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Prečo pôjdem voliť? Lebo môžem!

Dňa 29.1.2020 sme si
pripomenuli 75. výročie oslobodenia obce
Polomka. Pripomeňme
si niektoré historické
fakty o tejto významnej
udalosti. Horehronia sa
týkala Západokarpatská
útočná operácia vojsk 2.
a 4. ukrajinského frontu,
prebiehajúca od 12. januára 1945 do 1. marca

Oslobodenie obce Polomka
1945. Táto vojenská operácia bola priamou súčasťou veľkej strategickej ofenzívy sovietskych frontov od Baltického
mora po Karpaty. Práve ňou sa začalo
druhé obdobie oslobodzovacích bojov
na území Československa. Prostredníctvom tejto operácie bolo oslobodené
celé územie východného Slovenska, časť
južného a podstatná časť stredného Slovenska až po Liptovský Mikuláš a celé
údolie Hrona.
Od Telgártu k Breznu postupovali Horehroním útvary 8. sovietskej jazdeckej
divízie. V období od 29. do 31. januára
oslobodili obce Telgárt, Červenú Skalu,

Pohorelú, Heľpu, Závadku, Polomku, Bacúch, Beňuš, Gašparovo, Bujakovo, Braväcovo, Filipovo a priblížili sa k Breznu.
Do obce Polomka vstúpili v noci z 29.
na 30. januára 1945 vojaci Rumunskej armády. V priestoroch miestnej školy bola
zriadená vojenská nemocnica, ktorá slúžila predovšetkým pre potreby armády.
Na znak úcty k týmto udalostiam sme
spolu so žiakmi základnej školy a ich učiteľmi, položili veniec k pamätnej tabuli
na zdravotnom stredisku. Dúfame, že už
žiadna generácia ľudstva nedopustí, aby
sa také hrôzostrašné časy zopakovali.
-rr

Výročie tragédie

Zmena harmonogramu
zberu TKO

Uplynulo už jedenásť rokov od závažnej dopravnej nehody s tragickými
následkami na našom železničnom
priecestí. Nezabudli sme a ani nikdy nezabudneme. Nedá sa. 21. február bude
navždy čierny deň.

Krňačkové preteky
Sobota 14. 3. 2020

Od 9.00 – registrácia
11.30 – štart
Vyhodnotenie
Príďte sa zabaviť a prežiť deň
plný zábavy a športu

MARIANNA AJ V JANUÁRI
BODOVALA
DVE KOLÁ LESY SKI CUP 2020
SÚ ZA NAMI
VYSTÚPENIE BREZINIEK JE
VŽDY ORIGINÁLNE
CESTOVNÝ PORIADOK SAD
ZVOLEN PLATNÝ OD 9.12.2018

Spoločnosť Sekológ s.r.o. Brezno zrušila platnosť zmluvy s Obcou Polomka
o ukladaní odpadu ku dňu 26.1.2020. Z
toho vyplýva, že obec už nebude môcť
samostatne uložiť odpad na skládku
Sekológ. Z tohto dôvodu sme navýšili
počet zvozov TKO firmou Brantner Gemer s.r.o. s frekvenciou zberu každé dva
týždne.
Termíny zberu TKO v roku 2020 –
3.2, 17.2, 2.3, 16.3, 30.3.2020
Harmonogram zberu TKO 2020 obdržíte po uhradení poplatku za zvoz TKO
na rok 2020 v kancelárii VVS od začiatku
roka 2020.
Zvoz separovaného odpadu sa bude
vykonávať raz mesačne - 3.3.2020
Na základe schváleného Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2020, sa stanovil poplatok za zvoz
TKO nasledovne:
20 € - na osobu v domácnosti, ktorá
neseparuje odpad
16 € - na osobu v domácnosti, ktorá
separuje odpad
8 € - študent bývajúci na internáte – je
potrebné doložiť potvrdenie z internátu
alebo školy
8 € - občania pracujúci na území SR v
iných mestách na týždňovky, alebo v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu
pracovnej zmluvy.
Občan, ktorý predloží rozhodnutie
a doklad o úhrade poplatku za zvoz
a likvidáciu TKO v inej obci alebo meste,
vystavené na jeho meno, je od poplatku
za TKO oslobodený.
úsek VVS

Dnes si mladí ľudia nevedia predstaviť,
že by ich hlas nebol akceptovaný, dokonca, že by za vlastný názor bol niekto
postihovaný zo zákona. Staršie generácie
si takéto obdobia (a nie dávno minulé)
pamätajú.
Žijeme v krajine, kde právo voliť a byť
volený máme uzákonené presne 100
rokov a to rovnako pre mužov aj ženy. Z
pohľadu ľudského života si môžeme povedať, že sme ho mali vždy. No nie vždy
nám bolo umožnené slobodne ho využiť.
Z pohľadu histórie ľudia, ktorí na tomto
území po stáročia žili a zveľaďovali túto
krajinu, právo o nej rozhodovať nemali. Všeobecné volebné právo nebolo na
Slovensku samozrejmosťou až do roku
1920.
Volebné právo Slovákov v minulosti
V marci 1848 boli pod tlakom udalostí v Rakúsko – Uhorsku prijaté reformné
zákony, ktoré uviedli do života nezávislú vládu v Uhorsku a volebné právo do
snemu. Podľa neho mohli okrem šľachty
už voliť aj majetní občania a za poslanca
do snemu mohli byť volení tí muži, ktorí
ovládali maďarčinu. Žiadne ženy. Po tejto
reforme mohlo voliť asi šesť percent obyvateľov - aj to iba do dolnej snemovne,
lebo hornú tvorili naďalej zástupcovia
vysokej šľachty a menovaní cirkevní
funkcionári.
Všeobecné volebné právo - pre mužov
i ženy bez ohľadu na sociálne a majetkové pomery – bolo uzákonené a prvýkrát
využité vo voľbách roku 1920 v Československej republike. Svojím demokratickým volebným systémom sa medzivojnové Československo zaradilo medzi
popredné parlamentné demokracie. Význam to malo pre Slovákov, ktorí v tomto
období vlastne po prvýkrát zažili demokraciu a mohli sa podieľať na štátnych záležitostiach ako plnoprávni občania.
Po Mníchove, na jeseň 1938, došlo k
vyhláseniu slovenskej autonómie. Preto
sa na Slovensku konali voľby do Snemu
Slovenskej krajiny. Tieto voľby však už
nemali demokratický charakter, pretože
Hlinkova slovenská ľudová strana prakticky zlikvidovala ostatných politických
konkurentov a sama vytvorila kandidátku pre voľby. Na dlhý čas sa skončilo obdobie demokratického vývoja na Slovensku. Počas existencie slovenského štátu
sa parlamentné voľby nekonali. Zvolený
autonómny snem sa jednoducho vyhlásil
za snem samostatného štátu a s malými
zmenami pôsobil až do konca vojny.
Voľby roku 1946 možno iba s výhradami nazvať demokratickými. Problém bol
predovšetkým v tom, že v rámci vytvoreného Národného frontu mohli pôsobiť
iba tie politické strany, ktoré Národný
front schválil. Voliči na Slovensku tak mali
prakticky možnosť voliť iba medzi dvoma
najsilnejšími stranami - demokratickou a
komunistickou. Dve malé strany, ktoré
predložili svoje kandidátky až tesne pred
voľbami (Strana slobody a Strana práce),
boli bez šancí
Mnohí si pamätáme, ako sme „slobodne a s hrdosťou“ volili v období socializmu. Tým mladším (pod 45 rokov) na

priblíženie: Za komunistickej totality sa
konali voľby pravidelne, bola to však
vždy volebná fraška, pretože existovala
iba jedna jednotná kandidátka Národného frontu (združoval všetky štátom povolené masové a záujmové organizácie,
odborovú organizáciu a štyri povolené
politické strany). Voľby sa vždy skončili
„prenikavým úspechom“ tejto totalitnej
kandidátky, na ktorej boli nekomunisti
zastúpení iba výnimočne - na ozdobu.
Za jednotnú kandidátku hlasovalo vždy
takmer 100% voličov. Ako inak, veď ak
ste šli s hlasovacím lístkom za plentu, boli
ste podozriví a prešetrovaní. Slobodné
demokratické voľby sme zažili opäť až v
roku 1990.
Takže koľko rokov môžeme slobodne
vo voľbách rozhodovať o našej krajine?
Od roku 1920 do roku 1935 (posledné
voľby pred začatím 2. sv. vojny) a od roku
1990 do súčasnosti. Je to 45 rokov. Iba 45
rokov.
Viac informácií: https://sk.wikipedia.org/
wiki/Vo%C4%BEby_do_Snemu_Slovenskej_krajiny_v_roku_1938; http://www.
muzeumsnp.sk/
Ženy a ich volebné právo
V ktorých štátoch ho uzákonili ako
prví a kde poslední? V roku 1893 získali
volebné právo ako prvé ženy na Novom
Zélande. V roku 1902 v Austrálii, 1906 vo
Fínsku, 1913 v Nórsku, 1915 v Dánsku,
1918 vo Veľkej Británii, v roku 1920 v USA
a Československu. Mnoho európskych
štátov zaviedlo volebné právo žien po
druhej svetovej vojne. V päťdesiatych a
šesťdesiatych rokoch minulého storočia
mohli voliť ženy už aj v mnohých afrických štátoch a štátoch Južnej Ameriky,
ale aj v Ázii. K európskym štátom, ktoré
najneskôr zaviedli právo žien voliť, patria:
Andora 1970, Švajčiarsko 1971 (na regionálnej úrovni v kantóne Appenzell-Innerrhod im toto právo priznali až v roku
1990), Portugalsko 1976, Lichtenštajnsko
1984.
Volebné právo žien je už vo všetkých
arabských krajinách (štáty ho prijímali po
roku 2000), okrem Saudskej Arábie, kde
je obmedzené len na komunálnu úroveň
(od decembra 2015). V tejto krajine ženy
nemajú občiansky preukaz, sú zapísané
do preukazu manžela alebo otca.
Voliť pôjdem aj vo voľbách, ktoré nás
čakajú o niekoľko dní. Nie je to povinnosť
– neprikazuje to zákon. Je to právo, ktoré máme len krátko. Právo, ktoré ak nevyužijem, odovzdávam svoj život (svoj)
vôli tým, ktorí voliť budú. Pôjdem voliť,
lebo môžem. A budem voliť tak, aby som
mohla voliť aj nabudúce. Aby sa toto právo zachovalo pre všetkých v dohľadnej či
vzdialenej budúcnosti. Voliť – to znamená rozhodnúť sa zodpovedne voči sebe,
svojim blízkym, voči všetkým občanom
krajiny. W. J. Bryan (bývalý minister zahraničných veci USA) povedal: “ Osud nie je
vecou náhody, ale voľby.”
M. Heretová,
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SPOMÍNAME
Spoločné spomienky prinášajú
úsmev, smiech, občas slzy a naopak
aj pocit uspokojenia.
Dňa 1. februára uplynuli štyri roky,
ako nás opustila naša
drahá
Olinka Kubušová
S láskou a úctou spomína celá rodina, kamarátky a známi.
...
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko
hriať, ale tí, čo ťa milovali, nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 21. februára si pripomenieme
trináste výročie úmrtia našej milovanej
Anny Vojtkovej
S hlbokým zármutkom si na drahú
Hanku spomína manžel, deti a kolegovia
z obecného úradu.
...
Stratili pieseň vtáci, stratili stromy
plody. Tej noci bezútešnej udrel mráz.
Ako by bolo dobre byť ešte stále s tebou. Ale musel si odísť. Zavelil čas.
Dňa 24. januára uplynulo sedem
rokov, čo sme sa navždy rozlúčili s
nezabudnuteľným
Milanom Šuchaňom
S láskou, úctou a obdivom spomína brat
Vladimír,
folklórna
skupina Brezinky
a Tulibanda
...
Zaplakali naše oči, zaplakali bôľom,
keď sme našej mame dali posledné
zbohom. To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie, v srdciach nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 28. januára sme
si pripomenuli 19.
výročie úmrtia našej
milovanej manželky
a matky
Marty Buvalovej.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra Deniska s manželom, synovia Martin a Marek
s manželkou, svokra, švagrovia
a švagriná s rodinou, súrodenci s rodinami, kmotrovci s rodinou a ostatná rodina a priatelia.
...
Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 16. februára sme si pripomenuli smutné 6. výročie úmrtia nášho
milovaného otca
Jozefa Buvalu.
S bôľom v srdci spomína manželka, syn
Vladimír, synovia Jozef
a Ján s rodinami, dcéra
Alena, kmotrovci s rodinami a ostatná rodina.
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Dve kolá LESY Ski Cup 2020 sú za nami
Aj keď snehové podmienky nie sú túto
zimu najlepšie, napriek tomu naši športovci
už absolvovali po dve kolá lyžiarskych pretekov v alpskom lyžovaní. Najmladší pretekári
sa zúčastnili v januári v lyžiarskom stredisku
Mýto pod Ďumbierom prvého kola LESY Ski
Cup, ktorý podporujú LESY SR ako hlavný
sponzor týchto podujatí. Na týchto pretekoch sa najviac darilo Matuškovi Šuchaňovi,
ktorý obsadil druhé miesto, ďalej sa veľmi
pekne darilo Timejke Petrovičovej a Riškovi
Frgelecovi, ktorí vo svojich kategóriách obsadili tretie miesta. Druhé kolo sa uskutočnilo
začiatkom februára v lyžiarskom stredisku na
Donovaloch aj tu sa našim pretekárom veľmi
darilo. Najlepšie sa umiestnili Patrik Hrablay
na druhom mieste, Olivka Lihanova a Riško
Frgelec na štvrtom mieste a do top 10 sa
zmestili aj ďalší pretekári vo svojich kategó-

riách Matúško Šuchaň obsadil piate miesto,
Júlianka Piliarova šieste miesto, Kristínka
Tabernausová skončila siedma, Jakubko
Šuchaň skončil ôsmy a Timejka Petrovičová
bola deviata. Na pretekoch sa zúčastňujú
deti skoro z celého Slovenska, takže konkurencia je silná a nás môže len tešiť, že aj našim
deťom sa darí. Samozrejme, okrem menovaných sa na pretekoch z nášho klubu a krúžku
zúčastňujú aj ďalšie deti, ktorým patrí taktiež
poďakovanie za vzornú reprezentáciu nielen
lyžiarskeho oddielu ale aj našej obce. Keďže
do ukončenia ešte chýbajú tri kolá a posledné dve sa uskutočnia v našom lyžiarskom
stredisku Polomka Bučník 29.2 -1.3.2020 aj
týmto by som Vás chcel pozvať na povzbudzovanie našich reprezentantov.
M. Jagerčík

...
Každý pohľad do neba, mama myslím na Teba. Objaví sa vždy aj slza,
čo po líci sa mi skĺza. Neutriem ju na
znak vďaky, za tie všetky krásne roky.
Dňa 10. februára sme si pripomenuli šesť smutných rokov, ako si
mi odišla drahá moja
mama
Emília Šandorová
S láskou na Teba spomína a nikdy nezabudne dcéra Janka s rodinou.
...

Marianna aj v januári bodovala

V diaľ odišla si spať, zaplakal každý
kto ťa mal rád. Čas plynie, bolesť trápi, ale teba nám už nič nevráti. Chceli
sme ti šťastie, zdravie priať, no teraz
môžeme už len s láskou spomínať
a kytičku kvetov na hrob dať.
Dňa 3. februára uplynulo 25 rokov
ako nás navždy opustila naša drahá
Mária Švidraňová
S láskou a úctou spomína dcéra Mária
a vnuk Ľuboslav s rodinou

Pracovná ponuka
Informácia o voľných pracovných miestach v Centre pre deti a rodiny
Polomka, Dimitrovova 12, 976 66 Polomka
Centrum pre deti a rodiny Polomka hľadá na obsadenie pracovných pozícii:
- samostatného referenta mzdovej agendy (mzdový účtovník), hrubá mzda od
757,50 € v závislosti od započítanej odbornej praxe podľa odpracovaných rokov,
- psychológa (kmeňový zamestnanec), hrubá mzda od 1 064,50 € v závislosti
od započítanej odbornej praxe podľa odpracovaných rokov,
- psychológa cez Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. (NP DEI NS III.), hrubá mzda od 802,00 € v závislosti od započítanej
odbornej praxe podľa odpracovaných rokov.
Bližšie informácie o voľných pracovných miestach poskytneme na telefónnych
číslach: 0905 778 737, 048/24 33 027 alebo osobne v centre.

Marianna Jagerčíková po vlaňajšom získaní dvoch slovenských tituloch pridala
v januári aj francúzsky majstrovský titul
v skialpinistickom šprinte. Šprint v podaní
skialpinistov je veľmi nároční a vyžaduje
si v podstate zvládnuť všetky schopnosti v ovládaní lyží, nielen zjazd, ale aj beh
a presun bez lyží, ktoré sú v tomto prípade
umiestnené na batohu. Trať šprintu je dlhá
cca od 3 do 4 minút s prevýšením 80 m.
Okrem toho v individuálnom preteku na
Francúzskych majstrovstvách skončila na
treťom mieste. Tieto výsledky predpokladali
dobrý základ na ďalšie 3. kolo svetového po-

hára v Nemeckom Jennerstier Bergerlebnis
Berchtesgaden, ktoré sa konali druhý februárový víkend. V piatkovom vertikáli skončila
na 12. mieste, v sobotu v individuálnom preteku na 13. Najviac sa jej zadarilo v nedeľu,
kde vo svojej obľúbenej disciplíne šprint
obsadila krásné druhé miesto, čo ju v celkovom hodnotení svetového pohára posunulo na priebežné 6. miesto. Okrem toho má
v pláne koncom februára sa zúčastniť majstrovstiev Slovenská, ktoré sa budú konať
29.2 až 1.3.2020.
M. J
Foto: ISMF World Cup Ski Mountaineering
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Pamätník Janka Kráľa

Že recitátori v Polomke ešte
nevymreli sme skonštatovali po
skončení školského kola súťaže v recitácii slovenskej poézie
a prózy žiakov 2.stupňa pod
názvom Pamätník Janka Kráľa.
Po roku opäť si zmerali sily recitátori v dvoch kategóriách. V
2.kategórii,žiaci 5. až 6.ročníka
a v 3.kategórii siedmaci, ôsmaci
a deviataci. Víťazi školských kôl
postúpili do okresného kola,
ktoré sa bude konať 4.marca
2020 v Centre voľného času v
Brezne
V 2.kategórii v poézii poradie
dopadlo nasledovne:
1.miesto-Terézia Lilková-5.A
2.miesto-Kamila Kohútová-5.A

3.miesto-Tobias Omasta-5.A
3.miesto-Kristína Harvanová-6.A
Cena poroty-Marko Sidor-6.A
V 2.kategórii v próze zvíťazila
1.Liliana Tkáčiková-5.A
V 3.kategórii v poézii poradie
dopadlo takto:
1.Pavlína Heretová-8.A
2.Sabína Dudášová-8.A
3.Timea Ďurčíková-7.A
Cena poroty-Bianka Furješová-8.A
Tešíme sa už na ďalší ročník v
školskom roku 2020/2021.Veríme,že opäť zažijeme pekné
chvíľky pri počúvaní krásnych
zvukov našej slovenčiny.
Mgr. J.Lukáč

Ľudové pranostiky na marec
1.3. Svatá Eudokie psa až po
uši sněhem zavěje.
7.3. Na sv. Tomáša sneh mäkne
a je z neho kaša.
9.3. Keď svätý František dobré
vetríky dáva, opelená bude ďatelina i tráva.
10.3. Keď je na Štyridsiatich mučeníkov mráz, veru bude ešte
zo štyridsať ráz.
12.3. O svatém Rehore každý
gazda leňoch, kerý neore.
12.3. Na Gregora, ak padne trochu snehu, je sa čo tešiť úrode
švábky (zemiaky).
17.3. Ak mrzne na Gertrúdu,
bude mrznúť celý mesiac.
17.3. Gertrúda je už záhradníčkou.
19.3. Koľko dní pred Jozefom
vyletia včely, toľko týždňov
bude chladno.
19.3. Koľko dní pred Jozefom
teplo, toľko po ňom zima.
19.3. Ak sa do Jozefa s vetrom
sneh vyduje, peknú k Veľkej
noci chvíľu prorokuje.
19.3. Kto do Jozefa nezaseje,
koľko zaseje po Jozefe, toľko aj
zožne.
19.3. Ak je na Jozefa mráz, bude
hojne ovocia.
19.3. Keď na Jozefa vietor fučí,
aj týždeň potrvá.
21.3. Aký bude čas na rovný,
jednak dlhý deň s nocú, taká
bude chvíľa nasledujúcich šty-

ridsať týždňov.
22.3. Na Kazimíra pohoda – na
kobzole (zemiaky) úroda.
25.3. Aké zvestovanie Božej
Matky – také Veľkonočné sviatky /apríl/.
25.3. Na deň Zvestovania Panny
Márie dážď, rodí sa raž.
25.3. Keď je na deň zvestovania
Panny Márie pekne, môžeme
čakať úrodný rok.
25.3. Ak je na deň Zvestovania
nebo jasné, vydaria sa konope,
ak je zamračené, budú zlé.
25.3. Koľko dní vyjdú žaby pred
Pannu Máriu, toľko dní budú po
nej schované.
25.3. Štepná Mara (bolo zvykom
štepiť stromy, štepy sa najlepšie
ujímali).
25.3. Matka boží trávu množí.
25.3. Na Matku boží má sa siať
zboží.
27.3. Ak je na Ruperta nebo čisté, bude i v červenci tiež takiste
/také isté/.
Ak je na Smrtnú nedeľu (Čierna
nedeľa, druhá pôstna nedeľa
pred Veľkou nocou) daždivo,
bude v sypárňach prázdno a
clivo.
Keď chceš mať zemiaky skoro v
hrnci, zasaď ich v marci.
Suchý marec, mokrý máj, bude
žitko (všetko) ako háj.
Lepšie, keď ťa zima chveje, než
marcovô slnko hreje.

Vystúpenie Breziniek je vždy originálne

Ozaj je to pravda, pretože ich vystúpenie bolo
aj 1.2.2020 unikátne. Program „ Fašangové kadečo“ bolo skutočne pre diváka veľmi osviežujúce a
humorné. Dávno sa tak ľudia nenasmiali ako teraz. A pritom to boli jednoduché čísla s nádychom
nostalgie za predošlými časmi, kedy bolo všetko
inak... Zasa boli jednotlivé scénky vkusne zoradené, obohatené o vystúpenia hostí- speváčiek
pod názvom „Kamarátky“ z Martina, FS Bacúšan a
ľudových rozprávačov Juraja Matiaša a Márie Kropáčovej. Keby sme zažmúrili oči, mysleli by sme si,
že je tam aj Karel Gott, či Karol Duchoň. Na Hrone
máme teda super imitátora a speváka - Adriána
Ševca, ktorý si okamžite ako vyšiel na javisko, získal všetky ženy a dievčatá.
Scénka zabíjačka mala tiež svoje čaro – takýto
scenár zabíjačky je skoro v každej domácnosti.
Ten nápad so stvárnením prasaťa v koryte, to nemalo chybu. Deti sa predviedli vo Večerníčku a v
Zlatej bráne. Veľmi podarená bola aj spartakiáda
a o módnej prehliadke ani nehovorím. Títo Polomčania sú poriadni herci a vedia zahrať každú

úlohu. A tá poľovačka - ten nápad s rekvizitou
zastrelenej srnky – bolo tam napätie, nádych krimi, šibalstva.... Zaspomínali sme si aj na obľúbený
program „Vtipnejší vyhráva“ či „Repete“.
Naozaj bohatý, pestrý program! (A bez reklamy!)
Skutočne bolo toto kultúrne podujatie balzamom pre dušu. Dovolím si tvrdiť, že s týmto
programom by boli Brezinky úspešné aj v iných
dedinách či mestách. O symbolickom vstupnom
ani nehovorím – 3 hodiny kvalitného programu a
toľko účinkujúcich. Nechcú Brezinky urobiť aj „divadelnú šnúru“???
Človek si tak uvedomí, že hoci žijeme v „hladovej doline“ sme veľmi bohatí na duchovné dedičstvo a česť ľuďom, ktorí toto prezentujú, zveľaďujú a stále oživujú. Verím, že tie malé deti, ktoré
tam účinkovali v programe, budú robiť rovnaké
programy o niekoľko rokov a tradícia zostane živá.
Ďakujem
Mgr.Mária Ďuricová
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Cestovný poriadok SAD Zvolen platný od 9.12.2018
Odchody autobusov zo zastávky: Polomka – obec

Banská Bystrica, AS

7:12x, 7:15+6, 8:27x, 15:15, 15:52+6,

Banská Bystrica,cez Bacúch

17:46 7(26)

Roosevelt. nemocnica

6:25x

Roosevelt.nemoc. cez Bacúch

4:50x

Bratislava AS

13:35 (13)7

Brezno ul. ČSA

4:52x, 6:40x (10)

Brezno, žel. stanica

6:25x, 6:47x, 7:12x, 7:15+6, 7:57+6, 8:27x, 11:44, 14:35x, 15:09,15:14x (10), 15:14x (11), 15:15,
15:52+6, 15:58x, 17:11x, 18:34x, 18:54+6, 19:49

Brezno, žel.stanica cez Bacúch

4:50x, 6:05x, 6:11+6, 6:40x(11), 7:35x, 9:45x, 12:40+6, 14:12x, 14:50+6, 16:24+6, 16:38x, 17:46 (26)7,
22:26

Brezno, žel. stanica cez Braväcovo

6:05x, 6:11+6, 8:31+6, 12:40+6, 14:20+6, 14:50+6, 17:18+6, 22:26

Brezno, žel.stanica cez nemocnicu

4:51x, 5:50x, 6:05x, 7:01x, 7:32x, 7:35x, 9:01x, 10:02x, 10:44x, 12:40+6, 12:46+6, 13:30x(11),
13:30x(10), 14:50+6

Dolná Lehota

14:51x(10)

Podbrezová aut.stanica

14:51x(10)

Podbrezová, Lopej, Turčan

6:40x(10)

Podbrezová, ŽP a.s

4:47+6, 12:53x, 20:40

Valaská, Piesok, aut.st

4:52x

Valaská, Piesok, závod ŽP

12:55x

Heľpa, jarmočisko

5:45+6, 8:51x, 9:00+6 , 9:26x, 15.00x, 17:20x

Heľpa, nám

14:21x(10), 17:11(26)7, 20:51(26)7

Kežamrok AS

8:35(13)7

Pohorelá, OcÚ

6:33x, 7:32x, 10:46x, 15:49x,16:35x, 21:03x

Pohorelá, Poh.Maša, Jednota

12:02x(11), 12:02+6, 13:23x, 13:48x(11), 19:43x,19:53+6, 21:36

Polomka, konečná

14:05+6, 14:59, 17:00+6, 18:40

Šumiac, OcÚ

5:43x

Telgárt, OcÚ

7:02x, 14:50x, 15:38+6

Telgárt OcÚ cez Pohorelá

5:39+6, 9:54x, 14:10x, 15:08x, 18:49x, 23.12

Telgárt OcÚ cez Šumiac

5:39+6, 7:11+6, 9:54x, 9:54+6, 11:08, 12:37x, 13:35+6, 14:10x, 15:08x, 16:15, 17:40, 18:45+6, 18:49x,
23:12

Vaľkovňa

12:02x(10), 13:53x(10)

Závadka nad Hronom

16:25x

Vysvetlivky:
x – premáva v pracovné dni
+ – premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
6 – premáva v sobotu
7 – premáva v nedeľu
10 – nepremáva od 27.12. 2018 do 7.1.2019, 1.2.2019, od 4.3.2019 do 8.3.2019, od 18.4.2019 do 23.4.2019, od 17.7.2019 do 30.8.2019,
od 30.10.2019 do 31.10.2019
11 – premáva od 27.12.2018 do 7.1.2019, 1.2. 2019, od 4.3.2019 do 8.3.2019, od 18.4.2019 do 23.4.2019, od 17.2019 do 30.8.2019,
od 30.10.2019 do 31.10.2019
13 – nepremáva 21.4.2019
26 – nepremáva 23.12.2018, 30.12.2018, 6.1.2019, 3.3.2019, 21.4.2019, od 3.6.2019 do 25.8.2019
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