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Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Šťastný rok 2012 Vám želá redakcia

Krnačkové preteky
na Bučniku
Pozývame všetkých adrenalínových nadšencov,
priaznivcov pani Zimy a krnačiek a celú zábavychtivú širokú verejnosť na krnačkové preteky v lyžiarskom stredisku Polomka - Bučnik.

- v sobotu 21. 1. 2012 od 10 tej hodiny Krňačky, krnohy, krnohe,
krnaky, krnačky, krne... takto
sa nazývajú nárečovo v jednotlivých dedinách, kde sa organizujú preteky na týchto saniach.
Čo to vlastne tie čudné sane
s čudným menom sú? Názov
zjednocuje krivé drevo, samorast-krnáč. Odkiaľ tieto zvláštne sane k nám prišli? Na pozvanie grófskej komory prišli k
nám z rakúskeho Tirolska drevorubači, ktorí si okrem drevorubačského náradia doniesli aj
tieto sane, ktoré používali na
zvážanie dreva. Na krnohách

musel chlap stiahnuť meter
dreva, na čo musel mať poriadnu silu a zručnosť. Boli aj sánkami minulých detských generácií. V lete sa využívali na sťahovanie sena z ťažko dostupných terénov. Krnohy sú pozemné vozidlo bez kolies, pohybujúce sa na drevených plazoch. Celé sú zhotovené z dreva, bez kovových súčastí. Dnes
sa krnohy na dopravu materiálu používajú len ojedinele, zato
sa však stali vhodným náradím
folklórno - športových podujatí
v rámci krnohových pretekov.

DESATORO KRŇAČKÁRA: 1. Nikdaj nezabúdaj na dobrie mravy,
že by si nebuv na posmech sebe a ani druhým. 2. Na štarte buď pripravený na každú situáciu (trať bez snehu, štart hore brehom, kontrola alko-testom) 3. Na trati dbaj o poriadok – nezrážaj lesnú zver,
nekradni drevo a neznečisťuj prírodu. 4. Nesprávaj sa hlučne – nevybľakuj, zobudíš medvede a horárov zo zimnoho spánku. 5. Na krnohoch sa mocne trim, že by si sa voľade nestrepav. 6. Pekne a teplo sa pooblekaj a poobúvaj, že by ťi nebulo zima. 7. Tankovať možeš
na štarte alebo v cieli z vlastných zásob, prípadne ak ťa podnuknu
kamaráti. 8. Krnohy si namaž tak, že by Ti dobre šli a sebe tak, že
by si nestrativ ľudskú podobu. 9. Koď sa už doterigáš do cieľa, nehadaj sa s časomeračmi, rači si zajec, vypi a zaspievaj si. 10. Koď
pujdeš z pretekov hetka, so šitkyma sa slušne rozlúč, doma nás pochváľ, pozdrav šitkých prajníkov, au tej krásnej športovo-folklórnej
činnosti a nezabudni dodržiavať tých desatoro.

Vážení a milí spoluobčania!
Opäť prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si
ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme svoje želania pre rok,
do ktorého sme práve vstúpili.
Rok 2011, ktorý sme prežili v
každodenných radostiach i starostiach, zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Určite sa ho každý z nás
snažil naplniť tak, ako najlepšie
vedel, či už v oblasti pracovnej,
rodinnej alebo osobnej.
Pri pohľade na minulý rok
ale najmä na dni, ktoré sú pred
nami, je treba povedať, že nadchádzajúce obdobie nebude
pre našu obec o nič ľahšie ako
obdobia, ktoré ho predchádzali. Mne dnes prichodí obzrieť sa
späť za prežitým rokom a aspoň v krátkosti zhodnotiť to, čo
sa nám podarilo v našej obci
zrealizovať.
Som rád, že nielen návštevníci obce, ale aj Vy občania Polomky, ste ocenili príkladnú starostlivosť o náš cintorín. Údržba
cintorína, vybudovanie chodníka a parkoviska boli jednými z
priorít v minulom roku. Osobne
som hrdý na ukončenie projektu
Zberného dvora a na jeho úplné
dokončenie. Zberný dvor kvali-

Novoročný
príhovor
tatívne posunie nahor odpadové hospodárstvo v našej obci
a zakúpená technika. Z tohto
projektu bude slúžiť pre potreby obce, a teda Vás našich občanov. Pokračovali sme, a myslím veľmi úspešne vo výstavbe
kanalizácie na uliciach Mlynská, Nálepkova, Komenského
dolná časť, Kaštielnej, Kukučínovej a Zápotockého, a kde to
bolo možné aj vo výstavbe vodovodu. Pokročili sme aj v rekonštrukcii a prístavbe obecného úradu, spustili sme do prevádzky kamerový systém v obci
ako prevenciu proti vandalizmu.
Zamerali sme sa aj na bezbariérový prístup k zdravotnej starostlivosti v budove, kde sídli lekáreň a zdravotné stredisko.
Realizácia týchto projektov už
stála obec v rámci jej spoluúčasti nemalé ﬁnančné prostriedky. Počas prác na týchto projektoch ste iste pocítili isté obmedzenia v iných oblastiach občianskeho života. Za pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujem.
Mnohých z Vás, tak ako aj

Dane a poplatky
Vianočný koncert
Vianočný
program
Narodenie Pána
Turci na Horehroní
mňa teší, že občania našej
obce sa aktívne zapájajú aj do
činností či už športového, ľudového, alebo umeleckého charakteru. Teší ma kvantitatívny
ale aj kvalitatívny, vzostup našej Základnej umeleckej školy,
ktorú navštevuje viac ako 200
žiakov v rôznych umeleckých
odboroch, som rád, že žiaci našej materskej a základnej školy dosahujú skvelé výsledky v
rôznych súťažiach odborného i
športového charakteru, teší ma
úspech folklórnej skupiny Brezinky (všetkých jeho zložiek),
ktorý sa prejavil na postupoch
na súťaže folklórnych skupín
na vyššej úrovni. Počas uplynulého roka aktívne pracovali aj
naši hasiči, športovci, futbalisti i
členovia seniorskej Jednoty dôchodcov. Všetkým za úspešnú
reprezentáciu obce Polomka by
som sa rád úprimne poďakoval.
Pre mnohých z nás bol uplynulý rok plný činorodej práce, ktorej plody budú užívať všetci občania Polomky i jeho návštevníci. Ale čas nepostojí, ide ďalej
a s ním prichádzajú i nové úlohy. Rok 2012, do ktorého práve vstupujeme, bude veľmi zaujímavý i z pohľadu spoločen(Pokrač. na str. 2)

Potravinová pomoc je stále nedoriešená
Veľa obyvateľov našej obce, ktorí majú nárok na sľúbenú potravinovú pomoc sa obracia na
obecný úrad s otázkou „kedy aj my dostaneme múku a cestoviny“. Podľa posledných informácii potraviny majú byť vyskladnené do konca februára 2012. Obec Polomka spadá pod sklad
v Prievidzi a po poslednom telefonáte p. starostu s pracovníčkou skladu nevedeli nám oznámiť presný termín dodávky potravín. O dovezení potravín do našej obce budeme obyvateľov
včas informovať miestnym rozhlasom.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
sa podáva do 31.1.2012 – nezabudnite!
Obec Polomka ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom, ktorým vznikla daňová povinnosť, aby si
prišli na obecný úrad podať daňové priznanie. Týka sa to
občanov, ktorí v roku 2011 nadobudli novú nehnuteľnosť
ako stavbu, byt alebo pozemok či už kúpou, darovaním,
prípadne zdedili nehnuteľnosti. Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícii na obecnom úrade.

Poplatky za zvoz TKO na rok 2012
1 osoba - neseparuje odpad
10 €
Chalupári
20 €
Občania, ktorí separujú odpad
1 osoba
8€
2 osoby
16 €
3 osoby
24 €
4 osoby
32 €
Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich
na internátoch 2€, je potrebné doložiť potvrdenie o
návšteve školy.
Občania pracujúci v zahraničí a v mestách na
Slovensku (Ba,KE) - 5€-, ak rodina separuje, tak
4€, je potrebné doložiť fotokópie platných pracovných zmlúv.
Poplatok je nutné zaplatiť do konca marca tohto roku.

Daň za psa
Obecný úrad v Polomke
oznamuje majiteľom psov,
že daň za psa na rok 2012
je splatná do 31. januára
bez vyrubenia. Výška dane
je 4 €. Majitelia psov môžu
daň zaplatiť v pracovné dni
od 7.30 – 15.30 na obecnom úrade.

Harmonogram zberu TKO
a separovaného odpadu
V najbližších mesiacoch sa bude tuhý komunálny odpad a separovaný odpad zbierať podľa nasledovného harmonogramu:
TKO - kuka nádoby:
14. 1. 2012, 4. 2. 2012, 25. 2. 2012
Separovaný odpad:
10. 1. 2012, 7. 2. 2012
Prosíme občanov, aby vyseparovaný odpad
vyložili pred brány najneskôr do 7 hodiny v deň
zberu. Zároveň žiadame občanov, aby plastové fľaše stlačili, čím sa značne zmenší ich objem a šetria priestor na vozidle.
Ďakujeme

Polomske novinky

STRANA 2

v mesiaci január 2012
Elena Kubušová, SNP 133, 80 r.
Anna Piliariková, Štúrova 22, 80 r.
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávenkyniam srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa
zdravia do ďalších rokov života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december 2011
Narodení: Harvanová Vanesa, Hronská 131
Prihlásení: Pustajová Linda, Hronská 43
Mesiarkin Vladimír, Ždiarska 30
Mesiarkinová Emília, -„Odhlásení: Ing. Baran Jozef, Bernolákova 19
Melko Peter, Železničná 2
Zomretí :
Horváthová Anna, Komenského 42, 82 r.
Počet obyvateľov k 31.12.2011 - 3009

SPOMÍNAME
Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s Tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 28. januára si pripomenieme smutné
11. výročie úmrtia našej drahej
Marty Buvalovej
S nehynúcou a láskou spomínajú manžel, deti Martinko,
Deniska, Marek, svokrovci,
príbuzní, ostatná rodina, kamaráti a známi
...
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 18.1.2012 uplynulo 5 rokov odvtedy ako
nás navždy opustil náš milovaný syn a otec
Jozef Kohár
S láskou a úctou na neho spomína mama
Mária, syn Robko a dcéra Karinka
s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku v modlitbe
...
Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali, nikdy neprestanú
na teba spomínať.
31. januára 2012 uplynie 10 rokov čo navždy
odišla naša dcéra, mama, sestra
Erika Vágnerová
S láskou spomínajú rodičia, syn Pavol,
sestra a brat s rodinou
...
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 14.1.2012 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama a stará mama
Mária Lihanová
S láskou a úctou spomína dcéra Emília, syn Jaroslav
s manželkou, vnúčatá Janka, Tomáš, Robko a Zuzka
a ostatná rodina

ského, nakoľko nás čakajú parlamentné voľby. Našu samosprávu tak čaká množstvo práce vyplývajúce nielen z každodenných povinností.
Napriek nepriaznivým celoeurópskym ﬁnančným prognózam na rok 2012 má obec aj
v tomto roku množstvo plánov.
Máme naplánované dokončenie všetkých rozpracovaných
projektov. Dobudovať kanalizačnú sieť aj na uliciach, kde
ešte chýba, dokončiť prístavbu
obecného úradu a rozostavaný
prístup na zdravotné stredisko.
V rámci ﬁnančných možností,
ktoré vidíme skôr negatívne ako
pozitívne, by sme radi uskutočnili aj rekonštrukciu niektorých
miestnych komunikácií.
Milí spoluobčania, napriek nepriaznivej hospodárskej situácii
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Novoročný
príhovor
sa neustále snažíme o rozvoj
našej obce. Nie vždy sa to darí
tak, ako by sme si predstavovali, no som rád, že obec hospodári s vyrovnaným rozpočtom a sme schopní plniť svoje záväzky.
Verím, že sa Polomka pomaly
ale isto stáva miestom na zemi,
na ktoré každý Polomčan bude
skôr či neskôr hrdý. Dúfam, že
sa Polomka, Vaša Polomka,
stane miestom, kde je a bude
radosť žiť.
V nastávajúcom novom roku
Vám v mene svojom a v mene
svojich spolupracovníkov želám
čo najviac síl a šťastia v kaž-

Vianočný koncert
v kostole
„Už sviatky lásky, pokoja zavítajú čoskoro k nám...“ týmito
slovami sa prihovorili žiaci ZUŠ
Polomka počas dvoch nedeľných popoludní v úvode predvianočného programu, ktorého súčasťou bola výstava výtvarných prác žiakov výtvarné-

ho odboru. Vianočný program
žiaci a učitelia ZUŠ svedomito pripravovali niekoľko mesiacov, aby mohol odznieť v kostole v Pohorelej aj v Polomke.
Na úvod zaznelo známe Largo z opery Xerxes G.F.Händla.
Po slávnostnom začiatku si di-

Keď sa chce,
všetko sa dá
Základná škola v Polomke vypracovala a zároveň
predložila v minulom roku Agentúre MŠVVaŠ SR
pre štrukturálne fondy EÚ projekt s názvom: „Budujeme modernú a kvalitnú školu pre deti v Polomke“.
Výberová komisia našu žiadosť o NFP odporučila na schválenie s maximálnou výškou NFP
302 979,46€. Financovanie projektu bude realizované s 5% spoluúčasťou Obecného úradu v Polomke.
Hlavné aktivity, prostredníctvom ktorých dosiahneme ciele projektu sú:
- Spoznávajme svet po novom, moderne a vlastnou skúsenosťou.
- Čítame s radosťou a porozumením.
- Príležitosť žiakov pre atraktívne a produktívne

dodennom živote. Prijmite prosím, aj želanie pevného zdravia a pohody, nech nás v našej
obci neťaží nezamestnanosť a
núdza, nech Vám robia radosť
vaši potomkovia a nech sa dlho
môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších.
S mojím želaním do nového
roku sa chcem zároveň i poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj našej obce a jej zveľaďovaniu: poslancom, pracovníkom
obecného úradu, organizáciám, podnikateľom a živnostníkom a všetkým ostatným kultúrnym, športovým, farským a záujmovým organizáciám. No nielen im, ale aj všetkým občanom,
ktorým záleží na našej obci.
Ing. Ján Lihan
Šťastný nový rok 2012
váci vypočuli slovenské i svetové vianočné koledy, úpravy známych diel hudobných velikánov
v podaní rôznych nástrojových
obsadení. Okrem inštrumentálnych čísel zneli aj populárne
vianočné piesne Zvonky štěstí, Ave Maria a Madona s dieťaťom. Hudobnou bodkou celého
programu bola spoločne s divákmi zaspievaná „Tichá noc“
za mihotu iskričiek prskaviek.
–LR–

učenie sa.
- Vzdelávame sa pre moderné a kvalitné vyučovanie.
Na realizáciu týchto aktivít získame nové vybavenie učební interaktívnymi tabuľami, počítačmi,
ďalšiu techniku ako napríklad modernú meteorologickú stanicu, učebné pomôcky, knihy a materiály.
Po ukončení realizácie aktivít projektu budú rozvinuté digitálne, matematické a učebné kompetencie žiakov. Absolvovaním vzdelávacích programov
nadobudnú učitelia nové digitálne zručnosti, vytvoria nové učebné materiály, ktoré budú aplikované
vo výučbe žiakov.
Veríme, že všetko to, čo prostredníctvom projektu
získame, bude na dlhé obdobie prínosom pre pedagógov, pre skvalitnenie vyučovania na našej škole
a pre žiakov, korí získajú potrebné inovačné zručnosti pre uplatnenie sa v ďalšom živote.
M. Sviteková – riaditeľka školy

Odkaz Mikuláša a jeho “spestrenie”
Dňa 5. decembra sme v kultúrnom dome privítali Mikuláša.
Deti z jednotlivých škôl v obci
prichádzali k nemu s pripraveným programom. Zneli riekanky, piesne, básne, koledy. Malí
i veľkí s rozžiarenými očkami
očakávali prekvapenie od anjela a čerta, ktorí stáli po Mikulá-

šovom boku. Už počas programu niektoré deti behali a vyrušovali a to pokračovalo aj vtedy, keď Mikuláš zapálil stromček. Niektorí naši spoluobčania
nezvládli vyčíňanie svojich ratolestí a nechali ich svojvoľne nadávať, strkať, kričať na anjela a
čerta a ich pomocníkov. Nekon-

trolovateľne im brali z rúk darčeky, roztrhali kostým anjelovi, ba
dokonca na všetkých okolo stojacich pľuvali. Situáciu napokon
upokojili pracovníci OÚ. Budeme si aj v budúcnosti ešte pripomínať odkaz Mikuláša alebo...?
Michaela Kaštanová
a Natália Mušková
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Čaro Vianoc v Polomke
Najkrajšie sviatky v roku sú zasnežené pokojné Vianoce. Čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď
si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac
uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
To všetko sú hodnoty, kto- jené sa líšia od národa k náré znamenajú veľa aj pre rodu a sú veľmi rozmanité.
Na Štedrý deň v našom vynašu veľkú rodinu Polomčanov. Teplo a vôňa domova, zdobenom Božom chráme
láskavé slová, spoločné spo- začíname sláviť Vianoce. Vemienky, neha a pochopenie, riaci sa zúčastňujú polnočnej
to sú Vianoce. Sú symbolic- omše, aby oslávili narodenie
ké pre každého bez rozdielu Ježiška a zaspievali si najviery, národnosti, či prísluš- krajšiu vianočnú pieseň – Tinosti k niektorej z ľudských chá noc, svätá noc. Poďakorás. Dúfajme, že pani Zima vanie patrí mužskej spevácnebude skúpa a našu dedin- kej skupine, našej mládeži
ku prikryje biela perinka jem- a všetkým účinkujúcim za ich
ného snehu. Belosť symboli- vystúpenia počas vianočných
zujúca čistotu duše vždy pri- sviatkov v Božom chráme.
Do nového roka 2012 žeťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo láme veľa zdravia, šťastia
z blikajúcej sviečky – symbol a Božieho požehnania dekablížiacich sa Vianoc, ktoré ur- novi Mgr. Michalovi Jenčovi,
čite rozžiaria plameňom naše starostovi obce Ing. Jánovi Lisrdcia a naše vnútro. Veď hanovi, zamestnancom obeckaždý z nás s vďakou prijíma ného úradu a občanom obce
teplé ľudské slovo, pohlade- Polomka. Nech Vás dary Bonie či pohľad. Vianoce – tie- žej milosti po celý rok chránia,
to najväčšie a najkrajšie kres- nech Vám dá Boh šťastia, raťanské sviatky v roku sa slá- dosti a hojnosť požehnania.
via v mnohých krajinách po
Šťastný nový rok praje Jedcelom svete. Ľudové zvyky nota dôchodcov v Polomke
a tradície, ktoré sú s nimi spoMária Horváthová

Blahoželáme
Pani učiteľka Marta Pisárová, naša susedka, oslávila v decembri svoje päťdesiatiny. Súdržne jej blahoželala, okrem
iných vzácnych gratulantov, celá Clementisova ulička.

Susedke k 50.
V tajomnom zimnom čase
nad kolískou spievala mať.
Roky sa striedali a zase
ona prišla Ťa privítať,
pozdraviť s celou rodinou
i priateľskou milou družinou.
Veď tešíme sa všetci spolu,
vážiac si um Tvoj, vzácne činy,
keď sadáme si k Tvojmu stolu,
rytmicky bijú hodiny,
čo dávajú Ti impulz k práci,
keď Ty správaš sa stále činne.
Vzorom i srdcom si v rodine.
Prvenstvo vedieš v čardáši.
Dávaš vyniknúť dedinkám
i polomským Tvojim Brezinkám.
Nič nezabudneš na bidle
a nezablúdiš v divadle.
Toto Ti všetko pristane.
Tvoj elán nikdy nestarne.
Máš, čo rozdávať, máš, čo siať.
Máš statných rokov päťdesiat.
Blahoželáme Ti klasicky
z Clementisovej uličky
za priamy pohľad, energiu,
čo dodá neraz i nám silu.
Nech v šťastí, zdraví trvalom
rozrastá sa Tvoj rodu strom
a smer koruny jeho patrí
Stvoriteľovi – vládcovi sveta,
len s ním sa všetko ľahšie darí,
len v ňom je sila, útecha.
Nuž, čo Ti máme, čo Ti priať?
Martuška, ži ešte celých päťdesiat.
K 50tke venuje – Mária Oceľová (suseda)

Polomske novinky
Tak ako sa to stalo už dobrým zvykom a podľa počtu predaných vstupeniek to
už Polomčania aj očakávajú, Brezinky pripravili na prvý
sviatok vianočný spestrenie
sviatočných dní – vianočný

Vianočný
program
ní troch generácií nám mnohým pripomenuli detstvo. Ako

STRANA 3
to bolo u nás, čo nám hovorila naša stará mama a čo znamenali zvyky, ktoré sme vykonávali aj my. Do toho divadelné poňatie, humorné slovo a vianočný príjemný dojem v divákovi bol nepopierateľný. Fascinujúci záver programu s vianočnými
piesňami v podaní Breziniek
a hostí umocnil dojem, že
Vianoce sú aj o niečom inom
ako o konzume. Ďakujeme
všetkým z Breziniek, hudobníkom, sestrám Kirschovým
zo Závadky a pani Márii Oceľovej za neskutočný vianočný
zážitok. To, čo robíte pre potešenie duše nám ostatným,
robíte dobre. Držíme vám
palce, vytrvajte!

program. Každý, kto sa tohto
predstavenia zúčastnil, mi
isto dá za pravdu, že príprava tohto programu stála nemalé úsilie. Počnúc od scenáristickej prípravy, cez prípravu javiska a výroby kulís, čo ako vždy pri predstaveniach Breziniek na výbornú
zvládol Ivan Šuchaň, až po
samotný nácvik jednotlivých
programových čísel a celého
programu. V programe účinkovali všetky zložky Breziniek, od detí až po dospelých
v niekoľkých blokoch. Prepojiť a ukočírovať toľko ľudí isto
nie je jednoduché. Do prasknutia naplnená sála ani nedýchala pri obrazoch narodenia Ježiška. Skvele spracované a úchvatne predvedené. Ľahučko sme sa z dávnej histórie preniesli do histórie nie tak dávnej na našu
slovenskú dedinu. Spracované zvyky a tradície na Štedrý
deň a sviatočné dni v poda-

Narodenie Pána
Už dvetisíc rokov slávime
tento deň a máme na to dobrý dôvod, pretože tu nejde o
obyčajné narodeniny. V tento deň Ježiš, Boží Syn, zostúpil z neba na tento svet a dáva
svetu život. Boh je taký úžasný. Prichádza medzi nás. Naučil nás, ako máme uvažovať,

konať a modliť sa, aby sme sa
priblížili bližšie k nemu. Naučil
nás, že tým najdôležitejším je
milovať jeho a seba navzájom.
Dajme Bohu sľub pri jasliach,
že sa budeme milovať navzájom, ako nás On miluje.
Ježiš prišiel pred vyše dvetisíc rokmi, ale oveľa viac sa

teší na to, ako sa narodí v každom z nás – a to OSOBNE! A
tu nejde o konkrétny dátum 24. decembra. U každého to
môže byť inokedy. U niekoho
to môže byť na základnej škole, u iného v čase dospievania, na vysokej škole, v práci
a možno u niekoho až tesne
pred smrťou. Pozrime sa do
jasieľ na ležiace Dieťa a povedzme mu: „Ďakujem ti, že si
prišiel medzi nás, že sa rodíš i
v mojom srdci, že si sa obetoval za mňa a vovádzaš ma do
večného života.“
Verím, že aj v našej farnosti, v našich srdciach mal Ježiš
miesto, veď sme sa snažili s
ním stretnúť pri sv. omši, jasličkovej pobožnosti s deťmi, či
dospelými. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa usilovali prežiť tieto sviatky Narodenia nášho Pána v kresťanskom duchu a venovali svoj
čas preto, aby sme mali hlboké duchovné zážitky.
Michal Jenča
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Turci
na Horehroní
V rokoch 1568 až 1583 turecké vojská robili nájazdy aj
na Horehronie. Obrana Horehronia spadala pod ochranu
kapitána Muránskeho hradu. Finančnú ako aj zbrojársku
podporu poskytovali obce, ale hlavne mediarsky podnik
v Banskej Bystrici.
V tomto období Turci okupovali Horehronie, vypaľovali
obce, zabíjali ľudí, zajímali a hlavne unášali ženy a deti. Následne obce Horehronia nútili platiť dane. 5. októbra 1577
Turci s päťstočlenným vojskom obliehali Muránsky hrad.
Rok na to 19. septembra 1578 turecké vojsko na rozkaz ﬁľakovského bega Ferhata prepadlo v počte 360 pešiakov
obec Polonku. Obyvateľov, ktorí ušli, hľadali v okolitých horách a mnohých, vrátane žien a detí zajali, štyroch valachov zabili a 31 mladých ľudí uväznili. Po tomto prepade
ﬁľakovský beg vyzval Polonku, aby sa podrobila a uznala
ho za vládcu dediny, za čo im on poskytne ochranu. List
s podobným textom beg napísal aj sudcovi – notárovi. 20.
septembra 1583 zaútočilo dvesto pešiakov na obec Šumiac
a táto dopadla ešte horšie ako Polonka. Obec vojaci vypálili a uniesli 107 mladých a dospelých ľudí.
Mnohé dediny nielen na Horehroní na Muránskom panstve donútili platiť dane begovi. Bolo evidované až 818 port
(výberné miesto), ktoré platili turkom dane, neplatilo iba 12
port. Týchto ochraňoval proti Turkom kapitán Muránskeho
panstva Bebek. Turci iba na Gemeri vybrali v roku 1582 neuveriteľných 22 642 zlatých, čo bolo oproti bežne vybratých
daní 1000 zlatých v rokoch 1574-1576 veľmi veľa. Panovník však nechcel prísť o výnosy zo svojich majetkov. Hrad
Muráň mal preto pre neho strategický význam. Hrad chránil územie Horehronia a jeho výnosný drevárenský priemysel. Posádku na Muráni preto značne posilnil. Panovník
rozhodol, že proti nájazdom tureckých vojsk postaví vojenské pevnôstky na dôležitých uzloch pohybu tureckých vojsk.
Tieto boli postavené aj na Horehroní, a to v Polonke a Šumiaci. Opevnené pevnôstky boli v časoch zvýšenej aktivity
tureckých vojsk značne posilňované. Na ich správu a prevádzku prispievali aj samotné obce Horehronia. Za kapitána
Melchiora Moška ustali aj výboje tureckých vojsk na Muránsky hont, a tým aj na obce Horehronia. V pevnôstkach Polonky a Šumiaca slúžilo 25 drabantov – pešinkov. Tieto pevnôstky trvali asi 17 rokov.
Po ústupe tureckých nájazdov pevnôstka v Polonke slúžila ako Mýtny dom. V tomto období sa znížil aj počet vojakov
Muranského hradu zo 100 na približne 40 vojakov, ostatných pridelili pre hrad vo Fiľakove.
Pozn:
Polonka – historický názov dediny Polomka
Jozef Jagerčík

Dňa 26.decembra 2011 sa v
telocvični ZŠ odohral avizovaný volejbalový turnaj Polomčanov a priateľov Polomky.
Na turnaj prišlo celkovo 27
hráčov všetkých vekových kategórii, ktorí sa rozdelili do 4
družstiev. Turnaj prebiehal
v zápolení tímov systémom
každý s každým na víťazné sety. V zápasoch sa stretli družstvá – „Košarky“, “Hracká“ „Potok“, a „Kaštieľ“. Družstvá bojovali o víťazstvo dobrou taktikou, tvrdými smečmi, zákrokmi v poli, ale hlavne zábavou z hry. Víťazstvo
si nakoniec odnieslo družstvo
„z Hrackej“ so stratou jediného setu.
Týmto chceme poďakovať
všetkým zúčastneným volejbalistom za peknú hru, organizátorom za prípravu turnaja a
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Vianočný
(uličný)
volejbalový
turnaj
divákom za povzbudzovanie!
Základnej škole ďakujeme za

poskytnutie priestorov telocvične a športové pomôcky.
Na tréningoch sa stretávame každú stredu o 18:00 hod.
v telocvični a radi privítame
každého nadšenca tejto hry.
Tešíme sa na ďalšie športové
stretnutia.
Športu zdar!

Foto: Ferdinand Hrablay

Cenník lístkov sezóna 2011/2012
Druh lístka

dospelí

Jedna jazda
10 jázd
2 hod. mimo interval
3 hod. mimo interval
4 hod. mimo interval
09:00 - 12:30
12:30 - 16:00
Celodenný 9:00 - 16:00
2 dni zo 7
3 dni zo 7
4 dni zo 7
5 dní zo 7
6 dní zo 7
7 dňový
10 dní počas sezóny
15 dní počas sezóny
Rodinný lístok 2+1 (jednodňový)
Rodinný lístok 2+2 (jednodňový)
Lyžiarsky výcvik pre ZŠ
Lyžiarsky výcvik pre SŠ a VŠ

Informácie k cenníku
Deti do 5 rokov zdarma (ak
nepoužívajú samostatne
kotvu) Pre deti do 5 rokov,
ak používajú samostatne kotvu, je potrebné taktiež zakúpiť lístok. Deti od 6
do 12 rokov majú nárok na
V bitke pri Moháči 29. augusta 1526 Turci porazili uhorské detské lístky. Juniori od 13
rokov do 18 rokov. Seniovojská a ovládli značnú časť Uhorska.
(dobová kresba) ri nad 60 rokov.

2,00 €
10,00 €
7,50 €
9,00 €
10,00 €
9,00 €
10,00 €
14,00 €
26,00 €
37,00 €
45,00 €
55,00 €
64,00 €
73,00 €
96,00 €
139,00 €

seniori nad 60 r.
juniori do 18 r.
2,00 €
8,00 €
6,50 €
8,00 €
8,50 €
8 ,00 €
8 ,50 €
12,00 €
22,00 €
31,50 €
38,00 €
46,50 €
54,00 €
62,00 €
82,00 €
119,00 €

deti do 12 r.
1,00 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
6,50 €
6,00 €
6,50 €
9,00 €
17,00 €
23,00 €
28,00 €
34,00 €
39,00 €
45,00 €
62,00 €
89,00 €

30,00€
36,00€
5,00€
6,00€

ZĽAVY
!!!NEPLATIA PRE BODOVÉ LÍSTKY!!!
50% pre ZŤP 10% pre hostí ubytovaných v penzióne Bučnik (preukázať sa ubytovacím preukazom) 10% pre skupiny nad 20 osôb a k tomu jeden lístok bezplatne. Lístky kupuje a platí jedna osoba Pri všetkých zľavách je nutné preukázať
sa na základe výzvy obsluhy platným príslušným dokladom (občiansky preukaz,
deti – preukaz poistenca, ubytovací preukaz, preukaz ZŤP...) Pri uplatňovaní zľavy pre študentské lyžiarske kurzy požadujeme priložiť zoznam študentov, lístky
kupuje a platí jedna osoba. Rodinná zľava: príbuzenský vzťah je nutné preukázať preukazom totožnosti, u detí preukazom poistenca (alebo iný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah a vek – dieťa do 12 rokov) K pokladni sa pri kúpe rodinného lístka musia dostaviť všetci členovia rodiny. Pri zistenom zneužití môže
byť skipas odobratý. Cestovné sa nevracia pri strate a poškodení skipasu.
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