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Spomienka na obete vojny
Dňa 15. júna sa v Polomke
uskutočnila každoročná pietna spomienka na príslušníkov
amerických a britských vojenských misií v Slovenskom
národnom povstaní, ktorí položili svoje životy na oltár boja
za slobodu a demokraciu.
Podujatia, ktoré organizujú
Veľvyslanectvá USA a Veľkej
Británie v spolupráci s obcou
Polomka, sa zúčastnili čestní
hostia z Ministerstva obrany
i Ozbrojených síl Slovenskej
republiky.
-rr

NA BUČNÍKU

Zasadalo

obecné zastupiteľstvo

Všetko sa vracia
do starých koľají aj v CDR
Prvý jún tohto roku bol veľmi netradičný, deti
mali svoj deň – MDD, ale zároveň to bol prvý deň
nástupu do školy po dlhšej odmlke kvôli vírusu
COVID-19. Preto sa CDR Polomka rozhodlo osláviť
tento deň v piatok 5. júna. Oslava sa konala v nových priestoroch na Ulici SNP . Výchovná skupina
„Včielky“ si tento deň dôkladne pripravila. Mali pripravenú suchú a mokrú variantu, pretože počasie
bolo veľmi premenlivé. Nakoniec sa MDD konalo
vo vnútri, kde bolo všetko bohato vyzdobené.
Tety si pre deti pripravili rôzne súťaže, pri ktorých
museli deti preukázať svoju rýchlosť, obratnosť,
tvorivosť a sebadisciplínu. Poslednou a netradičnou disciplínou bolo hračkárskym mečom rozbiť
„Piňata“, z ktorého sa vysypali cukríky a deti sa
z toho veľmi tešili. Súťažili veľmi ochotne, pretože
vedeli, že ich čaká sladká odmena a pohostenie.
Potom nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetci
dobre vytancovali. Veru Deň detí sme oslávili ako
sa patrí, napriek Korone.
Po uvoľnení opatrení akoby začalo všetko oží-
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vať, akoby prišla nová jar. Začali rôzne podujatia
a akcie, ktoré akoby driemkali a čakali na svoju
príležitosť. Takouto akciou bola aj Chodecká súťaž
v Banskej Bystrici 18. júna, na ktorej sa zúčastnili
deti z CDR ako aj ich spolužiaci zo ZŠ. Súťaž bola
výnimočná tým, že skoro celý čas pršalo. Deti mali
možnosť zažiť to, že je to nielen o výkone, vytrvalosti ale aj o rešpektovaní prírody a nevyspytateľnosti počasia. Zo súťaže síce prišli unavení a premočení „do nitky“, ale doniesli si medaily, na ktoré
budú dlho spomínať.
Obidve výchovné skupiny CDR - „Slniečka“
aj „Včielky“ sa v máji zapojili do projektu firmy
Volkswagen a vytvorili dva rôzne projekty. V júni
bolo žrebovanie a môžeme zagratulovať skupine
„Slniečka“, ktorí boli úspešnejší a vybrali si aj ich
projekt na vybavenie posilňovne.
Leto sa konečne začalo, deti sa potešili aj ďalším
prázdninám a my všetci dúfame, že si počas leta
načerpáme dostatok energie do ďalších dní.
Mgr. M. Ďuricová, CDR Polomka

Dňa 18.6.2020 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polomke.
Ospravedlnení: doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD, Erik Michalec
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.
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil Mgr. Ivanu
Šandorovú a MUDr. Dušana Maruškina. Starosta obce predložil na
schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva. Poslanec
Roman Kohút navrhol doplniť do programu rôzne prehodnotenie
odmeny starostu obce. Keďže poslanci nemali k doplneniu programu žiadne pripomienky, bol všetkými hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Vladimír Račák, Ing. Ján Fusek, Dušan Muška. K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia bola jednomyseľne zvolená.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti, ktorú predložil
hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Svetlák. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o stave separácie TKO. V tomto bode sa
poslanci zaoberali možnosťami získania odberateľov na jednotlivé
druhy vyseparovaného odpadu, čím by sa zvýšilo percento vyseparovaného odpadu a znížilo množstvo komumálneho odpadu uloženého na skládke.
Poslanci OZ riešili aj aktuálny proces v Muránskej planine. Starosta
obce informoval poslancov, že sme sa zúčastnili stretnutia v Tisovci, ktoré bolo zvolané Správou Národného parku Muránska planina
ohľadom zaslaného zámeru vyhlásiť Národný park Muránska planina a jeho zonácií tak, aby sa stal Národný park priestorom, kde
bude možný trvalo udržateľný rozvoj turizmu ako takého. S týmto
zámerom viacerí účastníci, ako aj občania nesúhlasia a podpísali
petíciu. Samosprávy a príslušné organizácie sa spojili a požiadali
advokátsku kanceláriu o zastupovanie. Predmetom zmluvy je vystavenie objednávky č. 202000047 na advokátsku kanceláriu POLÁČEK PARTNERS s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 1, Bratislava.
Účastník Mesto Tisovec zastúpené Mgr. Irenou Milecovou – primátorkou mesta, objednal vypracovanie pripomienok v konaní vyhlásenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny, vedenom
na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné
prostredie v celkovej výške 14 650,00 Eur. Táto čiastka je prerozdelená medzi všetkých užívateľov. U samosprávy je to 70% podľa
rozlohy k. ú. a 30% podľa počtu obyvateľov. Obec Polomka by mala
zaplatiť finančnú čiastku 638,93 Eur, ktorú musí schváliť obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie zmluvy o združení
finančných prostriedkov a spolupráci uzatvorená v zmysle § 51
Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi a § 7 ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. finančnú čiastku 638,93
Eur.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo zníženie odmeny starostu obce
na 10%.
Poslanci sa v diskusii zaoberali prenájmom nebytových priestorov, žiadosťami o odkúpenie častí obecného pozemku, ozvučením
v dome smútku, modernizáciou miestneho rozhlasu a možnosťou
zriadiť občianske hliadky.
D.Ď

Poďakovanie

Ďakujeme anonymnému darcovi, ktorý nám nechal v schránke
milé prekvapenie pre našich synov Tomáška a Janka. Veľmi si to
vážime a ďakujeme z celého srdca.
rodina Výlupková

Polomské novinky
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA JÚN 2020
Narodení: 3, Prihlásení: 5, Odhlásení: 6,
Zomretí: 5, Počet obyvateľov k 30.06.2020
- 2919

SPOMÍNAME
Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že si niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a na Teba s láskou spomíname.
Dňa 3. júla sme si pripomenuli
prvé výročie odchodu do večnosti nášho milovaného otca
Jozefa
Vernárskeho
Spomíname
na
Teba, stále zostaneš
v našich srdciach. Dcéra Monika
a syn Marián
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Ukončenie školského roka

Slávnostné ukončenie tohto školského
roka 2019/20 sa uskutočnilo netradične - na
školskom ihrisku. Počasie bolo priaznivé a
tak sme mohli vyhodnotiť výsledky žiakov v
tomto školskom roku. Ako vždy, slávnostné
zhromaždenie sa začalo slovenskou hymnou,
nasledoval príhovor pani riadteľky, potom sa
k odchádzajúcim deviatakom prihovorili ich
spolužiaci ôsmeho ročníka a nakoniec sa so
všetkými rozlúčili deviataci pekným príhovorom a pesničkou. Na záver nasledovalo
slávnostné odmeňovanie úspešných žiakov.
Potom všetci odišli do tried, aby si prevzali
od svojich triednych učiteľov vysvedčenia.
Školou sa ešte rozliehal spev deviatakov, ktorí sa lúčili s každou triedou a s každým učiteľom či zamestnancom. Deviataci sa lúčili aj
počas slávnostného aktu na obecnom úrade
v prítomnosti starostu obce.
ZŠ

...
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali.
Zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec,
za všetkých nás.
Dňa 12. júla sme si pripomenuli
štyridsať rokov čo nás opustil náš
manžel a otec a 8.
marca sme si pripomenuli nedožitých
90 rokov
Jozefa Šušora
S láskou spomína
manželka Mária, dcéra Anna, syn Jaroslav
s manželkou Vierou, vnučka Erika,
vnuci Radko a Martin s rodinami
a vnuk Marek
...
Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň v srdci zahorí.
Dňa 24. júla si pripomíname druhé
výročie odchodu do
večnosti nášho milovaného manžela,
otca a starkého
Milana
Vernárskeho
S láskou naňho
v modlitbách spomína manželka Viera, syn Richard,
dcéra Zuzana s manželom Jánom,
vnuci Dávid, Samko, Janko, svokra
Emília, blízka rodina a priatelia

Poďakovanie

Smútiaca rodina úprimne ďakuje všetkým blízkym príbuzným, priateľom,
susedom, a známym ako aj folklórnej
skupine Brezinky ktorí sa dňa 30.6.2020
zúčastnili na poslednej rozlúčke s naším drahým otcom, starkým, prastarkým Rudolfom Jagerčikom. Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.

Pandémia nás nezastavila!
Hovorím za nás všetkých, umelcov
SZUŠ Talentárium. Najprv sme sa poriadne zľakli a hlavne vtedy, keď sa naša
SZUŠ zavrela. Vyvstalo mnoho otázok
ako to bude s našim umením- tancovaním, spevom a hraním na hudobných
nástrojoch, ale láska sila k umeniu a súhra nás všetkých poriadne stmelila.
Mladí umelci boli veľmi otvorení a odhodlaní pokračovať v umeleckej tvorbe
kreativite v súťažiach aj touto novou
náročnou cestou.

Všetko odštartovalo tanečnou súťažou
kde tanečníci v domácom prostredí nahrali tanečné video. Tie najlepšie čakala poriadne sladká odmena. Nezaháľali
ani naši hudobníci, ktorí 24.6.2020 odpálili v Polomke (za prísnych hygienických opatrení) fenomenálny hudobný
koncert. Previal sa riadny vietor Polomkou, kde mladí hudobníci ukázali, že
pandémia je pre nich výzva.
Úplne skvele sa ukázali absolventi
končiaci svoje umelecké štúdium, ktorí

sa prezentovali na svojich fotografiách
v tradičných miestach Polomky s podtitulom Umenie žije v tradíciách, ale aj
v reálnom svete.
Ďakujeme všetkým rodičom žiakom
a učiteľom pre ich ochotu a snahu spolupracovať aj v kritických podmienkach
a vytvárať hodnoty, ktoré otvárajú ľudské srdce a zanechávajú v ňom silu a trpezlivosť kráčať ďalej.
Vaše Talentárium!

Otvorme deťom bránu do sveta
V tomto šk.roku 2019/20 naša škola
podala prihlášku projektu pod názvom
Modernizáciou vyučovania otvorme deťom bránu do sveta, v rámci programu
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu. Projekt bol úspešný a škola získala grant vo výške 8725 EUR na aktivity
schválené v prihláške.
Základným cieľom projektu je pripraviť
žiakov tak, aby sa plnohodnotne uplatnili
v živote v súlade s požiadavkami súčasnej doby, ktorá priniesla potrebu aktívne

ovládať cudzí jazyk a flexibilne reagovať
na požiadavky spoločnosti. Z toho vyplýva potreba modernizovať výchovu a
vzdelávanie zavádzaním nových metód
a foriem práce, aby sme vychovali absolventa pripraveného pre 21.storočie.
Prvým predpokladom pre dosiahnutie
tohto cieľa je systematické zvyšovanie
didaktických zručností pedagógov. Zároveň je potrebné zvýšiť ich jazykové
zručnosti, aby mohli zapojiť žiakov do zahraničných projektov, s cieľom odbúrať

u detí jazykové bariéry a zdokonaliť ich
komunikačné zručnosti.
Do projektu sú zapojení štyria pedagógovia našej školy a po absolvovaní štruktúrovaných kurzov budú aplikovať získané poznatky vo vyučovacom procese a v
zahraničných projektoch, čím sa predpokladá zvýšený záujem žiakov o vzdelávanie na našej škole. Projekt bude realizovaný počas dvoch rokov 2020 - 2022.
ZŠ Polomka
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Človek je sprvu maličký
a volajú ho dieťatko.
Tak mu je dobre, presladko,
že by chcel zostať navždycky v
náručí svojej mamičky.
Dieťatko rastie na dieťa.
Už nenosia ho v náručí.
Samo sa púšťa do sveta okolo
domu na skusy,
len čo sa chodiť naučí.
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No nezostane vždycky tak,
lebo raz ráno v jeseni
všetko sa zase premení,
keď stane v školskej predsieni
už ako žiačka a či žiak.
I žiak je sprvu maličký
a volajú ho prváčik.
No rastie. Nielen do výšky.
I do hrdosti pri práci.
Veď nosí domov jedničky.

Ľudové pranostiky na august
Aký je august spočiatku, taký bude až do konca.
Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať.
Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň.
August k zime hľadí a rád vodu cedí.
Dážď, ktorý v auguste do obeda prší, skorej ako obed minie sa usuší.
Čo august nedopečie, to september nedovarí.
Keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima.
Keď august páli, bude páliť aj víno.
Severné vetry keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú.
Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie.
Suchý august - suché víno , mokrý august - vodnaté víno.
Strnisko v auguste kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo
neustáva.
Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu.
V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy.
Víchristý august - daždivý september.
Aký je august spočiatku, taký bude /je/ až do konca.
V Leve keď pavúci sa snujú, bude pekná jeseň.
August k zime hľadí a rád vodu cedí.
Horúčosť v auguste ničomu neškodí, iba čo sa mlynár po potoku
brodí.
Dážď v auguste je ako ženský plač. Ten, ktorý doobeda prší, skôr ako
obed minie, sa usuší.
V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy.
Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať.
Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu.
Keď august páli, bude páliť aj víno.
1.8. Keď od Petra v okovách do Vavrinca /10.8/
je veľká horúčosť, zima bude biela.
4.8. Horúčosť na sv. Dominika znamená veľmi tuhú zimu.
4.8. Keď sa potí Dominik, Marek /25.4/ bude v kožuchu.
6.8. Na premenia /deň premenia Krista Pána/ je premena vôd.
8.8. Vietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá štyri dni.
10.8. Keď na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší.
10.8. Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce.
10.8. Po Vavrinci drevo už viac nerastie.
10.8. Ako Vavrinec navarí, tak sa nám jeseň vydarí.
10.8. Čo Vavrinec uvarí, Bartolomej /24.8/ usmaží.
10.8. Keď je na Vavrinca pekná, teplá chvíľa,
nastane i jeseň sedliakovi milá.
10.8. Svätý Vavrinec nesie z poľa veniec.
10.8. Slnečnosť na deň Vavrinca hotuje nám dobrého vínca.
15.8. Na Nebevzatie Panny Márie prvé oriešky.
15.8. Ak prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky.
15.8. Jasný deň na Nebovzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň.
15.8. Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
15.8. Matka Božia varí, svätý Michal dovára.
16.8. Na svätého Rocha zemiakov trocha.
16.8. Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
16.8. Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů
každý den trochu.
18.8. Ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy.
24.8. Aký Bartolomej, taká celá jeseň.
24.8. Na Bartolomeja každá plánka zrelá.
24.8. Svätý Bartolomej ovos láme.
24.8. Zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína dáva.
24.8. Bartolomej svätý odpoludnia kráti.
24.8. Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej.
24.8. Povíchrica na Bartolomeja zvestuje ľad a sneh.
24.8. Povíchrice čo po Bartolomile prichádzajú,
obyčajne veľmi prudkými bývajú.
24.8. Už je po Bartolomeje, pôjdu hady do diery.
28.8. Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína /25.11/.
28.8. Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny.
28.8. Okolo Augustína tiahnu vetry do Budína /časť Budapešti/.
29.8. Když na den Stetí svatého Jana prší,
velikou zkázu ořechy trpěti mají.
31.8. Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň.

ROZLÚČKA

S PREDŠKOLÁKMI
29. jún v našej škôlke patril rozlúčke s predškolákmi. Nepamä-

táme si takú zvláštnu rozlúčku.
Bez rodičov a ostatných príbuz-

ných. No napriek tomu deti všetkých tried pripravili pesničky,
básničky a milé prekvapenie pre
našich predškolákov. Nuž je to
tak, predškoláci opúšťajú svoju
škôlku a od septembra ich čaká
veľká škola. Keď sa vo svojich
spomienkach vrátime dozadu
a zaspomíname si na ich prvý
príchod do materskej školy, zdá
sa nám to neuveriteľné, že to tak
rýchlo ubehlo. Každé dieťa bolo
iné, jedno bolo nesmelé, druhé
až príliš aktívne, jedno tichučké,
druhé až príliš zhovorčivé. V triede sa stretli tie najrozmanitejšie
povahy. Deti sa naučili vážiť si
jeden druhého a navzájom si
pomáhať. Deti mali radosť z
nových poznatkov a prejavovali záujem o nové informácie.
Navzájom sme sa obohatili o
pekné a zaujímavé poznania.
Prajeme vám rodičia, aby ste
správne usmerňovali prvé kroky
vášho dieťaťa, ktoré ho povedú
do veľkej školy. A vám, milí školáčikovia, želám len to najlepšie.
MŠ

Z valachov valasi

,, Alles ist in ordung. ( Všetko je v poriadku.)“ Polohlasne prehodí Vihelmína.
,, Áno, len mi musíš sľúbiť, že nežnosť tvojich nezábudkových očí bude patriť iba mne a nepocíti ju nikdy žiadny iný muž.“
,, Ó, vas ist los? ( Čo sa deje?). Tak takúto požiadavku
s podmienkou mi môj manžel ešte nikdy nenadhodil.
Ioannis, čo je? Čo sa stalo? S pravdou von! Čo máš na
srdci?!“
,, Tak teda dobre, veď to musel vidieť aj slepý, ako ten
budúci šoltýs Kozma, syn starého šoltýsa, ťa ani na
sekundu nespúšťal z očí. Je pravda, že si sa pokiaľ sa
dalo, vyhýbala jeho prítomnosti, no ale už len potom
sa jeho tvár skrivila a jeho jednanie so mnou bolo nehodné jednaniu so psom.“
,, To sú panské vrtochy, môj milý. Kozma odišiel,
chvála Bohu, že žije ďaleko od nás a všetko dobre dopadlo. On si môže aj oči vyočiť, ja o takých panákov
nestojím. Mám teba, našich päť alebo za chvíľu šesť
detí, salaš, roboty nad hlavu, pletky s pánmi tie nie
sú pre mňa a s valaškou si už naučil i mňa narábať.“
,, To rád počujem, ty moje modroočko, najmä v čase,
keď uhorský palatín Leustach z Jelšavy zvoláva podporu kráľovej križiackej výpravy proti Turkom – najväčším nepriateľom kresťanského sveta. Kráľ Žigmund zvoláva na svoju výpravu proti Turkom elitu
európskej spoločnosti.“
,, Tak preto dnes i ja pociťujem ten čudný nepokoj.
Pozor, počujem dupot koní. Mám strach.“
,, Žena baču Ioannisa sa nesmie báť!“ Ešte poriadne
nedozneli Ioannisove slová, už vtrhli pandúri do chyže s rozkazom.
,, Tak bača, nebudeš brať iba výhody zo salaša, teraz
sa prejav, ako budeš rúbať Turka! Prišiel čas hrdinského boja za kráľa, za Uhorsko, za kresťanov!“
Ioannis v chvate vyobjímal svojich päť detí a preťažké bolo jeho náhle, ale vrúcne lúčenie so ženou
v požehnanom stave, ktorá už v polotme beží za panskými koňmi odnášajúcimi jej drahého Ioannisa do
neurčita, aby mu ešte mohla aspoň chvíľočku mávať
bielym ručníkom so zbožným želaním jeho šťastného
návratu.
Oj, veru, panstvo si nevyberalo do tejto vojny hocikoho, veď aj o Ioannisovi sa vedelo, že sa osvedčil už
ako mladý chlapec tam doma vo Valašsku v boji proti
Osmanom.
Vihelmína organizovala, pracovala, starala sa o deti,
no jednako však na ňu doliehali i ťažké chvíle, ale jej

optimizmus jej nedovolil upadať.
,, Áno, on bojuje proti Turkom a ja musím obstáť
v boji o záchranu salaša a gazdovstva. Moja rodina
nesmie pocítiť, že jej hlava je vzdialená.“ Takýto monológ prednáša sama sebe.
,, Sergiu, daj zohriať do dvoch kotlov vody a potom
dones teplú vodu do kuchyne!“ energicky prikázala
Vihelmína poslušnému synovi Sergiovi.
,, A ešte nožnice, ľanové plachty, korýtko, plienky,
oblečenie pre maličké, vankúšik a som pripravená.
Ach, aby už bolo po tom. Deti, držte sa odo mňa ďalej, keď vás budem potrebovať, zavolám! Ó, nebeská
matka, pomáhaj.“ Po týchto slovách už bolo počuť
len občasné zastonanie a po bolestnom výkriku plač
dezorientovaného novorodeniatka. Len Hedvigu
museli bratia utešovať, aby sa nebála, že to plače jej
a ich malá sestrička Gertrúda.
Život na salaši plynie, akoby bolo všetko v poriadku,
len Vihelmína sa viac zahaľuje a viac zahaľuje i svoju
bielu tvár a zdá sa, akoby menej dbala o svoj zovňajšok, čím chce odpútať od seba pozornosť mužských
očí, predovšetkým šotlýsovho syna Kozmu, potulujúceho sa častejšie v okruhu salaša, vraj za účelom kontroly, či je všetko ako má byť a či nič nechýba rodine,
ktorej otec tak udatne bojuje proti Turkom.
Vihelmína vtedy používa svoje nevinné zbrane,
v náručí drží malú Gertrúdu, ktorej venuje všetku
materinskú nežnosť a okolo nôh ju objíma malá
Hedviga, no tento výjav ešte viac rozpaľuje nekalé
Kozmove túžby, ktorý si z celej duše želá, aby sa Ioannis nevrátil, no ten zatiaľ obratne narába so zbraňou
proti Turkom.
Kráľova výprava proti Turkom sa zdá neporaziteľná,
ale Turci majú početnejšiu, disciplinovanú armádu
s vynikajúcim velením, zakiaľ Žigmundovo vojsko je
roztrieštené a nekoordinované. Tak padol do zajatia
aj palatín Leustach, pomerne dobrá korisť pre Turkov,
ohodnotená na 50 000 zlatých.
Keď Žigmundovo vojsko 28. septembra 1396 v bitke pri Nikopole utrpelo krutú porážku od tureckého
sultána Bayezita, Ioannis sa vyhne zajatiu, pretože vie
narábať i s tureckou hákovou sekerou, ovláda triky
tureckých vojakov a turecké velenie bolo zamerané
viac na urodzených uhorských pánov. Potom po ťažkom a namáhavom pochode sa so zvyškami porazeného Žigmundovho vojska vracia do Uhorska, kde
prichádza práve včas.
Mária Oceľová, Pokračovanie v budúcom čísle
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Horehronský expres
V minulom roku previezol Horehronský
expres takmer 3000 cestujúcich. Obľúbený historický vláčik sa vracia na scénu
i toto leto a pribudne k nemu aj Zbojnícky
expres. Vzhľadom na krízu spojenú s Covid-19, bude menej jázd ako sa pôvodne
predpokladalo, avšak návštevníci sa môžu
tešiť na zaujímavý sprievodný program.
Horehronský expres bude vypravený
v roku 2020 v troch termínoch: 25. júla, 1.
a 22. augusta na trase Brezno – Červená
Skala – Dedinky/Mlynky.
Zbojnícky expres pôjde v termínoch: 19.
júla, 2. a 23. augusta.
Premávať bude na trase Brezno – sedlo
Zbojská – Tisovec.
Držitelia regionálnej zľavovej karty Horehronie card si môžu uplatniť zľavu
1€ na základný lístok na oba expresy,
a taktiež využiť zadarmo doplnkovú prepravu zo železničnej stanice Červená Skala za zážitkami do obce Šumiac!
Predaj lístkov je možný prostredníctvom

stránky www.zahoramizadolami.sk alebo v hotovosti v turisticko-informačných
centrách TIC Horehronie v Bystrej a TIC
v Brezne.
Horehronský expres bude vyrážať tak
ako minulý rok zo stanice v Brezne o 9:40
hod. ráno a pôjde magickými tunelmi,
špirálovitou Telgártskou slučkou a dych
berúcimi viaduktami až do Slovenského
raja. Cieľovou zastávkou je obec Dedinky,
ktorá láka turistov za relaxom pri vodnej
nádrži Palcmanská maša. V okolí je niekoľko pekných turistických trás ako napríklad Zejmarská roklina, či zaujímavý
náučný areál Ekocentrum Dedinky, kde
sa môžu návštevníci počas komentovanej
prehliadky zoznámiť s liečivým rastlinami
a pestrým svetom hmyzu.
Zbojnícky expres pôjde z Brezna cez
sedlo Zbojská až do Tisovca. Cestujúci si
môžu vybrať či vystúpia v sedle Zbojská
a strávia celý deň napríklad prechádzkou
po náučnom chodníku Jakuba Surovca
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alebo sa odvezú až do Tisovca, kde ich
bude čakať zaujímavá prehliadka železničného múzea. V Tisovci sa cestujúci zdržia jednu hodinu a následne sa vrátia na
Zbojskú, kde môžu pokračovať napríklad
návštevou spojenou s obedom na salaši
Zbojská, či prechádzkou k vyhliadkovej
veži.
Okrem toho je pre návštevníkov pripravený vo vlaku aj zaujímavý sprievodný
program. O zábavu detí na trase Horehronského expresu sa postarajú klauni
z hereckej skupiny Volovo volvo. Detské
publikum zabavia žonglérskymi a akrobatickými kúskami, humorom a rôznymi
hrami. Novinkou tohto leta bude príbeh
hámorníkov, ktorí sa spoločne s cestujúcimi odvezú za prácou do hút a hámrov
bývalého Pohorelského železiarskeho
komplexu. Tento komplex kedysi vlastnila
aristokratická rodina Coburgovcov. Začínal v Polomke-Hámri a končil v Červenej
Skale. Hámorníci priblížia zaujímavým
spôsobom príbehy ľudí, ktorých živila
táto práca a zároveň porozprávajú i zaujímavosti o živote Coburgovcoch na Horehroní.

V Zbojníckom exprese bude na cestujúcich čakať zbojník Jakub Surovec s jeho
spolutovarišom Tomášom Gregušom.
Cestujúcim porozprávajú o svojom dobrodružnom zbojníckom živote a nebezpečných lumpovačkách, tiež ako sa im
darí utekať pred žandármi Čertovou roklinou, ktorou dnes vedie i náučný chodník.
V rámci príprav na túto letnú sezónu
s Horehronským expresom sa konala dňa
6. júna dobrovoľnícka brigáda pod názvom Vlakové upratovanie. Počas tohto
podujatia dobrovoľníci spoločne s tímom,
ktorý pripravuje zážitkové vlaky v Banskobystrickom kraji. Vysadili nové kvety a vymaľovali lavičky na staničkách v Polomke,
Heľpe a Červenej Skale. Ďalšie prípravy
na Zbojnícky expres bude sprevádzať brigáda v Železničnom múzeu v Tisovci dňa
13. júna. Horehronský a Zbojnícky expres
podporili Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie a Región
Gemer, Krajská organizácia cestovného
ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Banskobystrický samosprávny kraj a Fond na
podporu umenia.
horehronie.sk

Horehronský pohár TFA na Bučníku
Čo je to TFA? TFA je skratkou z anglických slov Toughest
Firefighter Alive – Najtvrdší hasič prežije a je to názov najťažších hasičských súťaží, ktoré svojimi podmienkami simulujú
prácu hasiča pri zásahu. Hasič je ustrojený do kompletného zásahového obleku, rukavíc ,prilby a má nasadený autonómny dýchací prístroj (ADP) v pohotovostnom režime.
Súťaž TFA sa skladá zo štyroch úsekov, na ktorých sa vykonávajú rôzne disciplíny, súťažiaci má 4m na splnenie úseku,
medzi jednotlivými úsekmi má 4 minúty na oddych.
Na prvom úseku sa plnia disciplíny: „Beh s požiarnymi
hadicami“: spočíva v rozvinutí dvoch hadicových vedení s
prúdnicami na vzdialenosť 75 m, hadice sú vopred pripravené, zložené do harmoník, vo vymedzenom priestore, každé
vedenie je tvorené štyrmi spojenými hadicami B 75 mm a
prúdnicou B, spoje sú istené proti rozpojeniu lepiacou páskou, kategória ženy : rozťahujú hadice na dĺžku 35m. „Zbalenie dvoch hadíc B“: spočíva v zmotaní dvoch hadíc B 75 a
ich vloženie do boxu.
Druhý úsek a jeho disciplíny: „Hammer box“: spočíva v
prevedení 80 úderov kladivom v hammer boxe (40 hore,
40 dole), kategória ženy : 40 úderov kladivom (20 hore, 20
dole).Disciplína „Tunel“: spočíva v prednesení 20 kg závažie
prekážkou so zníženým profilom oboma smermi, kategória
ženy – 5kg závažie. Disciplína „Figurína“: spočíva v uchopení
pieskovej figuríny 80kg, ženy 30kg a premiestnení na vzdialenosť cca 70 m(figurína sa nesmie ťahať ani vliecť, nesie sa
na pleciach). Disciplína „Bariéra“: spočíva vo vylezení na 3m
bariéru, pomocou lana, končí zatlačením tlačítka na bariére,
kategória ženy – vylezú po rebríku.
Tretí úsek : Disciplína „Rebríky“: spočíva v prenesení a postavení 4 ks nastavovacích rebríkov k budove, vytiahnutie
bremena na terasu pomocou lana. Disciplína „Monitor“: spočíva v pripojení hubice na prúdnicu.
Štvrtý úsek: Disciplína „Výbeh po schodisku“: spočíva vo
výstupe po schodok do výškovej budovy.
Občianske združenie HASIČ Polomka v spolupráci
s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Brezne zorganizovali súťaž Horehronský pohár TFA už po druhýkrát. Súťaž tipu TFA
sa na Slovensku organizuje len v Banskej Bystrici(tento ročník bol zrušený) a u nás na Horehroní, za podobnou súťažou
musia súťaženia chtiví cestovať za hranice SR. Na Slovensku
je rozšírená ľahšia verzia TFA pod názvom železný hasič. Po
minuloročnom nultom ročníku, ktorý sa konal na námestí
v Brezne, sa organizátori rozhodli tento ročník preložiť aj
kvôli pandémií na odľahlejšie miesto. Súťaž sa uskutočnila

u nás v lyžiarskom areáli Bučník. Prvý ročník Horehronského
pohára TFA bol medzinárodný, kedže sa zúčastnili súťažiaci aj z Českej republiky. Pre návštevníkov boli pripravené
rôzne sprievodné aktivity, na terase reštaurácie Bučník zahnali smäd aj hlad a okolo ich stola behali športovci a plnili
svoje disciplíny. Celú akciu skvelo ozvučil dj Kero. Súťažou
nás sprevádzal hasič Vlastimil Tomovič, pre našinca neznáme meno, no v kruhoch TFA legenda. Vlastimil patrí medzi
úspešných slovenských športových reprezentantov. Od
roku 2001 sa zúčastňuje na rôznych hasičských súťažiach,
ku ktorým ho priviedol jeho kamarát Juraj Kopúnek. Spolu s Rastislavom Pecníkom doniesli súťaž TFA na Slovensko,
v disciplíne TFA sú na Slovensku niečo ako rodičmi tejto
disciplíny. V roku 2004 sa zúčastnil Vlastimil na svetových
hasičských hrách, kde súťažilo 500 súťažiacich, súťaž dokončilo len 300, Vlastimil získal perfektné 99.miesto, má na
svojom konte mnoho medzinárodných súťaží, na ktorých sa
umiestnil na 1.mieste. Pre nás ako organizátorov je obrovská
česť, že Vlastimil prijal už druhý rok pozvanie na našu súťaž,
dokonca ju aj moderoval. Mali sme možnosť v piatok počas
príprav sa od neho mnoho naučiť, prezradil nám pár trikov,
porozprával svoje skúsenosti, pomohol nám pripraviť trať.
Na štart súťaže Horehronský pohár TFA sa postavilo 21
profesionálnych a dobrovoľných hasičov , záchranárov zo
Slovenska a Česka. Súťažiaci súťažili v ťažkom zásahovom
obleku a prilbe. Okrem druhej disciplíny mali na chrbte ako
záťaž dýchací prístroj. Súťažilo sa v štyroch kategóriách mužov podľa veku A18-34rokov, zúčastnilo sa 13 súťažiacich, B
vek 35 – 44 rokov – 4súťažiaci, C nad 45 rokov – jeden súťažiaci, ženy bez rozdielu veku 3 súťažiace.. Prvý úsek (Hadice) sa uskutočnil na parkovisku pri lyžiarskom vleku a pred
reštauráciou Bučník. Pretekár po štarte prebehol 100 m a
pripojil hadicovými spojkami na čerpadlo dve hadice B ø 75
mm a následne po uchopení prúdnic, ich rozvinul na vzdialenosť 80 m, kde prúdnice položil za vyznačenou čiarou.
Ťahanie hadíc nie každý pretekár zvládol spolu, ťahali ich aj
samostatne po jednej hadici. Po položení prúdnic pretekár
dobehol na terasu zmotal dve dvadsať metrové hadice B ø
75 mm a odložil ich do boxu vzdialeného 5 m. Po uložení
oboch hadíc, dobehol pretekár do cieľ prvého úseku. Druhý
úsek (Prekážková dráha) sa uskutočnil v okolí budovy, kde
sa predávajú lístky. V tejto disciplíne súťažiaci udierali 6 kg
kladivom, 100 - krát obojruč do tzv. Hamerboxu, cez 6m
dlhý tunel preniesli záťaže, ďalej prenášali 80 kg figurínu
na vzdialenosť 60 metrov a prekonávali aj za pomoci lana

3 metre vysokú bariéru. Tretí úsek (Veža) začínal zo západnej strany reštaurácie Bučník, pretekár zbehol briežkom so
záťažou, uchopil dva viacdielne rebríky (drevený rebrík - dĺžka 4,6 m a hmotnosť 22 kg), ktoré postavil vo vzdialenosti
10 m do vyznačeného priestoru, následne uchopil záťaž,
vybehol na severnú terasu po schodišti na druhé podlažie
do vyznačeného priestoru, kde za pomoci lana vytiahol
dve zmotané hadice B o hmotnosti 25 kg, ktoré musel premiestniť cez zábradlie na zem, zostupil po schodišti, kde na
prúdnicu naskrutkoval hubicu a dobehol do cieľa. Posledný
úsek (Schody) prebehol na Polomskom očku, kde súťažiaci
vybehli 146 schodov, najrýchlejší zvládol vybehnúť na naše
Polomske očko v čase 33 sekúnd. Našu obec a občianske
združenie hasič reprezentovali traja súťažiaci Matúš Tokár
11.miesto, Norbert Šándor 10.miesto a Maroš Bošeľa obhájil
minuloročné víťazstvo.
Výsledky:
Muži A:
1.miesto Maroš Bošeľa 4:58,8
2.miesto František Ridzoň 5:22,8
3. miesto Pavol Štrba 5:26,9
Muži B:
1.miesto Milan Vihlídal 6:22,0
2.miesto Dušan Pokorný 6:28,8
3.miesto Jaroslav Mender 7:15,5
Muži C:
1.miesto Jozef Černíček 5:25,0
Ženy:
1.miesto Jana Bednáriková 4:23,8
2.miesto Adriána Redekyová 4:47,3
3.miesto Natália Weissová 6:36,2
Veľká vďaka patrí družstvu DHZ Závadka nad Hronom,
ktoré malo pod palcom celý prvý úsek, rozhodcovi Kamilovi Ševcovi a pracovnej čate na čele s predsedom Jurajom
Noskom. Družstvu OZ Hasičky rolta, za druhý úsek rozhodkyni Veronike Rusovej, pracovnej čate pod vedením Ondreja Rusa. Profesionálnym hasičom na treťom a štvrtom úseku
pod vedením Ing. Romana Borčina-3.úsek a por. Mgr. Milan
Bartoš –štvrtý úsek, ktorý prišli vo svojom voľnom čase.
Veliteľovi súťaže plk. Ing. Ivanovi Švantnerovi, bez ktorého
obrovskej podpory, by sa neuskutočnil ani nultý ani prvý
ročník. Dámam z OR HaZZ BR z úseku prevencie. Vďaka všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas, prišli pomôcť, vytvorili
skvelú atmosféru sme priniesli súťaž TFA už druhý rok na Horehronie. Ďakujem, že ste nám pomohli zorganizovať ďalší
ročník Horehronského pohára TFA, bol výborný a dúfam, že
o rok zvládneme ďalší ročník.
Ivana Tokárová
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