Deň matiek
„Mechlenica podľa
Tuliho
Prevádzkový poriadok
viacúčel. ihriska
Detský folklórny festival
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NEPREDAJNÉ

Mária Oceľová

Snenie múdrosti
Široké vedné odbory,
zručnosť a kúzlo umenia,
keď to svet všetko podporí,
dosiahne len časť snenia.
Snenie múdrosti neba,
ho skrýva v sebe Boží duch.
Racio i iracio dobýva teba,
o všetkom v svete niet potúch.
Len ty, najvyššia Božia veleba,
si absolútnym zdrojom vied
a naše poznanie je kvapka z teba
a bez minulosti tvojej je tu niet.

Prečo máj?
Prečo je máj ten lásky čas?
Či on obdaril všetkých nás?
Kde hľadať lásky korene?
Nie, ona iste nedrieme.
Veď žije, žije, žije v nás.
Hľadaj a vzbuď ju, znova, zas.

Deň matiek
V 17. storočí vo Veľkej Británii pracovalo u pánov od rána do večera veľa
detí bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky
súrodencom. Tejto nedeli sa začalo hovoriť „ Nedeľa matiek.“
Po celej Amerike viedla pani Anna Jar
vis kampaň za špeciálny deň pre matky,
potom čo jej zomrela jej milovaná matka v roku 1908.
V roku 1914 podpísal prezident USA
Woodrov Wilson v Kongrese rezolúciu, ktorou ustanovuje sviatok
Deň matiek na druhú nedeľu v máji. Niektoré krajiny vo svete si
osvojili rovnaký deň, ale vo Veľkej Británii sa oslavoval štvrtú nedeľu počas pôstu.
Tradičným poďakovaním je kytica kvetov a papierové blahoželanie. A tak sa i my pripájame s poďakovaním všetkým mamičkám,
starým mamám, tetám, ženám... za to, že sú a prinášajú nám pohodu, smiech a spokojnosť.
O programe, ktorý svojim mamám pripravili deti našich škôl sa dočítate v budúcom čísle Polomských Noviniek.
D.Ď

P O Z VÁ N K Y
Obec Polomka a CK HB Brezno
Vás pozýva v dňoch 30.- 31. 5. 2009
na Slovenský pohár v zjazde na horských bicykloch
...
Základná umelecká škola v Polomke Vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8.-12. júna v čase od 13:00 – 18:00 v hlavnej budove ZUŠ.
Tešia sa na Vás tanečníci, hudobníci a výtvarníci.
...
Dňa 19. júna o 17:30 sa uskutoční
Koncert absolventov Základnej umeleckej školy Polomka. Srdečne Vás pozývame.
...
Dňa 26. júna o 17:00 v MŠ sa uskutoční
Verejný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Polomka. Srdečne Vás pozývame.

Úspech našej Základnej umeleckej školy
Žiačky výtvarného odboru ZUŠ v Polomke Leonka Grajciarová, Karolínka Rochovská a Ľubomíra
Petrová si z finálového kola výtvarnej súťaže šperkov v Hodruši Hámor dňa 30.4.2009 odniesli pekné ocenenia a diplomy. Najvzácnejšie je 1. miesto tejto súťaže, ktoré obsadila naša žiačka Karolínka
Rochovská.
Erika Šándorová

18. MÁJ 2009

STRANA 2

Verejná súťaž
v mesiaci máj 2009
Pustajová Gizela, Komenského 131 – 80 rokov
Horváth František, Sládkovičova 40 – 85 rokov
Štajerová Elena, Hronská 29 – 80 rokov
Mikloško Ján, Ždiarska 25 – 80 rokov
Horváth Ján, Štúrova 38 – 85 rokov
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Prajem Vám myšlienky, čo v núdzi poradia,
ruku, čo v žiali pohladí a hlavne priateľov, čo nikdy nezradia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2009
Narodení: 0
Prihlásení: Siládiová Jozefa, Komenského 104
Odhlásení. 0
Zomretí: Lovičová Elena, Kaštieľna 8 – 78 rokov
Spišiaková Mária, Štúrova 11 – 95 rokov
Brozmanová Mária, Ždiarska 5 – 84 rokov
Gorduličová Elena, Štúrova 2 – 79 rokov
Počet obyvateľov k 30.4.2009 – 3035

Blahoželáme
Nejeden v deň narodenín
do rúk Tvojich vloží dary,
položí Ti kvety na stôl so želaním,
aby rástol rokov rad Ti ako stuha
a žiarila šťastia dúha.
Aj my s veľkým potešením
želáme Ti v deň narodenín,
aby v šťastí, dobrom zdraví,
bez starostí, bez obavy
ďalšie roky prežil si,
plné radosti a krásy.
Dňa 16.5.2009 sa nádherného životného jubilea 80
rokov života dožíva
Ján Mikloško, Ždiarska 25
Všetko najlepšie , veľa zdravia, životného optimizmu
a Božieho požehnania želá dcéra Ľudka s manželom
a vnúčatá Mirka a Katka s manželom

SPOMÍNAME
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 1. júna si pripomenieme 15. výročie
úmrtia
Michala Jagerčíka.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
...
V neznámy svet odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
len bolesť trvá a nedá zabudnúť.
Dňa 29. apríla uplynulo päť rokov odvtedy,
čo nás opustil náš drahý manžel, otec a starý
otec
Štefan Tokár
S láskou spomína manželka, dcéry s rodinami, vnúčatá,
pravnučka Barborka a celá rodina

Obec Polomka vyhlasuje verejnú súťaž na predaj obecného pozemku. Ide o pozemok parcela číslo C-KN 955 o výmere 484 m2 a časť pozemku C-KN 954 o výmere cca 200 m2 v k.ú. Polomka na ul. Komenského nad Pustajovcami – na výstavbu rodinného domu. Predaj pozemku
bol odsúhlasený na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Polomke dňa 4.5.2009.
Bližšie informácie dostanú záujemcovia na Obecnom úrade v Polomke.
Návrhy na kúpu pozemku môžu záujemcovia podať v lehote do 29.5.2009
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenie súťaže

Deň Zeme v Špeciálnej základnej škole Polomka
22. apríl sa v celom svete eviduje ako „Deň Zeme“. Ochrancovia a milovníci prírody v tento deň upozorňujú na stav a ohrozenosť životného prostredia na planéte Zem, na možnosti jeho skvalitnenia a ochrany. Zároveň si chceme čoraz častejšie uvedomovať, že
zemské zdroje sú vyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna,
obdivuhodná, no veľmi krehká.
ly, o ktoré sa žiaci budú starať
počas školského roka.
Vysadenie kvetinových a zeleninových záhonov, starostlivosť o skalničky a kvety na
školskom dvore s radosťou robia žiaci na pracovnom vyučovaní. Práve v tomto mesiaci sa učitelia a žiaci rozhodli pomôcť aspoň troškou obci
tým, že sme vyzbierali papiere a plasty popri hlavnej komunikácii ulice SNP od pošty.
Pred predajňou Coop Jednota
žiaci upravili trávnik, vyzbierali
odpadky a pokračovali ulicou
Železničnou až po most ulice
Aj žiaci našej školy chce- de „o prírode“ zaujímavo roz- Hronskej. Žiaci odchádzali doli prispieť aspoň malým skut- právali zamestnanci Lesnej mov s dobrým pocitom z vykom k zamysleniu sa nad eko- správy v Polomke a spoloč- konanej práce a pochvalou od
logickými problémami súčas- ne so žiakmi vysadili „Stromy pani riaditeľky školy.
ného sveta. Rôzne akcie i úlo- poznania“ v areáli našej škoŠZŠ Polomka
hy výchovno-vzdelávacieho procesu sú zamerané na
ochranu životného prostredia.
Plníme úlohy environmentálnej výchovy, realizujeme rôzne druhy výstav, organizujeme besedy s kvalifikovanými
pracovníkmi, zapájame sa do
výtvarných súťaží s danou tematikou. V mesiaci marec sme
mali besedu o knihe spojenú s ukážkami. Apríl bol mesiacom výstavy fotografií prírody a lesných zvierat a veľmi nás potešili žiaci z materskej školy, ktorí sa prišli pozrieť na výstavu. Na bese-

RUSANKA
RUSANKA - športové odevy
športová obuv
termooblečenie
na Nám. M.R.Štefánika 42/35 Brezno
(nad Eurozmrzlinou)
V ponuke tovar značiek:
ZAJO, MOIRA, 4F, HIGH SPORT,
ALPINA, KEFAS,
SCARPA, CHIRUCA, SLOVENKA,
TATRASVIT
tričká, nohavice
spodná a nočná bielizeň 100% bavlna
ponožky
mikiny – Polartec, softshell, Windproff
vesty
doplnkový tovar:
stany, batohy, trekové palice
Pre verných zákazníkov zľavy
Každý deň zľava na iný druh tovaru

KUCHYNSKÉ
LINKY
JAME-NÁBYTOK
Bernolákova 1, Polomka
tel/fax: 048/6193453
Ponúka kuch. linky na mieru:
-

konzultácie zdarma
zameranie linky zdarma
grafický návrh zdarma
doprava
montáž

INZERCIA
Realizujem stavebné práce, obklady –
dlažby, stierkovanie – maľovanie, zatepľovanie rodinných domov ( aj s lešením),
rekonštrukcia rodinných domov. Tel:
0918 932 886, jonar66@azet.sk
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O príprave veľkonočnej mechlenici podľa Tuliho
Každý mi hučí, napíš dačo o base. Ale čo? Odo mňa sa skôr očakáva akýsi humornejší pohľad na
veci okolo nás. Jasné, s troškou humoru a vtipu ide všetko ľahšie. Lenže, ako napísať, že koľko trápenia stojí príprava takého programu, aký ste videli na Veľkonočnú nedeľu. Napríklad : Ivan Šuchaň, čo robí cez program osvetľovača, oponára a kulisára atď, tak pri príprave robí rekvizitára
a skoro všetko čo nám treba, musí zohnať alebo vyrobiť. Ako aj to červené autíčko, čo s ním vybehla Hana Šuchta ( so známosťou v Halnách) na repeťáckej piesni „ Nemám auto, nemám motorku“. Ivan vyrobil autíčko zo smrekopolu, ale bolo ho treba nafarbiť. Tak išiel za Dušanom Muškom
a vraví: „ Dušan treba mi nastriekať auto“. Dušan vraví: „ Povedz mi kedy?“. A Ivan mu na to že už aj.
Dušan: „ Čo ti šibe, nevidíš keľo mám roboty? Neznam kde mi hlava stojí, no ale dovez ho , keď sme
už do tej školy vedno chodili. Ivan dotrepal autíčko a Dušan dobre z nôh nespadol. A keď sa jeden
aj druhý na vzniknutej situácii vyrehotali, Dušan autíčko nastriekal a bolo. A napríklad také schody, čo sa na nich natriasali tie tri speváčky( vokálna skupina STRESS). Ľubo Kochan prišiel som , pomeral som, spravil som ( veni, vidi, vici) aj s podstarostom Jožkom Guzmom. Ráno pomerali a pred
obedom dotrepali. Schody. Dobrí chlopi. Len zriedka ich v krčme vidno, žeby sme im aspoň za
ochotu poudeci zaplatili. Možno abstinenti? Neusmievajte sa, aj takých máme v dedine. Taký Ervín
Martinelli ozvučoval celý program a parádne a tiež pri tom nevypil ani kvapku, dá sa aj na triezvo
no čak? Nie ako my chlopi, kým sme vyšli na javisko ta liter a pol palenky a dva litre vína padlo. Ale
myslím že to najviac ženy vycicali aj Šumiačanky. Azdaj by tak hrdo nespievali na triezvo. Na triezvo sa len na Prednej Hore spieva a v kostole. Dobre že sa nájdu takíto dobrí ľudia v dedine, ktorí sú
ochotní pomôcť. Alebo taká kultúrna Diana ako ju my voláme, za tou som sa už aj obával ísť že ma
dačím ohlôni, lebo kto druhý by bol ochotný prepisovať takú hŕbu scenárov a ešte z môjho rukopisu. Ale vždy ochotne povedala príď, dačo spravíme...
Alebo taký Maňo Sejkuľ – Li- viem, mladých udržať pod kon- dy nabok. Keď čítate akí sú mlahan. Vyzerá akoby muche ne- trolou, to je ako keď pastierovi dí, tak my starí sme dakedy ešte
ublížil a v skutočnosti ani neublí- vypustili jalovinu na Kejde, kaž- horší. Na všetkom sa smejeme
žil. A keď treba aj do 1.00 hod dô si lieta po svojom. Potom hla- a rajkame, ale to je dobre, lebo to
po polnoci sa trápi s hudbou, vy do hŕby a rajkať, že kto čo zažil stmeľuje kolektív. Keď ale povie
aby všetko klapalo. Aj sa chválil, cez týždeň, kto sa kde opil, s kto- Pisárka: „ Tak dosť, ideme na to“,
že scenáre prepíše, že má 3000 rou bol a toho a tak atď. Dievky všetci sa zdvihnú a idú. Čo mám
úderov za minútu, ale len keby zas, že ktorá si čo kúpila na seba, písať o Marte Pisárovej? Len toľcelými dlaňami packal po klá- čo to stálo a kde, kto sa im páči ko, že keby tej nebolo, tak veru
vesnici. Nejeden z nás sa pri pá- alebo „ do frasa už som to týždeň neviem, neviem, či by Brezinky
lenke s hocičím pochváli.
nedostala“. Ďalšia, čo počula len existovali. A to nie je poklona, to
vie každý člen súboru. No a k tomuto programu. Niektorí ľudia
sa možno urazili na to, čo bolo
spomenuté na javisku. Lenže treba mať na pamäti, že my žijeme
medzi vami na každej ulici, chodíme do obchodu, do krčmy, do
kostola, do roboty. Všetko si všímame, ako aj vy čo žijete v tejto
obci. Preto nie je čudo, že si vieme rýchlo vybrať najpálčivejšie
problémy, čo nás trápia a s trochou satiry a irónie to dáme na
javisko. Vám je to smiešne, lebo
to vidíte a stýkate sa s týmito vecami každý deň a vidíte, že sa
s tým nič nerobí. Myslím, že to
nie je až taká násilná forma zviditeľnenia našich dennodenných problémov a v tom budeTaká Zuzka Pompurová ( Pom- úchytkom povie: „Keď dostaneš, me pokračovať, či sa to dakopa), tá sa pri pálenke nechváli, zober aj mne“ a ďalšia : „Ja som mu páči alebo nie, kým sa to neza to dochádza na každú skúš- mala negatívny výsledok, neboj napraví. Uvidíme? Každopádne
ku z Pohorelej a driluje našich ta- sa, aj ty budeš mať. A takáto je musím poďakovať všetkým účinnečníkov, žeby šli na jedno ťap- pred každou skúškou povinná kujúcim za výkon, ktorý podanutie presne. Ale to vám po- ľapkacia hodina. Ale potom sran- li, lebo na skúškach to vyzeralo

Spomienky na dlhý čas
Veľkonočná nedeľa v tomto roku bola aj pre mňa iná ako po minulé roky. Papučovú kultúru vystriedala pracovná nálada na vystúpenie, ktoré ma čakalo. Už pri príchode na miesto som pocítila takú výnimočnú atmosféru. Necítila som napätie a nervozitu z nadchádzajúcich výkonov. Veselá nálada, kostýmy, ktoré vyrážali dych. Lepší štart si neviem ani predstaviť. Nik si neopakoval
texty ako pred inými vystúpeniami. Vládol medzi nami pokoj a verím, že bol spojený s udalosťami Veľkonočných sviatkov ( kresťanské slávenie umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista). Aj počas samotných vystúpení sa tento pokoj zachoval, aj keď početnosť prevlekov si vyžadovala určitú zručnosť, žiadne prestoje ani kiksy, ktoré mohol divák očividne pocítiť sa neudiali. Je to len môj
pocit. Možno iní účinkujúci to celé vnímali úplne inak, ale rozhodne zostane v mojej pamäti a nielen v mojej ešte dlho. Výkony jednotlivých „ spevákov“ z radu tanečníkov Breziniek prekvapili nielen mňa, ale aj ich samotných. Sem – tam ušiel text, sem – tam intonácia, sem- tam rytmus a potom sa zo slávnych evergreenov stali piesne dnešnej technickej doby. Ale stálo to za všetky tie hodiny skúšania a zase raz sa nám osvedčilo naše známe – „ na skúške 20, na vystúpení 120 percent“.
Všetkým nám prajem ešte veľa, preveľa takýchto vystúpení, kde nervozitu vystrieda pokoj a drinu odmení spokojnosť a potlesk diváka. Mám rada a vážim si prácu každého jedného člena našej
skupiny, takže pre mňa je odmenou aj to, že sa podujali na takýto projekt a zvládli sme ho na potlesk a úsmev nás aj divákov.
Zuzana Pompurová

biedne. No ale sme na Polomke
a tu ľudia ukážu čo je v nich, až
keď sa dokonale rozpália. A naše
ženy? Do roboty, domov, poriadiť, navariť, oprať, chlopa- deti
nachovať, a čas od času aj „ pigľovať“ atď, atď... na skúšku do tej
zimy za dve tri hodiny a potom
zas chytro domov, žeby dakto
nepovedal, že chodia po bludoch, takže klobúk dolu pred našimi ženami, tie to asi majú najhoršie. My chlopi zas chytro pred
skúškou Pod smereka, bo zname že v kulturňaku je zima ak
v rauštubňi pod pílou, ta chytro
Maťo ulej dva – tri, bo nám treba ftiekať na skúšku. A po skúške
zas Pod smereka, zaspievať si na
ostro čo sme sa naučili a vyskúšať či nám to bude ladiť aj pod
vplyvom – znáte čoho.
Ďakujem ženám, ďakujem
dievčatám, ďakujem chlopom,
ďakujem chlapcom- aj Kamzíkovi za strhujúci prejav a samozrejme muzikantom. Lebo , či chcete

či nie, muzikanti tí sú všade niečo extra a majú svojho boha. My
keď si vysvetľujeme čo a ako ďalej, tak oni budú cvrlikať, nič nepočujú a potom sa pýtajú : „ Čo
to povedala? Čo to povedal?
Kedy to chcú? Kde to chcú? Ale
ďakujem im aj tak, lebo zahrať
repeťácke piesne v sláčikovej
úprave a tak parádne, na to treba mať tiež gule. Čo poviete?
A ešte ďakujem vám všetkým
našim priaznivcom, čo sedíte
v sále a dvakrát ste vykúpili hľadisko a po celý pôst ste si držali lístky. Vy ste ten hnací motor,
čo nás ženie dopredu z roka narok k lepším výkonom. My si
vás preto veľmi vážime a budeme sa snažiť nesklamať ani do
budúcna. Nak si Tuli vraga že „
len dokedy“. A keby sa dačo zaujímavô v dedine zomlelo, tak
kľudne povedzte hociktorému
súboristovi a Tuli sa dozna. Tak
do roka s basou čau a pa.

PS:
Vo fáze prípravy týchto novín mi Milan Šuchaň dal prečítať svoj príspevok. Čo po ňom napísať. „ Naši priaznivci“ sa potešia, že sa o nás
píše, naši ne priaznivci zase povedia, že sa chválime a píšeme len
o Brezinkách a tí poslední, pre ktorých ani nemusíme byť, tým je to
jedno. V každom prípade bolo pre „našich“ ( ako ich familiárne voláme) a nás posledné vystúpenie ďalším stupienkom, ktorý náš kolektív posunul ďalej. Ale je pre nás aj veľkým záväzkom. Hlavne voči
divákom, tým „našim“. Sú s nami, keď niečo pokazíme, tešia sa, keď
sa nám darí a hlavne majú pre nás vždy nejaké slovíčko pochvaly, či
povzbudenia, ktoré je pre všetkých účinkujúcich veľkým zadosťučinením. Ako ujo Ivan vraví: „ Keď prídu aspoň dvaja, oplatilo sa nám
hrať“. Keďže ich chodí na nás viac, tak hrajme. A potom už tých, ktorým nestojíme ani za slovo, už neriešime. Veď spätná väzba po úpornom nácviku je spokojný divák.
Milan vo svojom článku pochválil aj mňa. Ďakujem, ale nesúhlasím. Ja tvrdím, že keby neboli všetci ľudia, ktorí uznávajú a ctia naše
tradície a sú schopní odovzdať kus svojho srdiečka na javisku, vtedy by neboli Brezinky. V našej dedine je okrem nás veľa takých ľudí.
Z rôznych príčin medzi nás neprídu. Preto tí, ktorí máte chuť, príďte. Sme v kine každý piatok a potom podľa potreby XY dní. Naposledy tak urobilo zopár nových členov. Jeden hudobník a dvaja mladí. Sľúbili sa aj ďalší. Uvidíme a vy hlavne vydržte. A potom je tu ešte
veľa ľudí, ktorí na javisku nestoja, ale sú veľmi potrební. Ako naši hasiči, uvádzačky, pokladníčky a pod. A tiež tí, čo nás na skúšky uvoľnia z domácich povinností. Aj vďaka ním to všetko funguje. Preto aj
keď nie ste v záverečných titulkoch, viete že sme vám vždy povďační. Sme radi, že obecný úrad nám to všetko umožňuje, ale o tom zase
nabudúce.
Na záver už len toľko. Je pred nami náročné obdobie. Veľa vystúpení, príprava nového programu a výročie. Aby sme to zvládli k spokojnosti nás všetkých je treba veľa vzájomného pochopenia, voľného
času, trpezlivosti. Všetkým prajem chuť, elán a uvoľnite sa, prosím.
Marta Pisárová
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STRANA 4

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
VIACÚČELOVÉHO IHRISKA

Slnečná nádherná nedeľa 26.4.2009
privítala v Polomke účastníkov Detského folklórneho festivalu − prehliadky detských folklórnych súborov a skupín okresu Brezno. Toto podujatie sa u
nás konalo už po dvadsiaty deviaty raz.

1. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal / streetbal/,
nohejbal, bedminton.
2. Využívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania
interných pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového ihriska.
3. Pre pohyb na ploche sa musí používať len športová obuv typu turf-. Gumová podrážka, ktorá nemá na spodnej strane klince alebo upravené podrážky s ostrými hrotmi
( kopačky ).
4. Na priestore športovej plochy je zakázané:
manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami
fajčiť v celom areály ihriska
manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami
pohybovať vozidlami ťažšími ako 1 tona
vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30 st. Celzia
šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok ,stĺpov alebo basketbalových
konštrukcií
pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch
hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená
poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo vybavenie ihriska športovým príslušenstvom. Používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým
5. Pred začatím hry je vedúci mužstva povinný sa presvedčiť, či je hracia plocha čistá a nepoškodená.
6. Deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode svojich
Samozrejme, že sme najviac držali
rodičov, prípadne osoby- vedúceho, ktorá je staršia ako 18 rokov
palce Brezinkám s programom Poďte,
7. Viacúčelové ihrisko je možné využívať v nasledovných hodinách:
že sa s nami hrať a starším s programom Na jarmoku
Deň
Volejbal,nohejbal,basketbal
Tenis (nohejbal)
Futbal
Naše deti nás nesklamali. Veď vidieť
Pondelok

1000 - 2000

Utorok

1000 - 2000

Streda

1000 - 2000

Štvrtok

1000 - 2000

Piatok
Sobota

1000 - 2000
Voľné športy – s prednosťou objednávky

Nedeľa

900 - 1500

1500 - 2000

8. Správcom ihriska, u ktorého sú uložené kľúče od ihriska je určený:
Mikloško Jozef , Komenského 33 , č. tel: 048 / 6193459
Záujemcovia o športovanie na ihrisku sú povinní prihlásiť sa u správcu a nahlásiť
aj meno vedúceho. Vedúci mužstva je zodpovedný za poriadok na ihrisku, dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri hre a za nepoškodzovanie plochy alebo príslušenstva ihriska.
9. Udržiavať poriadok v celom areáli a odpadky dávať na miesta na to určené.
10. Poplatok za hodinové využívanie osvetlenia je : 1 ,- €/hod.
11. Kľúč odovzdá po skončení hry vedúci , správcovi ihriska.
12. Každá osoba, ktorá vstúpi na plochu viacúčelového ihriska je povinná sa riadiť
hore uvedenými pokynmi.

Príchod jari
Vyjdi jarné slniečko, poteš naše srdiečko, aby
bolo zdravé, milé a veselé.
Príroda je mocná čarodejka a má svoj plán, ktorý sa nedá nikým a ničím oklamať. Vytúžená jar
sa predsa ozvala – nielen čarovným spevom vtákov, ale aj teplými lúčmi slnka a obdarovala nás
krásnymi skoro letnými dňami. Konečne sa všetko okolo nás prebúdza k životu a táto sila prírody
akoby aj ľuďom dodala silu, optimizmus a úsmevy na tváre. Nám ľuďom na dedine, stačí niekedy
len vyjsť do záhrady, aby sme si uvedomili krásu
jari, jar je vždy prísľubom. Sľubuje nám najkrajší
mesiac v roku. Máj. Zvykne sa o ňom hovoriť. máj
mesiac lásky. Stavajú sa máje pred domy dievčeniec, vzdávame hold matkám, prežívame výročie ukončenia druhej svetovej vojny. My starší
si ešte na tie strašné roky, roky vojny dobre pamätáme. Aj na to, ako sme sa s príchodom jari
v roku 1945 zároveň tešili z ukončenia vojny. Tá
jar bola pre nás jednou z najkrajších, na ktorú sa
nedá zabudnúť. Pre nás veriacich má máj aj hlbší duchovný zmysel v účasti na májových pobož-

nostiach v našom kostole. V máji si uctievame aj
Deň matiek., jeden z najkrajších dní v roku, keď
nám naše dietky prejavia lásku krásnym kvietkom
alebo pekným vystúpením plnom básní, spevu
a tanca v kultúrnom dome. Každá matka si zaslúži, aby na ňu jej deti nezabudli, na to že lásku treba nielen prijímať, ale aj dávať.
Mária Horváthová

boru Váh
Elena Hlasicová – choreografka, dlhoročná vedúca Detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice
Alžbeta Lukáčová – etnomuzikologička, hudobníčka, pracovníčka Múzea

ľudového tanca pri Stredoslovenskom
múzeu v Banskej Bystrici
Tréma a strach všetkých detí pred
vystúpením sa rozplynul záverečným
potleskom. Diváci mali možnosť vi-

Detský folklórny festival
svoje ratolesti hopkajúce, tancujúce
a spievajúce na javisku v polomskom
kroji je pre každú matku či starú mamu
ako balzam na srdce a dušu. Je to aj
nádej, že polomské tradície nezapadnú prachom a naše deti ponesú krásu
polomského folklóru ďalej. Za to však
patrí vďaka aj ich vedúcim.
Zaplnenú sálu nadchli aj programy
ostatných detských folklórnych súborov.
DFS Malá Kýčera z Čierneho Balogu – Hra na horu
DFS Telgártčok z Telgártu – Vo trojo
DFS Heľpiančok z Heľpy – Skúška súboru
DFS Mladosť z Pohorelej – Lúčne hry
a Na maliny
DFS Klások z Podbrezovej – Na dedine a Za Mrňovou stodol Miroslava Palanová – riaditeľka Liptovského osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši, umelecká vedúca Folklórneho sú-

dieť rôzne tanečné kreácie, počuť rôzne piesne typické pre každú obec a
stvárnenie života detí na dedinách.
Potešil nás aj záujem divákov, nakoľko sa ich zišla plná sála. Na záver riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici poďakovala účinkujúcim za ich výkony a
pozvala vedúcich súborov na záverečný seminár, na ktorom si povedali, akých chýb sa treba v budúcej práci s deťmi vyvarovať, zhodnotili predvedené programy a poradili ako čo vylepšiť. Postup na krajskú súťaž si vybojovali Brezinky z Polomky s programom Na jarmoku a Telgártčok z Telgártu s programom Vo trojo.
Deti sa už medzi časom zúčastnili aj krajskej prehliadky v Kokave nad
Rimavicou, kde získali umiestnenie
v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme.
D.Ď

Mária Oceľová

Lanské jablko
V záhradnej jarnej zeleni
pripomína jeseň
staré jablko vráskavé
a jeho matka nelení,
len pociťuje tieseň
jej srdce bôlne, láskavé.
Možno i teraz zakvitne,
no jablko lanské zanikne.
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