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Deň matiek
Stretnutie starostu
s občanmi
Fašiangový festival
Výstavba na vleku
Niečo na zamyslenie

V postieľke, v perinke bielej,
malý človek leží,
v ručičke malej,
bielej,
vrásčitý prst matky svojej drží.

Pustí,
ručičku vystiera,
akoby v prázdne hľadalo teplú tvár,
pästičku otvára
zatvára....
Prirovnáš k niečomu matkiných očí žiar?

Dovoľ opýtať sa ťa, život,

Odteraz tento svet patrí aj tebe,
tak ako moja dlaň a moje srdce,
ktoré už začínaš poznávať,
hoc ani nevieš ako.

Ja s tvojou matkou, priviedli sme ťa
sem medzi ľudí,
pretože strácali sme sa v láske,
aby sme našli teba.

Nuž pokloň sa im, svojim pokrvným
a teš sa z ich prítulnosti.
Poď, mávaj pästičkami,
rozlievaj svoju nehu medzi nás.

   Slávnostný obrad Prijatie novonaro−
dených detí v obci Polomka sa usku−
točnil dňa 4. marca 2007 v obradnej
miestnosti. Starosta obce pán Ing. Ján
Lihan privítal rodičov a deti − Rebeccu
Černákovú, Sabínu Dudášovú, Bian−
ku Švidraňovú, Mareka Pohančaníka,
Lukáša Divoka, Jakuba Viciana, Ninu
Bučkovú, starých rodičov a ostatných
prítomných. Privítať na svet dieťa je
slávnostná chvíľa. Slávnostný okamih
a túto chvíľu vyjadril vo svojom prího−
vore. Zaželal všetkým rodičom v mene
obecného úradu ako aj v mene svo−
jom veľa zdravia a lásky pri výchove
detí. deťom krásny život, plný radosti
a šťastia. K príjemnej atmosfére
prispeli aj žiaci ZŠ s programom z bás−
ní a spevu.

Janka Hebeňová

Osoby a obsadenie:
Ján Stárek, súdny podúradník  ............... M. Šuchaň
Martin Stárek, gazda  ............................ F. Bučko
Karolína, vdova po holičovi  ................... A. Šuchaňová
Georg Stárk, bohatý gazda  .................... T. Kubuš
Magdalena, gazdiná u Georga  ............... D. Svetláková
Janko, paholok  ..................................... J. Horváth
Katka, slúžka  ....................................... M. Sviteková

Scéna:  I. Šuchaň
Text:     M. Mesiarkinová
             Z. Šuchaňová
Réžia:   M. Pisárová

Vstupné: 30,−Sk
Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji v predajni Mäso−
údeniny p. Pohančníka, v kancelárii v kultúrnom dome.

   Podľa § 13 Zákona č. 369/1991 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26. apríla
2007 (štvrtok) o 18.00 hodine do obradnej miestnosti v Polomke.

Vítaj mi,
vítaj moje dieťa

   Druhá májová nedeľa patrí azda najkrajšiemu dňu, ktorý oslavujeme ako Deň Matiek.
Slová básnika vyjadrili všetok cit, lásku a celoživotnú starostlivosť matky o svoje die−
ťa. Dieťa ju prijíma inštinktívne, ale vie ju aj vrátiť. Aj žiaci Základnej školy v Polomke
pripravili na tento deň − 13. mája −  ako vďaku svojim mamičkám a starým mamám
program v kultúrnom dome. Príďte sa naň pozrieť a potešiť svoje srdcia. Bližšie infor−
mácie budú zverejnené na plagátoch a v miestnom rozhlase.

Deň matiek
Všetkým matkám patrí vďaka

matkou
teba, čo nikdy nepočkáš.
Pýta sa ťa život,
matka,
čo do rúčky tejto malej
po rokoch vložíš,
dáš?
Stačí lásku nehynúcu.

Pokročí zase o kúsok slnce,
do okna zasvieti,
zažiari,
pohladia postieľku lúče jeho horúce
i úsmev dieťaťa na tvári.

Pozvánka
na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka

do divadla
František Cimler

Deti jedného otca
veselohra z dedinského života

premiéra 20. apríla 2007 piatok o 18.00 hod
Kultúrny dom Polomka

Slovenský pohár
v zjazde

na horských bicykloch

19. a 20. máj 2007
Lyžiarske stredisko
Polomka − Bučnik

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2006
5. Správa hlavného kontrolóra o dodržiavaní finančnej disciplíny
6. Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby v roku 2007
7. Kompletná správa o lyžiarskom vleku
8. Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
9. Interpelácia a diskusia
10. Rôzne
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
MAREC 2007

   S jarným obdobím, prichá−
dzajú na rad práce, ktorým
zima príliš nepraje. Jedná sa
hlavne o upratovanie a odstrá−
nenie zimného neporiadku. O
odstránenie posypového ma−
teriálu z miestnych komuniká−
cií sa postará nová zametacia
súprava, ktorú ste už mali
možnosť vidieť pri práci len čo
slniečko viac prihrialo a zmizli
posledné zvyšky snehu a bla−
ta. Je schopné za kratší čas

Narodení: Markus Mário, Hronská 23
                 Bučko Andrej, Hronská 12
                 Tabernausová Kristína, S. Chalupku 3
Prihlásení: Šardzík Róbert Ing., Bernolákova 49
Odhlásení: Koladová Andrea, Bernolákova 25
Zomretí:  Dolinský Dezider, Dimitrovova 11 − 79 rokov
                Švidraňová Mária, nálepkova 25     −  77 rokov
                Mesiarkin František, Komenského 74 − 77 rokov
                Roľková Emília, Osloboditeľov 36     − 84 rokov
                Omastová Anna, SNP 131                 − 83 rokov
                Predajňová Magdaléna, Komenského 10 − 73 ro−
kov
Počet obyvateľov k 31.3.2007 − 3049

Jubilanti v mesiaci apríl
Šušorová Anna, SNP 161 − 85 rokov
Obrtanec Ján, Komenského 69 − 85 rokov

   Milým jubilantom prajeme veľa zdravia a životného
optimizmu do ďalších dní života, veľa lásky od blíz−
kych a širokej rodiny, aby ich jeseň života mala len
zlatisté listy.

Dňa 19. apríla 2007 si pripomenieme 2. výročie smrti
našej milovanej manželky, mamy, starej mamy, sestry

Sabíni Švidraňovej.

− profil Aluplast
(Nemecko)

− Kovanie Maco
(Rakúsko)

   Kým ešte ráno, 20. februára vstú−
pili do areálu školy žiaci, o niekoľ−
ko hodín sa záhadne stratili. Obja−
vili sa namiesto nich veľmi zvlášt−
ne bytosti. Princezné, ježibaby,
rôzne zvieratá, tanečnice, roboty i
vodníci. Keď sa začali predvádzať
v telocvični, hneď bolo všetkým jas−
né,že sa začal karneval. Porota to
mala opäť veľmi ťažké a preto sa
rozhodla, že ocení diplomom kaž−
dú zamaskovanú triedu a sladkos−
ťou každú masku. Neodmysliteľnou
súčasťou karnevalu je diskotéka a
zaujímavý program. Nebolo tomu
inak ani  na tomto karnevale.
Program pripravili žiaci tanečného
krúžku pod vedením svojich vedú−

   Každoročne o takomto čase sa starosta
obce stretáva s občanmi, ktorí majú záujem
dozvedieť sa informácie o smerovaní obce,
investičných plánoch a zároveň chcú získať
odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú.
   Aj tento rok sa zorganizovalo takéto stret−
nutie. Konalo sa 4. marca 2007. Účasť ob−
čanov bola o niečo väčšia ako minulý rok,
no aj tak je pozoruhodné, že veci verejné
zaujímajú tak málo občanov. Z pohľadu
účasti na takomto stretnutí je to asi naozaj
tak. No z pohľadu každodennej reality je to
inak. O veciach verejných sa hovorí všade.
Na ulici, doma, v obchode, ale aj v pohos−
tinstvách. Malo by sa spraviť to i ono, malo
sa to spraviť tak a tak, prečo sa nerobí to
ale ono a za aké peniaze. Takéto úvahy sú
témou tých rozhovorov. Avšak slová by padli
na úrodnú pôdu práve na takomto stretnutí,
ktoré zvoláva starosta obce, adresát Vašich
návrhov a pripomienok. Lenže to by sa v di−
alógu museli prijať aj slová a názory druhej

SPOMÍNAME
Už dva roky spíš večným snom,
hrob tmavý ti je domovom.
Už  ťa neprebudí slnko
ani krásny deň,
v tom polomskom cintoríne
snívaš  večný sen.
Čas plynie, smútok zostáva,
no rana v srdci bolí,
zabudnúť nedovolí.

Čo nového
vykonať viac práce s väčšou
efektivitou. Zariadenie sa pri−
pojí na voz JCB, ktoré takto
získava svoje ďalšie využitie.
   Aj v okolí cintorína a priamo
v cintoríne je už evidentný pra−
covný ruch. Potrebu údržby si
vyžiadala aj
táto časť obce.
Po výrube sta−
rých stromov
popri chodníku
vedúceho do

Verejné stretnutie starostu s občanmi

Fašiangový karneval
Tradície na Horehroní sú veľmi silné a v rámci školských
podujatí má stále miesto tradično−netradičný fašiangový
karneval.

cich.
   Netradičnosť karnevalu spočíva−
la v tom, že masky boli pripravené

výlučne z rôznych druhov odpado−
vého materiálu, v rámci úlohy vy−
plývajúcej z nášho environmentál−
neho programu.
   Tak sme spojili zábavné s užitoč−
ným a už teraz sa tešíme, aké pre−
kvapenie prinesie budúcoročný
karneval.

− ŠZŠ −

strany. A to už nie je to pravé orechové.
Nabúranie presvedčenia jednotlivca, že len
jeho názor je ten jediný správny, unesie
málokto. A tak svoj názor “ zaručene “ správ−
ny povie len susedovi a pod. Škoda. Veď viac
hláv, viac rozumu, viac očí viac vidí. Nemalo
by to tak byť?

D.Ď

tejto lokality, sa výrubu nevyhli
ani stromy v cintoríne. Tieto
práce prispeli k zvýšenej bez−
pečnosti občanov a k lepšej
udržateľnosti poriadku v cin−
toríne. Neustále padajúce
lístie asi na estetike nepridá−
va. V cintoríne sú aj také mies−
ta, ktorým je treba venovať

väčšiu pozornosť. Spodná
časť cintorína sa vyplanírova−
la a zrovnala, čo vytvorilo nové
hrobové miesta. V najbližšom
čase by sa mala osadiť aj nová
vstupná brána do cintorína.
Zároveň sa započali práce na
oprave strechy domu smútku,
nakoľko stav strechy bol už
nevyhovujúci.                     −rr−

Kvalitné
plastové okná
za dobrú cenu

Firma BUDOWLANKA s.r.o.
Švermova 16

Brezno
0910 939 647
0911 939 647
048/6113798
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   Deň učiteľov 28.marec je spä−
tý s menom učiteľa národov −
Jana Amosa Komenského. ten−
to pedagóg sa svojou učiteľskou
činnosťou zaradil medzi vý−
znamné osobnosti v dejinách.
Bol jedným z prvých bojovníkov
za poskytnutie vzdelania ľudom
bez rozdielu rasy a sociálneho
postavenia. Žiadal psychologic−

   Nastalo obdobie v kto−
rom môžeme do nášho je−
dálnička zaradiť aj jedlá zo
zeleniny, ktoré sú nielen
zdravé, ale aj nízkokaloric−
ké. Hlavne po Veľkonoč−
ných sviatkoch. Nahrade−
ním mäsitých a múčnych
jedál jedlami zeleninovými,
stihneme do letnej plavko−
vej sezóny o nejaké to kilo
aj zoštíhlieť.

   Na Horehroní trvá zima niekedy pri−
dlho. Je možné, že práve preto táto
obyčaj každoročne ožíva. Ľudia tú−
žia po teplom slnku, deti sa chcú roz−
behnúť v ústrety podbeľom, po zele−
nej tráve. Aj keď tohtoročná zima je
výnimočne teplá, hory vôkol nás
majú ešte biele snehové čiapky. Aj
vietor a dážď, ktorý strieda tie príjem−
nejšie dni, nás unavuje. Zrazu všetci
chceme jar.
   Žiaci Špeciálnej základnej školy v
Polomke sa pokúsili privolať jar pre
nás všetkých. Stalo sa tak 20. marca
slávnostným vynesením Mamurejny  “
z nášho chotára”.
   Podujatie sa uskutočnilo za účasti
študentov z Nemecka, študujúcich
špeciálnu pedagogiku, ktorí v našej
škole vykonávali pedagogickú prax,
pani Diany Ďurčenkovej z Obecného

   S jarnými lúčmi ešte nesmelého slnka prichádza k nám aj
mesiac marec, ktorý sme zasvätili knihám. Knihy môžeme
hodnotiť z rôznych hľadísk. Tým najdôležitejším kritériom
zostane vždy náš osobný vzťah k nim. Mnohí ľudia si neuve−
domujú koľko tvorivej, odbornej a náročnej práce je potrebné
vynaložiť, kým sa zrodí nová kniha. Nemajú ku knihám vy−
pestovaný žiadny vzťah a ani netušia akým výdatným pra−
meňom múdrosti, nápadov, záhad a dobrodružstiev sú práve
knihy.
    Tak, ako je dôležité začať čistiť potok od prameňa, rovna−
ko významné je pestovať pozitívny vzťah ku knihám u naj−
mladšej generácie a to od útleho detstva.
   Naša špeciálna základná škola sa snaží počas celého škol−
ského roka upevňovať u žiakov kladný vzťah k materinskému
jazyku, štátnemu jazyku, ako aj  k slovenskej literatúre,
prostredníctvom zaujímavých podujatí. K jedným z nich pat−
rila aj prednáška spojená s besedou a výstavkou kníh, ktorá
sa uskutočnila v spolupráci s Obecným úradom v Polomke,v
jeho obradnej miestnosti. Podujatie pripravila pre žiakov pr−
vého  i druhého  stupňa našej školy pani Diana Ďurčenková.
Na podujatí žiakov oboznámila s klasifikáciou kníh. Názorne
im ukázala rôzne druhy rozprávkových i náučných kníh. Niek−
torí žiaci si knihy prezerali s veľkým záujmom a niektorí uká−
zali aj svoje čitateľské majstrovstvo. Prieskum o domácich
knižniciach skončil neslávne, pretože väčšina žiakov nemá
doma žiadne knihy a všetky vedomosti o literatúre majú vý−
lučne vďaka návšteve školy a voľnočasovým aktivitám, ktoré
škola pre žiakov pripravuje. Celé podujatie bolo veľmi pod−
netné a motivujúce k čítaniu literatúry.

− ŠZŠ

NÁŠ RECEPT

Marec Mesiac knihy
“Keď mám v ruke peknú knižku, hoci neveľkú,
to je ako by som stretla dobrú priateľku.
Všeličo mi vyrozpráva, čo ja nepoznám,
zavedie ma doďaleka hore ku hviezdam.”

Ďakujeme
kejší prístup k vyučovaniu i k žia−
kovi. Okrem potreby školskej do−
chádzky presadzoval aj vyučo−
vanie v materinskom jazyku. Bol
hlboko presvedčený o tom, že
dobrá škola robí človeka lepším.
V jeho ideách pokračujú peda−
gógovia i dnes. Doba, ktorú pre−
žívajú školstvu príliš nepraje, ale
záleží im na tom, aby pripravili

do života vzdela−
ných ľudí. Prácu
učiteľa však mla−
dí ľudia docenia
až keď dospejú.
Vtedy skutočne
ohodnotia vzťah,
ktorý k nim učite−
lia mali. Zaspomí−
najú na časy v
školských lavi−
ciach. Na prvé
písmenká a čísli−

ce, ktoré im otvorili cestu k po−
znaniu. Nezabúdajú ani na uči−
teľov, ktorí boli na nich prísni.
Veď aj disciplína je pre život dô−
ležitá. Uvedomujú si, že svojim
učiteľom pripravili veľa ťažkých,
ale i pekných chvíľ a že práca
učiteľa nekončí zvonením. pri ta−
kýchto návratoch do študent−
ských čias si uvedomujeme po−
slanie učiteľa, jeho zodpovednú
prácu, za ktorú patrí všetkým
pedagógom naše veľké Ďaku−
jem!
   Pri príležitosti Dňa učiteľov,
starosta obce navštívil pedagó−
gov v materskej škole, základ−
nej škole, špeciálnej základnej
škole a základnej umeleckej
škole, aby osobne poďakoval
učiteľom za obetavú prácu, kto−
rá nie je len zamestnaním, ale i
poslaním. Zaželal im veľa opti−
mizmu, zdravia a trpezlivosti do
ďalšej práce pri vzdelávaní a vý−
chove našich detí.               −rr−

Žiaci špeciálnej základnej školy sa rozlúčili so zimou
   Morena, Morana, Mamurejna − v staroslovanskej myto−
lógii bohyňa zimy, noci a smrti. V encyklopédiach sa ďa−
lej môžeme dozvedieť, že v ľudových slávnostiach pretr−
vával pohanský zvyk vynášania Moreny, keď dievčatá pri−
bližne 14 dní pred Veľkou nocou topili farebnými stuhami
ozdobenú slamenú figúru symbolizujúcu koniec zimy.

úradu v Polomke a redaktora, pána
Janka Simana.
   Školský dvor razom ožil veselými
deťmi, ktoré spievali jarné pesničky.
Dievčatá pribehli k Mamurejne a vy−
pytovali sa jej, kde prebývala. Sľubo−
vali jej, že ju odvedú do hustej vrbiny.
K potoku. Tak sa i stalo. Spevavý
sprievod sa pohol,
aby odprevadil Ma−
murejnu, symbol
zimy a opäť privítal
novú jar.  Mamurejna
sa hrdo niesla okolo
školy, ale pri potoku
sa skončila je tohto−
ročná púť. Horiacu
jasným plameňom ju
odniesli vlny potoka
za chotár.
   O ďalší program sa

postarali hostia z Nemecka, ktorí na−
šim žiakov i pedagógom priblížili jar−
né zvyky z ich prostredia.
   Žiaci najprv hľadali ukryté maľova−
né vajíčka. Kto vajíčko našiel mohol
ho zjesť. Potom bolo hľadanie ešte zá−
bavnejšie, pretože žiaci začali hľadať
ukryté darčeky. Kto darček našiel, stal
sa jeho majiteľom. Žiaci sa tešili z lôpt,
kľúčeniek, farbičiek, pier i balónov.
   Tak sme sa rozlúčili so zimou a vďa−
ka praktikantom z Nemecka vyšli v
ústrety príprav na Veľkú noc.

− ŠZŠ−

Výstavba na lyžiarskom vleku
V nedávno skončenej lyžiarskej
sezóne pribudol na lyžiarskom
vleku ďalší vlek −detský lanový
vlek dl. 70 m . Pre deti sa tak vy−
tvorili ideálne podmienky na uče−
nie lyžovania, ale využívali ho aj

straší, ktorí sa učili lyžovať. O tom,
že táto neveľká investícia bola
dobrá, svedčilo aj to, že vlek bol
stále deťmi využívaný, z čoho mali
radosť aj ich rodičia, pretože vlek
sa mohol  používať  bezplatne.

Skvalitňovanie služieb je už jed−
noducho  nutnosť pre udržanie
klientely.  Vlek sa po sezóne de−
montoval a odložil do skladu.
   Od začiatku januára 2007 sa za−
čali práce na vybudovaní ubytova−
nia v podkroví budovy HTO. Uby−
tovacie kapacity v obci stále sú
nedostatočné a preto aj za pod−
pory spoločnosti Rettenmeier Po−
lomka Reality s.r.o., ktorá poskyt−
la veľkú časť stavebného materi−
álu,  sa mohlo začať so stavebný−
mi prácami. Ešte v r. 2006 sa mu−
selo vybudovať  schodište do pod−
krovia. V podkroví bude 10 izieb a
vytvorí  sa tak možnosť ubytova−
nia pre 28 osôb. Ubytovaní budú
môcť využívať služby− stravovanie,
lyžovanie,  na jednom mieste.
Ukončenie prác sa predpokladá
do začiatku tohtoročnej lyžiarskej
sezóny.

Ing. Stanislav Príboj

Hrášok
na šarišský spôsob
500 g zeleného hrášku, 2 lyžice oleja, 150 − 200 g čer−
stvých alebo sušených húb, 1 cibuľa, soľ, mleté čierne
korenie, 2 vajci, zelená petržlenová vňať,
   Vylúpaný hrášok udusíme na oleji. Umyté a pokrájané
huby udusíme osobitne na oleji a pkrájanej cibuli. Mäkký
hrášok a udusené huby zmiešame, osolíme, okoreníme
a pridáme rozšľahané vajcia, ktoré necháme v pokrme
zhustnúť. Hotové posypeme posekanou zelenou petrž−
lenovou vňaťou. Podávame so zemiakmi a s hlávkovým
šalátom.

Zapekaný kel
so syrom
600 g kelu, soľ, maslo a strúhanka na vymastenie a vy−
sypanie formy, 40 g hladkej múky, 40 g masla, 4dl mlie−
ka, 2 žĺtky, 200 g tvrdého syra.
   Kel umyjeme, uvaríme v osolenej vode a necháme od−
kvapkať. Potom ho pokrájame a rozložíme do maslom
vymastenej a strúhankou vysypanej formy. Z múky a
masla pripravíme svetlú zápražku, rozriedime ju mliekom
a ešte chvíľu povaríme. Do odstavenej omáčky primie−
šame žĺtky a zalejeme ňou pripravený kel. Povrch posy−
peme strúhaným syrom a v rúre zapečieme. Podávame
so zemiakovou kašou, alebo ako hlavné jedlo.
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   Pred sviatkami jari sa pre−
važne každý snaží upraviť a
vyčistiť si svoje najbližšie
okolie príbytkov. Ďalej ako
keby sme nevideli. Stačí sa
však len pozrieť do každej
doliny v rámci nášho chotá−
ra. Alebo si pozrieť týchto pár
fotiek z asi najviac navštevo−
vanej “Ždiarskej doliny” (v
ďalších číslach budú prezen−
tované iné lokality). Pokrútili
ste hlavou, že to nie je mož−
né? Je to však krutá realita.
No možno ste si to niektorí
ani nevšimli, lebo mnohí z
vás na “prechádzku” do prí−
rody považujú odvoz na svo−
jich miláčikoch − autách až
priamo k zákazu a tam sa
rýchlo nadýchať čistého
vzduchu.
   Dosť dobre však nerozu−
miem niektorým našim spo−
luobčanom, čo ešte na fúri−
koch, káričkách, vozoch,
vlečkách a iných neidentifi−
kovateľných dopravných
prostriedkoch vyvážajú do
voľnej prírody odpady rôzne−
ho druhu, keď v tejto oblasti
naša obce urobila kus práce

   V utorok 23.3.2007 sme sa
zúčastnili na XXIV. ročníku
pretekov vlekárov a lanovká−
rov v Parku snow na Štrbskom
Plese. Akcie  sa  zúčastnilo
11 milovníkov lyžovania a to
hlavne zamestnanci lyžiarske−
ho strediska s.r.o. Polomka.
Nádherné počasie a kopec
snehu  zaručili, že konečne
bola lyžovačka za 200 Sk aj s
občerstvením taká aká ma
byť. Okrem lyžovania traja od−
vážlivci sa zúčastnili aj  pre−
tekov vlekárov a lanovkárov.
Reprezentovali našu obec
vcelku úspešne, keď v kate−
górii muži od  56 do 99 rokov
obsadil prvé miesto Mgr. Jo−
zef  Horský, v kategórii od 46
do 55 rokov Ing. Marián Ja−
gerčík bol šiesty a v kategórii
ženy, po dlhšom prehováraní
účasti na preteku  Ing. Janka
Jagerčíková obsadila štvrté
miesto. Preteku sa celkovo
zúčastnilo cez 160 pretekárov
a okolo stovky bolo neštartu−
júcich, ktorí sa mohli v lyžiar−
skom stredisku vyblázniť pod−
ľa ľubovôle.

− Ing. Marián Jagerčík

Preteky vlekárov
a lanovkárov na
Štrbskom Plese

Niečo na zamyslenie!
I napriek tomu, že aj v minulom čísle bol publikovaný
článok na túto nesmierne aktuálnu a dôležitú tému “Od−
pady”, nedalo mi a k tejto problematike sa opäť vraciam.

(aj keď je stále čo vylepšo−
vať). V rámci separovaného
zberu resp. zberu TKO sa
možno zbaviť každej nepo−
trebnej veci t.j. odpadu. Veď
ak to bude pokračovať ta−
kýmto tempom (len pre zau−
jímavosť za 1 rok vyproduku−
je 1 obyvateľ SR cca 300 kg
odpadu), sa naše prechádz−
ky za čerstvým vzduchom a
krásami , čo nám dáva mat−
ka príroda, zmenia na brode−
nie sa cez kopy odpadu. A
pritom stačí tak málo, doma
si všetko roztriediť podľa po−
kynov pracovníkov úseku
VVS obce Polomka (v minu−
lom čísle Noviniek) a v čase
zberu vyložiť nádoby, vrecia
pred dom, odkiaľ nám to od−
vezú. Je to až tak náročné?
Je jednoduchšie sa s tým
“trepať” do dolín, a tým si lik−
vidovať posledné zákutia,
ktoré nám “možno” ešte zá−
vidí mnoho ľudí z miest. Ešte
je tu aj iný spôsob likvidácie
u nás dosť zaužívaný a to
páliť odpady doma v šporá−
koch vrátane PET fl iaš a
plastov, čím sa do ovzdušia

uvoľňujú karcinogénne látky.
Žeby sme v médiách pre−
hliadli informácie o náraste
počtu ľudí chorých na rako−
vinu? Alebo nám je už všet−
ko jedno? A potom stretla
som sa aj s možnosťou:
“Voda všetko odnesie”. Ktorý
spôsob likvidácie si osvojíte?
Je na vás. Len keby sme ne−
zabúdali na naše deti. Raz si
aj oni budú chcieť so svojimi
deťmi vychutnať prechádzku
v prírode. Aké dedičstvo im
zanecháme? Je to všetko v
našich rukách, aká budúcnosť

nás čaká. Veď príroda si
nikdy žiaden odpad sama
nevytvorila. Všetko čo tam
nepatrí je dielom človeka.
Keďže si s tým sama nepora−
dí, obraciam sa práve na Vás
všetkých o pomoc. Veď to, čo
je možné vo voľnej prírode vi−
dieť, je len vizitkou našej spo−
ločnosti. Pre ďalšie generácie
a pre deti chceme len to naj−
lepšie, či nie? Začnime kaž−
dý sám u seba. Alebo sme
úplne ľahostajní až necitliví k
našej okolitej prírode?

−S− NAPANT

Spoznávate si svoje smeti?


