Mesačník občanov obce Polomka l Ročník XXVIII l 16. august 2018 l Nepredajné

8

Amerika na kolesách
Počas celého roka 2018 si americké Veľvyslanectvo na Slovensku pripomína 100. a
25.te výročie vzťahov so Slovenskom (1918 vznik Československa, 1993 samostatného Slovenska). V rámci osláv ,, Amerika na kolesách „ sa chystá aj návšteva amerických
diplomatov a pána veľvyslanca Adama Sterlingoma v našej obci.
V Polomke sa 20. augusta v rámci týchto osláv uskutoční pre verejnosť premietanie filmu “Chlapec, ktorý chcel byt prezidentom”.
Je nám cťou tento rok opäť privítať amerických diplomatov v našej obci. Pietne spomienky na obete vojny, ktoré sa v Polomke každoročne konajú, sa uskutočňujú na
základe iniciatívy najvyšších predstaviteľov a zástupcov amerických a britských občanov, ktorí si považujú za česť vzdať hold svojim padlým vojakom za našu krajinu. Radi
vyjdeme v ústrety všetkým, ktorí prejavia záujem a nezabúdajú na históriu.
-rr

Kompostovisko
nie je skládka tuhého
	komunálneho odpadu
	Separujeme vôbec?
Festivaly naše krásne
	Olympiáda škôlkarov
	Výsledky pouličného
	futbalového turnaja

Pozvánka na zasadnutie OZ
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň :

16. augusta 2018 ( štvrtok ) o 18,00 hodine

1
2
3
4

5
6

7

( v budove obecného úradu – bočný vchod )
Program:
- Otvorenie
- Voľba návrhovej komisie
- Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
- Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2018 vo
výdavkovej
a príjmovej časti a likvidácia pohľadávok
- Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany
za I. polrok 2018
- Rôzne
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
na funkčné obdobie 2018 – 2022
Schválenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ
pre volebné obdobie 2018 - 2022
- Interpelácia a diskusia

74. výročie Slovenského
národného povstania
28.8.2018 sa uskutoční slávnostný akt kladenia vencov k pamätníkom obetí
vojny pri príležitosti 74. výročia SNP .
Pri tejto príležitosti privítame poslanca Parlamentu Českej republiky Mikuláša Ferjenčíka, priameho potomka nášho rodáka Armádneho generála MVDr. Mikuláša Ferjenčíka.
Pozývame občanov zúčastniť sa tohto slávnostného aktu.
Roky plynú. Tvoria sa nové dejiny, novodobé dejiny, moderné dejiny. Každý z nás
však pevne verí, že tie časy sa nikdy nenavrátia. A preto nesmieme zabudnúť.

Vážený starosta Lihan,
Veľmi pekne Vám ďakujem za podporu pri tohtoročnej spomienke na členov jednotiek OSS a SOE, ktorí bojovali po boku slovenských partizánov počas SNP. Odvaha
týchto amerických a britských agentov spolu s odvahou obyvateľov Polomky, ktorí
ich ochraňovali, tvoria základ našej slobody a medziľudského priateľstva.
Takisto Vám ďakujem za publikáciu, ktorú ste mi darovali a za to, že ste ma zobrali na
vyhliadkovú vežu. Výhľad na vašu obec a krásy celého regiónu bol nádherný. Verím,
že veža priláka do Polomky veľa návštevníkov.
Do budúcnosti Vám prajem veľa šťastia a teším sa na ďalšiu spoluprácu medzi americkou ambasádou a vašim úradom.
S pozdravom Adam H. Sterling

Detské centrum Macíkovo
Detské centrum Macíkovo je v prevádzke počas celého kalendárneho roka. Navštíviť nás
môžu mamičky s detičkami
vo veku od 0 do 3 rokov.
Sprevádzať ich však môže
aj starší súrodenec. Nachádzame sa v kultúrnom dome

vchod z boku každú stredu od 10.00 do
11.30 na poschodí. Deti sa spolu
zahrajú a mamičky sa porozprávajú. Plánujeme aj aktivity
vonku v parku. Príďte medzi
nás, tešíme sa na vás. Info:
fb skupina Macíkovo (detské
centrum, Polomka)
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SPOMÍNAME
Smrť nám môže vziať milovaného človeka,
ale nikdy nám nevezme lásku a spomienky na neho.
Dňa 7. augusta uplynulo dlhých
jedenásť rokov, čo nás opustil náš
otec, starý a prastarý otec
Ján Šandor
a 12. augusta sme si pripomenuli
jeho nedožité osemdesiate štvrté
narodeniny.
S láskou na Teba otec spomína dcéra Janka s rodinou.

Na posiedkach
Príjemné letné nedeľné dopoludnie na polomskom námestí privítalo s otvorenou náručou po rannej svätej omši svojich účastníkov.
Milí ľudia, pohoda, ktorá na posiedkach vládla, nás
spájala s posiedkami, keď na starých spráchnivelých
drevených, či kamenných, alebo neskôr betónových
schodoch bolo počuť dupot čižiem, šuchot kapcov,
alebo bosých nôh.

A doma zrazu smutno zostáva,
už Ťa tu niet a nepočuť tvoj hlas,
to dobré srdce navždy dotĺklo
čo milovalo nás.
Dňa 15.8.2018 uplynul rok čo nás
navždy opustila naša milovaná mamička, starká a prastarká
Mária Miklošková
S láskou spomínajú dcéry Magda
a Ružena s rodinami a syn Jozef
s rodinou

SPOMÍNAME
Kto zomiera, neodchádza, ale zostáva v srdciach tých,
ktorí ho milovali...
Ďakujeme rodine, blízkym príbuzným, susedom, priateľom, známym a všetkým, ktorí sa dňa 25. júla prišli rozlúčiť a na poslednej ceste odprevadiť nášho manžela,
otca, starého otca, zaťa, kmotra a krstného otca Milana
Vernárskeho z Komenského ulice. Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Chudobinec pamätný – oprava
kultúrnej pamiatky

Obci Polomka bol poskytnutý peňažný dar vo výške
4 000,- € z prostriedkov Nadácie Slovenskej sporiteľne na opravu kultúrnej pamiatky – Chudobinca
pamätného.
Z uvedených
finančných
prostriedkov a vlastných zdrojov
obce
bola
v mesiaci jún
zrealizovaná výmena
strešnej krytiny, dažďových žľabov
a
zvodov.
Okrem toho
bola vymaľovaná fasáda
budovy a hodiny.
Obec Polomka

júl 2018

S pozdravom – Pochválený buď Ježiš Kristus – sa
otvorili dvere a gazdiná so zbožnou odpoveďou – Naveky amen – šetrne a s úctou vybaľovala z vlastnoručne utkanej váľaničky chlebík, aký bol, kedy ražný,
ovsený, otrubný, alebo z premletej múky. Návšteve
podala nôž do ruky so slovami: ,, Krájajte si chlebíka“.
Patrilo k miestnemu protokolu, že sa odkrojila iba
tenká smitôčka, s poznámkou vďačnosti a s prianím,
aby Pán Boh požehnával chlebík každodenný aj v budúcnosti. Bolo zaužívaným gestom, že gazdinka svojou opásanou zásterkou
zvyčajne ,, riandou“, ktorú nosila pri domácich
prácach, zručne utrela
miesto, kde si návšteva
sadala. O chvíľu pribudla
druhá, tretia susedka, ba
aj chlopi si radi posedeli
a vragaňu nebolo konca.
Chlapov zaujímala robota, kde ako korunku
privyrobiť, alebo zarobiť, či ísť do Harmanca
do tunela robiť, alebo
neskôr na Telgart, či do
hôr s koňmi za povozníkov, či pracovať v lesoch
ako drevorubači, či ísť
do Ameriky. Nuž a ešte
len potom sa rozpútala
debata o ,, amerikánoch“
a ich osudoch. Jeden nechal ženu doma a keď sa vrátil
našiel doma o jedno dieťa viac a iný sa už nikdy k rodine nevrátil a niektorého zavalilo v pensylvánskych
baniach. Častou témou bol taliansky front, rieka Pijava, či II. svetová vojna.
Niektorí i radi postrašili a rozprávali i strašidelné príbehy, často i humorne ladené, napríklad aj o Barbore
keď išla v advente na priadky a vo veľkej chyži nechala
starého ušomraného s ničím nespokojného svokra.
Keď sa po polnoci vrátila domov, petrolejová lampa
svietila len len že nepraskla, knôt vysoko vytiahnutý,
chyža plná snehu z podkovičiek čižiem, dvere dokorán otvorené a starký zadychčaný po uši pod činovatnou perinou hrešil neveste, vraj ho strigy vyvliekli

z postele, schytili ho do tanca, dobre že tú starú dušu
z neho nevytriasli. A keďže bolo adventné obdobie,
tak mu súcitná barbora aj uverila a viac ho v advente
samého nenechávala. Doba sa mení a tak Jozef s Hanou boli na oslavách 80tich rokov kmotry. Keď spokojní a v dobrej nálade prišli domov, Jozef sa pýta ženy: ,,
Ženo a keľože rokov mala tota chmotra?“. Nuž a ženy
vtedy i teraz si rady popasú jazyky na cudzí účet, veď
život je pestrý, je o čom
i o kom hovoriť.
No nech je ako chce,
predsa na nedeľných
posiedkach ktoré zorganizovali naše Brezinky,
hviezdila naša pani Kohútová, patrí jej obdiv
za odvahu a bystrú hlavu v jej 90tich rokoch
a za zaujímavé podanie
príbehov z jej rodnej dediny.
Ing. Jagerčíkovi sme
vďační za podrobné
špecifické skúmanie polomskej histórie, s ktorou
ochotne
oboznamuje
verejnosť a ešte okrem
iných jeho významných
aktivít mu patrí uznanie
za ľudový spevácky prednes piesne – Ešte len popod
Stôs mašina pískala-.
Pani Medveďová, naša speváčka, rovnako ako pri
speve, tak i pri praslici i v rozhovore s pani redaktorkou Čížovou si tiež zastala svoje miesto.
A čo povedať o Marte – mojej susedke?
Nuž Martuška sa správala ako opravdivá gazdiná vo
veľkej hospode, ktorej nič neušlo, všade mala oči i s jej
priateľmi z Breziniek a za pomoci sponzorov i obecného úradu sa postarali, aby na posiedkach bolo nie-

len veselo, ale aby ani stoly neboli prázdne i keď ja si
osobne nespomínam, aby sa na posiedkach nejako
zvlášť vynukovalo, no ale teraz je doba iná a veľa sa
konzumuje.
Oj, bolo tu jediva neúrekom a ešte i teraz mám na
jazyku chuť originálnych polomských poplameníkov
pripravených a upečených v ozajstnej peci a pred našimi očami.
A keďže slnko nešetrilo svoje grády, o to viac patrí
úprimná vďaka všetkým obsluhujúcim za výdrž
a obecnému úradu za vytvorenie bezpečného prostredia a všetkým za vľúdne ľudské i veselé pohodlie.
Mária Oceľová z Clementisovej uličky.
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Posiedky v nedeľu sa páčili aj deťom
V mene detského centra Macíkovo chcem poďakovať
za výbornú nedeľnú akciu 29.7.2018 všetkým organizátorom, ale poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľníkom.
Spoznali sa nielen detičky, ale aj mamičky. Detičkám
sa spravil piknik s hračkami, pri ktorom sa mohli zastaviť
všetky mladé rodiny s deťmi, oddýchnuť si porozprávať
sa a zahrať so svojimi ratolesťami. Vozenie na drevenej
káričke bola úžasná atrakcia pre najmenších.
Maľovanie na tvár zaujalo každé dieťa.
Park ožil a bol dobre využitý na šport a zábavu pre
všetkých. Od volejbalu cez drevený kolotoč s košíkmi,
hádzanie lopty do plechoviek či pretláčanie sa na hrazde. Kreatívne stanovištia mali veľký úspech a deti si
mohli domov zobrať na pamiatku to čo si vyrobili.
Deti sa vyšantili, zašportovali si a k tomu mali folklórny
zážitok. Na námestí sa spievalo a tancovalo. Deti sa spolu s rodičmi mohli zapojiť do školy tanca pod vedením
lektorov a folkloristov z Heľpy, Závadky a Bacúcha.
V budúcnosti by sa mohol park využívať na takéto nedeľné besiedky častejšie.
Ukázali sme okoloidúcim, chatárom, ale aj domácim
že náš park vieme využiť nielen na prechádzky, ale aj na
zábavu a šport pre našich najmenších.
Detské centrum Macíkovo
Na záver je potrebné uviesť, že podujatie Na posiedkach v nedeľu sa podarilo zorganizovať vďaka Obecnému úradu v Polomke, FSk Brezinky, Stredoslovenskému
osvetovému stredisku v Banskej Bystrici, Drevotrieske
Kaštiel, Polomským hasičom, Miestnej organizácii jednoty dôchodcov Slovenska, Detskému centru Macíkovo
a všetkým ochotným dobrovoľníkom.

Nositelia tradícií
Jedno staré príslovie hovorí: ,, Ak nevieš odkiaľ si, nevieš kam máš ísť“. Ak chceme č najlepšie porozumieť
našej ľudovej kultúre, naše poznávanie by malo začať
u najstarších obyvateľov, ktorí folklór prežili nielen na
javisku, ale aj v osobnom živote. Voláme ich ,, nositelia
tradícií“. Je veľmi úctyhodné, že na Slovensku máme
viac ako 400 folklórnych skupín, ktorý udržujú folklór
svojich obcí a prezentujú ho aj v rámci postupových
prehliadok, ktoré bývajú každé tri roky. Tento rok sa celoštátna prehliadka konala v Zuberci ako súčasť Podroháčskych folklórnych slávností 4.-5.8.2018.
Zuberec a celá Studená dolina s prírodnými i ľudskými krásami prijala 10 kolektívov, 400 súťažiacich
a tisícky návštevníkov slávností. Pekná príroda, spätosť
s ňou, zuberecký skanzen, omša v lone tejto krásy, atmosféra jarmoku a amfiteátra príjemne dotvárali náš
dvojdňový pobyt pod Roháčmi. Cesta za slávou nie

je vždy jednoduchá. Zistili sme to
v sobotu ráno na Čertovici, keď
zozadu autobusa prišlo hlásenie,
že voľačo fučí. A keď už aj ostatní
s horším sluchom započuli, pochopili sme, že až tak fučať nemá. Vystúpili sme z autobusu s nádejou,
že to nebude nič vážne. Čosi kamsi
basista Jožko už ležal pod autobusom, šimrikoval šakovakými
kľúčami až kým prestalo fučať, voľačo tam zablintoval a poprepájal.
My sme mu zatlieskali a s riadnym
meškaním sme dorazili na miesto
činu. A hneď generálka, obed,
obliekanie a o druhej začal prvý
súťažný blok. Po našom vystúpení sme sa išli ubytovať do Nižnej
a zostal nám čas ( počas druhého súťažného bloku) na
večeru, prípravu a presun na amfiteáter, kde sme s našou Rukovačkou vystúpili v programe od roka do roka
spolu s vybranými súťažnými skupinami. No a neskoro
v noci s konštatovaním: ,, To bol zase za deň“ sme čo
to pospali. Jedni menej, druhí viac, lebo zábave sa na
takýchto podujatiach veľmi vyhnúť nedá. No a ráno
kade mrk sme sa opäť presunuli z Nižnej do Zuberca,
kde sme mali možnosť prehliadky skanzenu, remeselníckeho jarmoku a zúčastniť sa omše. Rozborový seminár za účasti vedúcich a poroty nám mal potvrdiť
alebo vyvrátiť naše tipy na laureáta. Podľa účinkujúcich a ich poradia v galaprograme sme zistili, že sme
sa nemýlili. Laureátom sa stala FSk Raslavičan, zlaté
pásmo získala FSk Jadlovec z Margecian, FSk Brezinky
z Polomky a FSk Dolina z Gemerskej Polomy. A tieto
štyri kolektívy vystúpili aj v galaprograme Podroháčskych slávností, ktorý kvôli daž´du a presunom nemal
konca kraja. Strieborné pásmo získali FSk Bažalička

z Plachtiniec, FSk Podžiaran z Papradna a FSk Kýčer
z Turej Lúky. Bronzové pásmo : FSk Šulekovo z Hlohovca, FSk Jaročan z Jarku a FSk Kriváň z Východnej. Tak,
a na tento čas je so súťažami pokoj. Ak dožijeme, o tri
roky môžeme skúsiť zas.
Každý chce na súťaži vyhrať. Jano povedal, že keď nemáme vyhrať, ta ani nepoďme. Nuž ale my sme vyhrali. Umiestnili sme sa medzi najlepšími a spolu s naším
fanklubom sme sa vytešili z pekných vystúpení v peknom Zuberci.
Pochvaly, usmernenia a rady porota rozdala a už je
len na ľuďoch ako s nimi naložia. To, že náš kolektív je
už dlhodobo dobre hodnotený, je aj vďaka spomínaným radám, ktoré sme preniesli do našej roboty. Ale
je to hlavne vďaka ľuďom, ktorí to napriek strastiam
a aj takýmto veľmi náročným dvojdňovkám chcú robiť
a robia. Je to hlavne vďaka všetkým Brezinkárom.
M.Pisárová

STRANA 4
Hasičský krúžok pri Základnej škole
v Polomke sme založili v školskom roku
2013/2014. Od začiatku sú vedúci Matúš
Tokár a Ivana Tokárová. V školskom roku
2017/2018 mal krúžok 45 nádejných mladých hasičov od 4 do 19 rokov. Cieľom
krúžku je oboznámiť mladých hasičov
s hasičskou tematikou a protipožiarnou
ochranou, priblížiť im prácu hasičských jednotiek, pripraviť ich na hasičské súťaže hry
PLAMEŇ.
Pre tých, čo nevedia čo je hra PLAMEŇ,
tak sa jedná o odvetvie požiarneho športu
určené pre deti od 6 do 16 rokov. Samotná
hra PLAMEŇ je unikátna, čo sa svetového
merítka týka, okrem nás a v Čechách sa
nikde inde po svete nebehá. Jednotlivé
disciplíny sú celosvetové, ale samotná hra
PLAMEŇ nie. Hra PLAMEŇ je celoročnou
činnosťou. Má svoje jesenné, zimné, jarné
a letné kolo, na ktorom sa zúčastňujú deti
z celého územia Brezno. Jarné kolo hry
PLAMEŇ je každý druhý rok postupový.
Deti postupujú z územnej súťaže na krajskú, z krajskej na celoslovenskú. Celoslovenský víťazí si merajú sily s deťmi z celého
sveta.
Prečo je ale dôležité, že tu hru PLAMEŇ
máme? Okrem toho, že sa deti dostanú do
kolektívu iných rovesníkov namiesto toho,
aby sa napríklad potulovali po uliciach a robili neporiadok, sedeli za počítačom alebo
sa hrali na mobiloch. Tak ich hra PLAMEŇ
naučí pracovať v kolektívnom duchu. Na
rozdiel od dorastu a dospelých je v hre PLAMEŇ všetko postavené na tímovej disciplíne a jediná sólo disciplína sú šesťdesiatky.
Každá disciplína naučí deti niečo, čo by sa
im mohlo raz v živote hodiť. Deti sa učia
základy poskytnutia prvej pomoci a topografie. Útok CTIF ich zasa naučí ako môžu
spolupracovať bez slov, disciplinovane v tichu plniť zadané úlohy.
Pri hre PLAMEŇ sa deti pohybujú, zlepšujú fyzické schopnosti. Pohybová aktivita
pozitívne vplýva aj na tú mozgovú. Ak sú
deti v škole nesústredené a majú problém
rýchlo a správne sa rozhodovať, treba im
pohyb. Pohyb a mozog idú ruka v ruke.
Vplyvom športu sa vyplavujú látky, ktoré
zodpovedajú za rast mozgových buniek,
aj nervových. Mení sa schopnosť mozgu
meniť väzby, to znamená, že deti rýchlejšie
reagujú na podnety. Pohybom sa deti učia
rýchlo rozhodovať, trénujú sa kognitívne
schopnosti. Rozvíja sa hipokampus, časť
mozgu, ktorá zodpovedá za pamäť a učenie. Hra PLAMEŇ môže pomôcť nájsť deťom ich budúci smer. Za roky vedenia hasičského krúžku sa nejedno dieťa rozhodlo
isť na hasičskú školu. Deti sa učia dobrovoľníctvu, vážiť si v živote to čo máme. Ľudia
čo sa venujú hre PLAMEŇ, vedúci alebo
usporiadatelia, sponzori si zaslúžia obrovské POĎAKOVANIE a rešpekt, pretože ten
čas čo venujú iným deťom sa naozaj oplatí.
Často krát to nie je nič jednoduché, obetovať svoj voľný, rodinný čas druhým.
Program krúžku v š.r. 2017/2018 bol bohatý, okrem účasti na rôznych súťažiach,
vianočného fotenia sme mali 0.ročník detského hasičského plesu na ktorom sa mohli
zúčastniť aj rodičia a stráviť so svojím dieťaťom príjemné chvíle.
V š.r. 2017/2018 sme dosiahli cenné úspechy v hre PLAMEŇ.
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Hasičský krúžok
Jesenné kolá sú hlavne o brannom behu
počas, ktorého sa plnia disciplíny prekonanie priekopy, optické signály, zostreknutie
plechoviek vedrovou striekačkou, určovanie vecných prostriedkov, beh po lavičke,
prekonanie prekážky po vodorovnom lane,
hod granátom na cieľ, zhadzovanie kolkov
rozhodením hadice, streľba zo vzduchovky,
prvá pomoc. Na jesennom kole bolo 5 kategórií, v každej Polomku reprezentovalo
jedno družstvo a na našu obrovskú radosť
všetky naše družstvá vyhrali svoju kategóriu. V kategórii Dráčikovia sa na prvom
mieste umiestnili tri družstvá s rovnakým
časom, v našom družstve nás reprezentovali Kohutová Timea, Šuchaň Peter, Kaštankin Sebastian, Tokár Boris, Ircha Dávid. V kategórií mladšie dievčatá vyhrali Kohutová
Lívia, Orgoňová Nikola, Koštiaková Silvia,
Skalošová Michaela, Lenartova Janka. Kategóriu staršie dievčatá vyhrali Šuchaňová
Lenka, Tekelová Vanesa, Tekelová Nina,
Maruškinová Nikola, Mesarkinová Simona.
Mladší chlapci a víťazi Koštiak Timotej, Venger Matej, Sidor Marko, Andreutti Matúš.
Starší chlapci a víťazi Lilko Michal, Homola
Matúš, Bukovina Gabriel, Tomčiková Sára,
Kolariková Barbora.
Územné zimné kolo hry PLAMEŇ 2018 sa
konalo v Nemeckej. Na súťaž sme zložili 5
družstiev. Naši Dráčikovia boli jediné družstvo vo veku od 5 do 7 rokov. V kategórií
chlapcov sme mali 3 družstvá, ktoré sa
umiestnili na 4.mieste, 2.mieste a 1. mieste. V dievčenskej kategórii sme mali jedno
družstvo, ktoré obsadilo 2. miesto.
Jarného kola hry PLAMEŇ 2018 sme sa
zúčastnili na Braväcove. Zložili sme jedno
chlapčenské a jedno dievčenské družstvo.
Neumiestnili sme sa síce na pódiových
miestach, no splnili sme očakávania a ciele,
ktoré sme si pred súťažou dali.
Letné kolo hry PLAMEŇ, každoročne organizujú DHZ Polomka v spolupráci s OZ
HASIČ u nás na Polomke na ihrisku ako
súčasť programu k nočnej hasičskej súťaži.
Toto kolo je odmena pre všetky deti, ktoré sa každoročne zúčastňujú hry PLAMEŇ
a hasičského krúžku pod vedením manželov Tokárovcov. Deti sa mohli vyblázniť
s vodou, zasúťažiť si, vyhrať skvelé hasičské
veci v tombole, každé dieťa po odbehnutí
železného hasiča dostalo sladkú odmenu.
Tento rok bolo pre všetkých prichystané aj
obrovské skákacie hasičské auto. Áno bolo
spoplatnené sumou 2eurá, ale deti tam
mohli skákať koľko sa im páčilo. Počas dňa
prišla aj posádka profesionálnych hasičov
zo Závadky nad Hronom, ktorá deti povozila na hasičskej štvorkolke a poukazovala im
vybavenie hasičského auta.
Deti z hasičského krúžku súťažili v útokoch s vodou/8členov/ a v skrátenom
útoku s vodou /5členov/. Súťaž detí nám
otvorili najstarší členovia DHZ Polomka
František Mikloško, ktorý tento rok oslávi
svoje 79.narodeniny. J členom DHZ Polomka od roku 1958 a Jozef Boľfa, ktorý minulý
rok oslávil svoje 70.narodeniny a je členom
od roku 1973. Bolo to krásne stretnutie
najstarších členov hasičského zboru s najmladšími nádejami nášho Polomského

hasičského života. Skrátený útok s vodou
v kategórií dievčat vyhrali dievčatá z Braväcova, klasický útok s vodou vyhrali dievčatá
z Polomky. U chlapcov dominovali chalani z Heľpy a zobrali obe prvé miesta. Naši
chalani sa umiestnili na druhých miestach.
Závadka nad Hronom zobrala štvrté miesto
v útokoch s vodou a 3 v skrátených útokoch
s vodou.
Tento rok sa celkovo na súťaži mini železný hasič zúčastnilo cez 60 detí v štyroch
kategóriách. Záujem o súťaž mini železný
hasič bol obrovský z časového hľadiska
a z hľadiska opotrebovania materiálu nebolo možné aby odbehlo väčšie množstvo
záujemcov. Víťazí u deí do 6 rokov: 3.miesto
Kalman Miško, 2.miesto Tokár Boris,
1.miesto Tišťan Paťko. Prvý stupeň a víťazí
3.miesto Balážová Vaneska, 2.miesto Šuchaň Matúško, 1.miesto Koštiaková Silvia.
Druhy stupeň 3.miesto Kubaský Patrik,
2.miesto Pôbišová Erika, 1.miesto Gašperanová Jasmína. V kategórií ODVAŽNY boli
víťazi všetci čo nabrali odvahu bežať.
Po skončení denného programu nás zabávala skupina RETRO a skrátila nám chvíle
čakania na tmu.
Po zotmení sa 36 hasičských družstiev
zoradilo na slávnostný nástup. Súťažiacich
privítal Ján Oceľ, syn Michala Oceľa na ktorého počesť sa koná memoriál. Súťažiacich
v našej obci privítal aj náš pán starosta Ján
Lihan. Povedalo sa pár organizačných vecí,
Memoriál Michala Oceľa – nočnú hasičskú
súťaž sme otvorili hasičskou fontánou.
Tento rok našu hasičskú fontánu sprevádzala pieseň Nothing Else Matters originál
od skupiny Metallica, nám viac vyhovovala
verzia bez spevu v podaní skupiny Apocalyptica. Odkaz piesne Život je náš, žijeme ho
svojou cestou a na ničom inom nezáleží.....
Na štart súťaže sa najprv postavili veteráni, kategória, kde záležalo len na veku
súťažiacich, súčet rokov siedmych súťažiacich musel presiahnuť hranicu 250 rokov. Zúčastnilo sa 5 družstiev prvé miesto
si odniesli veteráni z Dolných Ozoroviec,
2.miesto DHZ Bartošová Lehotka,3. miesto
DHZ HEĽPA.
Kategória KLASIKA obsah mašiny do
1500cm3 a takzvané hrubé hadice. Súťažilo 11 mužských družstiev 1.miesto DHZ
Bartošová Lehôtka, 2.miesto DHZ Pittelová,
3.miesto DHZ Ratkovské Bystré. V ženskej
kategórií súťažilo 5 družstiev 1.miesto DHZ
Dolné Ozorovce, 2. miesto DHZ Hriňová. Ostatným ženským družstvám sa nepodarilo
svoj útok v tejto kategórii dokončiť a dostali
NP. Družstvu našich Polomských dievčat bohužiaľ počas útoku došiel benzín a mašinka
zhasla pred zastreknutím terčov. Po celom
dni útokov mala toho dosť.
Kategória takzvaná kráľovská ŠPORTOVÁ
obsah mašiny nad 1500cm3 a v hasičskom
výraze tenké hadice. Zúčastnilo sa 9 mužských družstiev 1. miesto získalo domáce
družstvo chlapcov z Polomky tzv. OZ HASIČ Polomka Dodo team. Dodo tím pretože
strojník Dominik Bučko si spravil vlastný
výber chlapcov z Polomky a okolitých dediniek. Proste vybral si najlepších chlapcov,
ktorý za Polomku kedy behali aj keď z Po-

lomky nie sú. Košík robil Maroš Bošeľa, nalieval Adrián Kubajda, stroj Dominik Bučko,
B-čky Norbert Hruška, rozdeľovač Kristián
Šándor, prúdy Jozef Nikel a Norbert Šandor.
Tomuto družstvu mašinu požičali chlapci
z Drábska. 2. miesto DHZ Drábsko, 3.miesto
Bartošová Lehôtka. V ženskej kategórií súťažilo 5 družstiev 1.miesto obsadilo DHZ
Drábsko, 2.miesto OZ HASIČ POLOMKA
ostatné ženské družstvá svoje útoky nedokončili.
Putovný pohár Michala Oceľa za najlepší čas získali u mužov OZ HASIČ Polomka
Dodo team, u žien si pohár odniesli DHZ
Dolné Ozorovce.
Čo dodať na záver bola to krásna súťaž
víťazom GRATULUJEME, všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali s organizovaním ĎAKUJEME za váš čas. ĎAKUJEME Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú
dotáciu vo výške 2000€ na ozvučenie a poháre pre víťazov, športovej komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Polomke za podporu
vo výške 100€ na sladkostí pre deti, Obci Polomka za materiálne zabezpečenie a prípravu areálu, za ozvučenie a osvetlenie KERO
sound-light, dodanie, postavenie lešenia
a požičanie dodávky Dušanovi Bošeľovi,
Františkovi Heretovi za premietanie súťaže na plátno. Samozrejme ďakujeme aj OR
HaZZ Brezno a členom hasičskej stanice Závadka nad Hronom za účasť a ukážky, manželom Veselovskym a priateľom Bumbarasu
Miroslavovi Dupakovi za obetovanie svojho
času a nakŕmenie súťažiacich, návštevníkom ale aj všetkým, ktorí súťaž chystali.
Deti z hasičského krúžku si užívajú zaslúžený dvojmesačný oddych a snáď sa znova
v septembri stretneme v hojnom počte.
Prvé stretnutie hasičského krúžku bude
7.9.2018 všetci záujemcovia sú vítaní....
I.Tokárová

Vyžrebovanie futbalových zápasov
2. B trieda dospelých – jesenná časť súťažného ročníka
2018/2019:
3. kolo 19. augusta 2018
o 16:00 hodine:
Polomka – Čierny Balog „B“
4. kolo 26. augusta 2018
o 16:00 hodine:
Pohronská Polhora – Polomka
5. kolo 02. septembra 2018
o 15:30 hodine :
Polomka – Pohorelá
6. kolo 09. septembra 2018
o 15:30 hodine :
Heľpa – Polomka
7. kolo 16. septembra 2018
o 15:00 hodine :
Polomka – Michalová
8. kolo 23. septembra 2018
o 15:00 hodine:
Polomka – Dolná Lehota
9. kolo 30. septembra 2018
o 15:00 hodine :
Polomka – Beňuš
10. kolo 06. októbra 2018
o 14:30 hodine :
Čierny Balog „B“ – Polomka (sobota)
11. kolo 14. októbra 2018
o 14:30 hodine:
Polomka – Pohronská Polhora
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