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Priaznivá jeseň
Regionálna prehliad−
ka folklóru
Akadémia k mesiacu
úcty k starším
Cenník lístkov na
lyž. vlek

Dňa 30.10.2008 sa konalo
zasadnutie Obecného za−
stupiteľstva v Polomke s
nasledovným programom:
1/  Otvorenie
2/  Voľba návrhovej komisie
3/  Správa o výsledkoch vý−
chovno−vzdelávacieho proce−
su na školách v obci
4/  Správa o nelegálnych
skládkach odpadu,  likvidácia,
zber TKO
5/  Prerokovanie plánu zim−
nej údržby miestnych komu−
nikácii
6/  Informácia o príprave na
lyžiarsku sezónu
7/  Informácia o vývoji získa−
vania zdrojov z fondov EÚ
8/  R ô z n e
9/  Interpelácia a diskusia

   Starosta obce pán Lihan
privítal na zasadnutí poslan−
cov obecného zastupiteľstva
a  ostatných prítomných.
   Podľa prezenčnej listiny
konštatoval, že na zasadnutí
obecného zastupiteľstva je
prítomná nadpolovičná väčši−
na poslancov, čím bolo za−
sadnutie uznášania schopné.
   Vedením zápisnice z roko−
vania poveril p. Hebeňovú a
p. Skalošovú, referentky
obecného úradu.
   Za overovateľov správnos−
ti zápisnice z rokovania určil
pána  Jozefa Svetláka a Mi−
lana Šuchaňa.
   Starosta obce predložil na
schválenie program rokova−
nia obecného zastupiteľstva.
Tento  bol všetkými hlasmi

     V tomto období sa ukončí aj rozsiah−
la rekonštrukcia miestneho rozhlasu. Po
jej ukončení budú všetky prijímače v obci
bezdrôtové a vysielanie bude riadené
počítačom. Očakávame aj vyhodnotenie
projektu na rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci. Ak tento projekt nebu−
de úspešný, budeme sa ho snažiť zreali−
zovať prostredníctvom inej výzvy. V me−
siaci november a to 12.11.2008 už bude−
me vedieť víťaza súťaže na komplexnú

76. výročie
Polomskej vzbury

   Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorými vy−
vrcholilo protiexekučné hnutie slovenského ľudu, sa da−
tuje 12. novembra 1932. V tento deň rozhorčení občania
zabránili vykonať exekúciu v prospech bohatého krčmára
zhabaním majetku polomskej vdovy. Exekučných úradní−
kov a ozbrojenú četnícku asistenciu sa snažili vyhnať z
obce. V prestrelke zahynuli J. Piliar z Bacúcha a J. Poho−
relec z Polomky. Ťažko 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 exekútori

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 2008 položením venca k pamätnej tabuli.

Priaznivá jeseň
   Napriek tomu, že kalendár máme obrátený už na mesiaci november, je−
senné počasie nám ešte stále umožňuje vykonávať rôzne zemné a staveb−
né práce. Do konca tohto roka sa má skolaudovať aj nové viacúčelové ihris−
ko na športovom štadióne. Do výstavby tohto osvetleného ihriska pre fut−
bal, tenis, volejbal a basketbal s umelým trávnatým povrchom obec investo−
vala cca 900 tisíc korún. Verejnosti bude dané do užívania na jar budúceho
roku. Tento rok je v pláne ešte dobudovanie kanalizácie na Novej ulici, úprava
ciest po budovaní kanalizácie na uliciach Sama Chalupku, Dimitrovova a
úprava cesty na Ulici Komenského,  osadenie čističky odpadových vôd na
pre potreby lyžiarskeho strediska. Ubytovacia kapacita strediska sa navýši−
la na 40 miest a preto je čistička nevyhnutá pre prevádzku nášho vleku.

rekonštrukciu základnej školy. So zača−
tím stavebných prác sa počíta od jari bu−
dúceho roka. Víťaznú firmu a rozsah prác,
ktoré sa majú v základnej škole vykonať
vám predstavíme v budúcom čísle.
    Na tomto mieste by som vás rád oboz−
námil s postupom výstavby kanalizácie
v tomto roku. Výkopové práce trvali o
niečo dlhšie ako na iných uliciach. Ulica
Sama Chalupku, Nová a Štúrova sa mal
izačať k termínu 1.4.2008. Nakoľko sú−

bežne s kanalizáciou sa mala vykonať
aj pokládka vodovodného potrubia a
vodárenská spoločnosť ešte nemala vy−
bavené stavebné povolenie, tento termín
sa posunul. Po vydaní spomínaného sta−
vebného povolenia sa s výstavbou ka−
nalizácie pokračovalo na Ul. Sama Cha−
lupku, aby sme získali finančné prostried−
ky, pokračovali rokovania s vodárenskou
spoločnosťou o zaradení výstavby vodo−
vodu na Ul. Dimitrovovej, čo sa aj poda−
rilo. Z tohto dôvodu sa po Ul. Sama Cha−
lupku začala budovať kanalizácia na Ul.
Novej. Týmto krokom nastal časový sklz
a v týchto dňoch sa už dokončuje Ul. Di−
mitrovova a je potrebné dokončiť ešte aj
Ulicu Novú. Na spomínaných uliciach sa
vytvorilo 50 nových prípojok a prerábali
sa i niektoré prípojky smerované na iné
ulice. Vytvorilo sa i 10 nových prípojok
na ostatných uliciach v obci na požiada−
nie majiteľov nehnuteľností, čo iste
prispelo ku skvalitneniu života občanov.
Všetky výkopové práce na miestnych
komunikáciách prinášajú so sebou rôz−
ne obmedzenia prejazdnosti a životné−

ho štandardu občanov. Či už je to zvý−
šená hlučnosť, prašnosť alebo naopak
blato na ulici, bez týchto ťažkostí to však
nejde. Ak však medzitým je ešte potreb−
né vykonať stavebné a zemné práce na
iných projektoch a prevádzkach, kde sú
viazané naše mechanizmy a nastáva
spomalenie výkopu, je táto situácia o to
horšia. Preto prosím občanov, ktorých sa

tieto práce najviac dotýkajú, aby preja−
vili trochu trpezlivosti a zhovievavosti nad
obmedzeniami, bez ktorých to jednodu−
cho nejde. Všetky stavebné činnosti v
obci sa robia pre zlepšenie kvality života
našich občanov, životného prostredia a
samozrejme, pre zvýšenie životného
komfortu.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Zasadalo
obecné

zastupiteľstvo
schválený.
   Starosta obce predložil ná−
vrh, aby do návrhovej komi−
sie boli zvolení títo poslanci:
p. František Hereta, Marian
Jagerčík, Dušan Maruškin
   K návrhu neboli žiadne pri−
pomienky a preto bola návr−
hová komisia jednomyseľne
zvolená.
   Správy o výsledkoch vý−
chovno−vzdelávacieho proce−
su na školách v obci predlo−
žili:
za Materskú školu Elena Lun−
terová, za Špeciálnu základ−
nú školu Mgr. Marta Bubelí−
nyová, za Základnú školu
RNDr. Magdaléna Sviteková,
za Základnú umeleckú školu
Mgr. Kokavcová.
   V základnej umeleckej
škole sa zvýšil počet žiakov
najmä vďaka otvoreniu taneč−
ného odboru a stálemu záuj−
mu žiakov o hudobné odbory
najmä bicie. Škola nemá
problémy s rozpočtom. V zá−
kladnej škole je pozornosť
venovaná výučbe cudzích ja−
zykov, vyzdvihnutá je športo−
vá oblasť. Je veľa záškolác−
tva, sedem žiakov neprospe−
lo. Dobré výsledky sa dosiahli
v zbere papiera. Starosta
obce informoval, že podlaha
v telocvični je už funkčná,
provizórne bola opravená.
Budúci týždeň bude  verejné

otváranie obálok na dodáva−
teľa rekonštrukcie základnej
školy. Správanie žiakov v
škole aj mimo školy je stano−
vené vo vnútornom poriadku
školy v ktorom sú zahrnuté aj
postihy vo forme pokarhaní a
znížených známok zo správa−
nia.
   Riaditeľka MŠ informovala
o počte detí 54. Pedagogický
personál sa nemenil. V Špe−
ciálnej základnej škole je pri−
oritou pracovné vyučovanie,
ktoré majú deti najradšej. Vy−
nechávanie vyučovania riešia
tak, že ak deti neprídu do
školy dva dní, idú cez pracov−
nú dobu učiteľky pozrieť pria−
mo domov. Vydávajú detský
časopis a z projektov získali
227 tis. Sk.
   Správa vedúceho úseku
VVS konštatuje nemenný
stav životného prostredia z
dôvodu neustáleho vytvára−
nia nelegálnych skládok. V
súvislosti so zberom a likvi−
dáciou TKO sa vyskytuje aj
problém poruchovosti kuka
vozidla.
    O pripravenosti lyžiarskeho
strediska informoval starosta
obce. Začala sa oprava kotiev,
čistila sa žumpa, na malom vle−
ku je potrebné meniť ložiská na
kladkách dopravného lana, tre−
ba robiť rebrík na vežu.  Zjaz−
dovka je vykosená.  Kapacita
ubytovania s prístelkami je 40.
Je potrebné riešiť situáciu zá−
sobovania strediska z hľadis−
ka dopravy.

Janka Hebeňová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2008

v mesiaci november 2008

Narodení: Kohútová Kamila, Záhradná 6
                Harvan Jozef, Hronská 12
Prihlásení: Hrablayová Iveta, Odbojárov 54
                  Neuzer Dušan, Osloboditeľov 4
                  Neuzer Alex, Osloboditeľov 4
                  Martincová Renáta, Osloboditeľov 4
                  Martinec Mário, Osloboditeľov 4
                  Martincová Michaela, Osloboditeľov 4
Odhlásení: Jagerčík Jaroslav, Kukučinova 5
Zomretí:    Jagerčík Ján, Sama Chalupku 23 − 42 rokov
                  Majerčíková Emília, Nálepkova 42 − 74 rokov
                  Brázová Anna, SNP 88 − 85 rokov
                  Muška Jozef, Komenského 89 − 68 rokov
                  Medveď Ján, Odbojárov 12 − 69 rokov
                  Danielič Ján, Komenského 21 − 51 rokov
Počet obyvateľov k 31.10.2008 − 3056

   Z tohto VZN pre občanov
vyplýva povinnosť na požia−
danie obce poskytnúť pravdi−
vé informácie o nakladaní s
komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpa−
dom a spôsobom jeho likvidá−
cie.
   Táto povinnosť občanov
bude obecným úradom dô−
sledne sledovaná z dôvodu
výskytu mnohých nelegál−
nych skládok odpadu. Poru−
šenie povinnosti vyplývajúce
z VZN bude sa riešiť ako prie−
stupok a môže byť uložená do
výšky 5000,− Sk

IV.
Nakladanie

s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými

odpadmi

1. Zložka komunálnych odpa−
dov je ich časť, ktorú je mož−
né mechanicky oddeliť a za−
radiť ako samostatný druh od−
padu,
2. Za nakladanie s komunál−
nymi odpadmi, ktoré vznikli
na území obce a s drobnými

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%

   V súčasnosti 685 podielov
vlastní 448 podielnikov. Počet
podielov je nemenný od roku
1926, pričom najmenším po−
dielom člena je jeden podiel.
Podiel nemožno ani pri dedič−
skom konaní deliť na zlomky
podielu. Pasienkové spoločen−
stvo prevzal osvoj majetok v
máji 1994 a v októbri 1996 bol
dokončený zoznam nových
vlastníkov ako dedičov po pô−
vodných vlastníkoch. Zoznam
vyhotovil pracovný team spo−
ločenstva. Ak sa o podiel hlá−
sili viacerí dediči, podiel sa pri−
znal jednému z nich. V súbež−
nom konaní boli vyhotovené
čestné prehlásenia vlastníkov,
overené matrikou ObÚ Po−
lomka, v ktorých vlastník podie−
lu uznáva spoluvlastníkov po−
dielu ako ustupujúcich dedičov
zo zákona. Vlastník podpisom
potvrdil povinnosť vyplatiť ustu−
pujúcich dedičov po prevzatí di−
vidend a to podľa pomeru, aký
by patril podľa zákonného de−
denia podľa Občianskeho zá−
konníka. Časté sú prehlásenia
vlastníkov, že nemajú ustupu−
júcich dedičov. U niektorých
vlastníkov prehlásenia chýba−
jú, neboli vrátené, alebo vyho−

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

(oproti zvonici, nad Eurozmrzlinou)

Dňa 8.11.2008 oslávi okrúhle životné jubileum
80 rokov života

Ján Saksa, z Ulice Sama Chalupku 39
V knihe života Tvojho sa
strana osemdesiata dnes otvára,
pripíjame si s Tebou, otec,
perlivým vínom z pohára.
Na Tvoju lásku spomíname
s vďakou a v tichom dojatí:
Kto z nás a kedy otcovi
všetku tú lásku odplatí?!
Iste len Pán Boh dobrotivý
vo svojej veľkej milosti...
A preto nech ťa dlho živí
v šťastí a zdraví, v radosti!

   Všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia a slnečných dní praje dcéra Božena s rodinou.

Saksa Ján, Sama Chalupku 39 − 80 rokov
Bovová Vilma, SNP 110 − 80 rokov
V deň Vašich vzácnych narodenín,
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

Milí oslávenci, prijmite úprimné blahoželania k vášmu
sviatku s prianím všetkého najlepšieho, zdravia a život−
nej spokojnosti.

Blahoželáme

Spoluvlastníctvo podielov
   Každoročne po výplate dividend žiadajú spoluvlastníci
podielov v pozemkovom spoločenstve výplatu alikvotnej
čiastky. Osobou povinnou nie je spoločenstvo, ale vlast−
ník podielu. Dochádza k rodinným sporom, ktoré nie raz
končia rozhodnutím súdu. Zámerom príspevku v obec−
ných novinách je predísť súdnym sporom a nedostatky
riešiť dohodou spoluvlastníkov podielov.

tovené. Treba vedieť, že 197
vlastníkov priznalo práva 288
ustupujúcim dedičom. Vlast−
níkmi podielov sa stali osoby
uvedené v notárskej zápisnici
vyhotovenej Notárskym úra−
dom v Banskej Bystrici
28.10.1996 a na základe tejto
zápisom vkladu na list vlastníc−
tva č. 1469 na Správe katastra
v Brezne. List vlastníctva si
môže každý občan obstarať za
poplatok 100,− Sk.
Príčinou sporov sú nedostatky:
− vlastníkom podielov neboli
vydané kópie čestných prehlá−
sení
− kópie nedostali ani ustupujú−
ci dediči
− vlastník zaprel bratov, sestry,
ako v biblickom príbehu
− vlastník predložil irelevantný
doklad o výhradnom vlastníc−
tve a doklad sa uznal
− vlastník neplní povinnosti
podľa čestného prehlásenia
− noví vlastníci po dedičskom
konaní nerešpektujú spolu−
vlastnícke práva ustupujúcich
vlastníkov, ktorých práva uznal
ich predchodca otec, matka
− nový vlastník sa stáva často
minoritným vlastníkom podie−
lu, napríklad v 1/16, pričom

ustupujúci dedič má pomer 1/
2
− nový vlastník sa nezaujíma o
práva dedičov po zosnulom
ustupujúcom dedičovi
− trieštenie podielu po dedič−
ských konaniach na malé
zlomky
V súčasnosti platný zákon ne−
umožňuje orgánom spoločen−
stva spory riešiť. Kompetentný−
mi sú okresné súdy. Náklad−
ným sporom možno predísť
dohodou o vysporiadaní podie−
lu. Účastníkom sporov treba
poznať hodnotu podielu. Pod−
ľa znaleckého posudku účtov−
ná hodnota jedného podielu
činí 87432,−Sk. Pri možnom
predaji podielu vlastník podie−
lu musí dodržať ustanovenie
zákona o predkupnom práve
spoluvlastníkov.
Doporučené riešenia:
− obmedziť trieštenie podielov
a jednorazovo vyplatiť ustupu−
júcich dedičov podľa ich pome−
ru na vlastníctve, pričom v ka−
tastri netreba vykonať žiadne
úkony
− predať podiel a výnos rozde−
liť, uplatniť predkupné právo,
vykonať zápis v katastri
− dodržiavať povinnosti podľa
čestného prehlásenia
− aktualizovať čestné prehláse−
nia s uvedením nových spolu−
vlastníkov
− dodržiavať Božie prikázanie:
Nepokradneš !

−Ing. Rudolf Galgon,
predseda Pasienkového

spoločenstva Polomka

Neprehliadnite
   Na základe prijatého uznesenia obecného zastupiteľ−
stva zo dňa 30.10.2008 opakovane uverejňujeme výňa−
tok zo VZN č.22/2001 o zbere, zneškodňovaní a prepra−
ve komunálneho odpadu.

stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, zodpo−
vedá obec,
3. Pôvodca komunálnych od−
padov a drobných stavebných
odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchá−
dzať v súlade s týmto vše−
obecne záväzným nariade−
ním obce. Taktiež je povinný:
   a/ zapojiť sa do systému
zberu komunálnych odpadov
v obci,
   b/ užívať zberné nádoby
zodpovedajúce systému zbe−
ru komunálnych odpadov v
obci,
   c/ ukladať komunálne odpa−
dy alebo ich oddelené zložky
a drobné stavebné odpady na
na účely ich zberu na miesta
určené obcou a do zberných
nádob zodpovedajúcich sys−
tému zberu komunálnych od−
padov v obci.
4. Vykonávať zber, prepravu
a zneškodňovanie komunál−
nych odpadov a drobných
stavebných odpadov na úze−
mí obce môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vyko−
návanie tejto činnosti s ob−

cou, ak túto činnosť nezabez−
pečuje obec sama.
   Obec v zmluve podrobne
upraví spôsob a podmienky
zberu, prepravy a zneškodňo−
vania týchto odpadov tak, aby
boli v súlade s platnými
programom odpadového hos−
podárstva obce a s týmto vše−
obecne záväzným nariade−
ním,
5. Kto nakladá na území obce
s komunálnymi odpadmi ale−
bo s drobnými stavebnými
odpadmi bez uzatvorenia
zmluvy na túto činnosť s ob−
cou a neuzatvorí zmluvu pod−
ľa § 39 ods. 8 zákona do kon−
ca roku 2001, nemôže po
tomto termíne túto činnosť
ďalej na území obce vykoná−
vať.
6. Obec pre plnenie povinnos−
ti podľa § 19 ods. 1 ods. g/ a
h/ Zákona je oprávnená po−
žadovať od držiteľa komunál−
neho odpadu a od držiteľa
drobného stavebného odpa−
du alebo od toho, kto nakla−
dá s komunálnymi odpadmi
alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, po−
trebné informácie.
7. Držiteľ komunálneho odpa−
du a držiteľ drobného staveb−
ného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnym odpa−
dom alebo s drobnými sta−

(Dokonč. na str. 4)
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   Regionálna prehliadka
folklórnych skupín pod názvom
Nositelia tradícií sa uskutočni−
la v októbri v obci Bacúch. Zú−
častnili sa aj naše Brezinky.
Keďže táto prehliadka bola

    Posedenie otvoril pán
starosta obce Ing. Ján Li−
han. Príjemne nás privítala
pani Diana Ďurčenková a
predseda Jednoty dôchod−
cov pán František Hrablay.
Naše milé detičky zo základ−
nej školy pod vedením pani
učiteľky Orovčíkovej a Lati−
nákovej pripravili milý a ve−
selý program plný básničiek,
pesničiek a hraného pásma.
Celé príjemné popoludnie
nás sprevádzal hudbou pán
Vojtko. Pracovníčky obecné−
ho úradu nám prichystali ob−
čerstvenie a veľmi šikovne
nás obslúžili aj milým slo−
vom a úsmevom nás poteši−

   V nedeľu dňa 25.10.2008 sa uskutočnila školská akadémia pri príležitosti mesiaca úcty k
starším. Prostredníctvom kultúrneho programu sme chceli vyjadriť poďakovanie našim rodi−
čom a starým rodičom za ich starostlivosť, lásku a prácu.
   V úvode odznela pieseň v podaní žiakov našej školy a Dagmar Cesnaková zarecitovala
báseň.
   V programe sa striedali piesne v podaní A. Ševca, hra na hudobných nástrojoch, tanec
žiakov 2.A triedy, scénka žiakov 4. ročníka  či krátka reklamná vložka žiakov 5.A , ako aj
poetické básne. Celú akadémiu viedli naše nádejné moderátorky V. Černáková a M. Maruški−
nová − žiačky 9. ročníkov.
   Veríme, že sme svojím vystúpením spríjemnili našim blízkym , ako aj ostatným prítomným
nedeľné popoludnie.

V. Černáková

Regionálna prehliadka
Nositelia tradícií

súťažná a išlo o postup na kraj−
skú prehliadku, tréma, napätie
a očakávania ako to všetko
dopadne boli isto na mieste.
Prihlásené boli nasledovné
súbory : Fsk Kýčera, Fsk Vy−

soká, Fsk Čierťaž, Fsk Priecho−
ďan, Fsk Debnár, Fsk Heľpan,
Fsk Brezinky. Podujatie malo
za cieľ predstaviť výsledky prá−
ce folklórnych skupín smerujú−
ce k oživovaniu miestnych tra−

dícií a k ich opätovnému uvá−
dzaniu do života dedinského
spoločenstva.
   Zároveň sa snaží podnietiť
dedinské folklórne skupiny k
vyhľadávaniu a rekonštruova−
niu neznámych, alebo menej
známych folklórnych tradícií a
k ich tvorivému spracovaniu do
scénických výstupov. Chvíle
čakania na verdikt poroty prí−
tomným spríjemnila seniorská
spevácka skupina z Bacúcha.
   Z regionálnej prehliadky
folklórnych skupín konanej dňa
11.10.2008 v Bacúchu postu−
pujú na krajskú prehliadku No−
sitelia tradící do Čierneho Ba−
logu 22.11.2008  tieto kolektí−

vy z okr. B.Bystrica a Brezno:
FSk Kýčera z Balogu, FSk Bre−
zinky z Polomky, FSk Priecho−
ďan z Priechoda, FSk Čierťaž
z Nemeckej
   Po skončení prehliadky sa
vedúci FSk presunuli do Bra−
väcova, kde sa uskutočnil se−
minár pre vedúcich skupín, kto−
rý bol zameraný na výstavbu
programového bloku a pokra−
čoval až do nasledujúceho
dňa.
   Touto cestou všetkých sr−
dečne pozývame povzbudiť
naše Brezinky na krajskej pre−
hliadke v Čiernom Balogu 22.
novembra 2008

D.Ď

Akadémia k mesiacu
úcty k starším

Mesiac úcty k starším
   Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v Polomke konalo príjemné posedenie pre
dôchodcov. V piatok 24. októbra bol pre nich v Bumbarase pripravený zaujímavý
program. Dôchodcovia z Polomky sa vyjadrili, že takéto chvíle v spoločnosti obohate−
né krásnym kultúrnym programom im pomáhajú zabudnúť na každodenné starosti a už
teraz sa tešia na podobné podujatie. A práve pre to by sme si mali uvedomiť, že nielen
v mesiaci október by sme mali prejavovať úctu k starším, ale počas celého roka im
dávať najavo, že nám na nich veľmi záleží.

li. Po slávnostnom prípitku
sa rozvírila živá rozprava
medzi dôchodcami a pred−
staviteľmi obce. Všetkým,
ktorí sa podieľali na prípra−
ve posedenia patrí veľké po−
ďakovanie. Bolo to krásne
popoludnie, ktoré splni lo
všetky túžby a očakávania k
spokojnosti všetkých prítom−
ných.

   Pomáhať iným, pomáhať
si navzájom, je hádam naj−
krajšia vlastnosť, ktorú do−
stáva človek do vienka už
pri narodení. Nájdite si čas
na vľúdne slovo, úsmev,
lásku a úprimnosť. Preukáž−
me im našu lásku. Ďakuje−
me Vám.

Mária Horváthová
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Majstrovstvá obce v cyklokrose
8.10.2008

Kategória 3,4 ročník chlapci
1. Andrej Tomčík  4.B
2. Martin Rosina    4.A
3. Jozef Šuchaň     3.A
Kategória 5,6 ročník chlapci
1. Jaro Rolko            5.B
2. Marek Harvanka   5.B
3. Filip Vojtko          6.A
Kategória 3,4 ročník dievčatá
1. Michaela Martincová   6.A
2. Radka Piliarová           6.A
3. Nikola Nemčoková     6.A
Kategória 7 − 9 ročník chlapci
1. Patrik Kubuš      9.B

Majstrovstvá obce
a majstrovstvá Horehronia

   Ani tento rok nebol výnimkou a v jesennom období 8. a 9.
októbra sa uskutočnili Majstrovstvá obce v cyklokrose a Maj−
strovstvá Horehronia v cezpoľnom behu. Snažili sa všetci prete−
kári, 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. Maroš Predajňa  9.A
3. Matúš Jambrich  7.A
Kategória 7 − 9 ročník dievčatá
1. Lucia Skalošová   8.A
2. Silvia Šuchaňová  8.A

Majstrovstvá Horehronia
v cezpoľnom behu

Kategória: mladšie žiačky ( 820 m)
1. Martina Bodnáriková  Polomka
2. Dáša Fašková              Beňuš
3. Radka Piliarová           Polomka
Kategória: mladší žiaci ( 820 m)
1. Filip Vojtko            Polomka
2. Šimon Haraburda   Polomka
3. Ján Jambrich          Telgárt

              Hlavná sezóna                Vedľajšia sezóna
Druh lístka Dospelí: Deti: Dospelí: Deti:
Jednojazdový 60,− Sk    2,− € 30,− Sk    1,− € 50,− Sk    1,66 € 30,− Sk    1,− €
10 jázd 275,− Sk  9,− € 196,− Sk  6,50 € 230,− Sk  7,63 € 150,− Sk  4,98 €

1 hod. mimo interval 150,− Sk  5,− € 105,− Sk  3,50 € 100,− Sk  3,32 € 80,− Sk  2,66 €

2 hod. mimo interval 230,− Sk  7,50 € 166,− Sk  5,50 € 160,− Sk  5,31 € 110,− Sk  3,65 €

3 hod. mimo interval 275,− Sk  9,− € 196,− Sk  6,50 € 220,− Sk  7,30 € 150,− Sk  4,98 €

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

09:00−12:30 275,− Sk  9,− € 196,− Sk  6,50 € 200,− Sk  6,64 € 150,− Sk  4,98 €

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

Celodenný 420,− Sk  14,− € 300,− Sk  9,96 € 300,− Sk  9,96 € 210,− Sk  6,97 €

2 dňový 790,− Sk  26,− € 575,− Sk  19,− €
3 dňový 1115,− Sk  37,− € 785,− Sk  26,− €
4 dňový 1360,− Sk  45,− € 935,− Sk  31,− €
5 dňový 1660,− Sk  55,− € 1115,− Sk 37,− €
6 dňový 1928,− Sk  64,− € 1295,− Sk 43,− €
7 dňový 2200,− Sk  73,− € 1505,− Sk 50,− €
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 300,− Sk (11,− €) deti 200,− 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

Kategória: staršie žiačky ( 820 m)
1. Lucia Skalošová     Polomka
2. Silvia Šuchaňová   Polomka
3. Katarína Pôbišová  Beňuš

Kategória: starší žiaci ( 1230 m)
1. Peter Dubašák       Telgárt
2. Patrik Hulman       Beňuš
3. Jozef Martinec       Heľpa

vebnými odpadmi na území
obce, je povinný na vyžiada−
nie obce poskytnúť pravdivé
a úplné informácie súvisiace
s nakladaním a s komunálny−
mi odpadmi a s drobnými sta−
vebnými odpadmi.

IX.
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten,
kto

a/ zneškodní odpad alebo
zhodnotí odpad v rozpore s
týmto VZN (§18 ods. 3 písm.
b/ zákona),
b/ uloží odpad na iné miesto,
než na miesto určené obcou
v tomto VZN (§ 18 ods. 3
písm. a/  a § 39 ods. 5 písm.
c/ zákona),
c/ nesplní oznamovaciu po−
vinnosť podľa č. III. Ods. 10
tohto VZN (§ 18 ods. záko−
na),
d/ neposkytne obcou poža−

Neprehliadnite dované údaje podľa tohto
VZN ( § 39 ods. 9 zákona)
2. Za priestupok podľa odse−
ku 1 písm. a/ až d/ možno
uložiť pokutu do 5000 Sk.
3. Priestupky podľa odseku
1 písm. a/ až d/ prejednáva
obec a výnosy z pokút ulo−
žených za priestupky sú príj−
mom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejed−
návanie sa vzťahujú vše−
obecné predpisy o prejedná−
vaní priestupkov (zák. č. 372/
1990 Zb. v platnom znení),
ak tento zákon neustanovu−
je inak.

Firma Rettenmeier
Polomka Timber,

so súhlasom firmy Povodie Hrona
umiestňuje prekážky

na prejazde po poľnej ceste
medzi Hronom a firmou
Rettenmeier za účelom

ochrany hrádze.
Ing. Anton Minárik

(Dokonč. zo str. 2)

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

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


