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Október – mesiac úcty
k starším
Hasičská sezóna 2017
PolomčIanka
9. vo svetovom pohári.

Víkend s Brezinkami Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Milí folklóristi. Tak ako pominulé roky by sme Vás
radi pozvali na „Víkend s Brezinkami“, kde nebudú
chýbať hostia zvučných mien.
V sobotu 18. 11. 2017 bude program v rámci celého
dňa, pretože SOS v Banskej Bystrici pripravilo
metodický deň, počas ktorého je pripravený
zaujímavý program.
Vo večernom programe o 17:00, vstupné: 2€ v KD
“Povedali naši vašim“ privítame
UFS Mladosť z Banskej Bystrice.
Po programe o 20:00 bude Tanečný dom v
pohostinstve Bumbaras s Martinom a Tatianou
Urbanovcami a s ĽH Mladosť, ktorý zakončíme
ľudovou zábavou.
V nedeľu 19.11.2017 o 9:30 pokračuje metodický
deň pre vedúcich FS a FSk „škola hrania“
s Janou Ambrózovou.
Prehliadka ľudových hudieb „Zahrajže mi zahraj“
začne o 13:30, vstupné: 3€ v KD.
Vystúpia ľudové hudby a Ján Ambróz s ĽH Borievka.
Nuž pripravili sme pestrý folklórny víkend.
Tak nech sa páči, radi Vás privítame.

Pozvánka na volejbalový turnaj
Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom
zastupiteľstve v Polomke pozýva občanov na

volejbalový turnaj o putovný pohár
starostu obce pri príležitosti 85.
výročia Polomskej vzbury,

ktorý sa uskutoční dňa 18.novembra 2017
o 11.00 hod. v telocvični základnej školy.
Tešíme sa, že prídete povzbudiť domácich
hráčov, ako aj hráčov susedných obcí z
Bacúcha, Závadky nad Hronom a Pohorelej.

Pracovná ponuka

Reštaurácia Bučnik prijme do zamestnania počas lyžiarskej
sezóny 2017/2018 kuchára/kuchárku – vyučený v odbore,
čašníka/čašníčku – prax vítaná, nevyučených zaučíme.
Požiadavky: flexibilita
Info: 0910 954 639

Obecné zastupiteľstvo sa konalo
26. októbra 2016 podľa nasledovné programu:
Program rokovania :
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/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
8/ Schválenie rozsahu zmeny rozpočtu – doplnenie uznesenia
8/4 Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 5/2017
9 Interpelácia a diskusia
10/ Záver
Ospravedlnení : Ing. Jozef Guzma
doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD,
Mgr. Ivana Šándorová
Ing. Vladimír Hrablay
Neospravedlnený : Roman Bešina
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 , referentku obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil Dušana
Mušku a Ing. Ivana Brozmana. Starosta obce predložil na schválenie
program rokovania obecného
zastupiteľstva. MUDr. Maruškin –
chcel doplniť bod - Treba vyzvať
Lesy SR, aby pracovníci, ktorí realizujú lesné práce v katastri obce
Polomka, si po dokončení prác
urobili poriadok. Program bol
všetkými hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh,
aby do návrhovej komisie boli
zvolení poslanci:
Ing. Marián Jagerčík, Mgr. František Hereta, Roman Kohút.
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. Prijaté
uznesenia boli vzaté na vedomie,
alebo sa schvaľovali. Uznesením
č. 171/OZ bolo odročené preroko-

vanie predaja pozemku pre bližšie
preskúmanie. Vykonávala sa kontrolná činnosť podľa schváleného
plánu práce. Preverujú sa výsledky hospodárenia za tretí štvrťrok,
ale ešte nie sú konečné, pretože
sú ešte dopĺňané ďalšie doklady. Robím aj dohľad v stavebnej
činnosti na všetkých našich stavbách. V priebežnom zhodnotení
môžem povedať, že účtovníctvo
je v súlade s platnými normami
a verne zobrazuje reálnu skutočnosť. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti.
Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v obci predkladali riaditelia
škôl. Za materskú školu pani Elena Lunterová, za základnú školu
pani RNDr. Magdaléna Sviteková,
za špeciálnu základnú školu pani
Ing. Anna Švidraňová, za základnú
umeleckú školu pani Mgr. Stanislava Skladaná. V rozprave sa
poslanci s riaditeľkami škôl bavili
o financovaní škôl a o zameraní
sa na výchovu k životnému prostrediu.
Správu o nelegálnych skládkach
odpadu, likvidácia, zber TKO predložila Zuzana Piliarová, referentka
úseku výroby, výstavby a služieb.
V rozprave poslanci konštatovali
neprijateľný stav čiernych skládok, skládok stavebného odpadu
a navrhli možnosť umiestniť kamery na miestach najčastejšieho
výskytu.
Prerokovanie plánu zimnej
údržby miestnych komunikácií predložil Marián Kán, vedúci
úseku výroby a služieb. V tomto
bode prebiehala rozprava o problémoch pri zimnej údržbe ulíc.
Najpálčivejším problémom je
množstvo zaparkovaných áut
na uliciach. Z tohto dôvodu sa
zimná údržba miestnych komunikácií nebude vykonávať na
uliciach, na ktorých budú odparkované automobily.
Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu predložil Ing. Ján
Lihan, starosta obce. V mesiaci
november je väčší odber elektrickej energie, kontrolujú sa všetky
vleky, začala sa väčšia príprava.
Súčasťou lyžiarskeho strediska
má byť aj ľadová plocha. Je však
potrebná aj aktivita občanov
pri príprave a prevádzke ľadovej plochy. Obec v tom smere
bude nápomocná. Z tohto dôvodu vyzývame záujemcov,
ktorí by túto iniciatívu prebrali
a chcú sa starať o ľadovú plochu

na vleku, aby sa prihlásili na
obecnom úrade do 30. 11. 2017.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
doplniť uznesenie č. 278/2010
zo dňa 26.08.2010 nasledovne:
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov
môže starosta Obce Polomka vykonávať zmeny rozpočtu až do
výšky 20 000,- € až do odvolania.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017
predložil starosta obce Ing. Ján
Lihan. V súlade s ods. 2 písm. b), c)
§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predložil návrh na rozpočtové opatrenie. Ide
o povolenie prekročenia a viazania príjmov
-dotácia Vodovod Hámor vo výške 100 000,00 €
Povolené prekročenie a viazanie
výdavkov
- vodovod Hámor vo výške
100 000,00 €
- prístavba Bučník-terasa vo výške 64 000,00 €
- drevenica vo výške 44 099,00 €
- Polomské očko vo výške
93 405,00 €
- vodovod Hámor vo výške
5 265,00 €
- chodníky vo výške 108 099,00 €
- chodníky vo výške 66 460,00 €
- kúrenie budova spoločenskej
miestnosti vo výške 26 945,00 €
- kúrenie požiarna zbrojnica vo
výške 25 000,00 €
Obecné zastupiteľstvo schválilo
rozpočtové opatrenie č. 5/2017.
Obecné zastupiteľstvo žiada
právnické a fyzické osoby, ktoré
podnikajú na lesnej poľnohospodárskej pôde, aby počas a po
skončení vykonávania prác na
svojich pozemkoch vykonávali
kontrolu na zabezpečenie poriadku na ich pracoviskách. Zamerať
sa na dodržiavanie zákona o odpadoch. V prípade zistenia nedostatkov bude obec postupovať
v zmysle zákona.
V diskusii sa poslanci venovali potrebe zadovážiť pre výškové práce
v obci motorové vozidlo s plošinou, kontrole stavu a svietivosti
pouličného osvetlenia a potrebe
komunikácie s predstaviteľmi Drevokombinátu ohľadne zloženia
vypúšťaného dymu z fabriky.
Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
J.H
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POČET A PODIEL PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE KANDIDÁTOV NA PREDSEDOV PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA
Obec Polomka

Narodení: 6, Prihlásení: 1, Odhlásení: 2, Zomretí: 2

Počet obyvateľov k 31. 8. 2017: 2942

Naši jubilanti
Miklošková Mária
Málik Ondrej

80 r.
85 r.

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,

v mesiaci november

Jagerčíková Mária
Šušorová Mária

80 r.
85 r.

žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom
otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a
dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho
života.
Oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme im veľa veľa zdravia
a spokojnosti.

SPOMÍNAME
Dňa 9. októbra uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Ladislav Onisko
a zároveň 11. novembra uplynulo už 8 rokov, čo
stíchlo srdiečko našej milovanej mamy
Emílie Oniskovej
Kto ste ich poznali, venujte im spomienku a tichú modlitbu.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Erika a Ingrid
s rodinami, rodina Buvalová.
Nečakane si odišla z nášho života,
my ostali sme sami,
no naveky budeš v srdciach tých, čo ťa milovali.
Už Ti nepodáme ruku, nepovieme vinš,
len Ti k hrobu s kvetmi a sviečkou môžeme prísť.
Dňa 18. novembra by sa dožila osemdesiat rokov naša
milovaná mama, stará mama a prastará mama
Emília Šandorová
S láskou a úctou spomína a za všetko ďakuje dcéra
Janka s rodinou.

Rozlúčka

Zomrel dobrý človek Fero Pohančaník. Chorobou zranený sklonil svoju hlavu, ako klas v jeseni. Bo veru len zaspal ako malé dieťa, čo mu
k nebu hviezdy v cestu svietia. Čo dušu mu anjel unášal ku nebu a včuľ
jeho telo už pôjde už do hrobu.
Pokiaľ on bol zdravý pri telesnej sile, nikdy nezaháľal, pracoval on pilne. Znali sme ho všetci, či starší, či mladí, že si nikdy nestal do hriešnikov rady. Ako žil, tak umrel, pokojne a zbožne, veď to, čo tu zaseje ta si
raz aj zožne. Kto v Kristu zomiera, uzrie spásu večnú pre svoje zásluhy
milosť nekonečnú. Zo života jeho nebo sťa odmena, čo mu je ku chvále
ku cti jeho mena.
Z nebeských výšin sa na nás teraz díva, na rozlúčku vďačne rukou nám
on kýva. Na nás sa usmieva, vraví dovidenia, lebo že i my dôjdeme spasenia.
Pokoj večný daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva
v pokoji.
Rudolf Bučko z Hámru s rodinou.

Inzerát

Predám za primerané ceny 2 ovce a 1 kozu. Tel: 048/6193188

Poradie na
hlasovacom
lístku

Počet
platných
hlasov

Podiel
platných
hlasov v %

Meno

Priezvisko

Politický subjekt

1

Viliam

Baňák

JEDNOTA-ĽSS

2

0,23

2

Miroslav

Gálik

NaS - ns

3

0,35

3

Pavel

Greksa

NEKA

2

0,23

4

Martin

Juhaniak

NEKA

177

21,22

5

Michal

Kantor

SZS

3

0,35

6

Igor

Kašper

NEKA

45

5,39

Klus

SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS

0

0,00

Kandidát
X

X

7

Martin

8

Vojtech

Kökény

SRK

0

0,00

9

Marian

Kotleba

ĽS Naše Slovensko

250

29,97

10

Ján

Lunter

NEKA

338

40,52

11

Stanislav

Mičev

NEKA

1

0,11

X

12

Zdenek

Očovan

NAJ

0

0,00

X

13

Alena

Pivovarčiová

NP

0

0,00

14

Ivan

Saktor

NEKA

2

0,23

15

Jozef

Sásik

Slovenská ľudová strana (SĽS)

1

0,11

16

Jozef

Šimko

NEKA

0

0,00

Urbáni

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

10

1,19

17

Milan

zvolený

X
X

Vysvetlivky k použitým pojmom
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 147 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POČET A PODIEL PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE KANDIDÁTOV NA POSLANCOV PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA
Obec Polomka
Poradie na
Meno
hlas. lístku
1
Tomáš
2
Peter
3
Andrej
4
Milan
5
Ivan
6
Ivan
7
Ján
8
Tatiana
9
Jaroslav
10
Miroslav
11
Michal
12
Peter
13
Janka
14
Jozef
15
Martin
16
Michal
17
Andrea
18
Jozef
19
Zuzana
20
Eva
21
Juraj
22
Milan
23
Andrej
24
Elena
25
Adriana
26
Ján
27
Bohuslav
28
Peter
29
Marian
30
Ingrid
31
Marcel
32
Slavomír
33
Ján
34
Jerguš
35
Martin
36
Peter
37
Vratko
38
Daniel
39
Ľubica
40
Roman
41
Jozef
42
Marek
43
Juraj

Priezvisko

Politický subjekt

Abel
Bánik
Barančok
Belko
Bobák
Brozman
Ciglan
Čontofalská
Demian
Fašang
Gubár
Halás
Halgašová
Harvan
Juhaniak
Kantor
Kirschová
Krutel
Kúdelková
Laurinc Wolframová
Lokša
Macuľa
Majerík
Majerová
Mojžišová
Mora
Nemky
Ondriaš
Pavúk
Poliaková
Pollák
Pôbiš
Račák
Ridzoň
Ridzoň
Ridzoň
Strmeň
Struhár
Štugnerová
Švantner
Tokár
Trnavský
Uhrin

NEKA
SNS
NEKA
NEKA
SZS
NEKA
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS

SMER-SD
SMER-SD
NEKA
Slovenská ľudová strana (SĽS)
Slovenská ľudová strana (SĽS)
SME RODINA - Boris Kollár
SRK
NEKA
SZS
NEKA
ĽS Naše Slovensko
KSS
NEKA
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS

ĽS Naše Slovensko
VZDOR
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
ĽS Naše Slovensko
SMER-SD
ŠANCA
NEKA
SNS
SNS
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS

SMER-SD
NEKA
NEKA
ĽS Naše Slovensko
NEKA
NEKA
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS

DOMA DOBRE
NEKA
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS

NEKA

Počet platných hlasov
462
17
75
42
22
360
7
43
94
80
3
4
19
35
245
13
170
90
18
208
19
80
5
8
6
96
15
1
54
22
101
191
48
44
73
76
44
111
52
19
122
25
20
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Ako sme sa
sústredili
V dňoch 20. – 21. októbra 2017 sa
deti a dospelí z Breziniek ,, sústredili“
v Heľpe, aby si hlavne zlepšili tanečné schopnosti, ale tiež aby sa mohli
povenovať tradičným aktivitám alebo jednoducho zrelaxovať s ľuďmi,
s ktorými tvoria jeden kolektív.
Tentoraz sa tancovalo pod taktovkou Matúša Drugu, vedúceho FS
Matičiarik. A to všetko za podpory
finančných prostriedkov z obce Polomka – dotácia na voľnočasové aktivity.
Ako to už zvyčajne organizujeme,
začíname v piatok poobede a pripravíme si program, aby sa deti
venovali viacerým aktivitám. Po
ubytovaní a neodkladnej kontrole
,, kto kde a s kým“, sme sa pripravili
na tréning s Matúšom, ktorý nikoho
nešetril. A keďže pohybu nikdy nie
je dosť, pohybové aktivity v podobe
večerného plávania mali byť dostatočným signálom, že deti sú patrične
unavené. Neboli, ale to už tiež vieme.
Preto komu sa nechcelo spať, mal
pripravené tvorivé aktivity, alebo

mohol ponavštevovať kamarátov.
Dospelí sa zatiaľ venovali tanečnej
príprave s Matúšom a tiež príprave
programových čísiel. Veľmi činorodé
a aktívne stretnutie zúčastnených
sme zakončili chutnou večerou. Sobotné ráno má svoje čaro. Opatrné
šuškanie, klopkanie, otváranie dverí
silnejúce do pokrikov rôzneho druhu zobudí aj tých najväčších spachtošov. No veď a čo by sme vyspávali,
keď máme furt veľa roboty. Hneď po
raňajkách sme začali s tetou Štipákovou, ktorá šije krásne bábiky, vyrábať
s jej pomocou maňušky. Okrem toho
sme maľovali, lepili, strihali a trénovali naše šikovné rúčky. Ale hlavne
nôžky. Lebo po to sme hlavne prišli.
Deti tancovali po skupinkách s Marekom Turčinom za doprovodu ľudovej hudby dievčat z Heľpy. Ostatné
pracovali, tvorili. Ani sme sa nenazdali a bol čas končiť. Záverečným
fotením a palacinkami s čokoládou
sme ukončili naše tvorivé stretnutie.

Október – mesiac
úcty k starším

Opäť po roku sa ohlásil krásny farebný októbrový deň. Deň, v ktorom si
pripomíname úctu k starším spoluobčanom. Je to nádherný čas, kedy sú
stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľke sa belejú
končiare vrchov.
Aj tento rok starosta obce Ing. Ján Lihan pozval všetkých občanov, ktorí sa
dožili 75 rokov a viac a členov Jednoty dôchodcov na slávnostné posedenie,
ktoré sa konalo 25. októbra 2017. Na úvod sa nám prihovoril starosta obce
Ing. Ján Lihan a za farský úrad dekan Mgr. Michal Jenča. Taktiež ďakujeme
deťom z našej základnej školy a umeleckej školy a ich pani učiteľkám za pekný kultúrny program. Poďakovanie patrí aj pracovníkom obecného úradu za
prípravu tohto podujatia. Bolo to krásne podujatie, ktoré sa nieslo vo výbornej atmosfére. Stretli sme sa s rovesníkmi, zaspievali sme si naše obľúbené
M. Pisárová
pesničky a čas nám veľmi rýchlo ubehol. Na záver by som chcela vyjadriť
moje osobné prianie, aby sme sa všetci pri dobrom zdraví takto stretli aj
o rok. Za tieto krásne chvíle, ktoré sme takto spolu prežili srdečne ďakujeme.
M. Bolfová

Netradičná halloweenska
výstava v originálnych
priestoroch
Talentárium tento rok nezaháľalo a snažilo sa pripraviť niečo originálne.
Vo svojich novootvorených priestoroch tanečného servisu , ktorý je „poriešený“ v streetovom štýle bývalého autoservisu, vznikla famózna myšlienka.
Tento nápad sa niesol ruka v ruke mladých umelcov, ktorí vytvorili tekvice
v štýle pouličného umenia. Výsledkom tejto skvelej akcie boli originály, ktoré symbolizujú každodenný život, deti a dospelých ľudí. Ponaučenie , ktoré
si z tejto výstavy každý z nás odnáša je, že aj v uponáhľanom svete musíme
myslieť na svoje zdravie a na úrodu, ktorú nám pani jeseň ponúka .
Vaše Talentárium
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PolomčIanka 9.
vo svetovom pohári.

Marianna Jagerčíková skončila tohtoročnú sezónu vo vertikálnom kilometri. Celkovo absolvovala 13 pretekov, z toho 6 vo svetovom pohári. Aj keď posledné preteky
vo Švajčiarskom Fully jej celkom nevyšli, nakoľko ju pred pretekom chytila nádcha,
môže byť so sezónou spokojná. Taktiež sa jej podarilo udržať v prvej desiatke vo
svetovom pohári, a to na 9 mieste a prvýkrát vertikálny kilometer zabehnúť pod 40
minút, čo je už v ženskej kategórii veľmi slušný svetový výkon. V rámci svetového
pohára sa jej dvakrát podarilo umiestniť na stupni víťazov, a to vo Francúzskom Val
d’Isère bola druhá a v najstrmšom vertikálnom km v Grand Serre skončila na treťom
mieste. V rámci ostatných pretekov, ktoré sa nezapočítavali do pohára, sa jej podarilo
päťkrát vyhrať. Momentálne sa pripravuje na zimnú skialpovú sezónu, ktorú tohto
roku prvýkrát na jar začala a kde sa jej tiež celkom slušne darilo.
M. Jagerčík
Na hasičskú sezónu 2017 sme sa pripravovali už počas zimného obdobia, chodili sme
trénovať do telocvične do Závadky nad Hronom a tým, ktorým to veková hranica, do 17
rokov dovolila, sa zúčastňovali na Pohronskej hasičskej lige. Spojili sme sily s chlapcami zo Závadky nad Hronom a snažili sme sa
zložiť silné družstvo, ktoré by bolo schopné
postúpiť z územného kola na krajské kolo,
kde bol náš cieľ postúpiť na Slovenské kolo.
Na územnom kole DHZ Polomku reprezentovali družstvá: ženy umiestnili sa na 3.
mieste, dorastenkine 2. miesto a dorastenci
vyhrali svoju kategóriu, čím si vybojovali postup na krajské kolo. Na krajskom kole sme
dosiahli pre náš okres historický úspech, 3.
miesto, pre nás ako družstvo to bolo sklamanie, napriek dôslednej príprave nám chýbalo šťastie a pokazili sme štafetu. Na našu
obhajobu sa dá len napísať, že trať na štafetu bola veľmi zle pripravená. Snáď sa nám
o dva roky podarí dostať vyššie. Na krajskom
kole si zabehli aj Michaela Kaštanová, ktorá
vypomohla družstvu z DHZ Mučín ženy. Taktiež Alenka Kubušová, ktorá pomohla DHZ
Drábsku dorastenky.
V tomto roku sme znova vstúpili do Horehronskej hasičskej ligy. Polomku reprezentovalo družstvo dorastencov pod OZ HASIČ,
ženy OZ HASIČ a tretie družstvo sme zložili
z náhradníkov a mladých hasičov zo základnej školy, súťažili pod DHZ Polomka. Družstvo OZ HASIČ muži začalo sezónu veľmi zle
na prvej súťaži chlapci skončili poslední a do
ligovej tabuľky si zapísali 4body. Druhé kolo
sa nevedeli zladiť, sacia strana bola silná, no
viazlo to na prúde, 9 bodov a 4.miesto bolo
síce lepšie, ale stále sklamaním. Ďalšie dve
kolá chalani vyhrali a zobrali po 15 bodov.
Na piatom kole skončili druhí a na poslednom kole tretí. Podarilo sa im nazbierať 67
bodov, ktoré im napokon zabezpečili 2.
miesto v ligovej tabuľke. Z Horehronskej hasičskej ligy postúpilo prvé a druhé družstvo
v ligovej tabuľke na Slovenský super pohár.
SSP má tiež prívlastok neoficiálne majstrovstvá SR v požiarnom útoku. Tu sa našej sacej
strane lepila smola na päty. Skončili sme
v konkurencií najlepších zo Slovenskej republiky na 40.mieste. Družstvo DHZ Polomka skončilo v lige na 8.mieste a nazbieralo
27bodov. Toto družstvo zbieralo hlavne skúsenosti v tejto sezóne. OZ HASIČ ženy skončili na prvom kole na 2.mieste, ďalej boli na
prvom mieste, treťom mieste a na prvom
mieste, družstvo nazbieralo 54 bodov a po
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dvoch rokoch sa ženám nepodarilo ligu vyhrať ale skončili druhé.
Okrem ligových kôl sa naše družstvá zúčastňovali na pohárových súťažiach. Celkovo sa chlapčenské družstvo zúčastnilo na
33 súťažiach, 5 súťaži sa im podarilo vyhrať,
6xboli tretí, 3xštvrtí a 19x horšie. Dievčatá
sa zúčastnili na 29 súťažiach z ktorých boli
6xprvé, 5xdruhé, 5xtretie a 13x horšie. Zoznam súťaží na ktorých sme sa zúčastnili: Valaská, Hronec, Branč, Motešice, Veľká Lúka,
Územná súťaž, Poloma, Krajské kolo, Šišov
– nočná, Polomka nočná, Dolné Ozorovce, Oslany, Ratkovské Bystré, Trnavá Hora,
Medveďovo, Šalková, Sielnica, Braväcovo,

Vlkanová, Rakša, Závadka nad Hronom,
Štôla, Gašparovo, Bolešov, Bijacovce, Brezno
námestie, Martin – Priekopa, České Brezovo,
Jasenie, Lovča, Šišov – denná, SSP – Kúty,
Široký důl.
Zoznam súťažiacich s počtom účastí: Andreuttiová Michala 8, Hrabovská Anna 1,
Kaštanová Michaela 21, Kohútová Katarína
2, Kolláriková Barbora 9, Kubašiaková Ivana
1, Kubušová Alena 4, Majerčíková Viktória 3,
Maruškinová Natália 7, Maruškinová Nikola
28, Mesarkinová Simona 24, Mišková Zdenka 2, Pohančaníková Viktória 3, Šádeková
Janka 2, Štulrajterová Michaela 1, Šuchaňová Zita 2, Švidraňová Simona 3, Tokárová

Ivana 29, Tokárová Vanesa 28, Tomčíková
Sára 28, Vernárska Denisa 14, Bošeľa Maroš
32, Bučko Dominik 1, Bukovina Gabriel 3,
Divok Tomáš 28, Homola Matúš 33, Hruška
Norbert 33, Kiš Andrej 6, Kubajda Adrián 1,
Lilko Michal 29, Maruškin Samuel 3, Nikel
Jozef 1, Nosko Kristián 14, Roľko Jaroslav 1,
Roľko Miloš 1, Siviček Samuel 4, Šándor Kristián 1, Šándor Norbert 13, Ševc Adrián 1, Šuchaň Jakub 1, Šuchaň Jozef 29, Tokár Matúš
10, Tokár Tomáš 1, Tomčík Andrej 29.
Súťaž, ktorá určite zostala v pamäti všetkým, je Motešice – nočná. Vo veľkej konkurencií sa podarilo vyhrať dievčatám aj
chlapcom a na pamiatku si odniesli pekné
retiazky. Ženy – mamičky sa zúčastnili iba na
územnom kole, kde skončili tretie a v klasike
na nočnej u nás na Polomke druhé, mamič-

ky dokázali, že nepatria do starého železa,
ale sú konkurencie schopné. Bol to pre ne
pekný zážitok a príjemné oddýchnutie od
mamičkovských povinností a domáceho
kolotoča. Dúfame, že sa v budúcnosti ešte
na nejakej súťaži predstavia ak im to povinnosti dovolia. Na záver sezóny sa chlapci zúčastnili na najväčšej hasičskej súťaži v Česko-Slovensku v Širokom důle, v obrovskej
konkurencií sme skončili na 109. mieste.
Naše družstvo bolo vekovým priemerom
najmladšie na tejto súťaži, pre chlapcov to
bola obrovská skúsenosť.
Počas tejto sezóny sme prešli 7112km za
súťažami, náklady na PHM a prenájom dodávky sa vyšplhali na sumu 1839,47€, na
štartovné sme minuli 925€, mašina navrčala
18 motohodín, spálila 60l benzínu v hodno-

te cca 90€. Na súťaže si zarábame roznosom
letákov, na ktorom sme si od januára do septembra zarobili 1181€. Obec Polomka nám
poskytla dve dotácie spolu v sume 2664€,
z poskytnutých peňazí sme dali opraviť čerpadlo na mašine, hradili sme štartovné a dokúpili sme si materiál, ktorý sme potrebovali
obnoviť, z dotácie od obce Polomka sa hradili detské účasti na súťaži. Základná škola
nám pomohla zakúpením športových hadíc
v sume 380€. Ostatné náklady hradíme z 2%
odovzdanej dane.
Chceli by sme poďakovať naším verným
podporovateľom a sponzorom.
Františkovi Černákovi a Igorovi Keresténymu (KERO Sound-Light) za pomoc a podporu pri organizovaní nočnej hasičskej súťaže
a pri dlhodobom podporovaní nášho hasičského sna.
Dušanovi Bošeľovi za požičiavanie dodávky, ktorou sa prepravujeme na súťaže.
Františkovi Heretovi za všetky elektrikárske práce na nočnej hasičskej súťaži, na
časomiere, terčoch aj na mašine. Janovi
Kaštanovi za neúnavnú starostlivosť o náš
najväčší poklad mašinu Francu.
Banskobystrickému
samosprávnemu
kraju za finančnú dotáciu 2000€, ktorá nám
bolo poskytnutá na nočnú hasičskú súťaž.
Zaplatili sme z nej ozvučenie, zakúpili sme
poháre a medaily pre víťazov, vecné ceny
pre účastníkov súťaže.
Obci Polomka na čele so starostom Ing.
Jánom Lihanom za dotácie.
Základnej škole v Polomke pod vedením
riaditeľky RNDr. Magdalény Svitekovej za
zakúpenie hadíc.
Našim rodičom za trpezlivosť a tolerantnosť.
Všetkým, ktorí nám darovali 2% zo svojej
odovzdanej dane, ktoré používame na opravu a nákup hasičského materiálu.
Vám všetkým patrí veľké ĎAKUJEME !
Ak ste našimi priaznivcami a radi by ste
nás podporili, budeme sa tešiť. Môžete nám
darovať svoje 2% z odovzdanej dane za rok
2017.
Budeme sa snažiť, aby OZ HASIČ aj naďalej
napĺňalo svoj hlavný cieľ, podporu a propagáciu myšlienok hasičstva a hasičského
športu vo všetkých vekových kategóriách.
Máme priateľov, máme rodinu a máme
priateľov, ktorí sa stali našou hasičskou rodinou......
Ivana Tokárová
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