďarských
a rómskych vystúpeniach predsedníčka
SNS v Níži vyhodnotila tábor a odovzdala darčeky. Symbolicky sa s nimi rozlúčila
s vierou, že aj v budúcnosti urobia všetko
preto, aby boli výborní zo slovenčiny a
budú pestovať tradície.
Piatok bol vyhradený pre termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej. Deti sa veľmi potešili, že v 40 stupňovej horúčave sa mohli
ochladiť a omočiť sa. Celé popoludnie sa
hrali vo vode. Táto časť programu bola zlatým klincom päťdňového výletu. Vo večerných hodinách sa 23 žiakov od vody vyčerpaní, ale plní nezabudnuteľných zážitkov,
vrátili späť do svojich príbytkov.
Nížanská SNS týmto táborom a celoročnými aktivitami pre deti chce upevňovať slovenské národnostné povedomie,
zachovať slovenský jazyk a predstaviť
kultúrne hodnoty a dedičstvo Slovákov.
Keď takýmto elánom budú vo svojej práci
pokračovať, dozaista sa tieto ciele naplnia.
Atila Rusnák, Ľudové noviny

Naša hasička slúži
v Maďarsku
Dobročinný hasičský zbor v Níži v Maďarsku vznikol v roku 2014. Približne pred
rokom sa dvaja starostovia dohodli, že spoločne podajú projekt z fondov Európskej
únie v rámci výzvy INTEGRA. Žiadosť síce nebola úspešná, ale kamarátske vzťahy
pretrvávali. Keď na jednom stretnutí starosta obce Polomka Ing. Ján Lihan hovoril
o nevyužitom hasičskom aute, starosta obce Níža Gábor Styevó ihneď ponúkol, že ho
obec odkúpi. Vďaka tomuto dohovoru 23. augusta 2017 sa Nížania mohli tešiť príchodu staronového vozidla. Mladí hasiči ho netrpezlivo čakali, dokonca na jeho počesť
vodou vytvorili akúsi „vodnú bránu“. Predseda dobročinného hasičského zboru Attila
Petrován, podpredseda Gábor Styevó, vedúci zásahu Tamás Pazsitni a ostatní dobročinní hasiči sa celý deň rozprávali o možnostiach využitia hasičského auta. Veríme, že
im bude na úžitok. Ďakujeme.
Atila Rusnák, Níža

Dejepisná exkurzia - Legiovlak vo Zvolene
+ Drevený evanjelický kostol v Hronseku

Je skvelé, keď učivo, ktoré sa žiak naučí v škole, si neskôr môže doplniť či zažiť priamo v teréne, na vhodnom mieste. To sa stalo aj v piatok 8.9.2017. Vtedy sme v ranných
hodinách autobusom vyrazili deviataci a ôsmaci spolu so svojimi učiteľmi dejepisármi do
Zvolena, kde sme si prezreli vlak legionárov, ktorý premával po drsnej a zaujímavej Sibíri
počas 1.svetovej vojny. Posádka vlaku bojovala na trati po boku Ruska proti spoločnému
nepriateľovi, pričom jej aktivita dopomohla aj k vzniku prvej československej republiky.
Zaujímavé boli vozne vlaku, ktoré obsahovali nielen zbrane, výstroj osádky, ale aj krajčírsku dielňu, lekársky vagón, opravárenskú dielňu, poštový vagón a iné zaujímavosti.
Vlakom nás sprevádzal český lektor oblečený v uniforme legionára, ktorý nás svojím
výkladom veľmi zaujal. Po ceste domov sme sa zastavili v neďalekom Hronseku v evanjelickom drevenom kostole, ktorý bol aj zapísaný do Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Zážitok pre oči, zmes rôznych stavebných štýlov, veľkolepé zvnútra i zvonka,
pekný výklad lektorky. Plní dojmov sme cestovali domov.
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