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EKO súťaž
Rozprávkový les
Kolovrátok 2015
Futbalová sezóna

   Pozývame občanov v piatok 26. júna 2015 po 17-tej hodine na opekačku v areáli 
lyžiarskeho strediska stráviť príjemné popoludnie v prírode s rodinou opekaním 
prinesených vlastných pochutín. Vo večerných hodinách sa môžete zúčastniť ob-
novenia tradície zapálenia jánskeho ohňa pod Bučnikom v ľudovej atmosfére.

Jánske ohne

Obec Polomka a komisia pre šport a agroturistiku organizujú tenisový turnaj o pohár sta-
rostu obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 20.06.2015 od 8:00 hod. na multifunkčných ihris-
kách. Na turnaj sa môžu prihlásiť občania obce Polomka do 18.06.2015 na telefónnom čísle 
0907851670. Štartovné 3 € v cene občerstvenie a nápoj.

Vážení remeselníci, výrobcovia tradičných i netradičných 
predmetov a produktov. 
   Naša obec 15.8.2015 organizuje spoločný Polomský deň pre 
priateľov z Polomy, Gemerskej Polomy a českej Pustej Polomy. 
Športová a kultúrna komisia pripravuje bohatý program s rôz-
nymi športovými zápoleniami športovcov zo všetkých obcí a te-
šiť sa môžete aj na kvalitný kultúrny program s účinkovaním 
všetkých obcí a množstvom hostí. Aby však atmosféra Polom-
ského dňa bolo to „pravé orechové“, prosíme všetkých reme-
selníkov a výrobcov, aby prácou svojich rúk prispeli k úspechu 
Polomského dňa. 
   Včelári, medovnikári, vyšívačky, pekári, rezbári, maliari, 
a všetci, ktorí vlastnoručne vyrábate rôzne predmety a produk-
ty, nenechajte si ujsť príležitosť prezentovať svoju šikovnosť 
a jedinečnosť našim hosťom Polomčanom, ako aj návštevní-
kom tohto podujatia ukážkami a predajom vašich výrobkov. 
Prosím, prihláste sa u p. Ďurčenkovej v kancelári kultúry na 
obecnom úrade, tel 048/6193190, 0904216338 alebo osobne 
a získate bližšie informácie. Vopred ďakujeme za záujem a po-
moc pri organizovaní tohto podujatia, na ktorom ako hostiteľom 
pre všetkých Polomčanom isto záleží našim Polomčanom.

D.Ď

   Uvidíte drezúrne disciplíny, rýchlostné a pracovné disciplí-
ny s dobytkom. Na deti čakajú rôzne detské zábavné atrak-
cie, stánky s maškrtami a občerstvením a veľa zábavy. 

Vo večerných hodinách zábava do spevu a do tanca -
- hrá TULIBANDA.

Vstupné: dospelí: 3€, deti 1,5€

   Pri príležitosti 70. výročia 
víťazstva nad fašizmom našu 
obec navštívili predstavitelia 
amerického veľvyslanectva v 
SR, Ministerstva obrny SR a 
Ozbrojených síl SR. Návštevy 
sa zúčastnili vzácni hostia: za 
Veľvyslanectvo USA: pride-
lenec obrany pán podplukov-
ník Matthew Atkins, letecký 
pridelenec pán podplukovník 
Andrew Taylor, za minister-
stvo obrany: riaditeľka odboru 
medzinárodných vzťahov pani 
Bohuslava Lukačovičová, za 
Ozbrojené sily SR: brigádny 
generál Juraj Krištofovič, za 
Piaty pluk špeciálneho urče-
nia: veliteľ 5PŠU plukovník Ľu-
bomír Šebo, veliaci poddôstoj-
ník 5PŠU nadrotmajster Martin 
Boháčik.
   Položením vencov k pamät-
níku zavraždenej anglo-ame-
rickej misie si uctili pamiatku 
nielen svojich občanov, ale 

   Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:

25. júna 2015 (štvrtok) o 18,00 hodine (v budove obecného úradu – bočný vchod)

Obec Polomka a Westernová liga
Vás pozývajú na 15. ročník

westernových pretekov
v Polomke.

Sobota 11. júla 2015 od 9.00

Polomský deň

Súkromná základná umelecká škola Talentárium  vyhlasuje prijímacie skúšky na ďalší škol-
ský rok do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Čakáme Vás v hlavnej budove školy 
do 18. júna v čase od 13tej - 18tej hodiny ktorýkoľvek deň.

Tenisový turnaj

Prijímacie skúšky

Vzácna návšteva
všetkých, ktorí počas druhej 
svetovej vojny položili svoje ži-
voty. Pripomenuli si tie smutné 
udalosti aj priamo na chate pod 
Homôlkou. Vyjadrili spokojnosť 
s udržiavaním spomienok na 
hrôzy vojnových rokov v našej 
obci. Ďakujeme občanom, ktorí 

sa slávnostného pietneho aktu 
zúčastnili, miestnej organizá-
cii JDS, žiakom ZŠ a hosťom 
Jozefovi Mikušovi, poslancovi 
NR SR, Michalovi Jenčovi, du-
chovnému otcovi a Ľubomírovi 
Švidraňovi, predsedovi poľov-
ného združenia Homôlka, ktorí 
prijatie vzácnej návštevy poctili 
svojou prítomnosťou. 

rr

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Program:
1/  Otvorenie
2/  Voľba návrhovej komisie
3/  Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti  
4/  Plán kontrol na II. polrok 2015
5/  Správa o stave separácie TKO 
6/  Príprava osláv Dni obce
7/  Rôzne
8/  Interpelácia a diskusia 
9/  Záver
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Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 13. júna sme si uplynul smutný dlhý rok 
čo nás navždy opustil náš milovaný

Janko Medveď
S láskou naňho spomína mama,

celá naša rodina a spolužiaci
...

Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že si niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a na Teba s láskou spomíname.
Dňa 17. júna si pripomíname smutné prvé 
výročie čo nás navždy opustil náš drahý

Jozef Bučko
So smútkom v srdci spomína manželka, synovia Ján, 

Jozef a Miroslav s rodinami
...

Neplačme, nechajme ju tíško spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo jej už dopriate s nami dlhšie žiť,
nebolo lieku, aby ju mohli vyliečiť.
Dňa 24. júna si pripomenieme smutné prvé 
výročia úmrtia našej drahej

Magdalény Tkáčikovej
S bolesťou v duši spomínajú dcéry Elena 

a Hana s rodinami, synovia Vladimír
a Jozef s rodinami a ostatná rodina

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
máj 2015
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Poďakovanie

v mesiaci jún

Narodení: Surviková Nikola, Zápotockého 35
 Čajnáková Nina, Zápotockého 50
 Harvan Peter, Hronská 22
 Medveďová Sára, Jegorovova 16
 Štajerová Valentína, Hronská 29
Prihlásení:  Šušor Brooklyn, Komenského 104
 Maruškinová Linda, SNP 173
 Berkiová Silvia, Hronská 24
 Vanek David, Jánošíkova 9
 Vaňková Aneta, Jánošíkova 9
Odhlásení: Tokár Martin, Odbojárov 16
 Mutňanová Martina, Odbojárov 16
 Tokár Martin ml., Odbojárov 16
Zomretí:   Jagerčík Ján, Štúrova 8, 80 r.
 Jagerčík František, Kaštieľna 18, 79 r.
 Šušorová Anna, Jánošíkova 20, 91 r.
Počet obyvateľov k  30.5.2015 - 2989

   Nie je nič hrejivejšie ako 
„slnko“ vychádzajúce z mi-
lujúceho materinského srd-
ca. Srdcia našich mám sú 
pre nás záhadou. Kde sa 
v nich berie toľko citu, lásky, 
porozumenia, oddanosti, tr-
pezlivosti, sily, obetavosti, 
starostlivosti a vznešenosti. 

Materinskú lásku snáď ani 
opísať nemožno. Je dobro-
tivá, je trpezlivá, nemyslí na 
zlé, trpí pre neprávosti, všet-
ko znáša, vo všetko dúfa a 
všetko vydrží. Nikdy nezahy-
nie a nedá sa ničím nahradiť. 
A kto iný má právo a povin-
nosť vyjadriť tie najhlbšie city 

   Každý z nás je zodpovedný za 
ochranu životného prostredia. 
Všetci sa musíme snažiť o za-
chovanie kvality ovzdušia, vody, 
pôdy, fauny, flóry, nerastného 
bohatstva, aby sme tieto prírodné 
dary využívali aj naďalej, aby ich 
mohli využívať naše deti a ďalšie 
generácie, ktoré prídu po nás. 
   Najúčinnejším prostriedkom 
posilňovania ekologického pove-
domia sa stáva environmentálna 
výchova na školách, ale aj váž-
nou témou pre celú spoločnosť.
   Mali by sme byť radi, že sa jej 
venujú učitelia na školách, a tak 
pozitívne vplývajú na ekologické 

   A opäť tu máme úspech našej skvelej flautistky Anežky Královej, ktorá vyrazila všetkým 
dych Ruskou cigánskou piesňou od W.Poppa a získala bronzové pásmo. Nikomu nedala šancu 
„vymietla komín“ a získala prvenstvo. Ďakujeme našej víťazke Anežke a fandíme jej v ďalších 
úspechoch.                                                                                                           SZUŠ Talentárium

Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
prešli ste životom predlhé míle.
prešli ste krajinou, bolesti, lásky
dovoľte pohladiť strieborné vlásky.

Milým oslávenkyniam srdečne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia do ďalších dní a rokov života

Mária Jagerčíková, SNP 29, 90 r.
Hedviga Simanová, SNP 72, 91 r.

Mária Kohútová, Kukučínova 9, 85 r.
Mária Poprovská, Nálepkova 19, 94 r. 

Mária Brozmanová, Komenského 105, 85 r.

Ďakujeme rodine, príbuzným, známym, priateľom a suse-
dom, ktorí dňa 12.5.2015 odprevadili na poslednej ceste 
nášho milovaného Jána Jagerčíka. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina Jagerčíková

EKO SÚŤAŽ
Ak sa vzdiali ľudské srdce od prírody, zatvrdí sa. Nedosta-
tok úcty k tomu, čo rastie, čo je živé, rýchlo povedie tiež k 
nedostatku úcty k ľuďom.

(indiánske príslovie)

cítenie našich detí. 
   Základná škola v Polomke  or-
ganizuje každé dva roky EKO sú-
ťaž pre všetky základné školy na 
Horehroní. Cieľom súťaže bolo 
zvýšiť u detí environmentálne po-
vedomie prostredníctvom jedno-
duchých, kreatívnych a originál-
nych diel. Do súťaže sa zapojili 
všetky základné školy a základné 
školy s materskou školou na Ho-
rehroní. Súťaž mala niekoľko ka-
tegórií, od literárnej, cez výtvarnú 
až po vedomostnú súťaž. Každá 
škola sa mohla zapojiť do kate-
górie v čom je dobrá a čo hlavne 
zaujíma detí. Medzi náročnú ka-

tegóriu patrí vedomostná súťaž, 
ktorú absolvovali  žiaci zo ZŠ 
Polomka, ZŠ s MŠ Závadka nad 
Hronom, ZŠ Telgárt a ZŠ Beňuš. 
Súťažiaci odpovedali na otázky z 
ekológie, chránených krajinných 
oblasti, speleológie, jaskynnej 
výzdoby, ohrozené druhy flóry 
a fauny, základné vedomosti o 
lese. Deti súťažili s nadšením, no 
víťazom môže byť len jeden. 
   Všetky práce boli vystavené v 
pamätnej izbe v základnej škole 
v Polomke.  
   Do súťaže školy poslali zau-
jímavé výrobky z odpadu, bolo 
problém vybrať tie najzaujíma-
vejšie. Mnohé školy sa odklonili 
od témy, čo im spôsobilo stratu 
plného bodového hodnotenia. 
Všetky školy boli ocenené a kaž-
dá si odniesla pekné spomienko-
vé darčeky. 
   Poďakovanie patrí všetkým 
učiteľom, ktorí sa podieľali na prí-
prave tak náročnej súťaže.

Ing. D. Škvarková

Deň matiek
k matke ako deti. 
Žiť život je veľká zodpoved-
nosť. Naučiť ho žiť aj vaše 
deti je skutočné umenie. Bol 
vám do rúk vložený púčik, 
ktorý rastie a záleží naozaj 
len na vás, ako bude vyzerať 
v plnom kvete. 
   Držíte nad nimi ochranné 

krídla, keď 
kráčajú po 
ceste života. 
Aj keď z tej 
správnej nie-
kedy vybočia, 
dokážete zno-
va nájsť ten 
správny smer. 
Stojíte pri nich 
v dobrom aj 
v zlom. Vaše 
oči neochvej-
ne sledujú 

každý ich krok. Sú to láskavé 
oči, ktorých jas a krása rozo-
ženie aj najtemnejšie mraky.
   A tak sa v druhú májovú 
nedeľu v kultúrnom dome 
zišlo detí ako smetí. Všetky 
sa chystali predviesť sa pred 
svojimi mamičkami a starými 
mamami. Deti z materskej 

školy pod vedením pani uči-
teľky Vengerovej si pripravili 
pásmo básničiek a pesni-
čiek v očarujúcich kvetových 
kostýmoch. Deti z detského 
folklórneho súboru Brezinky 
sa prezentovali úspešným 
programom Jak Mišo rosnu, 
pod vedením pani Pisárovej 
a pani Turčinovej, s ktorým 
už vyhrali nejednu súťaž. 
Zahanbiť sa nedali ani žiaci 
našej základnej školy. S pani 
učiteľkou Mesiarkinovou 
Emíliou nacvičili dramati-
záciu rozprávku o Šípkovej 
Ruženke. Deti sa svojich 
úloh zhostili úžasne a nielen 
sudičky, ale všetky postavy 
boli zahraté ako naozaj. Do 
programu sa zapojili aj žiaci 
našej súkromnej základnej 
umeleckej školy Talentá-
rium. Pripravili program plný 
piesní o mame a vyznaní pre 
mamičky pod vedením pani 
riaditeľky Skladanej. Všetky 
deti svoje vystúpenia zvládli 
na jednotku a patrí im poďa-
kovanie, ako ich mamičkám 
za lásku a starostlivosť, tak aj 
im pedagógom za trpezlivosť 
a vytrvalosť pri rozvíjaní ich 
talentu. Ďakujeme

D.Ď

Medzinárodné pásmo v Bratislave Flautiáda
– získalo Horehronie
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   V jednu slnečnú sobotu vítali kráľ s kráľovnou všetky deti z MŠ 
a ZŠ v rozprávkovom lese pod vlekom. Čakali na nich rôzne 
úlohy, nástrahy lesa a rozprávkové bytosti. Deti vyskúšali svo-
ju statočnosť hneď na prvom stanovišti, kde ich čakali hrôzo-
strašné strašidlá zombíci. Prvá úloha pre deti bola náročná, a to 
triafať loptičkami plechovky, no všetky deti úlohu úspešne zvlá-
dli. Na stanovišti U starej mamy deti museli poskladať puzzle 
a skladačky. Svoj hmat si každý preveril so zaviazanými očami, 
keď pomáhali Popoluške triediť fazuľu, hrach a šošovicu. Tety 
ujovia ochranári prírody zaujali deti hádankami o zvieratkách, 

zvieracími labkami, stopami labiek. Deti zisťovali čuchom rôzne 
prírodniny, spoznávali semienka lesných stromov. Na stanoviš-
ti lesných škriatkov hádzali šiškami na cieľ. V lese bola ukrytá 
Elfka, ktorá strážila hmyz. Všetky deti s rozbúchaným srdiečkom 
zdolali tunel odvahy, kde žili rôzne druhy pavúkov, chrobákov, 
slimákov a iného hmyzu. Za tunelom varila čarodejnica odvar 
z cukríkových červíkov, deťom veľmi chutil. Posledná zastávka 
bola pri smutnej princeznej, ktorú unieslo zelené strašidlo. Deti 
princeznú oslobodzovali hádzaním šišiek do jaskyne. Po splnení 
všetkých úloh dobrá čarodejnica odovzdala deťom krásne me-
daily a sladké balíčky.                                                             J.V

   Bojnice žili populárnou hudbou, súťažilo sa v kategóriách 
od mladších spevákov až po tých starších. Náš spevácky pár 
Anetka Nemčoková a Adrián Ševc rozozvučali Bojnice svojimi 
skladbami Lásko voníš deštem, Anjel, Že mi je ľúto, Nepriznaná 
a obsadili -  Aďko strieborné a Anetka bronzové pásmo. Ďaku-
jeme mladým talentom, že žiadny hudobný štýl im nie je cudzí 
a prinášajú úspechy aj v oblasti populárnej hudby. 

Mgr. Stanislava Skladaná, riaditeľka Talentária

   Prehliadka sa konala tento rok 20. júna. Sú-
ťažiace skupiny boli z desiatich horehronských 
dedín. Tak ako minulý rok sme boli milo privítaní 
moderátorkou v Brezne v klube Omega, kde sa 
tato prehliadka konala. Vystúpenia boli prekrás-
ne. Ako prvý vystúpil súbor z Brezna s dvoma 
pesničkami. Naša spevácka skupina vystupova-
la s programom pod názvom Priadky. Boli sme 
oblečené v kroji, ukazovali sme naše zvyky na 
priadkach a k tomu pesničky, ktoré sa na priad-
kach kedysi spievali. Anna Čupková pridala 
humornú príhodu a zožala s ňou veľký úspech. 
Poďakovanie patrí nášmu harmonikárovi Ma-
tejovi Vojtkovi, že si našiel pre nás čas. Každé 
vystúpenie bolo úžasné. Diváci sa tiež zabávali, 
spievali a tlieskali. Atmosféra bola poznačená 
veľkou radosťou a veselosťou. Bol to skutočne 
krásny zážitok. Našu organizáciu reprezentova-

   Aj naše ďalšie podujatie- 
Sústredenie DFS Brezinky 
bolo spojené s touto dedi-
nou, nakoľko sme počas 
dní 5.-6. júna boli ubytovaní 
v penzióne Majk. V piatok 
popoludní sme sa ,,sústre-
dili“ pred Bumbarasom a 
presunuli sa do spomína-
ného penziónu, kde sme 
hneď využili popoludnie na 
,,aktívny pohyb“ v bazéne 
a vylihovanie vo vírivke.  
Spolu sme si potom pozreli 
naše vystúpenie z nahráv-
ky a skúsili si urobiť rozbor 
- čo sme urobili dobre, čo 
sa nám páčilo menej. Po 
večeri  na nás čakala ďalšia 
pohybová aktivita – tanco-
vanie s Vandou, tanečnou 
lektorkou, ktorú si deti veľmi 
obľúbili. Pridali sa k nám aj 
tancachtivé mamičky, ktoré 
prišli za nami. A aj dobre že 
prišli, lebo aspoň zistili, že 
sa len tak neulievame. Deti, 
ktoré nestihli prvé kúpanie 
pre neskorší príchod si ho 
mohli vychutnať po tanci. 
Pred spaním sa deti rozde-

Regionálna prehliadka speváckych skupín
Jednoty dôchodcov

li tieto ženy: Anna Ďurčenková mladšia, ktorej 
patrí srdečná vďaka za jej obetavú prácu pri 
nácviku s programom. Ďalej vystupovali: Má-
ria Medveďová, Viera Kanová, Anna  Čupková, 
Mária Bolfová, Anna Lihanová, Elena Skubako-
vá, Mária Murinová, Emília Horvatová a staršia 
Anna Ďurčenková. Tohtoročnej regionálnej pre-
hliadky sa zúčastnili spevácke skupiny zo Zá-
vadky, Polomky, Braväcova, Brezna, Hronca, 
Revúcej a Banskej Bystrice.
   V závere programu vystúpili Breznania ešte 
s ďalšími 10 pesničkami. Myslím, že milo pre-
kvapili. A záver patril všetkým účinkujúcim aj 
tým, čo boli v hľadisku aj tým, ktorí stáli na javis-
ku a spoločne sme zaspievali nádhernú pieseň 
Zahučali hory. Tešíme sa na ďalšie vystúpenie 
o rok.

M. Bolfová

Kolovrátok 2015
Obec Heľpa usporiadala 31. mája 2015 v prírodnom amfi-
teátri už 16. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrá-
tok. V programe sa predstavili folklórne súbory z Pohore-
lej, Heľpy, Závadky, Polomky, Banskej Bystrice, Bratislavy 
a Farnej, ktoré predstavili vo svojich vystúpeniach zvyky 
a tradície svojho regiónu. Tristo detí týchto kolektívov 
piesňami a tancom oslávilo aj svoj detský sviatok – MDD, 
ktorému prialo aj krásne počasie. Brezinky sa predstavili 
choreografiou Keť Mišo rosnu.

lili do skupín a dostali úlohu: 
Na pieseň, ktorú si vyžrebo-
vali pripraviť choreografiu. 
Nuž s pocitom dobre vyko-
nanej práce sme sa rozišli 
na svoje izby, kde nastal 
ďalší ,,aktívny pohyb“, ktorý 
končil v neskorých nočných 
hodinách. Ráno, kade mrk, 
posilnení výdatnými raňaj-
kami, sme začali pracovať. 

Každá skupinka na izbe 
tvorila, vymýšľala, skúšala. 
O desiatej sme v telocvični 
spolu s porotou – Vandou 
a jej spolu tanečníčkami – 
mohli vzhliadnuť štyri zaují-
mavé choreografie, za ktoré 
sa podľa Vandy deti vôbec 
nemuseli hanbiť. A vraj by 
sme sa mali takejto aktivite 
viac venovať. Porotkyne de-
ťom povedali čo bolo na ich 
choreografii dobré a čo zlé 
a spolu s nimi to ešte po-
riadne na parkete roztočili.
Po obede sme sa venova-
li, spievaniu“ s Andrejkou 
Kirchovou. Andrejka s deť-
mi spievala, hrala sa so 
zvukmi, učila ich nové hry 
a piesne. No a musíme po-
vedať, že aj ju si deti veľmi 
obľúbili. Po jej tvorivej akti-
vite Andrejke zaspievali a 
zahrali naši speváčikovia 
a malí muzikanti. Mali sme 
pocit, že za všetko by si deti 
zaslúžili trochu oddychu, 
nakoľko sa zdali unavené. 
,,Aktívny pohyb“ na izbách 
sa natoľko zintenzívnil, že 
sme oddychovanie museli 
ukončiť činorodou aktivitou. 
Našťastie po sladkom olov-
rante sme naše sústredenie 
ukončili s konštatovaním, že 
raz prídeme a aspoň na dve 
noci. No uvidíme.

M. Pisárová

Ani populárna hudba
nám nie je cudzia

Rozprávkový les
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meno a priezvisko, škola, výkon, poradie
60 m
Peter Bošeľa Heľpa 8,48 1.
Jakub Vrabec Telgárt 8,86 2.
Kristián Švorc Heľpa 9,01 3.
skok do diaľky
Jakub Vrabec Telgárt 397 1.
Kristán Švorc Heľpa 392 2.
Peter Bošeľa Heľpa 370 3.
hod kriketovou loptičkou
Jakub Vrabec Telgárt 44,20 1.
Peter Bošeľa Heľpa 41,70 2.
Marian Šperka Beňuš 38,50 3.
1000 m
Peter Bošeľa Heľpa 3:45,54 1.
Kristián Švorc Heľpa 3:45,89 2.
Sebastián Švorc Heľpa 3:49,20 3.
60 m
Karin Zubáková Polomka 9,16 1.
Alena Kubušová Polomka 9,22 2.
Katarína Žofčínová Beňuš 9,25 3.
skok do diaľky
Natália Markusová Polomka 371 1.
Alena Kubušová Polomka 360 2.
Katarína Žofčínová Beňuš 349 3.
kriketová loptička
Natália Markusová Polomka 38,00 1.
Petra Červienková Polomka 33,30 2.
Michaela Verkinová Heľpa 33,00 3.
800 m
Petra Bubelínyová Beňuš 3:10,64 1.
Karin Zubáková Polomka 3:12,70 2.
Diana Skačanová Beňuš 3:13,67 3.

   V nedeľu 17.05.2015 odohrali naši futbalisti 
domáci majstrovský futbalový zápas proti hrá-
čom Heľpy. Od úvodu zápasu mala hra rýchle 
tempo a v 8. minúte išli domáci do vedenia po 
zakončení M. Pokoša. V 14. minúte po chybe 
domáceho brankára hostia vyrovnali. V 26. mi-
núte po peknej akcii preloboval brankára hostí 
J. Fusek a bolo 2:1. Hostia do polčasu ešte 
stihli vyrovnať. Druhý polčas sa začal opäť chy-
bou domáceho brankára, ktorý daroval hosťom 
gól. Od tohto momentu sa hostia zamerali na 
obranu a domáci sa snažili vyrovnať. Podarilo 
sa im to v 87. minúte, keď M. Pokoš preloboval 
brankára hostí a vyrovnal na konečných 3:3.   
   Domáci nastúpili v tejto zostave: J. Strmeň – 
J. Jucha, D. Schon, R. Koštiak (19. R. Kohút), 
P. Kováč, J. Hrabovský, M. Buvala, M. Pištol, 
D. Pištol, J. Fusek, M. Pokoš            

...
   V sobotu 23.05.2015 cestovali naši futbalisti 
na majstrovský futbalový zápas do Pohorelej. 
Prvý polčas sa hral futbal medzi šestnástkami 
a žiadne mužstvo si nevytvorilo gólové príle-
žitosti. Do druhého polčasu vstúpili lepšie do-
máci, keď v 54. minúte išli do vedenia. V 66. 
minúte vyrovnal J. Fusek a v 71. minúte dorazil 

na 1:2 M. Buvala. Od týchto minút sme kontro-
lovali hru a z rýchlych protiútokov sme mohli 
naše vedenie ešte zvýšiť, ale brejky M. Pokoša  
a J. Fuseka ostali nepremenené. Pohorelá tak 
prvýkrát v sezóne prehrala na svojom ihrisku.
Polomka nastúpila v tejto zostave: J. Strmeň – 
J. Jucha, M. Vigoda, J. Hrabovský, P. Kováč, 
M. Buvala, I. Zelený, D. Pištol, J. Dupák, J. Fu-
sek, M. Pokoš

...
   V sobotu 30.05.2015 odohrali naši futbalisti 
posledný domáci majstrovský futbalový zápas 
proti hráčom Sihly. Od úvodu zápasu mali pre-
vahu domáci a po góloch v 10. minúte J. Fu-
seka a v 12. minúte R. Kohúta viedli 2:0. V 23. 
minúte hostia znížili, ale o minútu poslal znova 
do dvojgólového vedenia J. Fusek. Po chy-
bách domácej obrany hostia do polčasu strelili 
ešte tri góly a viedli 3:4. Po prestávke domáci 
zlepšili pohyb a v 47. minúte vyrovnal M. Vigo-
da z pokutového kopu a v 51. minúte rozhodol 
o víťazstve domácich R. Kohút.      
   Domáci nastúpili v tejto zostave: J. Strmeň 
– M. Vogoda, P. Kováč, J. Dupák, J. Hrabov-
ský, M. Buvala, M. Pištol, I. Zelený, D. Pištol, 
J. Fusek, R. Kohút.                             R. Kohút

Futbalová sezóna v zápasoch

Majstrovstvá Horehronia v atletike
– mladšie žiactvo.

Olympijský festival Slovenska
Kedy: 21. 5. 2015
Kde: športový areál ZŠ Polomka
Kto: ml. žiaci, žiačky ZŠ Beňuš, Heľpa, Telgárt, Polomka


