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Šetrime cesty
Nový rok
Lyžovačka na Bučniku
Hasičská sezóna
Cestovný poriadok
SAD a ŽSR

   Starosta obce pán Lihan privítal na 
zasadnutí poslancov obecného zastu-
piteľstva a ostatných prítomných.  
   Podľa prezenčnej listiny konštato-
val, že na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva je prítomná nadpolovičná 
väčšina poslancov, čím bolo zasadnu-
tie uznášania schopné.
   Vedením zápisnice z rokovania 
poveril Janku Hebeňovú a Dianu Ďur-
čenkovú, referentky obecného  úradu.
   Za overovateľov správnosti zá-
pisnice z rokovania určil Ing. Ivana 
Brozmana a Mgr. Ivanu Šándorovú. 
Starosta obce predložil na schválenie 
program rokovania obecného zastupi-
teľstva. Program bol všetkými hlasmi 
schválený.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie správu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva a kontrolnej 
činnosti a zároveň zobralo na vedo-
mie plán kontrol na I. polrok 2017  
tak, ako ich predložil hlavný kontrolór 
obce Ing. Jozef Svetlák.
   V ďalšom bode sa poslanci zaobe-
rali návrhom rozpočtu obce na rok 
2017. Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu bolo spracované 
na základe predloženého viacročné-

Spokojný a pokojný rok 2017
naplnený zdravím, šťastím
osobnými a pracovnými úspechmi

Vám želá redakcia

FSk Brezinky a hostia
Vás srdečne pozývajú
na reprízu programu

Veselo a vážne s Brezinkami
10.2.2017 – piatok o 19.00 KD Polomka

11.2.2017 – sobota – na vleku od 9.00
Všetci ste srdečne vítaní

Bude čo jesť, bude čo piť, aj zábavy si užijete
Hostia:

Ľudová hudba Martinky Bobáňovej z Terchovej
Ľudová hudba Dribna z Prešova a iní.

Milí spoluobčania, priatelia, deti.

   Som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto prvých 
chvíľach nového roka prihovoriť.
   Pri príležitosti ukončenia roku 2016 a na prahu 
nového roka 2017, väčšina z nás oslavuje a teší sa 
na nové výzvy, ktoré prináša život. Prajem si, aby 
táto radosť pookriala, povzbudila a inšpirovala aj 
tých, ktorým sa v minulom roku všetko nepodarilo 
podľa ich predstav a želaní. 
   Naša obec prosperuje, čo je vidieť na mnohých 
verejných miestach, či na rôznych podujatiach v 
Polomke. Je to dielo jej obyvateľov, ktorí prejavili 
svoju duševnú silu, talent, manuálnu zručnosť, pra-
covitosť.
   Chcem vyzdvihnúť najmä súbor Brezinky, hasi-
čov, naše dôchodkyne, športovcov a v neposled-
nom rade i naše talentované deti.
   Želám si pre nás všetkých, aby rok 2017 (ale i tie 

Oznamujeme občanom, že poplatok za zber a likvidáciu 
tuhého komunálneho odpadu na rok 2017 si môžu uhradiť 
v kancelárii VVS (vchod zozadu kultúrny dom). Po úhrade 
poplatku občania obdržia harmonogram zvozu TKO ako 
aj zvozu separovaného odpadu na celý rok 2017. Najbliž-
šie sa zvozy budú konať v nasledovných termínoch:

TKO – 23.1.2017, 13.2.2017, 6.3.2017
Separovaný – 7.2.2017, 7.3.2017

Novoročný príhovor
nasledujúce) bol radostný v rodinách, pohodový v 
susedských vzťahoch a činorodý v práci.
   Prajem nám pevné zdravie, ale i pozornosť a 
lásku našich blízkych, čo je základom našej spo-
kojnosti.
   Verím, že s podporou poslancov OZ, s kolektívom 
pracovníkov obce, ale i s Vami, vážení občania, sa 
nám spoločne podarí splniť nové pracovné úlohy.
   Verím, že naše srdcia potešia mnohé kultúrne 
a športové podujatia a že naši hasiči budú chodiť 
len na cvičenia a súťaže.
   Ešte v nás doznievajú pozitívne pocity z najkraj-
ších sviatkov v roku. Prajem si však, aby v nás 
vládla trvalá súdržnosť, tolerancia a porozumenie, 
ktoré pramenia z kresťanskej kultúrnej tradície na-
šich otcov.
   Ešte raz Vás srdečne pozdravujem a želám všet-
ko dobré.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Polomke sa zišli na riadnom 
zasadnutí dňa 15. decembra 2016. Na zasadnutí sa nezúčastnili 
ospravedlnení poslanci: MUDr. Dušan Maruškin, Roman Bešina, 
Ing. Vladimír Hrablay.
Rokovanie sa riadilo nasledovným programom:
  1/  Otvorenie
  2/  Voľba návrhovej komisie
  3/  Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrol-
nej činnosti
  4/  Plán kontrol na I. polrok 2017
  5/  Návrh rozpočtu obce na rok 2017
  6/  Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2017
  7/  Dodatok č. 3 k VZN Obce Polomka č. 41/2009 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských 
zariadení so sídlom na území obce Polomka
  8/  Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
  9/  Rôzne
10/  Interpelácia a diskusia
11/  Záver

ho rozpočtu obce na obdobie 2017 – 
2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 
2017, ktorý bol spracovaný v súlade s 
§ 9 zákona č. 58/2004 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Viacročný rozpočet na roky 
2017 – 2019 je zostavený v rovnakom  
členení, v akom sa zostavuje roz-
počet obce na príslušný rozpočtový 
rok. Rozpočet obce na príslušný roz-
počtový rok je záväzný, rozpočty na 
nasledujúce dva roky nie sú záväzné, 
majú len orientačný charakter, ich 
ukazovatele sa spresňujú v ďalších 
rozpočtových rokoch. Návrh rozpoč-
tuje z hľadiska zákonnosti a metodic-
kej správnosti zostavený v súlade s 
ustanoveniami uvedených zákonov. 
Štruktúra rozpočtu je v zmysle platnej 
metodiky. Odporúčal obecnému za-
stupiteľstvu predložený návrh rozpoč-
tu na rok 2017 schváliť a na roky 2018 
a 2019 zobrať na vedomie.  
   Predseda finančnej komisie Ing. 
Ivan Brozman informoval poslancov, 
finančná komisia sa zaoberala zosta-
vením rozpočtu na rok 2017 a dopo-
ručuje rozpočet schváliť tak, ako bol 
predložený.

   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie stanovisko hlavného kon-
trolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
na rok 2017, schválilo rozpočet obce 
na rok 2017 tak, ako bol predložený a 
zobralo na vedomie rozpočet obce na 
roky 2018 – 2019. 
   Na tomto zasadnutí OZ poslanci 
schválili aj plán práce obecného za-
stupiteľstva na rok 2017 tak, ako bol 
predložen Obecné zastupiteľstvo 
schválilo Dodatok č. 3 k VZN Obce 
Polomka č. 41/2009 o určení výš-
ky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských 
zariadení so sídlom na území obce 
Polomka.
   Informáciu o lyžiarskej sezóne pred-
ložil starosta obce. Po dlhých rokoch 
to vyzerá, že sezóna začne pred Via-
nocami. Tohto roku by nám to mohlo 
vyjsť. Máme zasnežené cca dve tre-
tiny, s technikou nie je problém.Zápa-
síme s nedostatkom ľudí na každom 
úseku. 
   Problém je s upchávaním čerpadla 
a to srieňov. Treba rozmýšľať nad 
ďalším čerpadlom a zlepšiť čerpanie 
vody z Hrona. Toto by sa malo riešiť 
s vodohospodárskym podnikom. Na 
budúci rok bude 20 rokov od prvého 
spustenia vleku s technickým zasne-
žovaním. Toto je prevádzka s.r.o. a 
obec nemôže dávať výpomoc. Na rok 
chceme spustiť reštauráciu celose-
zónne a či budeme prevádzkovať dve 
kuchyne v materskej škole a na vleku, 
ešte nevieme. Práce na kuchyni sú v 
dobrom štádiu. Môžu sa robiť aj izby, 
ale obec ich nemôže zariadiť. Výdav-
ky by sme mali lepiť tržbami. Pravidlá 
nám nedovolia, aby sme dávali z roz-
počtu obce. 
   Nakoľko toto zasadnutie bolo po-
sledné v roku 2016, starosta obce 
Ing. Ján Lihan sa na záver poďakoval 
poslancom za aktívnu účasť a rieše-
nie problémov. Tiež všetkým pracov-
níkom, všetkým zložkám, ktoré robia 
dobré meno tejto obci.                  D.Ď

Plán zvozu odpadu

Fašiangová zabíjačka

Ilustračné foto: Peter Berčík

   Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariade-
nia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017, sa stanovil 
poplatok za zvoz TKO nasledovne:
12 € - na osobu v domácnosti,  ktorá neseparuje odpad
10 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
5 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť potvr-
denie z internátu alebo školy
5 € - občania pracujúci v Bratislave alebo v Košiciach, alebo 
v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy.
   Poplatok na rok 2017 je možné uhradiť každý pracovný deň 
v čase od 7.00 -11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii úseku 
VVS v kultúrnom dome vchod zozadu KD.
   Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minulom roku uplat-
nili zľavu na poplatku za TKO a nedoložili pracovnú zmluvu 
alebo potvrdenie o návšteve školy, aby ho predložili pri úhra-
de poplatku za rok 2017. V opačnom prípade budú musieť 
poskytnutú zľavu doplatiť.



Odišiel veselý človek,
každý ho mal rád.
Odišiel do nenávratna.
Teraz budeme spomínať.
Dňa 24. januára uplynú štyri roky, čo sme sa 
navždy rozlúčili s nezabudnuteľným

Milanom Šuchaňom
S láskou, úctou a obdivom spomína brat Vladimír,

folklórna skupina Brezinky a Tulibanda
...

Stratili pieseň vtáci, stratili stromy plody.
Tej noci bezútešnej udrel mráz.
Ako by bolo dobre byť ešte chvíľu s tebou.
Ale musela si odísť. Zavelil čas.
29. januára uplynulo už dlhých 15 rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustila naša milova-
ná manželka a mama 

Jolana Kupcová
Za tichú spomienku v modlitbe ďakujú manžel,
synovia Ján a Radoslav, brat Ján s rodinou
a ostatná rodina.

...
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 15. januára si pripomíname 32. výročie 
úmrtia 

Františka Šuchaňa.
S láskou spomína manželka,

syn s rodinou, vnuci, zať a ostatná rodina.

SPOMÍNAME
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v mesiaci november

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2016

Anna Tokárová – 91 rokov
Anna Piliariková–85 rokov

Nech láska a šťastie sprevádza Vás svetom,
nech Váš úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa Vám najtajnejší sen,
to Vám k narodeninám popriať chceme.

   Obec Polomka sa iste právom môže pýšiť 
miestnymi komunikáciami, ktoré sú v takom 
dobrom stave ako má máloktorá obec v ši-
rokom okolí. Sme úprimne radi, že sa našiel 
spôsob ako aj prostriedky na takú rozsiahlu 
rekonštrukciu ulíc a uličiek v obci. Snažili sme 
sa aj v spolupráci s inými organizáciami do re-
konštrukcie zahrnúť aj cesty vedúce z obce do 
dolín. Podarilo sa, avšak možno prvý a posled-
ný raz. 
   Práve preto apelujem na občanov, aby si 
nové komunikácie chránili nielen v obci. Od-
stránenie odtokových žľabov z ktorých tečie 
voda zo strechy priamo na cestu by malo byť 
samozrejmé. Uskladňovanie stavebného mate-
riálu, palivového dreva zasahujúceho do cesty 
tiež poškodzuje povrch a trvácnosť komuniká-
cie. Vykonávanie stavebných činností priamo 
na ceste ako je miešanie betónu pri rekonštruk-
ciách rodinných domov a dvorov je už zdravým 
rozumom nepochopiteľné. Správajme sa k ces-
tám v obci ako k súčasti domu, pretože najviac 
tú časť cesty využívame my sami.
   Zmienili sme sa aj o cestách vedúcich z obce 
do dolín. Ich rekonštrukcia je veľmi zložitý pro-
ces, pretože tam je potrebné pracovať nielen 
s technickými otázkami ale aj s otázkami vlast-

Narodení: 4, Prihlásení: 0, Odhlásení: 4, Zomretí: 5
Počet obyvateľov k 31.12.2016 – 2954

Cesty nielen do dolín
níckych vzťahov k pozemkom. Takáto obnova 
ciest do dolín sa už nemusí v dohľade desať-
ročí podariť. Je potrebné tieto cesty zachovať 
v dobrom stave čo najdlhšie. Tomuto úmyslu 
však nepomôžu stáda hospodárskych zvierat, 
ktoré využívajú tieto cesty na presun z pasien-
kov, pracovné stroje na kosenie, obracanie, 
spracovanie a odvoz sena. Mnohopočetné 
stáda oviec a hovädzieho dobytka nezriedka 
využívajú celú dĺžku cesty. Stačí ak zvieratá 
nepatrne poškodia krajnicu a prasklina bude 
pokračovať cez asfaltovú hmotu. Ťažba dreva, 
prejazd ťažkých nákladných strojov s nákla-
dom drevnej hmoty či bez, používanie reťazí 
na traktoroch už z domu do hory a späť značne 
poškodzuje asfaltový povrch a podložie komu-
nikácie. Nemusí sa to prejaviť hneď, ale keď 
cesta praskne, oprava je vždy zložitejšia ako 
prevencia. Iste sa nájde spôsob ako všetky 
tieto činnosti vykonávať šetrnejšie voči novým 
cestám. Tieto cesty by mali predovšetkým slú-
žiť na zvýšenie komfortu turistov a návštevní-
kov lesov a tým na podporu aktívneho oddychu 
a zdravého životného štýlu. Buďme preto ohľa-
duplný jeden k druhému a neničme niečo čo 
má dlhé roky slúžiť všetkým.

OcÚ Polomka

   Po prvýkrát sme mali mi-
kulášske posedenie. Pripra-
vili sme si program, v ktorom 
hneď na začiatku nás privítal 
Mikuláš, anjel a čert. Program 
sa začal kvízom. Príchodom 
Mikuláša vznikla dobrá nála-
da. Skôr ako nám rozdal ba-
líčky, začal kvíz, v ktorom sa 
seniori rad radom skúšali v 
číslach a slovenčine. Pri tom 
sme sa veľmi bavili a nezao-
stávali sme ani s vedomosťa-
mi. Skutočne musím povedať, 
že celé toto podujatie bolo bal-
zamom na dušu, a tak to má 
byť, pretože človek sa musí 
vedieť tešiť zo života v kaž-

   Každý rok sa 1. januára schá-
dzajú štátni a cirkevní predsta-
vitelia v chrámoch, aby spoloč-
ne prosili v prvý deň nového 

Seniori
10. 12. 2016

dom veku. Bola to vydarená 
akcia. Pripravili sme si občer-
stvenie a výbornú kapustnicu, 
ktorú nám uvarila Mária Med-
veďová. Ďakujem všetkým 

seniorom, ktorí sa pričinili o 
úspech tohto podujatia a te-
šíme sa na ďalšie stretnutie 
o rok. 

Mária Bolfová

Nový Rok
roka o pokoj a požehnanie pre 
svoj národ. Nie je to inak ani 
v našej obci. Na novoročnej 
svätej omši sa zúčastnili po-

slanci obecného zastupiteľstva, 
starosta obce Ing. Ján Lihan, 
zamestnanci obecného úradu a 
členovia folklórnej skupiny Bre-
zinky. Privítali sme aj vzácnu 
návštevu – ľudovú hudbu Mar-
tinky Bobáňovej z Terchovej. 
Spoločne sme prosili o požeh-
nanie pre Polomku a všetkých 
jej obyvateľov. Po svätej omši 
sme na farskom úrade spoloč-
ne privítali Nový rok. Novoroč-
ný prípitok a spoločné modlitby 
duchovného otca sa niesli v du-
chu prosieb o blaho našich ob-
čanov a farníkov.
   Na sviatok Troch kráľov sme 
na Obecnom úrade privítali du-
chovného otca Michala Jenču so 
sprievodom. Podľa starej tradí-
cie v tento deň svätenou vodou 
posvätil priestory a kancelárie 
obecného úradu.                   D.Ď
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   V roku 2016 reprezento-
valo Polomku v hasičskom 
športe Občianske združenie 
HASIČ, ktoré bolo založené 
v roku 2012. Zakladateľom a 
čestným členom je František 
Bučko. Hlavným cieľom OZ 
HASIČ je podpora a propa-
gácia myšlienok hasičstva 
a podpora hasičského športu 
vo všetkých vekových kategó-
riách. Za OZ HASIČ sa chlap-
ci zúčastnili na 31 súťažiach 
a dievčatá na 17 súťažiach 
po celej Slovenskej republike.  
Precestovali sme 5044 km, 
cestovné náklady, ktoré sme 
hradili z roznosu letákov, činia 
sumu 495 €. Súťažiaci nad 18 
rokov, ktorí neroznášajú letá-
ky si cestovné náklady hradili 
sami. Zaplatili sme 733,50 € 
na štartovnom, z toho sme 
606,50 zaplatili z roznosu 
letákov a 127€ si zaplatili 
chlapci z vlastných zdrojov. 
Mašina spálila 120 l benzínu, 
pri prevádzke cca 30 motoho-
dín. Časovým opotrebovaním 
a stálym vysokým tlakom nám 
prasklo počas sezóny päť 
hadíc B65. Na konci sezóny 
nám doslúžil športový košík. 
Čerpadlo na mašine nám po 
5 rokoch vypovedá svoju služ-
bu a potrebuje nutne repas. 
Spolu nás reprezentovalo na 
rôznych súťažiach 12 dievčat 
a 27 chlapcov. 
   Zoznam súťaží: Hronec, 
Stratená, Mučín, Veľká Lúka, 
Hranovnica, Pustá Polom, 
Spišská Stará Ves, Polomka 
HHL, Polomka nočná, Šu-
miac,  Dolné Ozorovce, Koš, 
Bartošová Lehôtka, Žakovce, 
Revúčka, Braväcovo, Trnavá 
Hora, Závadka nad Hronom, 
Štôla, Liptovská Kokava,  
Gašparovo, Bolešov, Jasenie, 
Bijacovce, Bystrá,  Bardejov,  
Martin Priekopa, České Bre-
zovo, Rokytov, Lovča, Tur-
čianske Teplice. 
   Zoznam súťažiacich s poč-
tom účastí:  Hrabovská Anna 
3, Kaštanová Michaela 14, 

Kubašiaková Ivana 7, Kubu-
šová Alena 4, Maruškinová 
Kristína 1, Maruškinová Na-
tália 15, Maruškinová Nikola 
16, Mesiarkinová Simona 1, 
Tokárová Ivana 16, Tokárová 
Vanesa 15, Tomčíková Sára 
2, Zubáková Viktória 15, Bo-
šeľa Maroš 28, Bučko Dávid 
4, Bučko Dominik 21, Černák 
Tomáš 2, Daniš Samuel 4, Di-
vok Tomáš 14, Ďurčo Cyril 7, 
Guzma Juraj 1, Hereta Aleš 
2, Homola Matúš 19, Hruška 
Norbert 3, Kamzík Jakub 2, 
Kubajda Adrián 9, Kubajda 
Denis 10, Nikel Jozef 24, Roľ-
ko Jaroslav 7, Roľko Miloš 23, 
Siman Maroš 2, Šándor Adri-
án 2, Šándor Kristián 24, Šu-
chaň Jakub 3, Šuchaň Jozef 
16, Šuchaň Peter 2, Tomčík 
Andrej 20, Tokár Matúš 25, To-
kár Tomáš 4, Turčin Marek 1. 
Umiestnenia dievčat: 1. 
miesto – 4 krát, 2. miesto – 
4 krát, 3.miesto – 3krát, 4. 
miesto 2 krát, 5.miesto – 1 
krát, 9. miesto 1 krát, 10. 
miesto 1 krát.
Umiestenia chlapci: 1. miesto 
– 7 krát, 2. miesto – 8 krát, 3. 
miesto – 5 krát, 4. miesto – 
6 krát, 5. miesto – 1 krát, 6.  
miesto – 3 krát. 
Dievčatá druhý rok po sebe 
vyhrali horehronskú hasičskú 
ligu. V kategórií mužov sme 
sa v horehronskej hasičskej 
lige umiestnili na 1. mieste 
a druhé družstvo na 6. mieste. 
Chlapci si z Dolných Ozo-
roviec za 3.miesto odniesli 
výhru 30€, z Bolešova za 2. 
miesto 30€ a zo Štôly 100€ za 
3. miesto. Za finančné výhry 
chlapci zakúpili nové športové 
prúdnice. 
   Chceli by sme poďakovať 
naším verným podporovate-
ľom a sponzorom - manže-
lom Sihelským a ich firmám 
Investpetrol s.r.o. a REST3 
s.r.o za dodanie a vyhotove-
nie priehľadných kadí na noč-
nú hasičskú súťaž v Polomke, 
Jankovi Sihelskému za PHM 

do mašiny, Františkovi Černá-
kovi a Milošovi Šándorovi za 
obrovskú pomoc a podporu 
pri organizovaní nočnej hasič-
skej súťaže a pri dlhodobom 
podporovaní nášho hasičské-
ho sna, Dušanovi Bošeľovi za 
požičiavanie dodávky, ktorou 
sa prepravujeme na súťaže, 
   Františkovi Heretovi za 
všetky elektrikárske práce 
na nočnej hasičskej súťaží, 
na časomiere, terčoch aj na 
mašine, Janovi Kaštanovi za 
neúnavnú starostlivosť o náš 
najväčší poklad mašinu Fran-
cu, Banskobystrickému samo-
správnemu kraju za finančnú 
dotáciu 1330€, ktorá nám bolo 
poskytnutá na nočnú hasič-
skú súťaž. Zaplatili sme z nej 
ozvučenie, zakúpili sme pohá-
re a medaily pre víťazov, kľú-
čenky pre účastníkov súťaže, 
lexan na priehľadné kade, ha-
dice, Obci Polomka za dotá-
ciu vo výške 2000€ na nákup 
materiálu. Našim rodičom za 
trpezlivosť a tolerantnosť.  
   Všetkým, ktorí nám daro-
vali 2% zo svojej odovzdanej 
dane, ktoré používame na 
opravu a nákup hasičského 
materiálu. Vám všetkým patrí 
veľké ĎAKUJEME   
   Ak ste našimi priaznivcami 
a radi by ste nás podporili, 
budeme sa tešiť. Môžete nám 
darovať svoje 2% z odovzda-
nej dane za rok 2016.
   Milovaná hasičská rodina. 
Chcel by som Vám vo svojom 
mene a v mene Občianskeho 
združenia HASIČ poďakovať 
za úspešnú hasičskú sezónu 
2016, dúfam, že si vychutná-
vate zaslúžený oddych a na-
čerpáte dostatok nových síl na 
úspešný vstup do novej sezó-
ny 2017. Nech Vám nastáva-
júci rok prinesie veľa zdravia, 
šťastia a úspechov pri napl-
není našich spoločných cieľov 
a predsavzatí!

Matúš Tokár
predseda OZ HASIČ

   Dňa 26.12.2016 sa uskutočnil VI. ročník Vianočného volejba-
lového turnaja ulíc obce Polomka. Na turnaji sa zúčastnili hráči 
štyroch družstiev – Hradzká, Komenského, Tokárovci a hosťom 
bolo družstvo z Heľpy.
   V príjemnej vianočnej atmosfére zvíťazilo družstvo z Heľpy pred 
Komenského a Hradzkou.
   Nadšenci tohto športu pravidelne trénujú každý utorok a sobotu 
o 18.00 hod. v telocvični ZŠ. Veríme, že záujem o tento šport bude 
stúpať, a preto Vás radi uvítame v telocvični.               Ján Černák

Hasičská sezóna 2016

Vianočný
volejbalový turnaj

   Na veľkú radosť mnohých detí a dospelých táto zima praje 
zimným športom. Radosť je o to väčšia, že ostatné tri sezóny 
sa pani Zime veľmi nevydarili. Novembrové a decembrové 
silné mrazy nám umožnili pripraviť lyžiarsku sezónu v našom 
stredisku Bučnik a zahájiť ju na začiatok zimných prázdnin 23. 
decembra 2016. Do zahájenia sme stihli zasnežiť celú dĺžku 
lyžiarskeho vleku. Túto skutočnosť ocenili návštevníci nášho 
strediska, ktorí naplno využili vianočné a novoročné obdobie 
na dobrú lyžovačku. Boli dni kedy parkoviská na vleku boli 
preplnené. Naše stredisko pokiaľ je kvalitne pripravené a pra-
je nám počasie navštevujú lyžiari z rôznych kútov Slovenska. 
Svedčia o tom ŠPZtky motorových vozidiel na parkoviskách. 
Táto skutočnosť nás zaväzuje k vytváraniu podmienok pre 
ďalšie aktivity v stredisku, rozširovaniu a skvalitňovaniu slu-
žieb pre návštevníkov.
   Treba veriť, že počas nasledujúcich mesiacov zimné poča-
sie vydrží a dobre rozbehnutá lyžiarska sezóna bude trvať čo 
najdlhšie všetkým pre radosť.

Ing. Ján Lihan, starosta obce 

Lyžovačka
na Bučniku
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Odchody autobusov
zo zastávky Polomka obec

Odchody autobusov
zo zastávky Polomka obecsmersmer

Banská Bystrica AS     7.12x;  7.15 V 6 ; 8.27x;  15.15; 15.52 V 6

Banská Bystrica  17.46 7  26
cez Bacúch

Banská Bystrica   6.25x
Roosv. Nemocnica

Banská Bystrica   4.50x
Roosv. Nem. cez Bacúch

Bratislava AS      10.15 5  6  13 ; 13.35 7  80

Brezno ul. ČSA      4.52xu; 6.40x 10 u1

Brezno žel.stanica      6.25xu2; 6.47x; 7.12xu3, 7.15 6 Vu4; 7.57 6 V;
 8.27xu5; 10.15 81 ; 11.42; 14.35x;
 15.14x 10 ; 15.14x 11 ; 15.15u6; 15.52 6 Vu7;
 15.58x; 17.11x; 18.34x; 18.54 6 V; 19.49

Brezno, žel.stanica 4.50xu8; 6.05x; 6.11V 6 ; 6.40x 11 ; 7.35x; 9.45x;
Cez Bacúch                12.40V 6 ; 14.12x; 14.50V 6 ;  16.24V 6 ; 16.38x;
 17.46 7  26 u9, 22.26

Brezno, žel.stanica 6.05x; 6.11V 6 ; 8.31V 6 ; 12.40V 6 ; 14.20V 6 ;
Cez Braväcovo          14.50V 6 ; 17.18V 6

Brezno, žel.stanica 4.51x; 5.50x; 6.05x; 6.56x; 7.32x; 7.35x; 9.01x;
Cez Brezno nemoc    10.02x; 10.44x; 12.40V 6 ; 12.46t 6 ; 13.30x 11 ;
 13.30x 10 ; 14.50V 6

Dolná lehota        14.51x 10

Podbrezová aut. st  14.51x 10 u10

Podbrezová Lopej   6.40x 10

Podbrezová ŽP a.s   4.47V 6 ; 12.53x; 20.40

Valaská Piesok aut. st   4.52x

Valaská Piesok  12.55x
závod ŽP

Vysvetlivky:
X    premáva v pracovné dni
5    premáva v piatok
6    premáva v sobotu
7    premáva v nedeľu
V   premáva v nedeľu a štátom uznaný sviatok
10  nepremáva  3.2.2017, od 27.2.2017 do 3.3.2017,
 od 13.4.2017 do 18.4.2017, od 3.7.2017   
                         do 31.8.2017, od 30.10.2017 do 31.10.2017
11  premáva     3.2.2017, od 27.2.2017 do 3.3.2017,
 od 13.4.2017 do 18.4.2017, od 3.7.2017   
                         do 31.8.2017, od 30.10.2017 do 31.10.2017
13  nepremáva  15.4.2017, 1.9.2017, 15.9.2017,17.11.2017
26  premáva tiež  18.4.2017, 1.5.2017, 8.5.2017, 1.11.2017,
 nepremáva od 26.2.2017, 
                            16.4.2017, 30.4.2017, 7.5.2017,
 od 2.7.2017 do 27.8.2017, 29.10.2017
80  nepremáva  16.4.2017

u1- až u10 pokračuje iným spojom

Heľpa, jarmočisko   5.45V 6 ; 8.51x; 9.00V 6 ; 9.26x; 15.00x; 17.20x

Heľpa námestie     14.21x 10 ; 17.11 7  26 ; 20.51 7  26

Kežmarok AS        6.20 66 ; 16.15  4  5  6  56

Pohorelá Ocú       6.33x;  7.32x; 10.46x; 15.49x; 16.35x; 21.03x

Pohorelá Ocú       12.02x 11 , 12.02 6 V, 13.23x, 13.48x 11 ,
Pohor. Maša, Jednota 19.38x, 19.53V 6 , 21.34

Polomka konečná   14.05V 6 , 14.59; 17.00V 6 ; 18.40

Šumiac OcÚ    5.39x

Telgárt OcÚ    5.39V 6 ; 7.02x; 7.11V 6 ; 9.54; 11.08; 12.32x;
 13.35V 6 ; 14.10x; 14.50x; 15.05x; 
 15.38V 6 ; 16.15; 17.40; 18.45V 6 ; 18.49x; 23.10

Valkovňa       12.02x 10 ; 13.48x 10

Závadka nad Hr.  16.25x


