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Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Otvorili sme brány školy

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke, konaného dňa 16.08.2018
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Roman Bešina
Program rokovania :
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
4/A Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok
2018 vo výdavkovej a príjmovej časti a likvidácia pohľadávok
4/B Odpis pohľadávok
5/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej
ochrany za I. polrok 2018
6/1 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na
funkčné obdobie 2018 - 2022
6/2 Schválenie volebného obvodu a počtu poslancov
OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022
6/3 Vybudovanie WiFi4EU v obci Polomka
6/4 Schválenie úpravy priestorov pre zubnú ambulanciu
6/5 Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
7/Interpelácia a diskusia
2/ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej komisie
boli zvolení poslanci:
doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Ing. Vladimír Hrablay
a Dušan Muška.
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia bola jednomyseľne zvolená.
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
- reg. č. 2018.227
Predkladá: Ing. Jozef Svetlák, hlavný kontrolór obce.
Kontrolnú činnosť som vykonával podľa schváleného
plánu práce na II. polrok 2018. Vedenie účtovníctva je
na úseku rozpočtovníctva a podnikateľskej časti vedené
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, zákonom o účtovníctve a zákonom o obecnom zriadení.
Rozprava: bez pripomienok
UZNESENIE
č. 224/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
4/A Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok
2018 vo výdavkovej a príjmovej časti a likvidácia
pohľadávok - reg. č. 2018.228A
4/B Odpis pohľadávok – reg. č. 2018.228B
Predkladá: Ing. Mária Danieličová, ekonómka OcÚ.
Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za
I. polrok 2018 ste dostali k preštudovaniu, ak máte nejaké otázky, zodpoviem.
V bode B je potrebné schváliť odpis pohľadávok vo výške 449,14 €.
UZNESENIE
č. 225/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedome
zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2018
vo výdavkovej a príjmovej časti a likvidáciu pohľadávok
B/ schvaľuje
odpis pohľadávok vo výške 449,14 €
5/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej
ochrany za I. polrok 2018

- reg. č. 2018.229
Predkladá: Pán Harvanka ospravedlnil svoju neúčasť
na zasadnutí obecného zastupiteľstva z dôvodu, že je
v práci. Správu ste dostali, môžete sa vyjadriť.
UZNESENIE
č. 226/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za I. polrok 2018
6/1 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
na funkčné obdobie 2018 - 2022
- reg. č. 2018.230
Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce. Do 17.8.2018 je
potrebné schváliť úväzok starostu, preto sme posunuli
aj zasadnutie o týždeň skôr.
UZNESENIE
č. 227/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ určuje
Rozsah výkonu funkcie starostu obce Polomka na plný
pracovný úväzok na celé jeho funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2018 – 2022
6/2 Schválenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022
- reg. č. 2018. 231
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce. Je potrebné
schváliť počet poslancov na funkčné obdobie 2014 –
2018. Keďže máme už menej ako 3000 obyvateľov, podľa zákona môže byť
7 – 9 poslancov.
UZNESENIE
č. 228/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
V zmysle § 166 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
jeden volebný viacmandátový obvod pre obec Polomka
1. Počet poslancov obecného zastupiteľstva v Polomke
pre volebné obdobie 2018 – 2022 v zmysle § 11 ods.
3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov v počte 9 poslancov
6/3 Vybudovanie WiFi4EU v obci Polomka - reg. č.
2018.232
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce. Je možnosť podať žiadosť o NFP na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu cez WiFi4EU. Maximálna a minimálna výška príspevku je 15 000 EUR + spolufinancovanie
žiadateľa.
UZNESENIE
č. 229/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) projektu s názvom
„Polomka 4YOU“.
Schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 750 € z celkových oprávnených výdavkov 15 000 € z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
Kód výzvy : OPII-2018/7/1-DOP.
6/4 Schválenie úpravy priestorov pre zubnú ambulanciu - reg. č. 2018.233
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce. Ide o našu zubnú lekárku. Jednal som s ňou, a musíme sa rozhodnúť.
Buď jej poskytneme priestory v budove lekárne, alebo

z Polomky odíde. Sú tam 3 miestnosti, miestnosť pri
kaderníčke by sme nechali a dve miestnosti by sa jej
poskytli.
Hlasovanie poslancov :
Prítomní poslanci: 10
Za - 10
UZNESENIE
č. 230/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
úpravu priestorov pre zubnú ambulanciu
6/5 Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 - reg. č. 2018.234
Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce. Je potrebné
schváliť povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,
a to:
Prekročenie vo výške 15 000 € na opravu Chudobinca
Viazanie vo výške 25 000 € na stavebné úpravy Chudobinca
Viazanie vo výške 50 000 € na chodník Hámor.
UZNESENIE
č. 231/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Ing. Ján Lihan, starosta obce
Ing. Ivan Brozman Ing. Jozef Guzma
I. overovateľ II. overovateľ,
Zapísala: J. Hebeňová

Dožinky
Srdečne Vás pozývame prežiť
slávnostný dožinkový deň,
ktorý sa uskutoční v nedeľu

30. septembra 2018.
9,30 – Dožinkový sprievod
z centra obce do kostola
– zraz pred Bumbarasom
10,00 - Slávnostná dožinková
svätá omša
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2018
Narodení: 2, Prihlásení: 8, Odhlásení: 3, Zomretí: 5 ,
Počet obyvateľov k 31. 8. 2018: 2950

SPOMÍNAME
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej
zemi odpočinúť. Srdcia ubolené prestali biť, nebolo
lieku, aby mohli ďalej žiť. Už Vás neprebudí slnko, ani
krásny deň, na polomskom cintríne
spíte svoj večný sen.
V týchto dňoch by sme si pripomenuli nedožitých 90 rokov života
Márie Brozmanovej
z Polomky.
Dňa 17. septembra si pripomíname
dvadsiate druhé výročie smrti
Jozefa Brozmana.
S láskou spomínajú synovia Ján
a Milan s rodinami, ostatná rodina.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú modlitbu.
Mal nás všetkých rád a chcel s nami
ešte žiť, ale prišiel 29. august 2017 a musel nás bez slov
rozlúčky náhle opustiť. Už len kytičku kvetov a sviecu
môžeme vo výročie smrti na hrob dať, modlitbu tichú
odriekať a s láskou a úctou na manžela, ocka, starého ocka, svokra, brata, švagra a kmotra
Jozefa Vernárskeho
spomínať.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú modlitbu a spomienku.
„ Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal,
ostáva v nás. “
Dňa 27.9.2018 si pripomíname 1. výročie úmrtia
nášho drahého
Františka Pohančaníka.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, syn Ján s rodinou, dcéra
Anna s rodinou, príbuzní, priatelia
a susedia.
„Kto ho poznal, spomenie si, kto
ho mal rád, nezabudne.“ Dňa 18. 8.
2018 sme si pripomenuli 1.výročie
úmrtia nášho zosnulého
Františka Harvanku.
S láskou na neho spomína smútiaca rodina.

Septembrové priania
Nad jemnou melódiou vánku
prevaha zvukov mobilov,
mne vynára sa v spánku
dnes hudba školských zvončekov.
Život sa valí sťa riava
a v mladi neutícha vrava.
Pane, daj zdravý rozvoj jej,
bystrý um, v srdci čistotu,
víťazstvo ducha, prostotu
v znamení novej blahoslavenej.
V svetlých obláčkoch čítame
najvzácnejšie cnosti dané
Matke Tereze z Kalkaty
i Márie úsmev presvätý.
Sláva jej zrodeniu i menu,
vďaka jej srdcu bolestnému.
Mária matka bolestná,
patrónka nášho Slovenska,
ochraňuj našu krajinu,
nech nikto nepocíti vinu,
by duša božieho dieťaťa
našla bezpečnosť u kniežaťa
pod plášťom, archanjela
svätého mocného Michaela.
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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 položením vencov s členmi JDS v Polomke, poslancami obecného zastupiteľstva a pracovníkmi obce pripomenuli tento významný deň nielen pre históriu, ale ako memento budúcnosti.
Pietneho aktu sa zúčastnil aj Mikuláš Ferjenčík, poslanec Poslaneckej snemovne PČR s rodinou.

Dňa 20. augusta 2018 sa v našej obci uskutočnilo podujatie „Amerika na kolesách“ pod záštitou Amerického veľvyslanectva na Slovensku v rámci osláv slovensko - amerických vzťahov. Ing. Ján Lihan, starosta obce,
privítal zástupcov Amerického veľvyslanectva na Slovensku, tiež všetkých zúčastnených občanov nielen z
našej obce. Kto prísť mal, ten prišiel: priamo v priestoroch našej vynovenej tržnice bola nainštalovaná putovná výstava, ktorá mapovala historické míľniky medzi USA a Slovenskom. K výstave bol pripravený vedomostný kvíz, vecné ceny, prezentačný materiál a informácie o možnostiach štúdia a výmenných programoch (
Summer Work and Travel ) v USA a tiež bolo pripravené malé občerstvenie. U nás v Polomke bol v rámci tohto
podujatia premietnutý dokumentárny film „Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom“. Nebudem sa „rozpisovať“
o historických a politických udalostiach, ktoré výrazne ovplyvnili postavenie našej krajiny vo svete. Každý
obyvateľ Slovenska by tieto informácie aspoň čiastočne mal ovládať. Stále však hovorím, že každé jedno
stretnutie s iným človekom, každá iná a nová informácia nás niekde ďalej posunú, už záleží len na nás, ako
to všetko zužitkujeme. A práve po premietnutí filmu na tomto podujatí, kde bol zdokumentovaný životný
osud chlapca, ktorý bol dieťaťom slovenských emigrantov do USA a stal sa seržantom americkej námornej
pechoty počas druhej svetovej vojny a ktorý vztýčil americkú vlajku pri dobytí japonského ostrova Iwo - Jima
som si uvedomila, že už slovenská emigrácia do Ameriky v druhej polovici 19. storočia a začiatku 20. storočia
predstavuje prvý významný prvok dejín slovensko - amerických vzťahov, ktoré potom pokračovali pri zrode
Československa, počas protifašistického odboja na pôde USA, tiež v čase SNP až do obdobia súčasnosti. A
my môžeme byť hrdí na to, keďže „trasa“ tohto podujatia čiastočne kopíruje aj cestu hrdinov SNP, že naša
Polomka mohla privítať týchto hostí. Ďakujeme.

Polomský deň 2018
Aj tento rok sme s radosťou prijali pozvanie na tradičné stretnutie s „Polomčanmi“. Dňa 8.9.2018 sa stretli
zástupcovia samospráv obcí z Gemerskej Polomy, Pustej Polomy a Polomky. Hostiteľom družobných obcí
bola v tomto roku obec Gemerská Poloma. Vedeniu
obce ako aj všetkým, ktorí sa zúčastnili a podieľali na
príprave uvedeného podujatia, patrí veľká vďaka za
vynikajúcu organizáciu a bohatý program, ktorý pripravili pre svojich hostí. Veď posúďte sami.
V Dome tradícií sme mali možnosť ochutnať polomské tradičné jedlá, medzi ktorými nechýbali ani bryndzové pirohy. Pri konzumácii špecialít a popíjaní bylinkového čaju nám hrala príjemná muzika, harmonika
bola tá správna voľba.
Po ochutnávke nasledovali Ekumenické služby Božie
v evanjelickom kostole, spojené so slávnosťou venovanou Petrovi Kellnerovi Zábojovi Hostinskému.
Zároveň v dopoludňajších hodinách sa konali rôzne
súťaže – šachový turnaj, strelecká súťaž, hasičská súťaž a taktiež futbalový zápas. Všetky súťaže prebieha-

li v príjemnej priateľskej atmosfére. Vynikajúce prvé
miesto získali naše úžasné seniorky vo varení tradičného jedla. Ej veru, halušky s tvarohom a slaninkou
boli na jedničku. O čosi menej sa nám darilo v pílení
a štiepaní dreva. V tom nás porazili „naši bratia Česi“
z Pustej Polomy. Všetkým zúčastneným chcem týmto
poďakovať za reprezentáciu našej obce.
Poľovnícke združenie Turecká pripravilo pre hostí
výstavku poľovníckych trofejí a klub dôchodcov výstavku výšiviek. V parku sa maľovalo na hodváb, aj
kresby ceruzkou od p. Judity Krajčiovej zaujali určite
mnohých. A nechýbali ani atrakcie pre deti.
V kultúrnom programe účinkovali deti z materskej
školy, ako aj seniorky z Gemerskej Polomy. Mohli
sme si vychutnať folklór v podaní Breziniek z Polomky a taktiež folklórnej skupiny nášho hostiteľa. Potom
nasledovalo vystúpenie skupiny Massriot, Carmen Pál-Baláž, Classic Gipsy Music ...
Čo k tomu dodať? Snáď len toľko, že dobre bolo a nič
nám nechýbalo ... a žeby sme sa takto o rok opäť stretli.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
OBCÍ 2018 10. NOVEMBER 2018
Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 203/2018
Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
Podmienky, spôsob a priebeh volieb do orgánov samosprávy obcí upravuje Zákon
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú občania Slovenskej republiky a cudzinci /ďalej len obyvateľ obce /, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr
v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného
zdravia.
Právo byť volený
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v kto-

rej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov
veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce,
ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je:
výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Obecné zastupiteľstvo v Polomke dňa 16.8.2018
uznesením č. 227/2018
Určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Polomka
na plný pracovný úväzok na celé jeho funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2018-2022 uznesením
č. 228/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Polomke bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom
volebnom obvode
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Deti z Breziniek na Radvanskom jarmoku
Radvanský jarmok bol jeden z najznámejších a najväčších v celom Hornom Uhorsku. Pôvodne sa konal
v mestečku Radvaň neďaleko Banskej Bystrici. Najucelenejší a najkrajší opis Radvanského jarmoku nám
zanechal vo svojich spomienkach na detstvo spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský. Popisuje, ako prichádzali jarmočníci z Novohradu, Hontu,
Podpoľania aj z ďalekých „dolných zemí” a nosili svoje
výrobky – hrnčiarske, garbiarske, tkáčske, syrárske a
rezbárske. Radvanský jarmok sa odlišoval od iných
jarmokov na území Slovenska ťapnutím dievčat po

zadku drevenou vareškou. Dodnes sa zachoval zvyk
kúpiť si na jarmoku varešku a okoloidúce dievčatá
ťapnúť po zadku. Prečo práve tento zvyk charakterizoval Radvanský jarmok, žiaľ, ani dnes historici nevedia s istotou povedať, prečo práve varešky symbolizujú tento jarmok. Ani 361. Radvanský jarmok 2018
nezostal svojej povesti nič dlžný. Mesto Banská Bystrica pripravilo pestrý kultúrny program. Každý si prišiel
na svoje. Od ľudových remesiel, divadlo pre deti, tvorivé dielne, folklórne vystúpenia, tradičnú kuchyňu,
modernú hudbu a tento rok aj deň kroja“, na ktorom

sa stretlo viac ako dvetisíc krojovaných priaznovcov.
Deti z Breziniek si mali možnosť užiť jarmočnú atmosféru a zároveň potešiť divákov svojím programom.
Predstavili sme sa na hlavnom pódiu v programe „Na
baňu klopajú“ a tiež na malej scéne pri Barbakane so
svojimi programovými číslami „Na remeselníkov“ a
„Za humnami.“ O radvanskom jarmoku netreba veľa
písať, treba ho zažiť so všetkým, čo k nemu patrí a my
sme si ho naozaj užili. Matúš, keď sme sa zastavili na
zmrzlinu to vystihol takto: „Pekný výlet sme mali a
pekný deň sme prežili...“

Na návšteve
v Nezsi
Naše deti mali ešte prázdniny, ale v Nezsi sa v sobotu 1.septembra už začal
školsky rok slávnostným podujatím pri príležitosti 55-teho výročia založenia
školy s vyučovacím jazykom aj slovenským. Priatelia z Nezsi nás na toto, pre
ich slovenskú komunitu významne podujatie pozvali a my sme pozvanie s radosťou prijali. Otvorenie školského roka sme sledovali v krásnom parku, ktorý
sa rozprestiera okolo nádhernej historickej budovy školy. V programe vystúpili
aj žiaci s programom v slovenčine. Ich snahu učiť sa po slovensky sme ocenili
veľkým potleskom. Po obede v rámci kultúrneho programu tohto podujatia
vystúpili aj naše Brezinky a divákov potešili aj naše deti z detského folklórneho súboru Brezinky. Aj keď obecenstvo bolo slovensko-maďarské, vystúpenie
našich sa im veľmi páčilo. Samozrejme, obdiv zožali aj naše krásne kroje. Naši
hostitelia boli veľmi radi, že sme obohatili ich podujatie a my sme sa potešili zo
stretnutia s priateľmi.

Tábor v Polomke
06 - 10. 08. 2018.

Naša Slovenská národnostná samospráva každý rok organizuje tábor pre najlepšich žiakov, na Slovensko, alebo do slovenských dedín v Maďarsku. Už druhý rok sme
boli v Polomke v hoteli Bučník.
V tomto roku prvý deň sme sa zastavili vo Vydrove, cestovali sme Čiernohronskou
železničkou. Do hotela sme prišli neskoro, kde nás už s veľkou láskou čakali.
Alenka a jej rodina pripravili hotel, aby sme sa dobre cítili a vždy nám pomohli.
Boli sme vo Vysokých Tatrách a v Košiciach. Keď sme išli do Polomky, deti hovorili,
nie sme už ďaleko, vidíme vežu. A naozaj, tá veža ďaleko svieti. Môžete byť na ňu
hrdí!
Ďakujeme, že sme mohli u Vás táborovať. Veľká vďaka pánovi starostovi, že sa staral o nás.
Prajem Vám každému veľa úspechov, šťastie a zdravie nielen v práci, ale aj osobnom živote.
Zuzana Kucserová
predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy
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Vznik Horehronskej hasičskej ligy – HHL

sa začal písať koncom roka 2013 na podnet dvoch
členov z dobrovoľných hasičských zborov Polomka
a Bystrá, konkrétne Dávida Bučka a Lukáša Pavelku. Prvé
formálne zasadnutie tzv. nultého ročníka Horehronskej
hasičskej ligy sa konalo na jar 2014 v priestoroch hasičskej zbrojnice v Polomke. Do nultého ročníka sa zapojili
štyri dobrovoľné hasičské zbory z okresu Brezno, ktoré
chceli a chcú rozvíjať hasičský šport v regióne Horehronie dodnes. Po úspešne ukončenom nultom ročníku nasledoval prvý ročník, v ktorom sa HHL rozrástla o ďalšie
družstvá a kategóriu žien.
Tretí ročník bol prvým, kedy sa finále HHL konalo na
námestí v Brezne. Finále Horehronskej hasičskej ligy
2017 prilákalo na námestie množstvo ľudí, ktorí hasičskú
súťaž videli po prvýkrát. Ľudia a fankluby mohli z terás
povzbudzovať svoje tímy a deti si vedľa mohli vyskúšať
ľahké hasičské disciplíny.
Družstvá reprezentujúce OZ HASIČ a obec Polomku sa
aj v tomto roku zapísali do Horehronskej hasičskej ligy.
HHL v ročníku 2018 behalo 8 mužských a 5 ženských
družstiev. Prvé kolo sa konalo už tradične vo Valaskej
v máji. Na prvom kole sa ženské družstvo umiestnilo na
4. mieste a do ligovej tabuľky si baby zapísali 9 bodov.
Chlapci sa umiestnili na 3. mieste spolu s družstvom
mužov z Drábska a obe družstvá si zapísali do ligovej tabuľky po 11 bodov. Druhé kolo sa konalo v júni na Sihle
organizovalo ho DHZ Drábsko. Dievčatá sa umiestnili na
2. mieste a zapísali si 13 bodov. Chlapci toto kolo HHL
vyhrali a zapísali si 15 bodov. Tretie kolo, mesiac júl a Ratkovské Bystré. Dievčatá 3. miesto a 11 bodov. Chlapci
znova 1. miesto a 15 bodov. Štvrté kolo sa konalo začiatkom augusta na Dedinkách. Organizoval ho súkromný
tím Janík Fire Team, ktorého dievčatá sú účastníčkami
HHL. Dievčatá sa umiestnili na 3. mieste s počtom bodov
11. Chlapci si zapísali do ligovej tabuľky 9 bodov za 4.

miesto. Štvrté kolo sa konalo k nám najbližšie na Gašparove koncom augusta. Dievčatá a chlapci toto kolo vyhrali a odniesli si po 15 bodov. Dievčatá mali pred finále
59 bodov a boli na 2.priebežnom mieste, chlapci mali 65
bodov, boli spolu s Veľkou Lúkou na 1. mieste. Kým v ženskej kategórií bolo o víťazkách rozhodnuté dopredu,
pretože dohnať bodovú výhodu tímu Janík Fire Team už
nebolo možné. Do finálového kola išli dievčatá s jasným
zámerom udržať si celkové 2. miesto. Ťažká a miestami,
na zebre, šmykľavá trať preverili koordinačné schopnosti
každého súťažiaceho. Voľba čo si obuť bola ťažká. Hlavné bolo nespadnúť. Dievčatá z Hriňovej dali krásky čas
18:068 prekonať ich bolo ťažké. Dievčatám z Gašparova
sa veľmi nedarilo a zapísali výsledný čas 20,90. Janíkom
sa tiež na ich pomery nedarilo čas 19,47 je v ich podaní
mizerný, keďže dokážu streknúť aj 17. Naše dievčatá po
prvom, nie celkom vydarenom pokuse, išli do druhého
s jasným cieľom zlepšiť sa a prekonať aspoň čas Gašparova, aby skončili najhoršie na 4mieste, ktoré by im dalo
dostatočný počet bodov na celkové 2. miesto. Časomiera sa zastavila na čase 19,13. A bolo jasné, že končíme
vo finálovom kole na 2. mieste, ktoré nám zabezpečilo aj
konečné 2. miesto v lige.
V mužskej kategórií sa o víťazovi rozhodovalo vo finále, keďže naši chlapci a Veľká Lúka nazbierali počas
sezóny zhodný počet bodov 65. Stačilo tak málo nemať
neplatný pokus skončiť lepšie ako Veľká Lúka a víťazstvo
je naše. Prvý pokus našich chlapcov a cieľ nesplnený NP,
hneď po nich sa postavili na štart chlapci z Veľkej Lúky,
netrpezlivo sme sledovali čo sa ide diať a udialo sa chlapci mali NP. Napätie sa stupňovalo, po prvom pokuse nič
nebolo jasné, obaja lídri mali neplatné pokusy. Nervozita vládla až do konca a podpísala sa pod pokus našich
chlapcov, cieľ bol jednoduchý a pre niekoho banálny
dokončiť pokus ako platný. Prúdiar sa pošmykol na zá-

kladni, vybiehal neskoro, dobehla ho voda, nedokázal
zakľaknúť......tragédia, ktorá nasledovala bude v našej
pamäti ešte dlho, diváčka vybehla na trať, zľakla sa či sa
prúdarovi niečo nestalo, všetci kričali nech sa pozbiera
a zostrekne terč, aby bol pokus platný.... Podarilo sa mu
terč zhodiť, rozhodca uznal pokus ako platný, no nasledovala prestrelka rozhodcov, ostatných členov družstiev
a polemizovanie o krížení prúdov. Kríženie sa nedokázalo. Medzi tým sa už na štart postavilo družstvo mužov
z Veľkej Lúky. Chlapci mali ten istý banálny cieľ ako my,
len dokončiť s platným časom. Po technickej chybe, roztrhla sa im hadica počas útoku, mali NP. Zavládlo ticho zišiel sa ligový výbor, ktorý mal rozhodnúť čo ďalej, členovia hlasovali za platný pokus družstva Polomka 6hlasov,
jeden hlas bol za neplatný pokus. Nevieme doteraz určiť
či sa diváčka dotkla hadice alebo nie, v prípade, že sa jej
dotkla, pokus mal byť neplatný. Na základe hádok, vyhrážok, zlej atmosféry, ktorá zavládla, pod tlakom obviňovania z klamstiev sa naše družstvo rozhodlo ísť cestou
pokory a nie pýchy...... Ustúpili sme pýche a arogantnému správaniu. Náš pokus bol neplatný. Chlapci z Veľkej
Lúky a OZ HASIČ mali oba pokusy neplatné, teda zapísali
do ligovej tabuľky po 1bode. Keďže chlapci z Drábska
finálové kolo vyhrali a zapísali 15bodov, dostali sa všetky tri družstvá na rovnaký počet bodov 66. O bližších
umiestnenia rozhodovali najlepšie zostreky ligy. Konečné poradie: 1. miesto Veľká Lúka, 2. miesto DHZ Drábsko,
3. miesto OZ HASIČ. Postup na slovenský superpohár
nám unikol o vlások. Nevadí boli sme minulý rok, tento
sme dali šancu ukázať sa, iným družstvám. Víťazovi GRATULUJEME. Sme o skúsenosť bohatší a silnejší. Chlapci sa
určite ešte zúčastnia nejakých pohárových súťaží a dievčatám sa podarilo prihlásiť na najväčšiu československú
súťaž do Čiech. Chlapci mali tú česť minulý rok, tento
pôjdu dievčatá. Tak nám držte palce.

Otvorili sme brány školy
Škola je zapojená do národného projektu „Škola otvorená všetkým“, vďaka ktorému u nás pracujú špeciálny pedagóg,
sociálny pedagóg a asistent učiteľa. Škola získa aj mnoho učebných pomôcok na
vyučovanie a voľno-časové aktivity.
Počas školského roka je pre žiakov
pripravená bohatá ponuka záujmových
krúžkov. Každý žiak si môže vybrať podľa
svojich záujmov krúžok športového alebo umeleckého charakteru, alebo aj taký,
kde si môže upevniť vedomosti z anglického jazyka, chémie a fyziky, prípadne

1.september tradične ukončí čas prázdnin a otvára brány školy pre našich žiakov.
Nebolo tomu inak ani tento rok. V kultúrnom dome sme 3. septembra slávnostne
otvorili nový školský rok 2018/2019. Spolu s deťmi a ich rodičmi sme vykročili na
cestu za poznaním a vedomosťami.
V tomto školskom roku má naša škola
196 žiakov, z toho 13 žiakov plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Žiaci
sa vyučujú v 12 triedach. Na 1. stupni sa
bude vzdelávať 104 žiakov, na 2.stupni
92 žiakov.
Aj v tomto roku sme otvorili 0. ročník
pre deti, ktoré nenavštevovali MŠ. Našim

taký, kde môže poznať kultúrne zvyky
svojich predkov alebo prejaviť svoje tvorivé schopnosti. Škola ponúka celkom 20
rôznych krúžkov.
Škola bude počas roka organizovať
mnohé súťaže a podujatia kultúrneho
charakteru, exkurzie a výlety, aby naši
žiaci poznávali historické i prírodné krásy
Slovenska.
Veríme, že pre každého nášho žiaka sa
stane škola druhým domovom a že každý žiak zažije v škole nie jeden, ale veľa
úspechov.

cieľom je, aby sme ich pripravili na vstup
do prvého ročníka. Do 1. ročníka nastúpilo spolu 23 žiakov, ktorí sa vzdelávajú
v dvoch triedach. Žiaci 1. stupňa môžu
navštevovať po ukončení vyučovania
školský klub detí v dvoch oddeleniach.
Okrem toho, že sa venujú rôznym relaxačným aktivitám, venujú sa aj príprave
na vyučovanie, čo znamená pre rodičov
malú pomoc pri príprave detí na ďalší vyučovací deň.
Na škole pracuje 14 pedagógov, 2 vychovávateľky, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, 3 asistenti učiteľa
a 10 nepedagogických zamestnancov.
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ZRUŠENIE POBOČKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
V POLOMKE

