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Dnes v čísle
 PRAJNÁ JESEŇ

 DEJEPISNÁ EXKURZIA

 DIVADELNÁ CHALUPKA

 DUBNICKÝ FOLKLÓRNY
 FESTIVAL

 RADVANSKÝ JARMOK

 KEĎ LYŽIARI BEHAJÚ

Istý príbeh hovorí o 
chudobnom mužovi, 
ktorému niekto dal kra-
jec chleba. Tento muž 
prišiel zaň poďakovať 
pekárovi, ale on mu 
povedal: „Neďakuj mne, 
poďakuj sa mlynárovi, 
ktorý mi dáva múku“. 
Muž išiel za mlynárom, 
ale i on mu povedal     : 
„ Neďakuj mne, ale po-
ďakuj farmárovi, ktorý 
seje pšenicu“. Muž išiel 
hľadať farmára. Ten mu 
hovorí: „ Mne neďakuj, 
poďakuj sa Pánu Bohu, 
ktorý dáva slnko, dážď, 
úrodnú zem. Iba vďa-
ka nemu si mohol jesť 
chlieb, ktorý si dostal“. 
Dňa 26.9. v nedeľu prišiel deň, 
aby sme sa i v našej farnosti 
mohli poďakovať nášmu veľké-
mu Darcovi nebeskému Otcovi 
za tohoročnú úrodu. Všetkým 
od jari až po „žatvu“ požehnával 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce 
zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 
21. októbra 2021( štvrtok) o 17,00 hodine
( v budove obecného úradu – bočný vchod )

Program:

Už pred niekoľkými rokmi po-
slanci OZ rozhodli o  budovaní 
parkovísk. Boli zrealizované pri 
materskej škole, umeleckej škole, 
pri hasični, pri pekárni, pri pošte, 
pred Bumbarasom.
     Cieľom bolo skultúrniť a spre-
jazdniť naše ulice a vytvoriť pod-
mienky na parkovanie. Následne 
bolo prijaté VZN o  parkovaní na 
miestnych komunikáciách a par-
koviskách č. 63/2016. Účelom 
VZN nie je vyberať poplatky a po-
kutovať majiteľov motorových 
vozidiel, ktorí neparkujú v súlade 
s VZN. Cieľom je zaviesť pravidlá 
organizácii a poriadok v parkova-
ní na verejných miestach. Pred-
pokladalo sa, že VZN o parkovaní 
potrebuje čas, aby občania nové 
opatrenia zaregistrovali, začali 
ich rešpektovať a osvojili si ich.
     Chceme tento problém riešiť 
cestou vysvetľovania nie repre-
sie. Veď tu spolu žijeme. Samo-
zrejme, že máme zmapované 
vozidlá, ktoré sústavne parkujú 
na miestnych komunikáciách 
a  chodníkoch. Vytvárajú prekáž-
ky chodcom aj premávke. Mnohí 
naši obyvatelia si mýlia verejné 
parkoviská so súkromným po-
zemkom a sústavne tam bloku-
jú parkovacie miesta. Avšak aj 
parkovanie pred domami je z po-
hľadu plynulosti cestnej premáv-
ky problém. Autá zaparkované 
po oboch stranách ulice a v pro-
tismere zužujú cestu tak, že prejsť 
autom pripomína slalomovú drá-
hu, bránia plynulému prechodu 
záchranárskych zložiek a zásobo-
vaniu. Zistenia takýchto porušení 
VZN môžu občania zdokumen-
tovať fotografiami konkrétneho 
vozidla, nahlásiť na políciu alebo 
obecný úrad aj zaslaním na mai-
lové adresy obecného úradu, po-
prípadne dohovorom na mieste 
s majiteľom vozidla.
     S  príchodom zimy nastáva 

každoročný problém s  kvalitou 
a  dôkladnosťou pluhovania 
miestnych komunikácií z dôvodu 
automobilov zaparkovaných na 
uliciach. Tieto autá bránia dô-
kladnému pluhovaniu, nakoľko 
ich pluhovacie vozidlo musí ob-
chádzať. Zároveň pri pluhovaní 
a  posýpaní ciest vzniká riziko 
poškodenia zaparkovaných vozi-
diel. Náhradu týchto škôd nesie 
v plnej miere majiteľ odstavené-
ho vozidla. 
Preto Obec Polomka vyzýva 
všetkých občanov a  k  nim pri-
chádzajúce návštevy, aby svoje 
autá parkovali vo dvoroch a  nie 
na ulici pred domom. Táto výzva 
platí nepretržite po celé zimné 
obdobie, nakoľko sa nikdy večer 
s určitosťou nevie, či sa bude sko-
ro ráno pluhovať.
Veríme, že to spolu zvládneme, 
že to motoristi pochopia a nebu-
deme musieť tieto problémy rie-
šiť aj v spolupráci s organizáciami 
mimo našej obce.
     Je na nás všetkých, aby sme 
napomínali nezodpovedných 
majiteľov motorových vozidiel 
a  žiadali od nich rešpektovanie 
prijatého VZN o parkovaní.
Ďalším nešvárom, ktorý sa v  na-
šej obci rozmáha je ničenie do-
pravného značenia a  otáčanie 
výhľadových zrkadiel. Pre tých, 
ktorí to robia, je to isto iste straš-
ná zábava, avšak tým, ktorí sa 
podľa zničeného dopravného 
značenia majú riadiť, to už také 
zábavné nepripadá. Preto žiada-
me občanov, ktorí zaregistrujú 
takého správanie vandalov, aby 
túto činnosť a  páchateľov odfo-
tografovali a nahlásili na obecný 
úrad. Pod rúškom anonymity je 
nepravdepodobné, že sa takej 
činnosti vandalov dá zabrániť.

D.Ď

Parkovanie na miestnych 
komunikáciách

Poďakovanie za úrodu – Dožinky 

Na začiatku slávnostnej sv. 
omše náš duchovný otec ppl-
k.,PaeDr.,ThLic., Stanislav Lipka 
privítal v.d.p. farára Mgr. Jozefa 
Palušáka, starostku obce Micha-
lová Ing. Teréziu Tisovčíkovú, 
nášho starostu Ing. Jána Lihana, 
hostí z okolitých dedín, deti, 
mládež, veriacich. 
Svätá omša začala úprimným 
poďakovaním celebrujúceho 
kňaza, v homílii sme si vypočuli 
krásne slová nášho duchovné-
ho otca, kde vyzdvihol prácu 
ľudských rúk, zdôraznil pokoru 
a vďačnosť nášmu nebeskému 
Otcovi za tohoročnú úrodu a 

všetky Božie dary. Povedal i zná-
me slovenské príslovie: „Bez Bo-
žieho požehnania, márne naše 
namáhania.“ 
Po homílii kňazi posvätili do-
žinkový veniec i všetky oltáre a 
miesta, kde bola naaranžovaná 
úroda. Počas sv. omše odzneli 
ďakovné piesne i piesne chvál 
v podaní nášho cirkevného spe-
vokolu. 
Duchovný otec, veriaci našej 
farnosti i všetci účastníci sláv-
nostnej sv. omše vyjadrili vďa-
ku za úsilie, ochotu, obetavosť 
pri aranžovaní kostola plodmi 
zeme, starostovi Lihanovi a pra-

covníkom Obecného úradu za 
logistickú pomoc a agapé pre 
nás všetkých, prítomnosť vás 
všetkých v krojoch a hasičské-
mu zboru. 
Takto sme si pripomenuli veľ-
kosť nášho dobrotivého Pána, 
ktorý sa aj cez dary úrody stará 
o svoj ľud. Želáme si, aby každý 
z nás bol v srdci úrodnou Božou 
záhradou, aby každý z nás bol 
tým, ktorý chce niečo dobré 
urobiť pre Pána, pre svoju rodi-
nu, okolie. Nech to krásne, čo 
Boh vložil do našich sŕdc, sme 
zviditeľnili svojim životom.

M. Bučková, foto: F. Hereta

námahu ľudskej práce, aby sme 
mali dostatok všetkého, čo po-
trebujeme pre náš každodenný 
život. 
Slávnosť začala sprievodom ob-
cou, v ktorom ako po iné roky 
nechýbal krojovaný pár s naj-
vzácnejším Božím darom – je to 

náš chlieb každodenný, za nimi 
niesli mládenci a dievčatá sym-
bolický dožinkový veniec. Za 
nimi išli hasiči v uniformách, sta-
rosta obce, pracovníci a poslan-
ci obecného úradu, muži, ženy, 
seniori oblečení v slávnostnom 
polomskom kroji. 

1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie,
 voľba overovateľov, schválenie
 programu zasadnutia OZ
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/ Rôzne
9/ Interpelácia a diskusia



Odišli cestou, ktorou kráča každý sám,
no brána spomienok zostane dokorán.
Hoc Vás už niet medzi nami, v našich srd-
ciach zostávate stále s nami.
Dňa 12. októbra sme si pripomenuli 8 ro-
kov, ako nás navždy opustila naša drahá 
mama

Anna Švidraňová
a 26. decembra uplynie 30 dlhých smut-
ných rokov od smrti nášho drahého otca

Milana Švidraňa
S bolesťou v srdci spomínajú dcéry Anna 
a Marta s rodinami

. . .

S ticho spomienkou k vášmu hrobu chodí-
me, pri plamienkoch sviečok sa modlíme. 
život vám nedoprial s  nami dlhšie byť, ale 
v našich srdciach budete 
stále žiť...
Dňa 9. septembra sme si 
pripomenuli 51. výročie 
úmrtia nášho drahého

Jána Kaštankina 
a  9. októbra uplynulo 
10 rokov od smrti našej 
drahej 

Márie Kaštankinovej
S láskou a úctou spomína 
nevesta Anna s  rodinou 
a syn Milan s rodinou

. . .

A doma zrazu smutno zostáva,
už Ťa tu niet a nepočuť Tvoj hlas,
to dobré srdce navždy dotĺklo
čo milovalo nás.
Dňa 21. decembra si pri-
pomenieme 9. výročie 
úmrtia nášho drahého

Štefana Kaštankina
S  hlbokou vďakou a  lás-
kou spomína manželka 
Anna, syn Marián a dcéra 
Monika s rodinami

. . .

Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ,
necítim bolesť, už ani žiaľ.
Necítim života bolestné muky,
tam niekde v diaľke ma objali Pánove 
ruky.
A trpkosť osudu, tá ma už nemučí,
ja našiel som pokoj v nebeskom náručí.
Dňa 12. októbra sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho drahého 
otca

Františka Skaloša
S  láskou a  úctou spomí-
najú synovia Ján a  Jaro-
slav s rodinami

. . .

Na krídlach smrti odišiel si v  diaľ, v duši 
nám zostala bolesť a žiaľ. Na tejto zemi už 
ťa viac niet, ale si tam kde je krásny svet.
Dňa 1. októbra sme si pri-
pomenuli nedožité 90te 
narodeniny a  8. októbra 
smutné 5. výročie úmrtia 
nášho drahého otca

Rudolfa Tokára
S bolesťou v srdci spomí-
najú dcéry Jana, Božena 
a Anna s rodinami
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Nečakane si odišiel z nášho života, my os-
tali 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 28.októbra si pripomenieme smut-
ných 15 rokov, ako nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný

Rudolf Venger
S  nehynúcou láskou 
spomína manželka, sy-
novia Rudolf a  Jaroslav 
s rodinami, dcéry Ľubka 
a  Alenka s  rodinami, vnúčatá, brat On-
drej a ostatná rodina

. . .

Odišla si cestou, ktorou ide každý sám, len 
brána spomienok ostala dokorán... Oči 
Tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusme-
jú,  ruka Tvoja už nepohladí... Tvoje srdce 
však ostalo v nás, bude nás tešiť, bude nás 
hriať, bude nám úsmevy rozdávať i keď Ty 
budeš v kľude spať. Spi sladko, Bibka naša, 
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme 
pri tebe každý deň.
Dňa 13.októbra uplynulo šesť rokov, ako 
nás navždy opustila
Ing. Bibiána Ďuricová,

rod. Vernárska.
S láskou na ňu spomína 
a  za tichú spomienku 
jej priateľom, známym 
a  všetkým, ktorí ju mali 
radi, ďakuje celá rodina.
Posielame Ti pozdrav do neba a objíma-
me Ťa.

Keď zomrie mama, slniečko zájde, v srdci 
nám zostane smútok a  žiaľ. V  tom šírom 
svete sotva sa niekto nájde,  kto by vedel 
ako mama mať rád.
Dňa 13.októbra uplynuli dva smutné 
roky čo nás navždy opustila moja drahá 
a  milovaná svokra, star-
ká a prastarká

Mária Šulejová
S láskou a úctou spomí-
na na krásnych 43 rokov 
s  ňou nevesta, vnučka 
s  manželom, pravnučka 
Natálka a ostatná rodi-
na. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
modlitbu a spomienku.

Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že 
synček Janík si niekde tam. Pri tom pohľa-
de si slzy utierame  a  na Janíka s  láskou 
spomíname. Bez teba už žiť musíme, no 
v srdciach našich Ťa stále nosíme.
Dňa 12. septembra uplynulo 22 rokov 
ako nás navždy opustil 
náš milovaný syn

Janík Šulej
S  láskou spomína 
mama, sestra Deniska 
s  manželom, Natálka, 
rodina z  Bacúcha a  os-
tatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Vezmem do prenájmu poľnohospodár-
sku pôdu. Cena 33€/ha.

Tel: 0910 975 941

Jesenné počasie vie byť vrtkavé, ale ak 
praje, tak sa darí realizovať aj práce na 
rozrobených stavbách a  projektoch. Raz 
viac, inokedy menej, podľa počasia sa aj 
nám darí pokračovať na rekonštrukcii bu-
dovy Papiernictva. Doteraz sa už podarilo 
odstrániť starú strechu, zabetónovať plat-
ňu a  intenzívne sa pracuje na výstavbe 
novej strechy. Naším cieľom je dostať túto 
stavbu pod fóliu tak, aby do nej nezateka-

lo a všetky sily presunúť na stavebné prá-
ce na odvodnenie Ulice Ždiarskej. Chce-
me využiť každý deň dobrého počasia 
na práce v exteriéri. Ak sa počasie zhorší, 
budeme pokračovať na rekonštrukcii 
Papiernictva. Počas stavebných prác je 
predajňa Papiernictva presťahovaná do 
budovy pošty, avšak po dohotovení diela 
sa vráti späť do vynovených priestorov.

Ing. Ján Lihan

Nikdy by sme nemali zabúdať na tých, 
ktorí pred takmer osemdesiatimi rokmi 
zahynuli v 2.svetovej vojne a v SNP. Bojo-
vali za našu slobodu, náš pekný život. Bo-
hužiaľ, niektorí prišli o život zbytočne, v 
posledných dňoch vojny a boli to nevin-
ní obyvatelia. Na pamiatku týchto obetí 
každoročne navštevujeme múzeum SNP 
v Banskej Bystrici. Nebolo tomu inak aj 
teraz. Naši žiaci - deviataci, ôsmaci, do-
plnení  siedmakmi i šiestakmi navštívili 
toto múzeum, v ktorom sa nachádzajú 

exponáty zo SNP  v interiéri a v exterié-
ri ťažké zbrane - tanky, delá z 2.svetovej 
vojny. Potom sme vyrazili hlboko do hôr 
pri Banskej Bystrici, do zaniknutej dediny 
Kalište, kde nás lektor múzea oboznámil 
s krutým osudom tejto dediny. Kalište vy-
pálili v posledných dňoch vojny mstiaci 
sa fašisti a mnohých obyvateľov povraž-
dili. Zaujímavý výklad lektora spôsobil, že 
sme domov odchádzali plní zaujímavých 
informácií a smutných dojmov ...

ZŠ Polomka plus foto

Október
4.10. Svätý František zháňa ľudí
 do chyžiek. 
6.10. Búrka v októbri, rozmarná zima.
8.10. Na svätú Brigitu hmla je za úsvitu. 
11.10. Valentína - mnoho vína. 
15.10. Po svätej Tereze, už mráz
 po strechách lezie.
16.10. Zelenú kto má oziminu, môže si 

spraviť hostinu. 
18.10 Na Lukáša ruky voľne maj,
 po ňom do vreciek schovaj. 
22.10. Keď na Sergeja vetry dujú,
 po celú zimu nás navštevujú. 
26.10. Už je po Mitre, už valachovi
 svitne. 
30.10. Na Šimona Judy, mrznú v poli 
 všetky hrudy. 

Dejepisná exkurzia

Kalendár zo života ľudského a kolobehu prírody, z roku 1848

Prajná jeseň
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V piatok sedemnásteho septem-
bra 2021 do našej dediny zavítalo 
Potulné dividlo J + T z Medzibrodu 
ako súčasť z viacerých vystúpení 
Divadelnej Chalupky. 
V predstavení účinkovali len 

dvaja herci, ktorí stvárnili viace-
ro postáv. Vystúpenie sa začalo 
netradičným 
s p ô s o b o m . 
Hneď na za-
čiatku nás 
divákov na-
chvíľu zmiatli, 
pretože pred-
stierali nepri-
pravenosť na 
výstup a čaka-
nie na ostat-
ných členov divadla, ktorí stále ne-
prišli. Zápletka a napätie hneď zo 
začiatku nás rýchlo vtiahli do deja, 
najmä po zábavnom odohratí 
hádky medzi oboma hercami - ve-
dúceho divadla (principála) a javis-
kového technika. Po nedorozume-
ní sa technik s vedúcim dohodli 
na odohratí divadla len o dvoch 
ľuďoch, s povýšením technika na 
herca. Technik sa teda razom stal 
Donom Kychotom a vedúci jeho 
sluhom. Celý dej sa niesol hu-
mornými situáciami a vzájomným 
podrypovaním sa medzi oboma 

hercami. Skutočne ma ohúrilo, ako 
dokázali tak verne stvárniť hlavnú 
myšlienku tradičného románu Dô-
myselný rytier Don Quijote de la 
Mancha od Miguela de Cervante-
sa Saavedru len dvaja herci, naviac 
takým zábavným a náučným spô-
sobom. Vystrojenie sa na putova-

nie a konanie 
h r d i n s k ý c h 
činov, boj 
s veterný-
mi mlynmi, 
či chytľavo 
odspievaná 
a zahratá 
pesnička na 
gitare nám 
n e d o k á z a l i 

zmazať úsmev z tváre. Fascinu-
júce boli aj úžasne zvládnuté a 
napísané repliky formou dialógu, 
ktoré sa rýmovali, mnohé z nich 
aj trošku modernejším jazykom. 
Predstavenie nebolo dlhé, no o to 
viac zapamätateľné. 
Som si istá, že všetci, ktorí sme 

mali možnosť zúčastniť sa na 
tomto Dividle - ktoré má vskutku 
priliehavý názov - naňho len tak 
ľahko nezabudneme. Príjemne 
nás zabavili a dúfame, že nabudú-
ce nás navštívia zas. 

V.D.

Takto opísal Milan Tuli Šuchaň svoje bezprostred-
né pocity z našej prvej výhry na Dubnickom festiva-
le o cenu Mikuláša Senku v roku 2009. /celý článok 
si môžete prečítať v archíve - Polomské novinky 
september 2009/ „Najdrelej vivolaľi šitkich veducich 
na javisko, zebi im dali pamätni list o ucinkovani na 
tomto festivale a potom? Potom višla moderatorka 
programu a povedala: ze vraj nejdu menovať folklor-
ne zoskupeňja, co sa umiestňili na nižšich miestach, 
ľebo ľen prvi bude vyrezani na drevenu tabuľu cti. A 
to budu Brezinky z Polomky. Nastalo ticho, aľe asi ľen 
sekundu-dve, pre mňa to bola vecnosť. Potom sa to 
spusťilo. Prve zacaľi pišťať dievcata, potom zeni, ob-
javiľi sa prve slzi, chlopi zme zacaľi hukať a neveriacki 
kruťiť hlavami, ľuďe v sale sa postaviľi a v obrovskom 
potlesku sa obraťiľi k nam. Usmievaľi sa, stiskaľi nas, 

davaľi ruki s prava, z ľava, z hora aj z dola. V tejto eu-
forii napadlo jedneho z chlapcov, asi Filipa Pisara, a 
zacaľi zme spievať Brezinki, brezinki, zelenie brezin-
ki.... Hrdo vzticeni, aj keď zo slzami v ociach s pod-
lomenimi kolenami za neutichajuceho potlesku(ešťe 
aj ťeraz keť to pišem sa mi stavaju chlpi na rukach a 
zimomriavki po chrpte). Po dospievani zme schadzaľi 
dolu pred javisko a kazdi sa nas kceu dotknuť, ruku 
dať, aľebo aspoň ťapnuť po pleci, vidieť nas, usmiať 
sa, pozdraviť vikrikom a rôzňe ako to ľuďe dokazu, keť 
su vďacni a keť sa im daco paci. Ano, aj takuto formu, 
aj keť len zriedka môže mať ocenenie folklornej prace. 
A poviem vam, ze pre takuto chviľu sa oplati zapnuť 
naplno. Pred javiskom zme sa stiskaľi už potom me-
dzi sebou aj z ľuďmi co furt kceľi gratulovať. Dievki sa 
stiskali s dievkami, zeni so zenami, chlopi s chlopmi. 
Ale co zme tepli? Chlopi so zenami, s dievkami, s cu-
dzima zenami. Ťeľo zien ma vistiskalo a vioblizovalo 
ako ťapšu, ze som už aj prestav banovať, ze sa mi 
rano nekcelo isť.“ Naozaj sme všetci plakali, stískali 
a tešili sa vari najviac. Dostali sme drevený hranol 
s emblémom dubnického festivalu. A meno našej 
folklórnej skupiny je tam vyrezané na drevenej do-
ske navždy. Pozvanie na tohoročný festival prišlo 
nečakane, a radi sme sa prisľúbili. Pripravili sme 
podľa dohody hodinový program, zobrali s nami aj 
deti a ten víťazný hranol spred rokov, aby ho videli 
aj tí, ktorí ho s nami nevyhrali. Na úvod nášho vy-
stúpenia sme ho dokonca s moderátorkou ukázali 

divákom a predstavili jeho príbeh. 27. ročník Dub-
nického folklórneho festivalu sa konal 28.8.2021 na 
nádvorí Dubnického kaštieľa. A tak sme sa vrátili na 
miesto činu znova. Teraz nešlo o žiadnu súťaž, išlo 
iba o prezentáciu nášho kolektívu. Nostalgicky sme 
si spomenuli aj na tých, ktorí tam s nami boli a už 
nie sú medzi nami...Milan a Ferko, nezabudneme. 
Pozvané folklórne súbory Fidlikanti, Opatovskí har-
monikári, Zemplín, Poľana, Krakus z Poľska Brezin-
ky z Polomky, dychová hudba Bodovanka, Zborov-
skí heligonkári, dubnické folklórne súbory Vršatec, 
Mladosť, Senior Vršatec, ale aj detské súbory, Štefa-
na Štec a kapela Fajta sa starali počas dňa a večera 
o dobrú náladu všetkých návštevníkov. Nechýbal 
tradičný jarmok a tvorivé dielne pre deti a dospe-
lých. Dobrá nálada nechýbala ani nám, užili sme si 

atmosféru festivalu, aj naše vystúpenie, ktoré malo 
dobrú odozvu u publika a boli sme spokojní, ako 
sme to všetko dobre zvládli. Samkovi-nádejnému 
fotografovi sa s nami tak zapáčilo, že sme ho vza-
li so sebou a podarilo mu čo to nafotiť. Z javiska 
sme sledovali jednu diváčku, ktorá s nami spievala 
a tvárila sa, že sme jej známi. Až pozdejšie sme sa 
dozvedeli, že náš jeden Polomčan poslal svoju ses-
tru na program. Nuž aj takéto príbehy sa stávajú. 
Asi netreba rozpisovať, ako to celé prebiehalo ďa-
lej. Tak podobne, ako to pred rokmi vtipne zazna-
menával Milan. Dali sme si zaslúženú večeru, užili 
si vystúpenia a pobrali sa domov. Vedľa šoféra furt 
sedí džípies ale teraz hlavne ženské, po autobuse 
chodí stevard s kávou, cukríkmi a kadečím inakším 
čo kto donesie, šofér zastavuje na cigaretku kde sa 
dá, Jano a spol. krájajú na šajbiku slaninu a inšvo, a 
dopretrhu sa spieva a hrá aj s následkami možného 
zachrípnutia, či iných diagnóz. Napríklad zaseknu-
tej bránice od smiechu, lebo Janovi alebo ženám 
práve ide vtipná karta. Ozaj, 2001 v decembri sme 
mali prvý spoločný program – deti, mládež, stárež 
a za dvadsať rokov je to jeden vyzretý kolektív so 
svojimi menšími aj väčšími víťazstvami, prehrami, 
aj problémami, so svojimi kamarátstvami ale aj 
vzťahmi na celý život. V dobrom aj zlom sme sa 
vtedy rozhodli nosiť spoločné meno Brezinky a za-
kle nám to ide.

M. Pisárová

V dňoch 10. až 12. septembra 
2021 sa v Banskej Bystrici konal 
363. Radvanský jarmok. Obľúbené 
kultúrno-spoločenské podujatie 
bolo zamerané predovšetkým na 
Trh tradičných remesiel a stánky 
s ľudovo-umeleckými výrobkami. 
Kultúrny program jarmoku, kon-
certy a folklórne vystúpenia sa 
konali pri Múzeu SNP. Na menšom 
pódiu v zadnej časti nádvoria Rad-
nice si prišli na svoje veľkí i malí 
návštevníci, kde nechýbal folklór-
ny tanec, spev či rozprávky. Bola 
tu „kúdeľná izba“ z Heľpy, ukážky 
výroby tkanín, črpákov a postupy 
spracovania ľanu. Pri Barbakane 
Stredná odborná škola Pod Báno-
šom postavila včelársku dedinu, 
nechýbali remeselné ukážky a ak-
tivity pre deti. Radvanský jarmok 
patrí k najstarším a najväčším 
jarmokom na Slovensku. Mesto 
Banská Bystrica sa ako hlavný orga-
nizátor snaží o zachovanie tradícií, 
ukážok remeselných zručností, tra-
dičného spôsobu obchodovania i o 

pútavý kultúrny program pre deti a 
dospelých. Po vlaňajšej „koronovej 
prestávke“ si toto všetko mohli užiť 
návštevníci z celého Slovenska. Z 
bohatej programovej ponuky si 
mohol vybrať každý podľa svojej 
chuti. DFS Brezinky mali možnosť 
vystúpiť v sobotu na veľkej scéne 
pri múzeu SNP s ostatnými detský-
mi súbormi v programe „Na baňu 
klopajú.“ Po našom programe sme 
spolu s Matičiarikom urobili sprie-
vod námestím a tiež sme si užili 
jarmočnú atmosféru každý po svo-
jom-návštevou obľúbených kolo-
točov, niektorí prehliadkou múzea, 
či na výbornom koncerte speváčky 
Terezy Králikovej a Chanson friends 
– kde hral aj náš Andrej Turčin, a 
odzneli v ich podaní šansóny Hany 
Hegerovej. Jarmočná nálada a pre-
krásne výrobky, ktoré lemovali celé 
námestie, k tomu verklík, klauni, 
perníková vôňa - čo viac je treba 
k tomu, aby sme strávili pekný jar-
močný deň.

M. Pisárová, Foto: Dušan Sidor

Don Quijote de la Mancha je vysoký, chudý 
rytier s hrdzavým brnením nesúci sa na zdo-
chýnajúcom koni. Je postavou s veľmi zložitou 
povahou, kombináciou blázna a nadmieru múd-
reho človeka. Tieto jeho navonok protikladné 
vlastnosti sa v románe prelínajú a vzájomne do-
pĺňajú. Jeho myseľ sa vďaka čítaniu rytierskych 
románov pomätie. Napriek tomu musíme obdi-
vovať jeho životnú energiu a ušľachtilé ľudské 
vlastnosti. Je rojko, ktorý mravnosťou vysoko 
prevyšuje svoje okolie, bojujúcim za nastolenie 
pravdy a spravodlivosti aj za cenu ponižujúcich 
porážok a trpkých neúspechov. Sám seba nazý-
va Rytierom smutnej postavy a práve tieto slová 
ho v celej jeho podstate vystihujú. Sancho Panza 
je jeho zbrojnoš. Toľko nám v skratke ponúka wi-

kipédia. A tým, ktorí to mali ako povinné čítanie 
je to známy príbeh. DONa KYCHOTa nám priamo 
v našom kine v rámci festivalu Divadelná chalúp-
ka ponúklo Potulné dividlo J+T z Medzibrodu. 
Divadelné duo Tomáš Pohorelec a Juraj Haviar 
predstavilo polomskému málopočetnému pub-
liku hru, ktorú si sami, podľa slávnej predlohy 
napísali aj odohrali. Hra plná humoru ale aj zau-
jímavých myšlienok, aktuálna v každej dobe po-
bavila a hlavne zaujala. A nám asi 40tim divákom 
dobre padlo kus dobrej zábavy a smiechu. Určite 
by padlo dobre aj viacerým, len bohužiaľ nepri-
šli. Škoda, verte tomu, že keď sa s akoukoľvek 
prípravou natrápite, dobre padne spätná väzba 
od divákov.

M. Pisárová

Dubnický folklórny festival

Don Kychot

Radvanský jarmok

Divadelná Chalupka

foto: S. Maruškin



   Všetkých Vás mám veľmi 
rád, nie preto, že som Polom-
čan, ale preto, že my všetci 
máme spoločnú lásku, a to je 
láska k našej slovenskej vlas-
ti a Polomke.
Som pyšný na obyvateľov 
Polomky a hrdý na to, 
že som jeden z  Vás. 
Môžeme sa podieľať  
na zmene sveta, veď 
už nás Polomčanov je 
okolo troch tisíc, ale 
musíme ťahať spo-
ločne.
Prečo? Lebo žijeme 
len raz a  čas sa nedá 
zastaviť ani vrátiť späť. 
Nezabúdajme, že nie-
kedy stačí pekné slovo, 
podať pomocnú ruku, 
alebo počúvať tých, 
ktorí potrebujú po-
môcť. Stále spomínam 
na moju krojovanú sta-
rú mamu, ktorá nám 

deťom stále pripomí-
nala a  vštepovala slo-
vá: „ Deti, hore sa, hore 
!“  To v preklade asi zna-
menalo: Deti dokážte 
v  živote čo najviac, čo 
môžete. Stále na tieto 
slova myslím. Boli to 
rozumné a  múdre slo-
va k nám deťom.
A  prečo vlastne pí-
šem? Všetko raz začí-
na a  raz končí. Mám 
pripravenú knihu
 s  názvom: „Kde do-
mov môj  -  Polom-
ský kroj“.
Je to história, ktorá 
by mala byť zachova-
ná – história našich 

predkov. Chcem povedať 
to dôležité: Niektorí z  Vás 
mi podávali informácie ako 
samozrejmosť a  im veľmi 
ďakujem. Nebudem meno-
vať všetkých, ktorí sa zapojili 

do objasnenia našej histórie 
a všetkého, čo k tomu patrí. 
Ľudovo povedané – klobúk 
dolu pred Vami. Nebolo Vás 
málo. Podieľali sa na tom 
celé rodiny, ktoré so mnou 
sympatizovali a tiah-
li sme spolu za jedno 
oceľové lano. Celé 
rodiny sa angažovali 
a  dávali k  dispozícii 
vzácnosti, ktoré si 
doma schovávali ako 
spomienku na gene-
rácie pred nami. Sú 
to úžasné, historicky 
cenné skvosty.
Určite mnohým 
z  Vás naskočia slzy 
pri zistení, že náš 
polomský kroj sa 
stráca a  končí. Preto 
to moje ponáhľanie. 
Schovajte pre bu-
dúce generácie náš 

úžasný, umelecky vy-
šitý a  krásne zladený 
polomský kroj.
Možno sa opakujem  
- prepáčte- nepredá-
vajte polomský kroj. 
Dnes už je každá vý-
šivka vzácnosť a všet-
ko by malo ostať 
doma. To je naša Po-
lomka  -  náš domov.
   Za pomoc a  pod-
poru patrí Vám všet-
kým veľké poďako-
vanie.
Ďakujem, že sme za-
nechali časť histórie 
našich predkov ge-
neráciám, ktoré prídu 

po nás. Nebolo to jedno-
duché, ale naše cesta vedie  
vpred.

Ing. Milan Skaloš,
rodák z Polomky
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Po ťažkej lyžiarskej sezóne, 
keď sme ani pár dní dopredu ne-
vedeli či, ako, kde a kedy bude-
me stáť na lyžiach, a po peknej 
jarnej príprave sme sa rozhodli 
v športovaní pokračovať.

 Niežeby nám bolo športu 
málo... Túto sezónu na Sloven-
sku vleky nefungovali  a my sme 
museli nosiť lyže hore svahmi 
, aby sme mohli počas dvoch 
mesiacov spraviť aspoň tých 
pár jázd pomedzi brány. Veríme, 
že čas strávený na vzduchu pri 
športovaní je cesta k  zdravému 
rozvoju.

Na jar a  v  lete sme trénovali 
kde, a ako sa dalo. Či už to boli 
kolieskové korčule, tenis, turis-
tika, cyklistika alebo atletika. 
Keď potom prišiel ďalší ročník 
Heľpianskeho krosu, neváhali 
sme a išli sme si zabehať. Keďže 
máme dosť výrazne sfarbené 
tričká, tak nás bolo takmer vša-
de dosť. Potešila nás aj účasť 
osobností zo  spoločenského 
a  športového šoubiznisu, Petra 
Cmoríka a Nasti Kuzminovej.

Preteku sa zúčastnili Šuchá-
ňovci, Kohútovci, Miškovci, 
Tabernausovci a  Petrovičovci. 

Najprv sme sa tešili z  pekných 
fotiek s Nasťou Kuzminovou, po-
tom z krásnych cien, a na záver 
z  momentu, keď vám k  krásne-
mu umiestneniu gratuluje sama 
Olympijská víťazka. Získali sme 
prvé, druhé ako aj iné miesta. 
Podľa mňa sme v  ten deň boli 
víťazmi všetci, čo sme   vzorne 
reprezentovali náš klub, ako aj 
našu obec. 

Na budúci rok musíme potré-
novať, lebo Nasťa sľúbila, že si 
s nami aj s jej synom zapreteká.

Ing. Zuzana Tabernauserová

Polícia
upozorňuje

a vyzýva

- Prechádzajte cez cestu podľa 
možností len cez priechod pre 
chodcov, resp. Na miestach na 
to určených, 
- Nespoliehajte sa na to, že ten 
druhý dodrží pravidlá cestnej 
premávky –  berte do úvahy 
chyby druhých,
- Cez priechod pre chodcov 
nebežte,
- Nikdy neprechádzajte cez 
cestu tesne pred stojacim au-
tobusom alebo nákladným 
autom,
- Majte na sebe viditeľne 
umiestnené refl exné prvky, 
alebo oblečený refl exný bez-
pečnostný odev,
Tam, kde nie je chodník, choď-
te po ľavej krajnici, resp. čo 
najbližšie pri ľavom okraji vo-
zovky,
- Vyhýbajte sa rizikovým ne-
bezpečným úsekom ciest,
- Nepreliezajte zábradlie a tým 
nevstupuje na vozovku,
VDostatočne sa presvedčte, 
že môžete bezpečne prejsť na 
druhú stranu cesty.
- Uvedomte si, že chodec je 
ten najzraniteľnejší!
- Neriskujte - oplatí sa radšej 
počkať, kým budete môcť 
bezpečne prejsť na druhú 
stranu cesty!!!
Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Brezne 
ďakuje a praje všetkým účast-
níkom cestnej premávky bez-
pečný návrat domov.

Keď lyžiari behajú

Vážení občania Polomky !


