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Nelegálne skládky 
odpadu
Prišlo poštou
Veselo i vážne s Bre-
zinkami
Futbalom proti rasizmu
Roztancovaný deň

Zasadalo obecné zastupiteľstvo   Začiatok revolučných udalostí 
v Polomke, ktorými vyvrcholilo 
protiexekučné hnutie sloven-
ského ľudu, sa 
datuje 12. novem-
bra 1932. V tento 
deň rozhorčení 
občania zabránili 
vykonať exekúciu 
v prospech bo-
hatého krčmára 
zhabaním majetku polomskej 
vdovy. Exekučných úradníkov a 
ozbrojenú četnícku asistenciu sa 

Reštaurácia Bučnik 
prijme do zamestnania 
počas lyžiarskej sezó-
ny 2016/2017 kuchára/
kuchárku, čašníka/čaš-
níčku.

Požiadavky:
flexibilata, vyučený 

v odbore
Info: 0910 954 639

Úsek VVS Obce Po-
lomka oznamuje obča-
nom, že 21.11.2016 – 
pondelok sa uskutoční 
zber elektroniky. Žiada-
me občanov, aby všetky 
elektrospotrebiče – bielu 
a čiernu techniku, malé 
kuchynské spotrebiče a 
elektronáradie vyložili v 
deň zberu pred brány.

   Jedného dňa nám pani učiteľka oznámila, že si urobíme Halloween 
spolu s nocou v knižnici a budeme spať v škole. Od toho okamihu sme 
sa na ten deň tešili: „Už len aby to bolo!“ hovorili sme si.
   Keď prišiel ten deň, vôbec sme netušili, čo sa bude diať. Zo začiatku 
sme sa aj báli, ale potom nás to prešlo. Pani učiteľky nás pekne privítali 
a povedali nám, že nás rozdelia do skupín a zadajú nám nejaké aktivity. 
Jednou z nich boli aj piškótové múmie, ktoré sme jedli, keď sme spievali 
halloweensku pesničku „Hello, it‘sHalloween“ a čítali rozprávku. Dru-
há aktivita bola vydlabávanie a vyrezávanie tekvíc. V celej kuchynke 
prevládala vôňa z výrezkov tekvíc. Treťou aktivitou bolo nafarbovanie 
konárov zo stromov a robenie netopierov z podložky z vajíčok, z čoho 
potom vznikla dekorácie na Halloween. Aktivity, ktoré nám pani učiteľky 
pripravili, nás veľmi bavili. Piškóty sme namáčali do čokolády a ozdobili 
sme cukrovou polevou. Všetkým to chutilo. Potom sme išli do školské-
ho klubu a postupne po skupinkách sme chodili po škole s baterkami a 
hľadali indície napísané anglickým jazykom. Všetko sme úspešne zvlá-
dli a dostali za to sladkú odmenu.Na konci dňa sme si pozreli rozprávku 
na dobrú noc a z tekvíc sme si urobili lampičky. Prišlo ráno a nikomu sa 
nechcelo vstávať. Ale bol čas odísť. Zbalili sme sa, vyšli von a každý už 
išiel svojou cestou späť domov. Bolo nám tam veľmi dobre.
   Pani učiteľke Černákovej a Vojtkovej ďakujeme za super program a 
veríme, že v nás dlho zostanú krásne spomienky na halloweensku noc 
(z angl. slova - hallow - posvätiť, uctievať).

Veronika Bodáková, 6.A

84. výročie
Polomskej

vzbury

snažili vyhnať z obce. V prestrel-
ke zahynuli J. Piliar z Bacúcha a 
J.Pohorelec z Polomky. Ťažko 

ranený bol J.Kotrč-
ka z Polomky.
   Tieto udalosti a 
obete na životoch 
sme si spolu so 
žiakmi a pedagóg-
mi základnej školy 
uctili položením 

venca pri pamätnej tabuli na kul-
túrnom dome.

D.Ď

HALLOWEENSKA NOC

(Pokrač na str. 2)

Zimná údržba
miestnych komunikácií

Zber
elektroniky

Pracovná
ponuka

   Poslanci Obecného zastupi-
teľstva sa zišli 27.10.2016 na 
svojom riadnom zasadnutí.
   Ospravedlnení: doc. Ing. Ja-
roslav Varecha, PhD., Ing. Vla-
dimír Hrablay, Roman Bešina.
   Starosta obce pán Lihan pri-
vítal na zasadnutí poslancov 
obecného zastupiteľstva a 
ostatných prítomných. Podľa 
prezenčnej listiny konštatoval, 
že na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva je prítomná nad-
polovičná väčšina poslancov, 
čím bolo zasadnutie uznáša-
nia schopné. Vedením zápis-
nice z rokovania poveril Janku 
Hebeňovú a Dianu Ďurčenko-
vú, referentky obecného  úra-
du. Za overovateľov správnos-
ti zápisnice z rokovania určil 
Romana Kohúta a Mgr. Ivanu 
Šándorovú. 
   Starosta obce predložil na 
schválenie program rokova-
nia obecného zastupiteľstva. 
Program bol všetkými hlas-
mi schválený. Starosta obce 
predložil návrh, aby do návr-
hovej komisie boli zvolení po-
slanci: Ing. Marián Jagerčík, 
Mgr. František Hereta, Dušan 
Muška. K návrhu neboli žiad-
ne pripomienky a návrhová 
komisia bola jednomyseľne 

   Poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci úseku VVS sa s blí-
žiacou zimnou sezónou okrem iných problémov každoročne zaobe-
rajú aj údržbou miestnych komunikácií. Je to komplex opatrení, ktorý 
v sebe zahŕňa množstvo pripadnutého snehu, použité mechanizmy 
na pluhovanie, posypový materiál, prioritu pluhovania ulíc ako aj frek-
venciu a ľudské zdroje. Aby nás zima neprekvapila, v dostatočnom 
časovom predstihu sa táto téma rieši aj na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva. Môžeme mať ten najlepší harmonogram a plán, výkonnú 
techniku, keď zlyhá ľudský faktor. Zo skúseností z ostatných rokov 
vieme, že občania vyžadujú promptnú reakciu na snehové zrážky vo 
forme urýchleného pluhovania miestnych komunikácií. Požiadavka 
je to iste oprávnená. Narážame však na množstvo prekážok, ktoré 
nám do cesty (obrazne i doslovne) kladú samotní naši občania. V 
prvom rade sú to motorové vozidlá zaparkované pred bránami. Ak 
nie je priestor dostatočne široký stoja aj na ceste. Toto konanie je v 
rozpore s platným VZN o parkovaní motorových vozidiel na verejných 
priestranstvách a na parkoviskách č.63/2016, ktoré pojednáva o tom 
ako správne zaparkovať motorové vozidlo v našej obci. Žiaľ, občania 
toto VZN nerešpektujú a tak môžu vzniknúť problémové situácie na 
miestnych komunikáciách najmä v zime. Pluhovacie vozidlo ich musí 
obchádzať, čo bráni kvalitnému odhrnutiu snehu a zároveň je tu re-
álna hrozba vzniku škody značného rozsahu na motorovom vozidle, 
ktorú však v prípade poškodenia motorového vozidla znáša jeho ma-
jiteľ. Zároveň sa stretávame aj s tendenciou našich občanov, stavať si 
v blízkosti krajnice cesty rôzne či už dekoratívne alebo účelné pred-
mety, skalky, plôtiky, záhradky alebo obrubníky. Tieto veci taktiež brá-
nia plynulej údržbe ciest a napomáhajú vznikom škôd. Vyzývame teda 
občanov, aby svojim zodpovedným prístupom k zimnej údržbe ciest, 
rešpektovaní pravidiel počas zimnej údržby, odstránením prekážok na 
krajniciach ciest dopomohli k čo najdôkladnejšiemu vypluhovaniu aj 
ich ulice. Predídeme tak nepríjemným konfliktom a nedorozumeniam. 

Marián Kán, vedúci úseku VVS

zvolená.
   Správu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva a 
kontrolnej činnosti predložil 
hlavný kontrolór obce Ing. Jo-
zef Svetlák. Poslanci správu 
zobrali na vedomie.
   Správy o výsledkoch  vý-
chovno-vzdelávacieho proce-
su na školách v obci predlo-
žili riaditeľky SZUŠ, MŠ, ŠZŠ 
a ZŠ. Riaditeľky Mgr. Stani-
slava Skladaná, Elena Lun-
terová, Ing. Anna Švidraňová  
ospravedlnili svoju neúčasť na 
zasadnutí OZ. Riaditeľka ZŠ 
RNDr. Magdaléna Sviteková 
odpovedala na otázky poslan-
cov týkajúcich sa výsledkov 
monitoru deviatakov, vzdelá-
vacích výsledkov z matemati-
ky, fyziky a slovenského jazy-
ka. Zhodnotili nízku motiváciu 
žiakov dosahovať lepšie vý-
sledky, nakoľko budú bez pre-
kážok prijatí na stredné školy. 
   V bode Správa o nelegálnych 
skládkach odpadu, likvidácia, 
zber TKO starosta na úvod 
informoval poslancov, že sme 
podali žiadosť na environmen-
tálny fond na nelegálnu sklád-
ku v Dolinke. Túto skládku 
sme museli nahlásiť na Okres-
ný úrad ŽP. Pracovníci prišli 

pozrieť a následne dali podnet 
na trestné stíhanie. Taký je po-
stup, aby sme mohli žiadať o 
finančné prostriedky. Chcem 
povedať, že sa nám podarilo 
získať 58 000 €. Spolufinanco-
vanie obce je 3 052 €. Skládka 
sa bude likvidovať. V prípade, 
že sa zistí páchateľ, peniaze 
sa musia vrátiť. Celkove bolo 
neúspešných 330 žiadostí. Nie 
je to vôbec jednoduché, do-
stať peniaze z environfondu. 
Žiadosti sa bežne podávajú 
do 31 októbra pre nasledujúci 
kalendárny rok t.j na rok 2017. 
My sme teraz znova podali 
žiadosť na vodovod v Hámre a 
žiadame o 198 000 €. Obecné 
zastupiteľstvo zobralo na ve-
domie  správu o nelegálnych 
skládkach odpadu, likvidácií a 
zbere TKO.
   Počas rokovania o pláne 
zimnej údržby sa poslanci 
zaoberali spôsobom a harmo-
nogramom pluhovania a po-
sypu miestnych komunikácií a 
chodníkov. Tu stále platí VZN 
č.49/2012 §10 podľa ktorého 
za odpratávanie snehu a ľadu 
na chodníkoch zodpovedajú 
vlastníci priľahlých nehnuteľ-
ností, či sa už jedná o obec, 



Všetko sa stratilo, len stopy jeho lásky 
a spomienky na jeho dobré srdce zostali.
Odišlo srdce milujúce, odišli ruky pracujúce.
Prázdny a smutný je náš dom,
Otecko drahý, veľmi nám chýbaš v ňom.
Nový však domov Ty už máš,
kde budeš navždy spočívať.
Za Tvoju nesmierne láskavú dobrotu,
my Ti už iné nemôžeme dať, len tichú modlitbu,
s láskou a úctou na Teba spomínať.
Aj keď už nie si medzi nami,
v srdciach našich si stále s nami.
Dňa 1. novembra uplynul najťažší a najsmutnejší rok v našom živote,
keď odišiel do večnosti náš milovaný

Vladimír Skaloš
S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka,
syn Martin s rodinou, ostatná rodina a priatelia.

...
Keď zomrie mama, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak mama vedel mať rád.
Dňa 8. novembra uplynulo päť smutných rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná

Emília Šandorová
S láskou a úctou spomína manžel,

dcéry Anna a Božena s rodinami,
syn Jozef s rodinou a brat Štefan s rodinou

...
Doznel tlmený akord života,
stíchla tichučká pieseň.
Hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Nezomrel. Spí, má len sen.
Je krásny, sníva sa mu o tých,
ktorých miloval a ktorí milovali jeho.
Dňa 14. novembra sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho drahého

Jána Kubašiaka
S láskou a bolesťou spomína mama, manželka,

synovia Adrián a Ján, dcéra Ivanka, sestry Mária a Katarína,
brat Juraj s rodinami, svokrovci, rodina Bučková, priatelia a známi.

SPOMÍNAME
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v mesiaci november

INZERCIA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2016

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč. zo str. 1)

V zmysle zákona o Ochrane osobných údajov a ich zverejňovaní 
budeme v spoločenskej kronike uvádzať iba počty občanov 
narodených, prihlásených, odhlásených a zomretých. 
 Narodení: 6
 Prihlásení:  4
 Odhlásení: 2
 Zomretí:  3
Počet obyvateľov k 30.10.2016 - 2962

Emília Liptáková 80 r.
Helena Dupáková 94 r.

Nech Vám šťastie s láskou svieti, nech Vám žičí osud Váš.
Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám pri vašom 
jubileu zaželať.

   Nelegálne skládky – nemali 
by vôbec vznikať! Naša obec 
zabezpečuje pravidelne sepa-
rovaný zber ( približne každé 
tri týždne), veľkoobjemový zber 
(2 krát ročne) zber elektroniky 
(2krát ročne), zber TKO (každé 
3 týždne), občania našej obce 
aj napriek tomu vytvárajú nele-
gálne skládky odpadu. Takéto 
skládky odpadu nám vznikli 
najmä v dolinách v okolí obce, 
ako aj v blízkosti štátnej cesty 
I/66. Nelegálne skládky nám 
vznikajú najmä zo stavebných 
odpadov – 85%, 15% z odpa-
dov ktoré separujeme a zbie-
rame. 
   V jarných mesiacoch sme  
zlikvidovali rozsiahlu nelegálnu 
skládku na Ul. Hronská (staré 
ihrisko.) Toto miesto pravidelne 
využívajú naši rómski spoluob-
čania na ,,uskladnenie´´ rôzne-
ho druhu odpadu, ako aj okolie 
Hrona. Stalo sa už pravidlom, 
že raz do mesiaca sa tieto 
skládky triedia a likvidujú, aby 
obec nedostala pokuty od život-
ného prostredia, či od Povodia 
Hrona. Na likvidáciu a triedenie 

   Dňa 27. 10. 2016 sme obdržali list adresovaný Obecnému zastupiteľ-
stvu v Polomke. List nie je podpísaný. Zverejňujeme ho v plnom znení:
   My, občania Polomky žiadame Obecné zastupiteľstvo v Polomke o zruše-
nie hracích automatov v pohostinstvách a zabrániť otvoreniu herní v našej 
obci, pretože je tu čoraz viac hráčov, ktorým hazard ničí rodiny a životy. 
Prichádzajú nielen o majetok, ale deti o otca a matky o synov. Hostince 
takto profitujú z ľudského nešťastia. Je to hazard, ktorý ničí človeka, hlavne 
mladých ľudí. Stávajú sa závislými. Ani v jednej obci nie je toľko hracích 
automatov ako v našej. Hazardné hry obmedzujú veľké mestá a postupne 
herne zanikajú. Obmedzenie hazardu je celosvetový trend. Potrebujeme 
v našej obci takýto druh podnikania? Žiadame obecné zastupiteľstvo, aby 
v našej obci nebolo možné prevádzkovať hracie automaty. Dosiahli to iné 
obce a mestá, dosiahneme to aj my? 

...
   Chápeme, že téma hazardných hier a akýchkoľvek závislostí je veľmi vážna 
a ich dopad na rodiny závislých je veľmi negatívny. Pisateľom listu však mô-
žeme doporučiť legislatívny postup v tejto veci. Je potrebné, aby pisatelia listu 
na túto tému zorganizovali petíciu a vyzbierali od občanov čo najviac podpisov. 
Následne je nutné petíciu doručiť na obecný úrad a obecné zastupiteľstvo sa 
bude ňou zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.                                      rr

A-ŠPORT OD Jednota 
Brezno ponúka športové aj 
elegantné oblečenie veľkosť 
XS-3XL, obuv číslo 36-48.

Kupón na zľavu

13% platí do

28.11.2016

Nelegálne skládky odpadu
a ich likvidácia

obec využíva aktivačných pra-
covníkov pracujúcich na men-
ších obecných službách býva-
júcich na Ul. Hronská.
   Rozsiahla nelegálna sklád-
ka bola nahlásená na životné 
prostredie-vytvorili ju naši róm-
ski spoluobčania, nachádza sa 
nad obytnou časťou Ul.Hron-
skej( nad Dolinkou). Po ob-
hliadke tejto skládky s pracov-
níkmi ŽP sa odhadlo cca 500 
ton odpadu! Likvidácia skládky 
bude hradená cez projekt Mi-
nisterstva životného prostredia.
    Nelegálne skládky aj keď už 
v menšom rozsahu ako po mi-
nulé roky, boli a pravidelne sú 
likvidované na Ulici Odbojárov 
(za cintorínom).
   Zber TKO je zabezpečený 
firmou  Brantner Gemer s.r.o 
- pravidelne každé tri týždne v 
pondelok. Obec Polomka s.r.o 
v rámci veľkoobjemového od-
padu a vytriedenia separova-
ného odpadu ešte uložila na 
skládku Sekológ niekoľko ton 
odpadu.
   Separovaný zber zabezpeču-
je firma Obec Polomka s.r.o. je 

cca každé 3 týždne .
   Vyseparovaný odpad sa ďa-
lej odovzdáva na spracovanie-
Plasty, papier, sklo, kovy-ENVI-
PAK, a.s.Bratislava.-Zmluvný 
partner od 01.07.2016
   Elektronika – Elektro recyk-
ling Banská Bystrica. 
   TKO sa uskladňuje na sklád-
kach firmy Brantner Gemer 
s.r.o. 
   Veľkoobjemový zber-odvoz a  
uskladnenie na skládke Seko-
lóg Brezno.
   Stavebný odpad - odvoz a 
uskladnenie na skládke Seko-
lóg Brezno

Z. Piliarová – úsek VVS

Prišlo poštou

právnické osoby alebo fyzické 
osoby teda občanov. Oni zod-
povedajú aj za prípadný úraz 
a od nich si poškodený môže 
vymáhať náhradu škody. Toto 
je úloha aj pre poslancov, aby 
to občanom vysvetlili.  
   Informáciu o príprave na 
lyžiarsku sezónu predložil 
starosta obce.Je potrebné 
vykonať defektoskopiu lana, 
ktorá platí na dva roky. Naj-
skorší termín objednávky bol 
4. november. Skôr sa nedalo. 
Na veľkom vleku sú na lane 
nálezy, takže je možné že bu-
deme musieť meniť lano. Lano 
bolo naposledy menené v roku 
2006. v tomto bode sa poslan-

ci zaoberali aj cenou lyžiar-
skych lístkov a reštauračných 
služieb. Po prvotnej diskusii je 
potrebné zvolať dozornú radu. 
Obecné zastupiteľstvo odvo-
lalo MUDr. Dušana Maruškina 
z rady školy pri ZŠ, ktorého 
delegovalo obecné zastupiteľ-
stvo a schválilo zástupcu do 
školskej rady pri ZŠ za obec-
né zastupiteľstvo p. Romana 
Kohúta
   Obecné zastupiteľstvo 
schválilo spolufinancovanie  
projektu s názvom „Zacho-
vanie a prezentácia kultúr-
nych a prírodných hodnôt v 
Nezsi a Polomke“, podávaný 
do programu spolupráce IN-
TERREG V-A SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA-MAĎARSKO 
PO1 – PRÍRODA A KULTÚ-
RA  a to vo výške 5% z celko-
vých nákladov t. j. 32 381,-€.  
Celkové náklady projektu sú  
647 619,79,-€. 
   Obecné zastupiteľstvo 
schválilo prebytočný majetok  
- požiarne vozidlo KAROSA a 
predaj požiarneho vozidla KA-
ROSA za cenu 1,- €. 
   V diskusii sa poslanci zaobe-
rali kúpou nehnuteľnosti a od-
predajom obecných pozemkov 
a nevyhnutnou opravou budo-
vy ČOV.
   Starosta obce pán Lihan po-
ďakoval prítomným za účasť a 
zasadnutie obecného zastupi-
teľstva ukončil.
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   Október je mesiac, kedy sa každoročne koná popoludnie venované starším spoluobča-
nom. Tento rok sa konalo 21.10. Poďakovanie patrí zamestnancom obecného úradu za 
prípravu tohto podujatia. Ďakujeme starostovi obce Ing. Jánovi Lihanovi za milé privítanie 
a taktiež za láskavé slová duchovnému otcovi Michalovi Jenčovi, ktorému za ne zo srdca 
ďakujeme. Zlatým klincom stretnutia bol kultúrny program, v ktorom nás naše deti zo 
základnejškoly potešili spevom. Na záver by som chcela vyjadriť moje osobné prianie, 
aby sme sa všetci pri dobrom zdraví takto stretli aj o rok. Za tieto krásne chvíle, ktoré sme 
takto spolu prežili srdečne ďakujeme.

M. Bolfová

   V tento jesenný pochmúrny čas nás naše 
Brezinky už tretí rok zvyknú potešiť víken-
dovým program. Tento rok si na sobotu 12. 
novembra pripravili program s hosťami – Bo-
báňovcami z Terchovej. Po programe nasle-
dovala škola tanca s Veronikou Horváthovou 
a Marekom Turčinom. Kto chcel, mohol sa 
naučiť koleso z Polomky, čardáš zo Zvo-
lenskej Slatiny a starosvetský čardáš z Ter-
chovej. V nedeľu doobeda v tvorivej dielni 
s Milošom Bobáňom účastníci spoločne 

odprezentovalisvojenové cifričky v progra-
me. Poobede zorganizovali III. Ročník pre-
hliadky ľudových hudieb. Účinkovali v ňom 
ľudové hudby z Detvy, Prešova, Čierneho 
Balogu, Polomky a Slovak Tango. Víkend s 
Brezinkami veselo i vážne plný hudby, tanca 
a spevu sa naozaj vydaril. Ponúkame vám z 
neho zopár fotografií. Podrobnejšiu reportáž 
si budete môcť prečítať v budúcom čísle Po-
lomských noviniek.

D.Ď

Október
- mesiac úcty k starším

Veselo i vážne s Brezinkami
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   Komisia pre šport a agroturistiku pri OÚ Polomka pozýva občanov na volejbalový turnaj o 
putovný pohár starostu obce pri príležitosti 84. výročia Polomskej vzbury, ktorý sa uskutoční 
dňa 19. novembra 2016 o 10.00 hod. v telocvični základnej školy. 
   Tešíme sa, že prídete povzbudiť domácich hráčov ako aj hráčov susedných obcí z Bacú-
cha, Závadky nad Hronom a Pohorelej.

   Dňa 13.10.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili už 6. ročníka 
futbalového turnaja pod názvom Futbalom proti rasizmu.
   Družstvo tvorili žiaci: Adrián Berki 9. A, Adam Šturlajter 9. A, 

Marcel Móc 9. A, Tadeáš Horváth 9. A, Gabriel Bukovina 8. A, 
Adam Markus 7. A.
   Naši obsadili 1. miesto!!! Vyhlasovateľom bola Medzinárod-
ná futbalová organizácia FARE. Súťaž bola pre starších žiakov 
ZŠ 5. - 9. ročníka. Súťažné družstvá tvorili žiaci 4+1, v ktorých 
sa nachádzali najmenej dvaja rómski chlapci. Usporiadateľom 
bola ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom. Súčasťou turnaja bol i 
plagát na spomenutú tému, ktorý si žiaci vyrobili vlastnoručne a 
priniesli ho so sebou.                                              ZŠ Polomka

   Naši futbalisti ukončili v októbri jesennú časť sezóny 2016/2017. Družstvo dospelých prevzal 
od leta nový tréner Mgr. Peter Kováč. To, že to bol správny krok, sa ukazovalo už na trénin-
goch, na ktorých sa zúčastňovalo oproti minulých rokov veľký počet futbalistov. Za krátky čas, 
ktorý tu je ako tréner, zmenil herný štýl a na predvedenú hru sa dá pozerať. Ďalšie pozitívum 
je to, že futbal na Polomke hráva čoraz viac Polomčanov. K úplnej spokojnosti nám chýbalo 
častejšie premieňanie gólových príležitosti, ktoré by nám zabezpečili vyšší bodový zisk. Ak 
ale tento mladý tím bude naďalej pokračovať v tomto trende, tak veríme, že lepšie výsledky 
sa dostavia. V súťaži máme prihlásené aj družstvo prípravky, ktoré hráva svoje majstrovské 
stretnutia turnajovým spôsobom. Prípravka trénuje tiež pod vedením Mgr. Petra Kováča a na 
jeseň odohrala 12 zápasov. Výsledky si môže nájsť na internetovej stránke www.futbalnet.
sk. Za finančnú podporu by sme chceli poďakovať Obci Polomka, Urbársko pozemkovému 
spoločenstvu Polomka, Pasienkovému pozemkovému spoločenstvu Polomka a všetkým tým, 
čo mám darovali 2 % z daní.  

Výbor TJ Tatran Polomka

   Tento deň bol pre nás ne-
zvyčajný. Prišiel k nám taneč-
ník menom Miroslav „Bruise“ 
Žilka.
   Zatancoval choreografiu z 
finále Československo má 
talent. Mladších žiakov naučil 
nové tanečné kroky a zorga-
nizoval pre nás súťaž v tanci. 
Mohli sa zapojiť aj starší žiaci, 
ktorí boli výborní tanečníci. 
Ukázal nám veľa tanečných 
krokov, napríklad Elektro bug-
gy. Tiež nám ukázal postup 
ako vyzeral jeho tanec zo za-
čiatku a ako sa zdokonaľoval 
tvrdým tréningom. Všetci, čo 
sa zúčastnili jeho programu 

Futbalom proti rasizmu

Roztancovaný deň v ZŠ 25. 10. 2016
si zaslúžili podpísanú kartu.
   Chcel nám ukázať, že každý 
má v sebe skrytý talent, len ho 

treba nájsť a rozvíjať.
Janka Janošková,

Diana Brozmanová 6.A

Pozvánka na volejbalový turnaj

Futbalisti ukončili jesennú
časť sezóny

Obci Polomka bola poskytnutá 
podpora z Environmentálneho 
fondu formou dotácie v rámci 
Programu obnovy dediny na 
rok 2016 na projekt Horehron-
sko–muránska cyklotrasa – 
infopanel a stojan vo výške 

5 000,- €. Spolufinancovanie 
obce bolo 3 000,29 €. V rámci 
uvedeného projektu v našej 
obci bola vybudovaná cyklo-
zastávka, ktorá je umiestnená 

Úspešné projekty

zo západnej strany budovy 
lekárne. Na budove obecného 
úradu je zo severnej strany 
zabudovaný informačný panel 
s dotykovým displejom, kde 
sú zaujímavé informácie pre 
obyvateľov a návštevníkov 

obce, napríklad cyklotrasy, tu-
ristické mapy, odchody auto-
busov, vlakov a mnoho iných. 
Obsah údajov je možné meniť 
a dopĺňať.


