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Viacúčelové ihriská
Ponuka inzercie
Sladké Vianoce
Nositelia tradícií
Seniori v Revúcej
Stretnutie s umením

Keď Tichá noc ... zaznie sladko,
sviečočky sa rozhoria,
privítame Jezuliatko,
srdcia sa nám otvoria.
Nech aj u vás sa rozbúši
každé srdce blažené,
rozleje sa radosť v duši,
starosti čo zaženie.

Vianočná noc
veľkú má moc,
zázraky dejú sa
smutní už smejú sa,
zvony v diaľ hlaholia,
rany tak nebolia,
a láska víťazí
bez okov, reťazí
prilieta do domu,
je darom každému.

V dolinách keď za večera
zaznie zvonov hlas,
z neba na zem keď pozerá
prvej hviezdy jas,
Vianoce sa u nás slávia,
a my s prianím šťastia, zdravia
pozdravujeme Vás.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
Vám praje redakcia.

Tiché, tajomné, zbožné čakanie
na nové sväté rána,
v príbytkoch zmätok i v duši,
precízne veľké upratovanie
pred sviatkom Pána
všade, kde sa to sluší.

Adventný veniec
Horeli na ňom štyri sviece,
no zápalka ho zradila.
Jej plameň rýchlo všetko zmetie.
Teší sa, že ho zničila.
Očistnú obeť priniesol
veniec v advente svätený,
rozvial sa jeho číry popol,
by nebol nikto stratený.

Hviezda hviezd
Majú svoje stále miesta,
ba i vlastné mená.
Myriady sa ich usmieva
na plese tam−
na nebeskej klenbe.
A predsa jedna chýba−
hviezda hviezd−
tá, čo o polnoci žiarila,
keď prišiel na svet Spasiteľ.

Rorátny zvonov hlas
Prerýva rannú tmu ešte len
rorátny zvonov hlas,
aby sa splnil vianočný sen,
všetkých prebúdza nás.

   Posledný mesiac v roku má
pre všetkých zvláštny význam.
Niektorí bilancujú a obzerajú
sa späť, čo im tento rok pri−
niesol a iní sú naplnení ešte
očakávaniami, čo im koniec
roka ešte prinesie. No najviac
očakávaní majú tí najmenší,
naše deti. A začína sa to 6. de−
cembra, kedy všade na svete
chodí Mikuláš, ktorý obdarová−
va všetkých bez rozdielu veku.
A prišiel aj k nám. V sprievo−
de čerta a anjelika vstúpil do
sály kultúrneho domu. Malí aj
veľkí, deti, rodičia i starí rodi−
čia ich privítali veľkým po−
tleskom. Detské očká naplne−
né zvedavosťou, čo sa bude
diať, rodičia povzbudzujúci
svoje ratolesti. Ako prvé priví−
tali Mikuláša pásmom básni−
čiek a pesničiek tí najmenší.
Detičky z materskej školy.
Všetky deti sa snažili a keď
ešte aj pani učiteľky trošičku
pomohli, tak to zvládli na jed−
notku. Privítať Mikuláša s an−
jelikom a čertom chceli aj
ostatné deti. Všetky, ktoré na−
brali odvahu, mali možnosť vy−

   Piatkové dopoludnie 5. de−
cembra bolo tajomne výni−
močné a  to tým, že v kon−
certnej sále ZUŠ Polomka sa
zišli deti zo ZUŠ, MŠ a ZŠ a
spoločne čakali na príchod
deduška s bielou bradou a
fúzami, s veľkým bruchom, s
čiapkou s brmbolcom a ko−
šom − no predsa na Mikulá−
ša. Veľký krik detí, ktoré z pl−
ných hrdiel kričali jeho meno
ho nakoniec privolal a deti so
zatajeným dychom sledovali
čo ide nasledovať. Košík plný
balíčkov len len že nepraskol
a veru každý si v ňom mohol
nájsť sladkú odmenu. Ale od−
mena musela byť, samozrej−
me, zaslúžená. Veď ako inak
než spevom, hrou, tancom a
recitovaním.* * * * *

Mária Oceľová

Advent

A prišiel k nám
Mikuláš!

Na svätého Mikuláša,
neučí sa, neskúša sa...
na svätého Mikuláša,
v zuške veru zabáva sa!

   Najprv sa predstavili deti zo
ZUŠ a Mikulášovi začalo byť
veselo. Tak si s nimi spieval

a pokyvoval hlavou do rytmu
skladieb a pesničiek. A bolo
mu aj do tanca, keď mu ta−
nečníci škôlkari zatancovali
kurací tanec. Zahanbiť sa ne−
dali ani ostatní škôlkari, ktorí
zarecitovali krásne básničky
a v neposlednom rade si pri−
šli po sladkú nádielku aj deti
zo ZŠ.  Ahoj, o rok, Mikuláš.

Stanislava
Kokavcová

Privítali sme
Mikuláša

stúpiť na javisko a zaspievať
či zarecitovať. Každý sa sna−
žil a bol odmenený. Vystrieda−
lo sa detí ako smetí. Od naj−
menších, ani nie škôlkarov až

po najväčších. Noc má svoju
moc, a tak, keď sa zotmelo,
poprosili sme Mikuláša, aby
nám slávnostne rozsvietil via−
nočný stromček na námestí. V
tej chvíli sme si možno tak na−
ozaj uvedomili, že onedlho sú
tu Vianoce.

Diana
Ďurčenková
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
november 2008

v mesiaci december 2008

Ponúka:
  * mikiny, bundy, vesty
  * vetrovky
  * športové nohavice
  * čiapky, rukavice
  * batohy, trekové palice
  * nočná bielizeň, spodná bielizeň
  * tričká, nátelníky 100% bavlna
  * ponožky: termo, bavlna, so strieborným a bambu−
sovým vláknom
materiály: Wind Xpert, Polartec, Coolmax, Teflon
značky: Zajo, Kefas, Moira, Alpina, Fob, 4F, High
Sport, Slovenka, Tatrasvit....

Zľavy na vybrané druhy tovaru 10−40%

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

(oproti zvonici, nad Eurozmrzlinou)

   S nadchádzajúcou zimnou turistickou sezónou si dovoľujeme Vás osloviť s ponu−
kou zverejnenia vašich ubytovacích kapacít na internetovej stránke obce Polomka −
www.polomka.sk − v sekcii služby− ubytovanie v súkromí.
   Táto služba bude spoplatnená sumou 20,−Sk /0,70 euro/ za 1 lôžko ročne. Uhradený
poplatok sa bude vzťahovať na kalendárny rok 2009. Tento poplatok zahŕňa aj možnosť
uverejniť maximálne 5 fotografií ponúkaného ubytovania. Fotografie je potrebné dodať v
digitálnej forme na CD alebo USB kľúči. Dodaných fotografií môže byť aj viac, nakoľko si
uplatňujeme právo výberu fotografií z hľadiska ich kvality. Zároveň je možné dodať aj popis
zariadenia v rozsahu polovice A4.
   V prípade záujmu o túto ponuku inzercie navštívte osobne pracovníčku p. Ďurčenkovú, v
kancelárii kultúry v KD v pracovných dňoch  od 7.30 − 15.00 hod. z dôvodu podpisu zmluvy
a aktualizácie údajov. Tieto úkony je potrebné vykonať do konca roka 2008, nakoľko v
januári 2009 budú na stránke zverejnení len ubytovávatelia, s ktorými bude podpísaná zmluva.

(DĎ)

Narodení: Markusová Miroslava, Hronská 35
Lihan Ján, Štúrova 23
Harvanová Denisa, Hronská 12

Prihlásení: 0
Odhlásení: Berkyová Gabriela. Komenského 131

Berkyová Gabriela, Komenského 131
Berky Ľubomír, Komenského 131

Zomretí: Medveďová Kornélia, Odbojárov 2 − 91 rokov
Omasta Ján, SNP 94 − 77 rokov

Počet obyvateľov k 30.11.2008 − 3054

Piliar Rudolf, Osloboditeľov 40 − 91 rokov
Lihan Jozef, Jánošíkova 17 − 80 rokov
Murínová Mária, Sládkovičova 46 − 85 rokov
Vengerová Magdaléna, Odbojárov 22 − 85 rokov
   Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
   nech máte svoju lásku komu dať,
   nech Vás má každý veľmi rád.

Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im
ešte veľa veľa rokov spokojného života.

   Obci Polomka bol schválený
grant Slovenskou agentúrou
pre cestovný ruch (SACR) na
výstavbu viacúčelových ihrísk
pri Základnej škole− buduje sa
basketbalové ihrisko s asfalto−
vým povrchom, a ihrisko s ume−
lou trávou na futbal, tenis, vo−
lejbal, hádzanú a atletická drá−
ha s gumovým povrchom. Tiež
sa zakúpia 3 nové snežné delá.
Celková dotácia je 6,32 mil. Sk,
Obec Polomka tento projekt
spolufinancuje sumou 332 tis.
Sk. To by bolo všetko v poriad−
ku, ale má to jeden háčik. Ide o
peniaze so Sektorového operač−
ného programu Priemysel a
služby. Tento operačný program
sa musí vyčerpať do konca roku
2008, v opačnom prípade sa zo
Slovenska musia vrátiť Európ−
skej komisii do Bruselu. Pred
starostu Ing. Jána Lihana bol
postavený veľký problém, či sa
do realizácie projektu pustiť ale−
bo nie. Totiž ak sa nestihne
všetko ako je naplánované,
podľa jednania na SACR, by bol
projekt neukončený a všetky

Čokoládový
vianočný sen

250g Cery , 4 vajcia , 1 vanil−
kový cukor, 200g práškového
cukru, 100g orechov, 100g ka−
kaovej tortovej polevy, 100g
hrozienok, 50g želé cukríkov,
2 PL kakaa, 3 ks naplnených
tortových oblátok, tortová po−
leva na poliatie.
   Do misky dáme nad paru po−
sekanú Ceru, celé vajcia, va−
nilku, práškový cukor a mie−
šame do vzniku krému. Do
druhej misky pripravíme ostat−
né suroviny: orechy poseká−
me, tortovú polevu a želé po−
krájame, oblátky pokrájame
na kúsky asi 2 x 2cm, vsype−
me kakao a hrozienka. Misku
s krémom odložíme z parné−
ho kúpeľa a do horúceho kré−
mu vsypeme posekané suro−
viny a dôkladne premiešame.
Celú masu ihneď vyklopíme
na 2x preložený alobal a vyt−
varujeme salámu, zabalíme a
dáme stuhnúť do chladničky.
Po stuhnutí preložíme “salá−

SPOMÍNAME

Poďakovanie

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám.
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás − my v Tebe nie sme sami.

Dňa 12. 12. 2008 uplynulo 12 rokov od smr−
ti nášho milovaného syna, vnuka, brata,
švagra a strýka

Rudka Ďurčenku

S láskou spomínajú rodičia, brat Paľko s rodinou,
starká, teta Helena s rodinou a ujo Jožko s rodinou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná−
mym, ktorí dňa 23.11.2008 odprevadili na poslednej ces−
te nášho drahého zosnulého Jána Omastu.
Za kvetinové dary a prejavy sústrasti ďakujú manželka,
dcéra Anna s rodinou, synovia Jaroslav, Peter a Marián

s rodinami.

Sladké Vianoce
mu” na podnos, rozbalíme,
polejeme polevou a po stuh−
nutí pokrájame na tenké rezy.

Domáce
Raffaello

   250g práškového cukru,1
vanilkový cukor,1dcl vody, 1
Cera, 200g sušeného mlieka,
200g strúhaného kokosu, tor−
tové oblátky
   Vo vodnom kúpeli vymieša−
me cukor, vanilku, tuk a vodu.
Necháme vychladnúť a potom
pridáme sušené mlieko a ko−
kos, dobre vymiešame s 2−3
nadrobno polámanými tortový−
mi oblátkami. Masu necháme
stuhnúť, vyformujeme z nej guľ−
ky, do stredu každej dáme orie−
šok alebo mandľu. Nakoniec ich
obalíme v kokose a uložíme do
papierových košíkov.

Medvedie labky
z Tatraniek

   3ks strúhaných Tatraniek
(orieškové sú najlepšie), 19
dkg Hery, 7,5 dkg práškové−
ho cukru, 1 vajíčko, 1 lyžica
kakaa, 22,5 dkg hladkej múky

Všetky ingrediencie spolu
zmiešame a plníme do formi−
čiek na labky a horúce obaľu−
jeme v práškovom cukre zmie−
šanom s vanilkovým cukrom.

Viedenské venčeky
   200g horkej čokolády, 200g
Hery, 2 žĺtky, 6 lyžíc práško−
vého cukru, 2 lyžice silnej čier−
nej kávy (uvarenej), 300g
hladkej múky, 10g prášku do
pečiva
   Čokoládu si roztopíme vo
vodnom kúpeli. Vymiešame
zmäknuté maslo s cukrom a
kávou, pridáme žĺtky, múku s
práškom do pečiva a vlažnú
čokoládu. Vareškou vypracu−
jeme cesto, naplníme ním cuk−
rársky sáčok s hviezdičkovou
násadkou a na plech strieka−
me venčeky. Pred pečením sa
majú plechy dať do chladnič−
ky.  Pečie sa v rozohriatej rúre
na 180 stupňov asi 15 min.
Upečené a vychladnuté ven−
čeky sa môžu namáčať zvrchu
v čokoláde a ozdobiť lentilkou.
Keď čokoládová poleva stuh−
ne a venčeky ochutnáme, tak
sa nám v ústach budú priam
rozplývať.

Ponuka inzercie ubytovávateľom

Viacúčelové ihriská
peniaze sa musia vrátiť. Po po−
rade s pracovníkmi sa rozhodli,
že aj za cenu práce v nadča−
soch a voľných dní sa projekt
zrealizuje. Našťastie sa pridalo
aj počasie a práce sa dobre roz−
behli, možno povedať, že sa
projekt zrealizuje načas. Nasa−
dení pracovníci a stroje však
chýbajú na iných miestach v
obci, čo môže znepríjemňovať
bežný život občanov, preto aj
touto cestou prosím obyvateľov

o trocha trpezlivosti a zhovie−
vavosti, výsledok práce bude
prospešný pre ďalší rozvoj obce
Polomka . V minulom čísle Po−
lomských noviniek sme vás in−
formovali o rozsiahlej rekon−
štrukcii základnej školy. Dnes po
výberovom konaní už vieme ,že
na základe verejného obstará−
vania bude dodávateľom stav−
by Revitalizácia Základnej školy
firma Combin Banská Štiavnica
s.r.o., do verejnej súťaže poda−
la ako jediná ponuku, cena  za
dielo je 18 793 950 Sk.

Ing. Stanislav Príboj
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Pečený
kapor

Potrebujete:
   Kapor okolo 1500g, 1 cibuľa, 1 mrkva, ly−
žica rajčinového pretlaku, 60 g masla, soľ,
mleté čierne korenie, hrsť zelenej petržleno−
vej vňate, lyžica citrónovej stavy, lyžica wor−
chestrovej omáčky.
Postup:
   Cibuľu pokrájame na drobno, mrkvu na ko−
lieska, pridáme lyžicu rajčinového pretlaku,
premiešame a zmes dáme na rozohriate
maslo do ohňovzdornej misy. Položíme na
to osoleného a okoreneného kapra, posype−
me petržlenovou vňaťou, pokvapkáme citró−
novou šťavou, worchestrom a pečieme bez
prikrytia v mierne vyhriatej rúre asi 40 minút.
Počas pečenia kapra polievame vypečenou
šťavou.

Zemiakový šalát
na kyslo

Potrebujete:
   2 kg zemiakov, 2 cibule, 4 lyžice oleja, 2

   Materská škola v Polomke oslávila
30 rokov od chvíle, keď privítali prvých
svojich najmenších žiačikov. Dnes sú
z nich dospelí ľudia a neraz kráčali ale−

bo ešte kráčajú do materskej školy už
so svojimi ratolesťami. Iste sa nedá
ani spočítať, koľko detí materská škola
vychovala za tých 30 rokov. A preto
sa na slávnostný program konaní
14.11.2008, pri tejto príležitosti, chys−

Oslava v Materskej škole

   Priebeh celej prehliadky pozorne
sledovala odborná porota v zlože−
ní: predseda poroty − Igor Kovačo−
vič a členovia Anna Ostrihoňová,
Alžbeta Lukáčová, Martin Urban a
Jozef Krasula.
   Po skončení prehliadky sa usku−
točnil rozborový seminár, ktorého
sa zúčastnili všetci porotcovia a
zástupcovia každej folklórnej sku−
piny.  Po skončení  semináru už
všetci netrpezlivo čakali na verdikt
poroty.

Výsledky krajskej prehliadky
NOSITELIA TRADÍCIÍ 2008

Zlaté pásmo:
   FSk Bažalička z Plachtiniec − Prí−
beliec a FSk Brezinky z Polomky.
Strieborné pásmo:
   FSk Priechoďan z Priechoda,
FSk Kýčera z Čierneho Balogu, FSk

   Toto krásne podujatie otvoril
detský folklórny súbor Likovček,
ktorý sa predstavil krásnymi
ľudovými piesňami a hrou na
hudobných nástrojoch. Po nich
sa predstavili seniorské spevác−
ke skupiny − Pohronská Polho−
ra, Brezno, Polomka, Revúca,
Muráň, Evanjelický zbor Chyž−
né. Celé popoludnie sa nieslo v
znamení spevu a tanca. Každé
vystúpenie bolo odmenené veľ−
kým potleskom. Naša spevác−
ka skupina mala tiež veľký
úspech a hneď sme dostali po−
zvanie aj na budúci rok. Po
skončení programu bolo po−
hostenie a nasledovala zábava
pri hudbe “Rytmus 60”. Bolo to
krásne a nezabudnuteľné pod−

Seniori v Revúcej
   Jednota seniorov Revúca zorganizovala dňa 24.11.2008
Stretnutie troch generácií. Všetkých prítomných privíta−
la pani primátorka mesta Revúca. Ďalej sa všetkým pri−
hovorila pani predsedníčka jednoty dôchodcov v Revú−
cej. Privítala hostí z VÚC, prednostu mesta Brezna a sta−
rostov obcí a všetkých prítomných.

ujatie.
   Za našu obec sa zúčastnili a
Polomku reprezentovali členky
speváckej skupiny seniorov:
Ďurčenková Anna, Horváthová
Emília, Medveďová Mária, Čup−
ková Anna, Buvalová Viera,
Kánová Viera, Zibríková Alžbe−
ta, Murínová Mária, Spravačo−
vá Emília, Skubáková Elena, Já−
nošková Amália, Ďurčenková
Anna, muzikant Jozef Piliar a
predseda Jednoty dôchodcov v
Polomke František Hrablay.
Všetkým patrí poďakovanie za
hodiny venované nácvikom a
dôstojnú reprezentáciu svojej
obce.

vedúca
Anna Ďurčenková

Zdravé Vianoce lyžice cukru, 1 čaj. lyž. mletého čierneho ko−
renia, 6 dcl vody, 1 dcl octu, alebo citrónovej
šťavy, kyslé uhorky.
Postup:
   Zemiaky umyjeme a uvaríme v šupke. Očis−
tíme, necháme vychladnúť a nakrájame na
cca 4 − 5 cm dlhé hranolčeky. Vodu, olej ,
ocot, cukor, soľ a čierne korenie dáme variť
do malého hrnca a pridáme na kusky nakrá−
janú cibuľu. Hneď po zovretí odstavíme a pri−
dáme do zemiakov. Podľa chuti pridáme na−
krájanú kyslú uhorku. Premiešame a nechá−
me odstáť.

Mrkvové vianočné
pečivo

Potrebujete:
   200 g na jemno nastrúhanej mrkvy, 300 g
zmäknutého stuženého tuku, 400 g hladkej
múky, vanilkový cukor na obaľovanie.
Postup:
   Z mrkvy, tuku a hladkej múky vypracujeme
cesto, vyvaľkáme na 1/2 cm a vykrajujeme
rôzne tvary. Pečieme na suchom plechu 15−
20 minút. Upečené obaľujeme vo vanilkovom
cukre.

tali takmer všetci. V programe vystú−
pili detičky z materskej školy so svoji−
mi učiteľkami. Na toto podujatie ne−
pripravili len deti, ale samé si v roz−

právočke o smutnej princeznej aj za−
hrali. Deti zo základnej školy, ktoré si
iste ešte svoje škôlkarske časy isto
pamätajú, takisto prispeli svojim
programom. Nechýbala ani špeciálna
škola, žiaci ktorej to oživili tempera−

mentným tancom a farebnými kostý−
mami. Chytľavý rytmus rómskej hud−
by okamžite vyvolal búrlivý potlesk.
Ani žiaci základnej umeleckej školy sa
nedali zahanbiť. Žiaci a pedagógovia
výtvarného odboru pripravili výzdobu
javiska, hudobníci predviedli svoje
najlepšie skladby a najmenší z taneč−
ného odboru svoje prvé nesmelé ta−
nečné kroky. Samozrejme, že nemo−

hol chýbať ani det−
ský folklórny súbor
Brezinky. Veď
mnohí z členov sú−
boru začínali s
ľudovým tancom a
pesničkami práve
v materskej škole.
Aj mládežníci fol−
kloristi prispeli k
slávnostnej atmo−
sfére oslavy svojim
programom. Účin−

kovali v ňom aj dospelí členovia Bre−
ziniek, ktorí do škôlky vodili svoje
deti a možno aj vnúčatá. Každý z
toho množstva účinkujúcich je ne−
jakou väzbou spätý s materskou
školou. Prišli sa poďakovať, vyjad−
riť úctu a vážnosť práci učiteliek. Po−
ďakovanie iste patrí všetkým učiteľ−
kám, ktoré v materskej škole za ten
čas pôsobili a odovzdali generáci−
ám detí nielen to čo prikazujú osno−
vy, ale aj kus zo seba zo svojho srd−
ca. Tak ako deti aj všetci účinkujúci
svojím vystúpením vyslovili jedno
veľké ĎAKUJEM.

Diana Ďurčenková

Nositelia tradícií
   Dňa 22.11.2008 sa konala v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu kraj−
ská prehliadka folklórnych skupín pod názvom NOSITELIA TRADÍCIÍ.
Prehliadky sa zúčastnilo 8 folklórnych skupín z banskobystrického kraja.

Čierťaž z Nemeckej a FSk Rozma−

rín z Pliešoviec
Bronzové pásmo:
   FSk Prenčov z Prenčova a FSk
Slatina zo Zvolenskej Slatiny
   Laureátom prehliadky s postu−
pom na celoštátnu prehliadku No−
sitelia tradícií sa stala

   Naše Brezinky na tomto podu−
jatí účinkovali ako prvé, nakoľko
sme sa hneď po vystúpení presu−
nuli na svadbu našej členky. Pre−
to sme ani nemali možnosť porov−
nať výkony ostatných účinkujú−
cich. Náš výkon aj podľa poroty
aj podľa nás mal len nepatrné od−
strániteľné chyby, z ktorých sa tre−
ba poučiť do ďalších vystúpení.
   Sme veľmi radi, že po spoloč−
ných rokoch spolupráce sme tak
dobre obstáli a že naše dlhodobé
úsilie bolo odmenené týmto úspe−
chom.

M. Pisárová

FSk Bažalička z Plachtiniec − Prí−
beliec.
   Zlaté pásmo s návrhom na po−
stup na celoštátnu prehliadku zís−
kala aj FSk Brezinky z Polomky.

SOS Banská Bystrica,
foto Miroslav Zaťko
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              Hlavná sezóna                Vedľajšia sezóna
Druh lístka Dospelí: Deti: Dospelí: Deti:
Jednojazdový 60,− Sk    1,99 € 30,− Sk    1,− € 50,− Sk    1,66 € 30,− Sk    1,− €
10 jázd 275,− Sk  9,13 € 196,− Sk  6,51 € 230,− Sk  7,63 € 150,− Sk  4,98 €

1 hod. mimo interval 150,− Sk  5,28 € 105,− Sk  3,49 € 100,− Sk  3,32 € 80,− Sk  2,66 €

2 hod. mimo interval 230,− Sk  7,63 € 166,− Sk  5,51 € 160,− Sk  5,31 € 110,− Sk  3,65 €

3 hod. mimo interval 275,− Sk  9,13 € 196,− Sk  6,51 € 220,− Sk  7,30 € 150,− Sk  4,98 €

4 hod. mimo interval 320,− Sk  10,53 € 226,− Sk  7,50 € 250,− Sk  8,30 € 170,− Sk  5,64 €

09:00−12:30 275,− Sk  9,13 € 196,− Sk  6,51 € 200,− Sk  6,64 € 150,− Sk  4,98 €

12:30−16:00 320,− Sk  10,62 € 211,− Sk  7,− € 220,− Sk  7,30 € 160,− Sk  5,31 €

Celodenný 420,− Sk  13,94 € 300,− Sk  9,96 € 300,− Sk  9,96 € 210,− Sk  6,97 €

2 dňový 790,− Sk  26,22 € 575,− Sk  19,− €
3 dňový 1115,− Sk  37,01 € 785,− Sk  26,06 €

4 dňový 1360,− Sk  45,14 € 935,− Sk  31,04 €

5 dňový 1660,− Sk  55,10 € 1115,− Sk 37,01 €

6 dňový 1928,− Sk  64,− € 1295,− Sk 42,99 €

7 dňový 2200,− Sk  73,03 € 1505,− Sk 49,96 €

Miestny celodenný (len Polomka) 256,− Sk  8,50 € 166,− Sk  5,50 €   
Miestny poldenný (len Polomka) 181,− Sk  6,− € 131,− Sk  4,− €

Cenník lístkov na lyžiarsky vlek
Polomka−Bučník pre sezónu 2008−2009

Lyžiarsky výcvik min. 20 osôb               Základné školy 151,−Sk / deň   (5,− €)          Stredné, vysoké školy 181 / deň   (6,− €)
Organizované zájazdy nad 20 osôb − dospelí 331,− Sk (11,− €) deti 211,− Sk (7,− €)
Celosezónny lístok                               neprenosný  5000,− Sk  (166,− €)                  prenosný 8000,− Sk (265,55 €)
Vratná elektronická karta pre každý lístok    60,−Sk  (2,− €)                                                     Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Hlavná sezóna:
23. 12. 2008 − 10. 3. 2009

Vedľajšia sezóna:
do 23. 12. 2008, po 10. 3. 2009

   Hudba a výtvarné umenie
prilákali do Základnej umelec−
kej školy v Polomke veľa svo−
jich priaznivcov, žiakov a ro−

dičov. V utorok 2. decembra
odznel v koncertnej sále akor−
deónový koncert. Ako prví sa
svojim vystúpením predstavili
naši malí hudobníci akordeo−
nisti, ktorých vyučuje pán uči−
teľ Frčka. Bolo to pekné vy−
stúpenie. V druhej časti pripra−
veného programu pani riadi−
teľka Mgr. Stanislava Kokav−
cová spolu s pani uč. výtvar−
ného odboru Erikou Šándoro−
vou, odovzdali ocenenie a dip−
lomy žiakom za výtvarnú tvor−
bu v súťažiach “Plagátová
tvorba” a “Inšpirácie z Kova−
čice”. Adrik Ševc bol ocenený
aj v ďalšom kole súťaže v Ban−
skej Bystrici. Prekvapením
dňa bolo odovzdanie kalendá−
rov 2009, ktoré vydalo Lesníc−

   Naša obec bola náhodným výberom vybraná
do celoeurópskeho prieskumu s názvom ,,Európ−
ska sociálna sonda 2008". Znamená to, že exter−
ní spolupracovníci − anketári našej spoločnosti
GfK Slovakia v našej obci uskutočnia rozhovory
v náhodne vybraných domácnostiach.
   Koordinátorom tohto prieskumu na Slovensku
je Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie
vied a jeho realizátorom je spoločnosť GfK Slo−
vakia, s.r.o. Ide o štvrtú vlnu prieskumu (posled−
ná sa realizovala pred dvoma rokmi), cieľom kto−
rého je zmapovať názory ľudí na rôzne dôležité
otázky týkajúce sa Slovenska. Prieskum prebie−
ha súbežne v 24 krajinách Európy a má za cieľ
pomôcť pochopiť, aké názory, predstavy a pre−
svedčenia majú ľudia v rôznych európskych kra−
jinách. Prieskum sa financuje zo slovenských i
európskych zdrojov. Prieskum bude prebiehať v
štyroch mesiacoch: november 2008 až február
2009.
   Anketári GfK Slovakia, ktorí budú v náhodne
vybraných domácnostiach realizovať osobné roz−
hovory, sa budú preukazovať anketárskym preu−
kazom i osobitným sprievodným listom. Rozho−
vor budú zaznamenávať do dotazníka. Všetky in−
formácie, ktoré respondenti poskytnú, sa budú
považovať za prísne dôverné a v žiadnom prípa−
de sa nebudú spájať s menom ani adresou oso−
by, ktorá ich poskytla. S menami respondentov
sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom o
ochrane osobných údajov.
    informácie o tomto projekte môžete nájsť aj
na teletexte Slovenskej televízie − okruhu Dvojka
− číslo stránky 733, ako aj na internetovej strán−
ke www.gfk.sk

Mgr. Rastislav Kočan GfK Slovakia

Vážení občania,Stretnutie s umením
ke národné centrum vo Zvo−
lene. V kalendároch sú publi−
kované výtvarné práce našich
žiačok: Zuzany Piliarovej, Na−

sťi Bilan, Karolíny Rochov−
skej, Dajany Ďurčovej, Leon−
ky Grajciarovej a Diany Liha−

novej. Pán učiteľ Dominik
Frčka spolu s pánom uč. An−
drejom Turčinom sa svojim
koncertom postarali o ďalšie
prekvapenie, koncertovali so
svojím hosťom Františkom
Kubišom, študentom konzer−
vatória. Virtuózne vystúpenie
zanechalo pekný zážitok v
každom z prítomných. Onedl−
ho sa všetci traja zúčastnia
medzinárodnej hudobnej sú−
ťaže v Poľsku. Bodkou príjem−
ného stretnutia s umením
bola vernisáž výstavy výtvar−
ných prác našich žiakov, kto−
rú slávnostne otvorila pani ria−
diteľka ZUŠ. Na výstave sa
výtvarníci predstavili svojou
tvorbou za posledné obdobie
a to prevažne kresbou a maľ−
bou. Umelecké stretnutie s
hudbou a výtvarným umením
bolo plné umeleckých zážit−
kov, ktoré určite obohatili kaž−
dého návštevníka a priazniv−
ca umenia.

E. Šándorová


