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Stavebný ruch v obci

Stavebný ruch v obci

Folklórne leto
s Brezinkami

73. výročie Slovenského národného povstania.
Roky plynú. Tvoria sa nové dejiny, novodobé dejiny, mo-

derné dejiny. Každý z nás však pevne verí, že časy spred 
73 rokov sa nikdy nenavrátia. Časy strachu, bojov, hukotu 
zbraní, biedy a nedostatku. A preto nesmieme zabudnúť. 
Tento rok si 29.8 pripomenieme 73. výročie týchto ťaž-
kých časov, všetkých odvážnych, ktorí z úprimného pre-
svedčenia šli na možnú smrť. Mnohí z nich padli, mnohí 
sa nevrátili domov. Česť ich pamiatke. 

Spolok pre obnovu kultúry a tra-
dícií Brezinky, Fsk Brezinky, Obec 
Polomka a Stredoslovenské osveto-
vé stredisko Banská Bystrica Vás za 
finančnej podpory Ministerstva kul-
túry SR pozývajú na kultúrno-spolo-
čenské podujatie HOREHRON, HO-
REHRON, TY KRÁSNY HOREHRON III.  
,,Horehronie - kus krajiny bohatej na 
skalnaté polia, mohutné nízkotat-
ranské velikány, bájami opradené 
hory Slovenského rudohoria, ale 
krajiny chudobnej na chlieb a úrod-
nú pôdu. Za starých čias sa hovori-
lo, že tu je koniec chleba a začiatok 
skál. Dnes tu žijú pracovití, usilovní, 
pokorní, dobrosrdeční a pohostinní 
Horehronci. Horehronský folklór, 
nárečia, kroje, piesne a tance sú 
známe široko-ďaleko. Poďme sa 
pokloniť tomuto kraju a týmto ľu-
ďom s pokorou, vierou a nádejou.”  
Posolstvo tohto podujatia nespo-
číva len v prezentácii jednotlivých 
folklórnych skupín prostredníctvom 
javiskového prejavu na večernom 

galaprograme. Predovšetkým nás 
čaká deň plný dobrej nálady, krás-
nych zážitkov, emócií, diskusií, spe-
vu a ľudovej hudby či nadviazania 
nových a upevnenie existujúcich 
priateľstiev.  10:00 Otvorenie reme-
selných a tvorivých dielní určených 
všetkým vekovým kategóriám od 
tých najmenších.  Remeselné dielne 
budú pod vedením remeselníkov a 
nadšencov, ktorí predvedú to, v čom 
sú jedineční a ktorých remeslá a 
činnosti si budete môcť osobne vy-
skúšať.   Taktiež budete môcť počas 
dňa ochutnať aj horehronské tra-
dičné jedlá, ktoré pripravia miestne 
gazdinky.  13:00 Škola tanca s Vero-
nikou Horváthovou pre všetkých 
tancachtivých:) 14:30 Prezentácia 
bacúšskeho kroja 16:30 Divadlo pod 
balkónom - Soľ nad zlato - 17:30 Ga-
laprogram - „Generácie“ Škola tanca 
s Veronikou Horváthovou a Mare-
kom Turčinom, hrá ĽH Pokošovci  
Ľudová zábava s ĽH Pokošovci  Príď-
te všetci, tešíme sa na Vás!

Pozvánka na OZ
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona 

č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

zvolávam zasadnutie obecného zastu-
piteľstva na deň :

24. augusta 2017 ( štvrtok ) o 18,00 hodine
(v budove obecného úradu – bočný vchod )

Program: 
1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

a kontrolnej činnosti 
4/ Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 

2017 vo výdavkovej a príjmovej časti
a likvidácia pohľadávok 

5/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej 
ochrany za I. polrok  2017

6/ Rôzne  
7/ Interpelácia a diskusia

HOREHRON, HOREHRON, TY KRÁSNY HOREHRON III. 

Slnečné letné počasie praje do-
volenkárom, prázdninujúcim ale 
aj stavebným prácam. Počas leta je 
zvýšená stavebná aktivita takmer 
všade a nie je tomu inak ani v na-
šej obci.

Tak ako bolo schválené poslan-
cami obecného zastupiteľstva, za-
čali sme pracovať na rekonštrukcii 
bežeckej dráhy na štadióne. Stiahli 
sme vrchnú škvárovú vrstvu, kto-
rú nahradíme frézovaným asfal-
tom. Na túto vrstvu po zhutnení 
bude položený asfaltový koberec 
v  hrúbke 6cm. Na vnútorný okraj 
bežeckej dráhy bude natiahnutá 
pogumovaná vrstva určená pre 
bežcov. Asfaltový povrch budú 
môcť využívať cyklisti a  korčuliari. 
Konečné úpravy sú naplánované 
na mesiac september.

Počas prázdnin sme mali v pláne 
zatepliť budovu telocvične základ-
nej školy. Zatepľovanie sa usku-

točňuje a  touto úpravou by sme 
ukončili rekonštrukciu obecných 
školských budov.

V  areáli lyžiarskeho strediska sa 
finišuje s  dokončením terasy zo 
severnej strany. Novovybudova-
nú terasu spojenú s  reštauráciou 
uvedieme do prevádzky počas ko-
nania sa podujatia Horehron, Ho-
rehron 26.87.2017. veríme, že náv-
števníci podujatia ako aj domáci 
ocenia množstvo síl a energie pre 
rozširovanie kvality a  sortimentu 
služieb.

Stavebné práce pokračujú aj 
na zbernom dvore. Budujú sa prí-
strešky pre pracovné stroje a tech-
niku a priestory pre lepšie usklad-
nenie vyseparovaného odpadu. Po 
zabetónovaní venca začneme s re-
alizáciou väzby strechy. Predpokla-
dáme že na jeseň ukončíme tieto 
práce, hlavne strechu- práce vo 
vnútri môžu pokračovať aj neskôr.

V  týchto dňoch sme pristúpili 
aj k  oprave miestnych komuni-
kácií spôsobom zalievania rýh na 
miestach, kde to bolo už akútne, 
a to na Ulici SNP horná časť a Ulica 
Sládkovičova.

Najväčší stavebný projekt rea-
lizujeme v  miestnej časti Hámor. 
Pripravujeme lôžko pre dva vo-
dojemy s  objemom vody 2x 25 
kubíkov. Nádrže budú v  preve-
dení sklolaminát a  budú dodané 
v  termíne 23. augusta. Osadenie 
a úprava vodojemu sa musí usku-
točniť do konca jesene. Verím že 
touto investíciou a  po úspešnom 
ukončení celého projektu budú 
mať občania miestnej časti Hámor 
bezproblémový prístup k  pitnej 
vode a  hlavne jej dostatok počas 
celého roka.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

pokračovanie na str. 2

ORPZ v Brezne
VARUJE PRED 
PODVODNÍKMI A 
ZLODEJMI

Zatepľovanie telocvične Posedenie na terase
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Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.

Milým oslávkyniam srdečne blahože-
láme a prajeme veľa zdravia do ďalších 
dní a rokov života

V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto Vás mal rád.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
len bolesť trvá a nedá zabudnúť.

Dňa 16. augusta sme si pripo-
menuli 10. výročie 
úmrtia nášho dra-
hého

Jozefa Kohúta
a 18. augusta si pri-
pomenieme smut-
né tri roky čo nás 
navždy opustila 
naša drahá
Gizela Kohútová

S  láskou spomína 
syn Cyril a  vnučky 
Janka a Danka s ro-
dinou

Milovať syna a stratiť ho,
žialiť, padať bolestne a  znova sa 
dvíhať,
volať túžobne a prosiť.
Sprevádzaj nás, Pane, naďalej.

Dňa 26. júla uplynulo 25 rokov, 
čo si Pán života a  smrti povolal 

k  sebe vo veku 25 
rokov nášho milo-
vaného

Mirka Medveďa
Za tichú spomienku 
a  modlitby ďakuje 
smútiaca mama 
a športovci

Čas akoby sa zastavil, tá bolesť v 
srdci vrytá,
spomienka tá zostáva, je v  našich 
srdciach skrytá.
Že čas rany hojí? To je len klam.
Čím ďalej ubieha, tým viac otec 
chýbaš nám.

Dňa 7. augusta uplynulo smut-
ných 10 rokov ako nás opustil 
otec, starý a prasta-
rý otec

Ján Šandor
12. augusta sme si 
pripomenuli jeho 
nedožité 83tie na-
rodeniny
S úctou a láskou spomína a ďaku-
je dcéra Janka s rodinou a ostatná 
rodina

Jagerčíková Emília 80 r. 
Hrablayová Anna 85 r. 

Saksová Mária 94 r.
Švidraňová Anna 85 r.

Stavebný ruch v obci

Putovanie sochy
Fatimskej Panny Márie

5. júla na slávnosť svätých Cy-
rila a Metoda, sme prijali do 
našej farnosti putujúcu sochu 
fatimskej Panny Márie, ktorá 
putuje po celej rožňavskej die-
céze. Ďakujem všetkým, ktorí 
mali spoluúčasť na zorganizo-
vaní tejto mimoriadnej udalos-
ti v našej farnosti. Zároveň so 
sochou Panny Márie putujú aj 
relikvie sv. Hyacinty a Františka. 
Panna Mária Fatimská, oroduj 

za nás.
Michal Jenča

Rekonštrukcia bežeckej dráhy a cesty na ihrisku

Výstavba na zbernom dvore

Oprava cesty na SNP ulici

Nová terasa budovy penzión Bučník

Polomské novinky
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Horehronské dni spevu a  tanca 
v  Heľpe sú sviatkom všetkých Ho-
rehroncov. Na trojdňovom festivale 
sa predstavili domáce skupiny a sú-
bory, ktoré uchovávajú tradície ľudí 
odpradávna žijúcich pri Hrone, ale 
aj hostia z rôznych kútov Slovenska. 
Od piatka 23. júna do 25. júna 2017 
boli pre návštevníkov pripravené 
výstavy, remeselnícky jarmok, roz-
tancované námestie, tradičné ku-
chyne ale hlavne pestré programy 
spevu a tanca na amfiteátri. 

Sobotňajší program bol pre Bre-
zinky náročný, pretože sme mali 
niekoľko vystúpení. Skúšky progra-
mov začali predpoludním a  končili 
sme neskoro v noci. V živom vysie-
laní Rádia Regina si zaspievali ženy 
z  Breziniek. Nasledovali skúšky 

Folklórne leto s Brezinkami 
dvoch programov, doladenie na ve-
čer a  s  vervou sme sa pripravili na 
večerné vystúpenie. V  programe ,, 
A kto ňezná, nak tam iďe“ sme spolu 
so skupinami Horehronia predstavi-
li malebné dedinky s krásnymi ľuď-
mi, nádhernými krojmi a so vzácny-
mi tradíciami. V ďalšom programe ,, 
Premeny“ kde sa autentický folklór 
prelínal s  jeho experimentálnym 
spracovaním sme spoluúčinkovali 
aj s našou Katkou Málikovou.

V nedeľu ráno sme s deťmi z det-
ského súboru mali skúšku, po ktorej 
sme si vychutnali jarmočnú atmo-
sféru. V  detskom programe ,, Čo je 
to?“ sme s  ostatnými deťmi hádali 

hádanky a hrali sa.
Folklórne slávnosti pod Poľanou 

v Detve sú ďalším veľkým sviatkom 
folklóristov. Druhý júlový víkend 
ožíva každoročne táto malebná de-
dinka hudbou, spevom, sviatočnou 
atmosférou. Podobne ako v  Heľpe 
sa tu stretávajú účinkujúci z  rôz-
nych kútov Slovenska a  zahraničia. 
V  piatkovom programe ,, Všelijaké 
cigánstva a žarty“ sme s ostatnými 
účinkujúcimi predviedli divákom, 
že humor a smiech bol kedysi súčas-
ťou všedného i sviatočného života, 
že je súčasťou aj v  našej folklórnej 
skupine a nenadarmo sa hovorí, že 
je korením života. A veru úsmevno 
smutne skončil piatkový večer, lebo 
počasie si s  nami zažartovalo. Pre 
silný dážď musel byť program pre-
rušený. Ale stihli sme vystupovať 
aj užiť si atmosféru nášho obľúbe-
ného festivalu, pretože v  sobotu 
ráno sme sa s deťmi z DFS Brezinky 
znova vrátili do Detvy. Po neod-
mysliteľnej generálke, jarmočných 
nákupoch a kolotočoch nás kvapky 
dažďa prenasledovali počas začiat-
ku detského programu ,, Číčence, 
číčence“. Ale ako to už býva, všet-
ko sa na dobré obráti a slniečko sa 
potom usmievalo na rozihrané deti 
a spokojných divákov. No a domov 
sa vracali aj spokojní drobci a  ich Deti na Detve

Krásnohorská Dlhá Lúka

Horehronské slávnosti spevu a tanca v Heľpe Horehronské slávnosti spevu a tanca v Heľpe

Krásnohorská Dlhá Lúka

rodičia. Misia na dvoch veľkých fes-
tivaloch bola úspešne splnená.

Ďalšie naše vystúpenie bolo 
v Krásnohorskej Dlhej Lúke 29. júla, 
kam nás Združenie Gemerských 
remeselníkov pozvalo na 11ty Ge-
merský remeselnícky jarmok, kto-
rý tu každoročne býva posledný 
júlový víkend. Na vystúpenie sme 
dostali pozvanie vlani, keď sme 
s  deťmi navštívili remeselné diel-
ne a  uja Ďuriho. A  tak sme sa malí 
aj veľkí súboristi vybrali spoznať 
tento zaujímavý kút našej krajiny. 
Rozdelili sme sa podľa toho, koho 
čo zaujímalo. Zdatnejší zdolali Krás-
nohorskú jaskyňu a menej zdatnejší 
kaštieľ Betliar. Že sú folkloristi súbo-
risti nezapreli a jaskyňou i kaštieľom 
sa ozývali naše piesne. Čas strávený 
hrami na jarmoku ubehol veľmi 
rýchlo. To, že všade bolo čo pozerať 
a aj robiť potvrdia aj naši traja malí 
kováči, ktorí mali plné ruky práce. 
Nákupy jarmočných darčekov od 
výmyslu sveta a  naše vystúpenie 
urobili bodku za pekne stráveným 
dňom. Čo tam po tom, že sme nie-
ktorým nerozumeli, lebo hovorili 
po maďarsky. Folklór nás spojil bez 
ohľadu na jazyk. A to, že im ten náš 
páčil, bolo počuť z potlesku a ohla-
sov od nášho teraz už kamaráta Ďu-
riho.

M.Pisárová

Polomské novinky
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Policajný zbor upozorňuje ob-
čanov na protiprávnu činnosť 
páchanú na senioroch, pri kto-
rej sú okrádaní alebo uvádzaní 
do omylu, pričom  je zneužíva-
ná ich dôvera. 

Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak 
sa ocitnete v niektorej z nasledov-
ných situácií:
1. Dostali ste pozvánku či informač-

ný leták na prezentačnú akciu, pre-
dajnú akciu, labužnícku show, vý-
hodné nákupy, príjemné posedenie, 
bezplatnú večeru, či neodolateľný 
výlet, kde zároveň získavate darček 
zadarmo. 
- Poraďte sa s príbuznými, preverte 

si údaje na pozvánke o organizáto-
rovi a jeho ponuke na internete ale-
bo na Slovenskej obchodnej inšpek-
cii. Ak máte pochybnosti, na ponuku 
radšej nereagujte.
- Nekupujte tovar len preto, že je 

zľavnený.  
- Neodovzdávajte svoje osobné do-

klady organizátorom. 
- Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na 

vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
- Nesúhlaste s možnosťou odvozu 

do banky alebo bydliska za účelom 
vyplatenia peňazí alebo zálohy za 
tovar. 
- Pozorne si prečítajte všetky doku-

menty, ktoré podpisujete.
- Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je 

obmedzovaná Vaša osobná sloboda, 
ak by vám bolo bránené v odchode 
z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak 
či vyhrážanie,  kontaktujte políciu na 
čísle 158.
- Majte na pamäti, že od zmluvy 

môžete bez udania dôvodu do 7 
dní odstúpiť, potrebujete však po-
tvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o 
úvere. Odstúpenie od zmluvy pošli-
te predajcovi doporučenou poštou 
a tovar radšej poistite, peniaze vám 
musia byť vrátené do 15 dní od od-
stúpenia od zmluvy. Vzory o odstú-
pení uzatvorených zmlúv nájdete na 
www.forumseniorov.sk. 
 - Dôležité kontakty: Slovenská 

obchodná inšpekcia: 02/58272132 
(kl. 117,125,130,159); Mestská po-
lícia: 159; číslo tiesňového volania: 
112; Ministerstvo spravodlivosti SR, 
Župné námestie 13, 813 11 Bratisla-

va: 02/59353135; Fórum pre pomoc 
starším, bezplatná krízová linka pre 
pomoc starším:  0800 172 500. 
2. Cudzia osoba Vám zavolá na pev-

nú linku alebo mobil,  predstaví sa 
ako Váš príbuzný (napr. syn,  vnuk, 
dcéra, brat) a žiada o finančnú po-
moc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre 
peniaze nemôže prísť  osobne a po-
prosí Vás, aby ste peniaze odovzdali 
jeho sekretárke, kamarátovi či inej 
osobe.   
- Čo najskôr si overte, či naozaj volal 

Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, 
ak nevolal, kontaktujte políciu na 
čísle 158. 
- Nikdy nedávajte peniaze osobe, 

ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, 
že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o 
podvodníka. 
3. Niekto Vás osloví na ulici, že nie 

je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste 
mu ukázali cestu do nemocnice, ná-
sledne Vás úpenlivo prosí, aby ste 
mu požičali peniaze na zaplatenie 
operácie pre jeho známeho alebo 
príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu 
a leží v nemocnici vo vážnom stave. 
Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v 
inej mene. 
- Nikdy nepristupujte na takúto po-

žiadavku, vyhýbajte sa komunikácii 
s týmito osobami, nesadajte do ich 
auta, nevpúšťajte ich do svojich prí-
bytkov a čo najskôr kontaktujte polí-
ciu na čísle 158.
- Vždy majte na pamäti, že zdravot-

ná pomoc v Slovenskej republike sa 
poskytuje každému bezplatne.
4. Cudzia osoba Vám zazvoní pri 

dverách,  predstaví sa ako pracovník 
istej spoločnosti a tvrdí, že Vám pri-
šiel odovzdať výhru alebo Vám nie-
kto telefonicky oznámi, že ste sa stali 
výhercom. 
- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby 

do svojich príbytkov, nerozprávajte 
sa s nimi,  neprejavte záujem o vy-
platenie výhry, nevyberajte peniaze 
pred nimi  a kontaktujte políciu na 
čísle 158.
- Cez telefón nikdy neposkytujte 

žiadne údaje, svoje osobné údaje, či 
údaje o rodinných pomeroch.   
- Majte na pamäti, že žiadna spo-

ločnosť nevypláca peňažné výhry v 
hotovosti prostredníctvom svojich 
zamestnancov, či iných osôb alebo 
prostredníctvom telefonátov. 

5. Niekto Vám zazvoní pri dverách 
a prestaví sa ako pracovník plynární, 
elektrární, vodární, či iných spoloč-
ností a tvrdí, že prišiel odpísať stav 
plynomeru, vodomeru alebo elek-
tromeru alebo  Vám prišiel vyplatiť 
preplatok či inkasovať nedoplatok. 
- Nevpúšťajte takéto osoby do svo-

jich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, 
že ide o skutočných zamestnancov 
spoločností. Snažte sa overiť túto 
skutočnosť u ich zamestnávateľa, či 
na obecnom úrade alebo požiadaj-
te svojho suseda či príbuzného, aby 
bol prítomný pri vstupe takejto oso-
by do Vášho príbytku. 
- Ak máte podozrenie, že môže ísť o 

podvodníkov, neotvárajte a kontak-
tujte políciu na čísle 158. 
- Majte na pamäti, že zástupcovia 

týchto spoločností vykonávajú od-
počty pokiaľ možno z verejne do-
stupného miesta alebo zo spoloč-
ných priestorov v bytových domoch 
a preplatky či nedoplatky nikdy 
neinkasujú v hotovosti  prostredníc-
tvom svojich zamestnancov či iných 
osôb. 
6. Niekto Vám zazvoní pri dverách a 

ponúka na predaj rôzny tovar za vý-
hodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, 
stavebné náradie).  
- Nevpúšťajte neznáme osoby do 

svojich príbytkov, ak máte podozre-
nie, že ide o podvodníkov   kontak-
tujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že tovar, ktorý 

Vám ponúkajú neznáme osoby pria-
mo vo Vašom obydlí za výrazné zľa-
vy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. 
Taktiež môže ísť o podvodníkov, kto-
rí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť 
Vaše úspory alebo iné cennosti.  
VÁŽENÍ SENIORI, AK SA VÁM STA-

NE NIEKTORÁ Z POPÍSANÝCH UDA-
LOSTÍ, BUĎTE VEĽMI OBOZRETNÍ. 
NEVPÚŠŤAJTE NEZNÁME OSOBY 
DO SVOJICH PRÍBYTKOV, NEVYBE-
RAJTE PRED NIMI PENIAZE. SNAŽTE 
SA ZAPAMÄTAŤ SI ČO NAJVIAC IN-
FORMÁCIÍ K POPISU PODOZRIVÝCH 
OSÔB, K MOTOROVÉMU VOZIDLU, 
NA KTOROM SA POHYBOVALI, NAJ-
MÄ EVIDENČNÉ ČÍSLO, TYP A FARBU, 
AKO AJ INÉ INFORMÁCIE, KTORÉ PO-
MÔŽU POLÍCII PRI PÁTRANÍ PO POD-
VODNÍKOCH A ZLODEJOCH,KTORÍ 
SA VÁS SNAŽILI OKLAMAŤ ALEBO 
OKRADNÚŤ.

Tenisový turnaj
Obec Polomka a  komisia pre šport 
a  agroturistiku usporiadali dňa 
6.8.2017 Tenisový turnaj o  pohár 
starostu obce na multifunkčnom 
ihrisku v  športovom areály obce. 
O pohár starostu bojovalo 6 teniso-
vých nadšencov, ktorí sa rozdelili do 
dvoch skupín a z týchto po odohratí 
vzájomných zápasov vznikli dve se-
mifinálové dvojice. V  prvom semifi-
nále Jozef Brozman ml. porazil Pet-
ra Kohúta a  v  tom druhom si Jozef 
Barník poradil s Jozefom Hebeňom. 
Po týchto pekných a  vyrovnaných 
zápasoch nasledoval pekný finálový 
zápas, v ktorom Jozef Barník porazil 
Jozefa Brozmana ml. a po prvý krát 
si domov odniesol pohár pre najlep-
šieho polomského tenistu. Poďako-
vanie zúčastnených opäť patrí Jáno-
vi Maruškinovi za výborný guľáš.

Ľ.H

1. kolo 20. augusta 2017 o 16:00 h.
Polomka – Beňuš

2. kolo 27. augusta 2017 o 16:00 h.
Michalová – Polomka  

3. kolo 03. septembra 2017 o 15:30 h
Polomka – Jasenie 

4. kolo 10. septembra 2017 o 15:30 h
Polomka – Heľpa 

5. kolo 17. septembra 2017 o 12:30 h
Braväcovo „B“ – Polomka 

6. kolo 24. septembra 2017 o 15:00 h
Polomka – Dolná Lehota

7. kolo 01. októbra 2017 o 14:30 h
Pohronská Polhora – Polomka  

8. kolo 08. októbra 2017 o 14:30 h
Polomka – Čierny Balog „B“

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne

VARUJE PRED PODVODNÍKMI 
A ZLODEJMI

Vyžrebovanie 
futbalových zápasov

2. B trieda dospelých – jesenná 
časť súťažného ročníka 
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Polomské novinky


