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Mesačník občanov obce Polomka l Ročník XXVIII l 16. január 2018 l Nepredajné

1

Máme tu nový rok 2018. Po šťastných a požehnaných Vianociach dnes
od polnoci oslavujeme. Želáme si navzájom veľa zdravia, šťastia i mnoho
úspechov v súkromnom aj pracovnom živote.
Ešte nestihli pohasnúť iskričky
v očiach našich detí ako aj v našich,
ktoré vyvolalo čaro Vianoc a už stojíme na prahu nového roka, ktorý si pre
nás pripravil nové výzvy, úspechy, ale
i sklamania.
Zatiaľ nemáme vo svojej mysli spočítané a podčiarknuté výsledky predsavzatí z minulého roka. Verím, že bol
pre Vás všetkých úspešný, radostný
a prežitý v zdraví.
Ja ako starosta obce môžem povedať, že Polomka prosperuje, že sa nám
darí. Nemusíme s obavami hľadieť
do budúcnosti, čo sa týka ekonomiky obce. Vždy sa však nájde niečo, čo
treba vylepšiť, vybudovať, posunúť
o latku vyššie. Bol by som rád, keby
moje slová nezahŕňali len materiálne
hodnoty v našom živote. Máme čo vylepšovať aj na sebe, na našich medziľudských a susedských vzťahoch.

Všetci dobre vieme, že len honosný dom sám o sebe neprináša šťastie
a spokojnosť. To vytvárajú jeho obyvatelia, ktorí sa majú radi, navzájom
sa rešpektujú a prajú si. Myslím si, že
vážiť si jeden druhého je to najlepšie,
čo môžeme spraviť pre seba i svoje
okolie.
Vážim si a oceňujem všetkých občanov, ktorí svojim dielom prispievajú k rozvoju našej obce. Pekné kvety
v oknách či predzáhradkách, udržiavanie poriadku vo svojom okolí, separácia smetí. Niektorí sú aktívnejší
a spájajú prospech obce so svojím
koníčkom, ako sú naši súboristi z Breziniek, dobrovoľní hasiči, športovci,
deti v umeleckej škole, zruční tradiční
remeselníci, slávu šíriace naše ženy vyšívačky i tkáčky.
Chcem popriať všetko dobré do
nového roku všetkým ľudom – obyvateľom Polomky, nášmu pánovi farárovi, zamestnancom obce, poslancom
obecného zastupiteľstva a živnostníkom, ktorí sa podieľajú na chode dediny, ale i našim lekárom a učiteľom.
Ešte raz Vás všetkých pozdravuje starosta obce Ján Lihan.

Nový rok a sviatok Troch kráľov
Každý rok sa 1. januára
schádzajú štátni a cirkevní predstavitelia v chrámoch, aby spoločne prosili v prvý deň nového roka
o pokoj a požehnanie pre
svoj národ. Nie je to inak
ani v našej obci. Na novoročnej svätej omši sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, starosta
obce Ing. Ján Lihan, zamestnanci obecného úradu spolu s predstaviteľmi
cirkvi, farníkmi a členmi
folklórnej skupiny Brezinky. Spoločne
prosili o požehnanie pre Polomku a všetkých jej obyvateľov. Po svätej omši na

Deti z DFS Brezinky prežili mikulášsky
deň trochu inak ako ostatné. Vybrali sa
do Rožňavy kde Gemerské osvetové
stredisko organizuje dni tvorivých diel-

Pozývame všetkých zábavychtivých na fašiangovú zabíjačku v sobotu 3. februára 2018, ktorá sa
bude konať na námestí v Polomke. Uvidíte prípravu tradičných zabíjačkových špecialít a okrem
nich ochutnáte aj originál špecialitu Liptovské droby.
Všetci ste srdečne vítaní !
Bude čo jesť, bude čo piť, aj zábavy si užijete

Plán zvozu odpadu

Na základe schváleného Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2018, sa stanovil poplatok za zvoz
TKO nasledovne:
14 € - na osobu v domácnosti, ktorá
neseparuje odpad

12 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
6 € - študent bývajúci na internáte – je
potrebné doložiť potvrdenie z internátu
alebo školy
6 € - občania pracujúci na území SR v
iných mestách na týždňovky, alebo v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu
pracovnej zmluvy.
Poplatok na rok 2018 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 uplatnili zľavu na poplatku za TKO a nedoložili pracovnú zmluvu
alebo potvrdenie o návšteve školy, aby
ho predložili pri úhrade poplatku za rok
2018. V opačnom prípade budú musieť
poskytnutú zľavu doplatiť.

mosfére sme spoločne strávili časť sviatočného dňa.
rr

Mikulášske tvorenie v Rožňave

Fašiangová zabíjačka

Oznamujeme občanom, že poplatok
za zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2018 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 2018. Najbližšie sa zvozy budú konať
v nasledovných termínoch:
TKO –5.2.2018, 26.2.2018
Separovaný – 6.2.2017, 6.3.2017

Vianočný volejbalový
turnaj

farskom úrade spoločne privítali
Nový rok. Novoročný prípitok
a spoločné modlitby duchovného otca sa niesli v duchu prosieb
o blaho našich občanov a farníkov.
6. januára po Trojkráľovej svätej
omši pán farár a členovia cirkevného spevokolu navštívili obecný úrad. Duchovný otec vysvätil
priestory úradu a v príjemnej at-

Novoročný príhovor
starostu obce
Vážení spoluobčania Polomčania!

Rozšírenie kamerového
systému –IV.etapa.
Moderno - tradičné
umenie v Polomke

ní šitých na mieru pre každú prihlásenú
skupinu. O svoje dojmy z tohto dňa sa
podelila Liliana Tkáčiková: V stredu, 6.
decembra 2017, sme my – deti z DFS
Brezinky – zažili trochu iného Mikuláša.
Autobusom sme cestovali do Rožňavy,
kde sme v Gemerskom osvetovom stredisku prežili deň plný hudby, spevu, tanca, tvorenia a prekvapení. Dozvedeli sme
sa veľa zaujímavostí o Gemerskej župe, o
nárečí i ľudových piesňach. Vytvorili sme
anjelikov z látky, ozdoby či sochy z keramiky, napiekli medovníčky.
Hudobníci sa potom s Mary a Ondrejom Hlaváčovcami venovali husličkám
a píšťalke, na ktorých zvládli vianočné
piesne z Gemera. Ich hranie a spev doplnili „nehudobníci“ rytmickým doprovo-

dom – a piesne boli na svete.
A najväčšie prekvapenie – Mikuláš, ktorý nás potešil výbornými cukríkmi. Večer,
po šťastnom návrate sme nášho Mikuláša videli aj v správach na RTVS.
Stihol obdarovať všetky deti v
Rožňave a možno mu stihli potiahnuť bradu tak, ako naša Ivka.
(Tá brada bola skutočná). Kamila
Kohútová tento čarovný deň prežívala takto: Ráno sme sa stretli
pred Bumbarasom. Presunuli sme
sa mikrobusom do Rožňavy. Tvorili sme z hliny a robili anjelikov.
Potom niektorí išli hrať na hudobné nástroje, iní piecť medovníky.
Mary nám predstavila tradičné
hudobné nástroje a naučila nás
ako sa delia piesne. Mali sme chutný
obed. Na záver prišiel Mikuláš a dostali
sme sladkú odmenu. Celý deň sa nám
venovali veľmi milé tety, ktoré nás obdarovali spomienkovými predmetmi. Večer
sme sa plní zážitkov vrátili domov.
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Naši jubilanti
Elena Šimnová
85 r.
Anna Tokárová
92 r.
František Šulej
85 r.
Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.

v mesiaci január

Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.
Milým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia do ďalších
dní a rokov života

Mikulášske posedenie

Inzercia
Kúpim ženský polomský kroj. Info:
0907113548

Vianočný
volejbalový turnaj
Dňa 26.12.2017 sa uskutočnil VII. ročník
Vianočného volejbalového turnaja ulíc
obce Polomka. Na turnaji sa zúčastnili
hráči štyroch družstiev – Hradzká, Nižný
koniec a hosťom boli družstva z Heľpy
a Závadky nad Hronom.
V príjemnej vianočnej atmosfére zvíťazilo družstvo zo Závadky pred Nižným
koncom 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

V nedeľu 10.12.2017 bol pre nás veľmi
zaujímavý deň, mali sme opäť po roku
Mikulášske posedenie. Na úvod nás privítali pani Anna Ďurčenková a popriala nám dobrú náladu. Pripravili sme si
krátky program, zaspievali sme ľudové
pesničky. A hneď na začiatku nás milo
prekvapila predsedníčka Jednoty dôchodcov pani Viera Kánová s výbornou
kapustnicou a taktiež štrúdľou, ktorú pre
nás s láskou upiekla. Poďakovanie patrí aj
Ľube Kohútovej, ktorá napiekla škvarkové pagáče a boli vynikajúce. Do organizácie tohto podujatia sa zapojilo viac senioriek, ktorým patrí srdečné poďakovanie.
Bola to skutočne vydarená akcia, zúčastnilo sa nás 40 členov Jednoty dôchodcov.
V reštaurácii Bumbaras sme sa opäť stretli
28. decembra na vianočnom posedení.
Dúfam, že takéto akcie si o rok znovu zopakujeme. Ľudia sa dobre cítili a zabávali.
A to nás posúva ďalej robiť takéto akcie.
M.B

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali, nikdy neprestanú na
teba spomínať.
Dňa 12. januára sme si pripomenuli
nedožité 60te narodeniny našej milovanej
Drahoslavy
Bodákovej
S láskou spomína
syn Peter, syn Janík
s priateľkou, mama,
súrodenci
Ondrej,
František, Anna a Viera s rodinami
Odišiel tíško, nie je medzi nami,
ale v našich srdciach navždy žije spomienkami.
Dňa 11. januára sme si pripomenu-
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14.10 ZSSK
Os
7251 Brezno(13.39)
Prích. ZSSK
Odch. Os Vlak
15.16
7253 Brezno(14.46)
Arrival Departure
Train
z / from
17.03 ZSSK REX 1782 Margecany(14.48)

16.53

17.05

15.16

ZSSK

REX

Smer

Margecany( 9.15) GERAVY ide v ; ; ; LOPEJ
;
Brezno( 7.23) ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.; 

Príchody a odchody
vlakov
Banská Bystrica(10.26)
KRÁĽOVA HOĽA ; ; ;

7252 Červená Skala( 6.11)
1780 Margecany( 6.48)

1785 Banská
Bystrica(
Platí
od 7.39)
10.12.2017
Smer

1783 Banská Bystrica(15.35)

Druh vlaku
SuperCity
RR
Regionálny rýchlik / Regional fast train
EuroCity
REX RegionalExpress / RegionalExpress
EuroNight
ER
EuroRegio zrýchlený vlak / EURegio semi-fast regional train

InterCity
Zr
Zrýchlený vlak / Semi-fast regional train
RJ
RegioJet
Os
Osobný vlak / Ordinary passenger train
Ex
Expresný vlak / Express train
R
Rýchlik / Ordinary fast train

Margecany(11.17)
do
08.12.2018HNILEC ide v a ; ; ; ;

Červená Skala(14.42) ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.; 
Poznámky
Červená Skala(15.48) ide v , nejde
23.XII. - 7.I.; 
do / from
Remarks
Banská Bystrica(18.23) GERAVY ; ; ;
Margecany(19.14) KRÁĽOVA HOĽA ; ; ;

Služby



Obmedzenie jazdy
pracovné dni / working days
nedeľa a štátom uznané sviatky / Sundays and holidays confirmed by the state
dni v týždni (pondelok-nedeľa) / days of week (Monday-Sunday)
Dopravca / Train operator

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, www.slovakrail.sk
zákaznícka linka / call centre 18 188

Informácie o preprave imobilných cestujúcich získate na zákazníckej linke dopravcu / For information on rail services
accessibility for mobility impaired passengers you can reach call centre of train operator

ZMENA NÁSTUPIŠŤA A KOĽAJE VYHRADENÁ / THE NUMBER OF PLATFORM AND OF TRACK IS
SUBJECT TO CHANGE
Nástupište = Nást. = platform
Koľaj = Kol.
= track
Platí od
= Valid from
od
= from
do
= to

Železnice Slovenskej republiky
železničná stanica
POLOMKA

Poznámky
SlovenskejRemarks
republiky
do Železnice
/ from
stanica
Brezno( 5.35) ide vželezničná
, nejde 23.XII. - 7.I.;


1781 Banská Bystrica( 5.36)

VYSVETLIVKY / EXPLANATION:

ZSSK

Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob môžeme dať ,pokojný spánok Ti priať, tichú
modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci na
Teba spomínať.
Dňa 22. januára uplynú dva smutné
roky, ako nás navždy
opustila naša milovaná
Anna Gergeľová
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry
Monika a Svetlana,
vnuci Kamil a Adrik
a svokra Emília.

V období 11-12/2017 boli dodaváteľom Farady s.r.o., Lieskovec, namontované
8 ks kamier na monitorovanie verejných priestranstiev pre zvýšenie bezpečnosti
našich občanov. Kamery boli namontované pri autobusovej zastávke v smere na
Heľpu, pri čistiarni odpadových vôd, pri moste cez Hron, pri dome smútku, na konci
ulíc Ždiarska, Jegorovova, Odbojárov a pri gazdovskom dvore (pri pošte). Montáž
a dodávku kamerového systému podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality vo výške 9 300 €.

Platí od 10.12.2017 do 08.12.2018

Vlak
Train
z / from
Os
7250 Červená Skala( 4.35)

Rudolfa Omastu.
S bolesťou v srdci spomína celá smútiaca rodina

Rozšírenie kamerového
systému –IV.etapa.

Príchody a odchody vlakov
Prích. Odch. Dopr.
Arrival Departure Oper.
5.06
5.07
ZSSK

li smutné prvé výročie úmrtia nášho
drahého

z
v
denne
ide
ide v

= from
= on
= daily
= operating
= operating in

nejde
nejde v
a
a od

= not operating
= not operating in
= and
= and from

1. 2.
2.

pojazdná úschovňa batožín / mobil left luggage car in the train
pojazdná úschovňa batožín, možnosť rezervácie miest pre bicykle / mobile left
luggage car in the train, bicykle stand reservation optional
zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov – pod dohľadom
cestujúceho / simplified luggage transportation – under passanger supervision
vozeň s oddielom pre prepravu cestujúcich na vozíku / coach suitable for carriage of
people on wheelchairs
vozeň s oddielom pre prepravu cestujúcich na vozíku, vybavený zdvíhacou plošinou /
coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped with a lifting platform
vozeň alebo oddiely, vyhradené pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov / a coach or
compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years
vo vybratých vozňoch je v cene cestovného bezdrôtové pripojenie k internetu
s možnosťou zakúpenia miestenky / the train has coaches with free WIFI access,
with possibility of seat reservation
vo vlaku je radený vozeň s prípojkou 230V / the trains has coaches with 230V
sockets
u Os vlakov - vo vlaku radené na sedenie vozne 1. aj 2. triedy / Os trains consist of
1st and 2nd class coaches
u vlakov kategórie R, RR, REX a EN - vo vlaku radené na sedenie iba vozne 2. triedy
/ trains of R, RR, REX and EN categories consist of 2nd class coaches only
priamy vozeň / through car
vlak nečaká na žiadne prípoje / the train does not wait for any connections
vlak zastavuje len na znamenie alebo požiadanie / request stop only
samoobslužný výpravný systém do vlaku nastupujte len so zakúpeným cestovným
lístkom, ktorý si následne označte / self-service system, please buy your ticket
before boarding and validate it in the ticket stamping machine after boarding
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Moderno - tradičné umenie v Polomke

Áno, čítate dobre.
Talentárium vstúpilo do obce Polomka tradično-netradične. Tohtoročné Vianoce sa niesli v prekvapujúcom
štýle, ktorý nikto nečakal. Regionálne Vianoce v prevedení moderných
prvkov vyrazili dych viacerým z nás.
Hudbu, spev, tanec predviedli mladí
umelci v tradičných krojoch, ktoré

dopĺňali moderno-vianočnú atmosféru. Čerešničkou na torte boli operené dravce, ktoré doslova vleteli na
tanečnú show v hudobnej ukážke
Hej, sokoly.
Nesmeli chýbať ani rómske deti
z Polomky, ktoré ukázali svoje tradície a oheň, ktorý v sebe majú doplnil
Vianoce. Netradičný vianočný kon-

cert v Polomke bol výsledkom snahy
Talentárium ďakuje všetkým PoPolomských detí a ich pedagógov, lomčanom a praje do nového roka rekde všetci ukázali, že spojenie aj ne- ťaz lásky a spoločných síl, ktoré vedú
tradičného umenia môže priniesť k jednému výsledku „láske“.
zlúčenie kultúr a štýlov v jedno srdce
a spoločného ducha Vianoc.
SZUŠ Polomka

Vianoce spod Rozsutca
Vianočný čas je obdobím keď mnohí zmiernia životné tempo, stíšia sa
a prežívajú dni duchovnejšie s pokojom uvedomujúc si aj iné hodnoty
života. Narodenie Ježiška a jeho prínos do našich životov, pokoru a lásku
intenzívnejšie vnímame práve počas
Vianoc.
Na druhý sviatok vianočný 26. decembra sme to všetko mohli vidieť na
javisku v kultúrnom dome. Ľudová

hudba Martinky Bobáňovej, FS Terchovec a FS Terchovček prišli k nám,
aby nás potešili tým najkrajším posolstvom. Videli sme príbeh malého
Ježiška v podaní takmer päťdesiatich
účinkujúcich na našom javisku. Zapojili sa aj hudobníci a deti z DFS Brezinky a chlapi z Breziniek. Spolu tak
vytvorili krásny program plný hudby,
spevu a tradícií, ktoré nesmú upadnúť do zabudnutia. S obdivom sme

pozerali na to množstvo detí, ktoré
spievali a zároveň hrali na niekoľkých
hudobných nástrojoch. Už teraz je
zrejmé, že v Terchovej sa o budúcnosť ľudového umenia a folklóru
nemusia obávať. Klobúk dolu. Ďaku-

jeme všetkým účinkujúcim za nádherný program a divákom za skvelú
atmosféru. Každý program pripravený s láskou človeka obohatí na duši,
lebo nielen chlebom je človek živý.
D.Ď
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ŽP a.s.

Podbrezová
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premáva v nedel’u
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Linka-spoj

cez Pohorelá,OcÚ
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