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75. výročie Polomskej
vzbury
Na Mitra
Kapacita ČOV sa zvýši−
la
Október − Mesiac úcty
k starším
Cenník lístkov na lyž.
vlek

   Z dôvodu práceneschopnosti hlavné−
ho kontrolóra správa o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva a kontrolnej
činnosti nebola prerokovaná.
   Správy o výchovno vzdelávacej čin−
nosti na školách v obci predložili riadite−
lia škôl. V písomne vypracovaných sprá−
vach zhodnotili aktuálny stav žiakov, pro−
spech, vyučovací proces i mimoškolské
aktivity, materiálne a finančné zabezpe−
čenie prevádzky škôl ako aj problémy,
ktoré je nutné doriešiť. Odpovedali na
otázky poslancov týkajúcich sa prospe−
chu a správania sa žiakov, zabezpeče−
nia vyučovacieho procesu pedagógmi
na jednotlivé predmety, uplatnenia žia−
kov, správania sa žiakov mimo školy a
pod.
   Správa o stave životného prostredia
zhodnotila množstvo vyzbieraného od−
padu v obci v rámci zberu separované−
ho odpadu, množstvo uloženého odpa−
du na skládke. Počas 9 mesiacov tohto
roka bolo uložených 198,27 ton odpa−
du. Napriek možnosti separovať odpad,
občania nerešpektujú jednotlivé druhy
separovaného odpadu a týmto spôso−
bom sa zbavujú aj ostatného domové−
ho odpadu. Pri vytrieďovaní separova−
ného odpadu sa vytriedilo ešte 7,4 tony
odpadu, ktorý musel byť uložený na
skládke. Správa skonštatovala značné
znečistenie okolitých dolín odpadom
rôzneho druhu. Počas brigády zamest−
nancov obecného úradu, poslancov a
občanov v mesiaci júl bolo z dolín Vo−
ňacô, Ždiarskô a Rokyťanka vyzbiera−
ných 6,28 ton odpadu. Napriek možnos−
tiam likvidácie domového odpadu (zber
TKO, separovaný zber, zber elektrood−
padu, zber veľkoobjemového odpadu),
niektorí občania naďalej vyvážajú domo−
vý odpad do prírody, čím kazia životné
prostredie sebe i ostatným.
   Poslanci prerokovali a schválili plán
zimnej údržby miestnych komunikácii
počas nadchádzajúcej zimnej sezóny.
Navrhli zlepšiť systém monitorovania
aktuálnej snehovej situácie a pružnej−
šie reagovať na potrebu pluhovania.
   Informáciu o pripravenosti lyžiarske−
ho strediska na zimnú sezónu podal sta−
rosta obce. Vymenoval všetky práce,
ktoré sa uskutočnili a stále sa vykoná−
vajú na dokončení ubytovacej kapacity

Obec Polomka a Základná umelecká škola
Vás pozývajú na

Polomskú Superstar*,
ktorá sa uskutoční 23.11.2007 o 17.00 hodine

v Kultúrnom dome. Tešíme sa na rockovú kapelu
The Elements a na všetky hviezdičky.

    Úsek výstavby, výroby a služieb oznamuje občanom, že na
spodnú časť ulice Komenského je zakázané vyvážať akýkoľvek
druh odpadu. Občania, ktorí majú stavebný odpad, sú povinní
jeho množstvo a zloženie nahlásiť vedúcemu úseku VVS p. Ko−
chanovi(048/ 6193 290), ktorý určí miesto, kam môžu občania
stavebný odpad uložiť. Stavebný odpad nesmie obsahovať dre−
vo, plasty, papier, sklo, železo a ostatný odpad, ktorý patrí do
separovaného odpadu alebo do TKO. Vývoz stavebného odpadu
sa môže vykonať len v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00.

   Táto udalosť je pevne zapísaná nielen v dejinách obce Polomka, ale aj v slovenských
dejinách. Bola impulzom aj pre ostatné obce a časti Slovenska pre začiatok revoluč−
ných udalostí.                                                                            (Čítajte na strane 3)

75. výročie Polomskej vzbury

Obec Polomka oznamuje

   Dňa 25.10.2007 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Po−
lomke. Rokovalo podľa nasledovného programu:
 1/  Otvorenie
 2/  Voľba návrhovej komisie
 3/  Správa  o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
 4/  Správa o výsledkoch výchovno−vzdelávacieho procesu na
      školách v obci
 5/  Správa o stave životného prostredia a likvidácia TKO
 6/  Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácii
 7/  Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
 8/  Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
 9/  Rôzne

Zasadalo
obecné zastupiteľstvo

v stredisku, na stavajúcej sa prevádz−
kovej budove
   Aktuálny stav prípravy projektov z jed−
notlivých operačných programov fondov
EÚ je nasledovný:
1. Ministerstvo výstavby a regionálne−
ho rozvoja riadi Regionálny operačný
program a pripravujeme:
  Rekonštrukcia Základnej školy vráta−
ne telocvične− stavebné povolenie bolo
vydané 28.8.2007, právoplatnosť nado−
budlo 14.9.2007.
   Rekonštrukcia miestnych komuniká−
cií− Štúrova, J.Kráľa, Kaštieľna − hotové
stavebné povolenie,
   Rekonštrukcia miestnych komuniká−
cii ul. Odbojárov, Bernolákova− staveb−
né povolenie nadobudlo právoplatnosť
24.8.2007
   Rekonštrukcia miestnych komuniká−
cii ul. Nová, Dimitrovova, Sama Chalup−
ku− beží stavebné konanie.
   Rekonštrukcia parku pri KD – je sta−
vebné povolenie vydané
   Rekonštrukcia chodníka pri ul. Oslo−
boditeľov− projekt rekonštrukcie štátnej
cesty I/66 od križovatky Bacúch po are−
ál firmy Rettenmeier, ktorý dala vypra−
covať SSC, je predmetom zmeny územ−
ného plánu, o ktorý požiadala SSC a je
objednaný u Ing.arch. Supuku, V pred−
loženom projekte sa ráta s rekonštruk−
ciou chodníkov ešte vo väčšom rozsa−
hu.
   Vybudovanie parkoviska pri lyžiar−
skom vleku a rekonštrukcia mosta − je
vydané územné rozhodnutie, pre zasta−
venie predaja majetku štátu nemôžeme
kúpiť pozemok pred mostom, požiadali
sme úrad vlády SR o povolenie preda−
ja, žiadosť bola postúpená na Minister−
stvo pôdohospodárstva (podľa listu z
ÚV), odkiaľ bola postúpená na Sloven−
ský pozemkový fond (podľa listu z SPF),
ktorý sa vyjadril, že predaj nehnuteľností
zatiaľ nie je povolený. Projekt je pripra−
vovaný do opatrenia 2.3 Podpora a ob−
nova infraštruktúry cestovného ruchu.
Gazdovský dvor –Polomka− projekt pre
stavebné povolenie je objednaný u
Ing.arch. Karkošiaka z L. Hrádku, vypra−
coval už štúdiu, ktorá bola odsúhlase−
ná.
2. Ministerstvo životného prostredia –
Operačný program Životné prostredia

– podprogram Ochrana ovzdušia− Bio−
plynová elektráreň−  starosta  jednal s
SPF ,ako zástupcom neznámych vlast−
níkov, bol daný súhlas s prenájmom po−
zemkov,  známi vlastníci boli pozvaní na
rokovanie a všetci zúčastnení súhlasili
s prenájmom pozemkov. Potrebná zme−
na územného plánu bola objednaná u
Ing.arch. Supuku .
3. Ministerstvo hospodárstva− Operač−
ný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast− Podpora podnikateľ−
ských aktivít v cestovnom ruchu −zatiaľ
sa nepripravuje žiadny projekt .
   Dňa 21.9.2007 bol na Úrade vlády SR
zaregistrovaný projekt pod názvom
Centrum pre obnoviteľné zdroje ener−
gie podaný do výzvy Finančného me−
chanizmu EHP a Nórskeho finančné−
ho mechanizmu. Ide o dotáciu na vy−
pracovanie projektu pre stavebné po−
volenie na rekonštrukciu budovy „obec−
ného domu“ (podľa PD Združená pre−
vádzková budova). SARIO vyhlásilo v
septembri výzvu na budovanie priemy−
selného parku (posledné peniaze z
programovacieho obdobia 2004−2007,
ktoré sú na toto opatrenie), medzi zá−
kladné podmienky je dokladovať vlast−
níctvo a projekt pre stavebné povole−
nie, do výzvy sme sa nezapojili , preto−
že nespĺňame základné podmienky.
Do dňa písania tejto správy EK  schvá−
lila tri z 11 operačných programov Ná−
rodného strategického referenčného
rámca – OP Regionálny operačný
program, OP Doprava, OP Informati−
zácia spoločnosti.

D. Ďurčenková
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2007

v mesiaci november

Spomíname

RUSANKA
Nám. M.R.Štefánika 42/35, nad Eurozmrzlinou (na poschodí), Brezno

Ponúka:
− športové odevy − športovú obuv −

Spomíname s láskou na našu drahú
mamičku. Už 29 rokov hlbokým spánkom
spíš, večným snom, hrob tmavý ti je do−
movom. Mama naša drahá už ťa nepre−
budí slnko ani krásny deň, v tom heľpian−
skom cintoríne snívaš večný sen.
Čas plynie smútok zostáva,
no rana v srdci navždy zostáva.
6. novembra sme si pripomenuli 29. výročie smrti našej
milovanej mamičky

Kataríny Koreňovej z Heľpy
S láskou si spomínajú dcéra Mária s manželom Pavlom

a súrodenci.
...

Už len kyticu kvetov na hrob dáme
a modlitbu odriekame.
Dňa 7. novembra sme si pripomenuli pri
svätej omši prvé výročie úmrtia manže−
la, otca a starého otca

Jána Pohančaníka.
S úctou a modlitbami naňho spomínajú

manželka Elena, synovia František, Ján,
Milan a Jozef s rodinami a ostatná rodina.

Predám ošípanú. Váha 180 kg. Tel: 048/6193465
...

Predám počítač. Tel: 048/6193719
...

Kúpim v Polomke malý drevený alebo murovaný dom
so záhradou.

Tel: 0903 814841, 0915 995 434, 048/6183 683,
giertl@zoznam.sk

   Pracovníci firmy Hydrotech a.s. Vinosady ukončili úspešne montáž technológie do tretej
sekcie čím sa kapacita ČOV Hydrotech Polomka zvýšila o 1000 ekvivalentných obyvateľov
(EO) a má teraz kapacitu 3000 EO. Namontovanie technológie bolo potrebné pre rýchlu vý−
stavbu kanalizácie v obci. Okrem montáže technológie v tretej sekcii bol vymenený hlavný
elektrický rozvádzač, namontoval sa nový nerezový rozdeľovač vody do štyroch sekcii, urobili
sa aj menšie úpravy existujúcich dosadzovacích nádrží čerpacej stanice a namontovalo sa
nové dúchadlo, pôvodné dúchadlá sú ako rezerva. Nový software v rozvádzači sleduje a riadi
všetky stroje a prietok vody. Environmentálny fond schválil žiadosť obce Polomka a podporil
investíciu vo výške 2,0 mil. Sk na 95 %. Táto spoločnosť bola dodávateľom technológie do
prvej sekcie ČOV už v r.1994 a boli s ňou dobré skúsenosti, čo sa nezmenilo ani teraz. O
dobrý postup stavby sa zaslúžili pracovníci firmy Hydrotech a.s., najmä Ing.Gyorgy Harango−
zó CSc, zástupca riaditeľa technického odboru a kvalitnú prácu odviedli montéri pod vedením
Martina Budinského. Riaditeľom spoločnosti Hydrotech a.s. je Ing. Dušan Vančo CSc., ktorý
bol pri spúšťaní 1. sekcie ČOV Hydrotech Polomka do prevádzky v r. 1994. Všetkým, ktorí sa
zaslúžili o úspešné ukončenie diela – vrátane obsluhy ČOV Jozefa Buvalu , patrí úprimné
poďakovanie.                                                                                         Ing. Stanislav Príboj

   Už po mnohé generácie hod−
notia ovčiari svoj hospodársky
rok práve na Mitra ( 26. októb−
ra). A tak to bolo aj tohto roku,
keď členovia nášho družstva
vlastníkov oviec (DVO) v Po−
lomke hodnotili uplynulý rok.
Vzhľadom k peknému jesenné−
mu počasiu sa chutný baraní
guľáš podával vonku v prírode
– pod Bučnikom.
Aká teda bola tohtoročná ov−
čiarska sezóna?
   V našom DVO máme nové
vedenie( predseda – Jaroslav
Horváth, podpredseda – Jozef
Majerčík, členovia: Milan Pra−
votiak, Ján Buvala, Ján Am−
broz a kontrolná komisia: Mi−
chal Žugec, Jozef Majerčík,
Ján Kubuš).
   I napriek pomerne nepriaz−
nivému roku z hľadiska zrážok
a teda aj kvalitnej paše, sa

   Touto cestou chceme
vyjadriť poďakovanie
majiteľke pekárne Bož−
ke Šušorovej za zlepše−
nú kvalitu polomského
chleba a príjemnú ob−
sluhu v pekárni.

Mária Klimentová
a spoluobčania

Anna Maruškinová, SNP 7 −  80 rokov
Mária Miklošková, Štúrova 6 – 85 rokov

Mária  Kaštankinová, Kraskova 6 – 85 rokov
Helena Dupáková, SNP 85 – 85 rokov

   Oslávenkyniam prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzác−
ne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj... aby žiť za to stálo.

Narodení: Danieličová Karin, Ždiarska 6
Fusek Alex, SNP 130
Rendek Jakub, Kaštieľna 42
Bartošová Barbora, Komenského 131
Pušková Ivana, Hronská 26
Pištová Diana, Hronská 39

Prihlásení: Pačaj Jozef, Osloboditeľov 45
Rusin Vladimír, Hámor 15
Rusinová Mária, Hámor 15
Koladová Andrea, Bernolákova 25

Odhlásení: Lihanová Anna, Štúrova 53
Hrablay Ján, Komenského 2
Skaloš Jozef, Ždiarska 39
Zajacová Jozefína Mgr., J.Kráľa 36

Zomretí: Miklošková Barbora, Sládkovičova 36 – 96 rokov
Jagerčík František, Odbojárov 52 −  68 rokov
Pustaj Ľudovít, Komenského 131− 81 rokov

Počet obyvateľov k 31.10.2007 – 3054

Ponúka tovar značiek: ZAJO, KEFAS, CAMPUS,
REJOICE, STYL GRAND, KALOUGE, PROG−

RESS, MOIRA, NICO, SLOVENKA,
TATRASVIT, EVONA, ALPINA

· vetrovky, mikiny, bundy · športové no−
havice · tričká čiapky,
· obuv, batohy · termooblečenie – sú−
pravy, spodky, boxerky, nátelníky, trič−
ká, ponožky

Pri predložení
tohto kupónu
7% zľava.

IZERCIA

Kúpim rodinný dom v Polomke.
Tel: 048/6193 431, 0915 347 824.

Poďakovanie

Kapacita ČOV Polomka
sa zvýšila o 1000 EO

Na Mitra
nám podarilo vyprodukovať
takmer 5 a pol tony syra. Na
tomto peknom výsledku má
svoj podiel aj bača Štefan Bel−
ko. Okrem syra vydaného na−
šim členom, sa ostatný syr
odovzdal do syrárne na ďal−
šie spracovanie na chutnú slo−
venskú špecialitu – bryndzu.
Zažili sme aj ťažšie dni, keď
do košiara v Petríkove vtrhla
vlčica a zahrdúsila nám štyri
ovce.
   Samozrejme pri hodnotení
činnosti DVO nemôžeme zos−
tať len pri počte oviec a množ−
stve vyrobeného syra. Naše
DVO výraznou mierou prispie−
va aj ku krajinotvorbe a k za−
chovaniu charakteristického
rázu našej obce. A to nielen na

paši, ale aj tým, že naši členo−
via kosia záhrady a lúky, aby
mali dosť sena na prezimova−
nie. Táto činnosť je v dnešnej
dobe mimoriadne dôležitá –
veď netreba zájsť ďaleko, za
posledný dom, aby sme videli,
ako kedysi dôkladne vykose−
né záhrady, lúky a prielohy
zarastajú nielen náletovými
stromami a kríkmi, ale aj rôz−
nymi inváznymi rastlinami, kto−
ré v našej oblasti nemajú
miesto.
   Na záver tohto článku vyzý−
vame bývalých členov, ktorí sa
stále cítia byť jeho členmi, aby
sa najneskôr do konca tohto
roku prihlásili u predsedu ale−
bo podpredsedu. Samozrejme,
radi medzi seba prijmeme aj
nových členov.

Predstavenstvo DVO
v Polomke
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   Ako učiteľka na dôchodku
som pôsobila mimo Polomky
na štyroch školách a tak sa
môžem o svojich kolegoch vy−
jadriť, že učiteľský národ je
vysokointeligentný, tvorivý a
obetavý, no žiaľ, v očiach ve−
rejnosti i tých hore nadriade−
ných spoločensky i finančne
nedocenený. Hoci som vša−
de zrástla s kolektívmi, ako
keby som tam pôsobila celé
roky, žiadna z týchto škôl ne−
venuje učiteľom – seniorom
takú pozornosť ako ZŠ Po−
lomka.
   Aj v tomto roku dňa 6.no−
vembra o 13.00 hod. riaditeľ−
stvo ZŠ Polomka usporiadalo
krásne posedenie pre svojich
bývalých kolegov. Pani učiteľ−
ky Latináková a Orovčíková
pripravili so svojimi žiakmi pre−
krásny program, ktorý prehrie−
val optimizmom i naše reuma−
tické kosti. A chcem, ne−
chcem, v mysli sa mi odvíjal
film s týmito tvárami. Áno, Vy
ste to boli pani učiteľky, ktoré

   S radosťou vás pozývame
spoločne osláviť zázrak Božej
priazne a poďakovať sa Naj−
vyššiemu s tými, ktorí rukami
prosili, alebo pracovali na
pastoračnom centre.
   Týmito peknými slovami
správca farnosti Sv. Martina
v Podkriváni pozval folklórnu
skupinu Brezinky na slávnost−
né otvorenie pastoračného
centra, ktoré sa konalo
21.10.2007. Slávnosť sa za−
čala o 10.30 svätou omšou v
kostole a pokračovala požeh−
naním pastoračného centra
rožňavským diecéznym bis−
kupom mons. Eduardom Koj−
nokom. Všetci pozvaní sa
presunuli do kultúrneho stre−
diska, kde bolo pre všetkých

     Redakčná rada Polomských Noviniek ponúka novú
službu občanom, ktorí majú záujem o dodávanie aktu−
álnych informácií o dianí v obci (oznamy o podujatiach,
oznamy miestneho rozhlasu dlhodobejšieho charakte−
ru o zbere odpadu, prerušení dodávky elektrickej ener−
gie a pod.) prostredníctvom mailovej pošty. Prosíme ob−
čanov, ktorí majú o túto službu záujem, aby sa prihlási−
li mailom na adrese kultura@polomka.sk a prípadne
uviedli aj svoje požiadavky o aký druh informácií by mali
záujem.

       Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorými
vyvrcholilo protiexekučné hnutie slovenského ľudu, sa
datuje 12. novembra 1932. V tento deň rozhorčení obča−
nia zabránili vykonať exekúciu v prospech bohatého krč−
mára zhabaním majetku polomskej vdovy. Exekučných
úradníkov a ozbrojenú četnícku asistenciu sa snažili vy−
hnať z obce. V prestrelke zahynuli J. Piliar z Bacúcha a
J.Pohorelec z Polomky. Ťazko ranený bol J.Kotrčka z
Polomky.
     Priebeh tejto krvavej udalosti opisuje aj známa pieseň Dva−
násty november.

(úryvok)
Dvanásty november,
Rok tridsiaty druhý
Víťazí Polomka
Nad exukútori

Do Polomky prišli
Predávať nás páni
Na rozkaz Zibrina
Bi kožu z nás drali

Bolo to v sobotu
Vybubnovať dali
Aby sa k tej dražbe
Ľudia zhromaždili

V tom obecnom dome
Dražbu zadržali
Polomské ženičky
Samé von vyhnali

Páni utekali
K stanici četníkov
a ľudia za nimi
s prenáramným krikom.

   Udalosti krvavej vzbury v Polomke sme si pripomenuli 12.
novembra 2007 položením venca k pamätnej tabuli. Pozvaní
boli aj pozostalí po našich občanoch, ktorí obetovali svoje životy
a zdravie.

−rr−

   Rodí sa nová tradícia v Polomke? Ja verím ,že áno. Dňa 19. októbra zažila seniorská časť
polomských občanov opäť po roku príjemné prekvapenie. Starosta našej obce a zamestnanci
obecného úradu si pripomenuli úctu k starším nielen slovom, ale aj činom. Organizačne
i finančne zabezpečili stretnutie polomských seniorov a všetkých polomských občanov nad 75
rokov, tak ako minulý rok, v reštaurácii Bumbaras. Na stretnutie boli pozvaní všetci, zišlo sa
nás okolo 150.
   S radosťou musím povedať, že na tomto stretnutí vládla veľmi príjemná atmosféra a veľkú
zásluhu na tom mali hlavne pracovníčky obecného úradu, ktoré sa nám venovali, obsluhovali
nás, ale najdôležitejšie pre nás bolo, že k stolu s občerstvením pridali milý úsmev, úprimný
pohľad, dobré slov, úctu. Všetci sme to tak cítili a veľmi dobre nám to padlo.
   Na úvod nášho stretnutia sa nám privítacím prejavom prihovorila pani Diana Ďurčenková
a starosta obce Ing. Ján Lihan, za seniorov pán František Hrablay. Potom nasledoval kultúrny
program. Recitáciou nás pozdravili žiaci Základnej školy v Polomke, s ktorými pásmo básní,
piesní a scénky pripravili pani učiteľky Latináková a Orovčíková. Toto podujatie nám spríjem−
ňovali mladé dievky a harmonikár zo súboru Brezinky. Očarení sme boli nielen krásnymi ľudo−
vými piesňami, ale aj nádhernými krojmi mladých speváčok, ktoré im veľmi pristali. Nebolo by
to stretnutie Horehroncov, keby sme sa nakoniec neboli rozospievali všetci.
   Bolo to príjemné, milé a krásne stretnutie, na ktoré sa nezabúda. Takto sa teda rodí tradícia
a my len dúfame, že o rok sa takto stretneme znova. Organizátorom za všetko patrí naše
veľké poďakovanie.                                                                                    Mária Horváthová

Na počiatku bolo slovo −
Slovo, čo veľkú moc malo
i na taj písania.
Pokorilo sa pravde Božej
Hutnosťou vekov sprevádzanej.
Uchovalo nám sveta diania.
Fenomén múdrosti! Len vydrž,
vydrž do sveta skonania!

M. Oceľová

Krásne a Božie – vidíme len srdcom

pripravené občerstvenie a
bohatý kultúrny program, v
ktorom vystúpila aj folklórna
skupina Brezinky s progra−

mom ,, Chlieb náš každoden−
ný“.

M. Pisárová

SlovoSlužba pre občanov

Október – Mesiac úcty k starším

75. výročie Polomskej vzbury

Nezabudli na seniorov
   Osudu vďačím za veľa a ako obyčajný Boží tvor nemám
práva mu nič vyčítať. To, čo mi Boh daroval,  dávam na
prvé miesto a toho sa pridŕžam, aby som zvládla každo−
denné životné prekážky, ťažkosti i nedorozumenia. Jed−
nou z mojich priorít je pomerne rýchle prispôsobovanie
sa, alebo ako ja hovorím o sebe : − Kde ma presadia, tam
sa ujmem.− A toto presádzanie ma sprevádzalo od môjho
najútlejšieho detstva.

ste ako naše bývalé žiačky,
podobne neraz pod naším ve−
dením vystupovali a tak si
myslím, že pokiaľ Vaši žiaci
dosiahnu v živote to, čo do−
siahli naši žiaci, má polomská
škola tých správnych pedagó−
gov.
   Vľúdnosť milých tvárí, záu−
jem o náš život zo strany ria−
diteľky RNDr. Svitekovej a zá−
stupkyne PaedDr. Kánovej vy−
tvárali nevšednú pohodu pre
nás – bývalé kolegyne. A ak
pridáme k tomu i pohostenie,
kvety a vkusne upravenú ku−
chynku ZŠ, necítili by sme sa
lepšie ani v trojhviezdičkovej
reštaurácii.
   A my seniorky, bohaté iba
na skúsenosti a lásku v srdci,
vďačíme za humánnosť, soli−
daritu i kolegialitu k seniorom
nášho čestného stavu Vám,
ktorí bežíte so štafetou peda−
gogiky po tej našej dnes už
možno i vynovenej ceste.

−  za zúčastnených
Mgr. M. Oceľová
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   Vzhľadom k
tomu, že počas jar−
ného a letného ob−
dobia pracovníci
obce – úseku VVS
pracovali na výstav−
be kanalizácie, údržbe verejných
priestranstiev, budovaní lavičiek v
športovom areáli a samozrejme na
rozsiahlej rekonštrukcii domu smútku,
práce na objektoch lyžiarskeho stre−
diska sa mohli začať až v auguste.  Na−
priek tomu v areáli vyrástla nová bu−
dova pri nástupnej stanici vleku v kto−
rej budú sídliť obsluha vleku, záchra−
nári a predajňa lístkov. Vykonávajú sa
aj práce na výmene podávacieho a
hlavného čerpadla pre zasnežovací
systém. Pre efektívnejšiu účinnosť za−
snežovania sa buduje nové vodovod−
né potrubie do zásobnej nádrže. Po−
kračujú aj práce na dokončení ubyto−
vacej kapacity v podkroví budovy reš−
taurácie. Tieto práce sú nielen tech−
nicky veľmi náročné, ale i finančne. Po

         Hlavná sezóna      Vedľajšia sezóna
Druh lístka Dospelí: Deti: Dospelí: Deti:
Jednojazdový 50,− Sk 30,− Sk 50,− Sk 30,− Sk
  10 jázd 250,− Sk 160,− Sk 230,− Sk 150,− Sk
2 hod. mimo interval 190,− Sk 160,− Sk 160,− Sk 110,− Sk
4 hod. mimo interval 280,− Sk 200,− Sk 250,− Sk 170,− Sk
09:00−12:30 240,− Sk 170,− Sk 200,− Sk 150,− Sk
 12:30−16:00 270,− Sk 190,− Sk 220,− Sk 160,− Sk
Celodenný 380,− Sk 270,− Sk 300,− Sk 210,− Sk
2 dňový 730,− Sk 510,− Sk 570,− Sk 400,− Sk
3 dňový 1000,− Sk 700,− Sk 800,− Sk 560,− Sk
4 dňový 1200,− Sk 850,− Sk 1000,− Sk 700,− Sk
5 dňový 1400,− Sk 1000,− Sk 1200,− Sk 900,− Sk
6 dňový 1700,− Sk 1200,− Sk 1400,− Sk 1000,− Sk
7 dňový 2000,− Sk 1400,− Sk 1600,− Sk 1200,− Sk
Miestny celodenný (len Polomka) 250,− Sk 160,− Sk   
Miestny poldenný (len Polomka) 180,− Sk 110,− Sk

Kategória A 1−2.ročník chlapci:
1. Lukáš Jagerčík           2.A
3. Tomáš Mikloško        2.A
4. Denis Kubajda           2.A

Kategória A 1−2.ročník dievčatá:
1. Kristína Maruškinová   2.A
2. Erika Hájiková              2.A
3. Kristína Danieličová     2:A

Kategória B 3−4.ročník chlapci:
1. Jarko Rolko                 4.B
2. Robko Pohančaník      4:B
4. Peter Šuchaň               4.A

Kategória B 3−4.ročník dievčatá:
1. Pavla Pisárová            4.A

Výsledková listina:
Mladšie žiačky 840 m:
1. Lucia Skalošová Polomka
2. Katarína Pôbišová Beňuš
3.  Dáša Fašková Beňuš

Mladší žiaci 840 m :
1. Filip Vojtko Polomka
2. Šimon Haraburda Polomka
3. Roman Srnka Beňuš

Majstrovstvá obce v cyklokrose
     Ani tento rok nebol výnimkou a v jesennom období septem−
ber a október sa uskutočnili Majstrovstvá obce v cyklokrose
a Majstrovstvá Horehronia v cezpoľnom behu. Snažili sa všetci
pretekári, ale stupne víťazov patrili len tým najlepším. O rok však
všetci majú šancu svoje víťazstvo potvrdiť, alebo sa umiestniť
na miestach víťazov. Ako to teda nakoniec dopadlo?

2. Ivana Kubašiaková     3.B
3. Dominika Piliarová     4.B

Kategória C 5−6.ročník chlapci:
1. Matúš Jambrich           6.A
2. Filip Vojtko                 5.A
3. Martin Horváth            5.A

Kategória C 5−6.ročník dievčatá:
1. Radka Piliarová           5.A
2. Simona Bodáková       5.A
3. Bibiana Ďurčenková    8.B

Kategória D 7−9.ročník chlapci:
1. Patrik Kubuš                8.B
2. Matej Faško                 9.B
3. Marek Oceľ                  9.B

Majstrovstvá Horehronia v cezpoľnom behu
žiactva sa uskutočnili 17.10.2007

Staršie žiačky 840 m:
1. Slávka Skoršepová Beňuš
2. Daniela Gašperanová Beňuš
3. Lucia Kaclíková Polomka

Starší žiaci 1260 m:
1. Ján Šperka Beňuš
2. Norbert Kaclík Beňuš
3. Patrik Hulman Beňuš

Mgr. Pavel Návoy

Cenník lístkov na lyžiarsky vlek
Polomka−Bučník pre sezónu 2007−2008

Lyžiarsky výcvik min. 20 osôb Základné školy 150,−Sk / deň Stredné, vysoké školy 170 / deň  

Celosezónny lístok   neprenosný  5000,− Sk prenosný 8000,− Sk

Vratná elektronická karta pre každý lístok 50,−Sk

Čo nového
v lyžiarskom stredisku
pred zimnou sezónou?

dokončení pláno−
vaného ubytovania
budú mať návštev−
níci k dispozícii 10
izieb. Dve z nich
budú trojposteľové

s možnosťou prístelku a ďalších osem
izieb bude dvojposteľových s možnos−
ťou prístelku. Ubytovacia kapacita
bude spolu 32 lôžok. Každá izba má
samostatné sociálne zariadenie a spr−
chu. Izby sú vybavené kvalitným ná−
bytkom vyhotoveným z masívu buk.
Do budúcnosti plánujeme izby dovy−
baviť televíznym prijímačom a pripoje−
ním na internet, k čomu už sú pripra−
vené rozvody a elektroinštalácia.
   Na záver by som rád vyslovil nádej,
že pokiaľ práce budú pokračovať v na−
sadenom tempe, tak ubytovanie pria−
mo pod svahom by malo byť dokon−
čené do konca roka a začiatkom roka
2008 by sme mohli privítať prvých a
dúfam, že spokojných hostí.

Ing. Ján Lihan


