Mesačník občanov obce Polomka l Ročník XXVI l 16. október 2016 l Nepredajné

10
V rámci spoločne pripravovaného projektu vo vyhlásenej výzve v rámci
cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A medzi Slovenskom a Maďarskom: PO1 – Príroda a kultúra, pokračujeme v nadviazanom kontakte
s predstaviteľmi obce Nézsa v Maďarsku.

Stretnutie s priateľmi
z Maďarska na dožinkách
Po našej návšteve tejto
obce sme sa rozhodli pozvať
našich maďarských priateľov
k nám práve počas dožinkových osláv. Ich návšteva mala
za cieľ okrem spoznania našej obce aj kultúrny rozmer.
Chceli sme priateľom predstaviť našu kultúru, kroje, ľudové umenie, prácu rúk a um
našich občanov. Dožinky boli
ideálne príležitosť, pretože sa
to všetko sústredilo na jedno

miesto a jeden čas. Deň ubehol rýchlo. Dožinkový sprievod, slávnostná svätá omša,
prehliadka obce, množstvo
otázok a odpovedí. Podľa
vyjadrení našich hostí sa im
návšteva u nás veľmi páčila.
Dožinkovú slávnosť na náš
spôsob zažili po prvýkrát.
Očarili ich naše kroje od detí
po najstarších, úcta k tradíciám a predkom, dojímavá
svätá omša a radosť ľudí zo

stretnutí po omši. Ocenili aj
našu obec, jej vybavenosť,
infraštruktúru, pracovnú techniku a celkovú rekonštrukciu
obce. Odchádzali plní dojmov
a zážitkov. Stretnutia s našimi
priateľmi budú pokračovať v
oblasti kultúrnej a turistickej
na základe vzájomných podujatí a pobytov a pri realizácii
spoločne podaného projektu
v prípade úspešnosti.
D.Ď

Stretnutie s priateľmi
Poďakovanie
Brezinkám
Týždeň anglického
jazyka
Dožinky
Polícia upozorňuje

Tradičná odpustová slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie
Dňa 15. septembra 2016 v dopoludňajších hodinách na
sviatok Sedembolestnej Panny Márie pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie bola vysluhovaná slávnostná odpustová koncelebrovaná svätá omša.
Hlavným celebrantom bol náš jeho jedinou oporou vo chvíľach
duchovný otec ICLic Michal Jen- umučenia i vo chvíli jeho posledča a koncelebrant Pavel Pribula, ného dychu. Podľa jej svätého
duchovný otec z Bacúcha, v ho- príkladu by si i členovia našich romílií poukázal na utrpenie Pána dín vždy mali nájsť čas jeden pre
Ježiša Krista a na to, aké je dô- druhého a spoločne sa podieľať i
ležité s pokorou prijať utrpenie i v na výchove svojich detí.
živote kresťanov.
Pred požehnaním veriaci úprimMatka Sedembolestná s poko- ne a srdečne zablahoželali otcovi
rou prijala svoj trpitelky údel spolu Michalovi k jeho 59. narodeniso svojím Synom a hlavne Ona je nám.
Drahý náš duchovný otče!
Matička vzácna Sedembolestná,
tys, dala svetu vzácny drahokam,
keď človek biedny Pravdu pozná
ľahšie sa vyhne nástrahám.
S láskou presvätou si privinula
premnohých sveta synov
i tých, čo Cirkev zoskupila
v kráľovstve kňazov dráhou inou,
dráhou neschodnou, nedláždenou,
mnohokrát tŕňmi zarastenou.
Tak s úctou i láskou slávime
dôstojné narodeniny duchovného otca
i o milosti Božie pre ňho prosíme,
nech nestratí sa z košiara jeho žiadna ovca.
Duchovný otče,
my tu dnes všetci zhromaždení,
keď pozdravujeme Bolestnú Matku,
pod Vaším vedením zjednotení,
prajeme blaho k Vášmu sviatku,
nech Matička nám ochraňuje
slovenskú našu krajinu,
plášťom nebeským k sebe privinie
i celú Vašu rodinu
a pokoj nášho Krista Pána
nech presvecuje všetky Vaše rána.
V závere duchovný otec Michal poďakoval všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na slávnostnom priebehu svätej omše s dôrazom vďaky za prípravu, úpravu a výzdobu kaplnky i celého prostredia v jej okolí.

Pozvánka na zasadnutie OZ
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:

27. októbra 2016 (štvrtok) o 17,00 hodine
(pozor zmena času)
(v budove obecného úradu – bočný vchod)

Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstvaa kontrolnej činnosti
4/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v obci
5/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia,zber TKO
6/ Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
7/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
8/ Rôzne
9/ Interpelácia a diskusia
10/ Záver

Pracovná ponuka

Reštaurácia Bučnik prijme do zamestnania počas
lyžiarskej sezóny 2016/2017 kuchára/kuchárku,
čašníka/čašníčku.
Požiadavky: flexibilata, vyučený v odbore
Info: 0910 954 639
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Poďakovanie Brezinkám
v mesiaci október
Rudolf Tokár, SNP 47, 85 r.
Jolana Harvanková, Sama Chalupku 9, 85 r.
Jolana Buvalová, Osloboditeľov 32, 91 r.
Emília Hrablayová, Odbojárov 54, 85 r.
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa
zdravia a optimizmu do ďalších rokov života.

Dovoľte nám, aby sme sa touto cestou poďakovali členom FS Brezinky pod vedením p.
Marty Pisárovej, ktorí prišli dňa 24.9.2016 prezentovať krásnu tradíciu - polomskú zavíjanku - na východ Slovenska do Hermanoviec.
Milí folkloristi, ďakujeme Vám za krásny zážitok.
Rodina Krakova z Krompach.

SPOMÍNAME
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala si všetkých, ktorých si rada mala.
Márne ťa naše oči hľadajú,
márne nám po tvári slzy stekajú.
Čas plynie, slzy vánok usuší,
no bolesť v našich srdciach nikto neutíši.
Spi sladko, Bibka naša, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.
Aj keď už nie si medzi nami,
v srdciach našich si stále s nami.
Dňa 13. októbra sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia
Ing. Bibiány Ďuricovej rod. Vernárskej.
S láskou spomína celá rodina,
známi, priatelia a susedia.
...
Bolesťou unavení tíško zaspali,
zanechajúc všetkých a všetko, čo radi mali.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na nich myslíme.
Osud im nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budú na vždy žiť.
29. mája sme si pripomenuli siedme smutné
výročie smrti našej milovanej mamičky – matky
Márie Murínovej, rodenej Piliarovej
a 12. novembra uplynie 5 rokov odvtedy, ako
nás navždy opustil náš drahý otecko – ňaňko
Ján Murín.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Maruška
a Helenka s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
...
Keď zomrie mama a otec, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by ako rodičia vedel mať rád.
Dňa 12.10. sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého otca
Františka Skaloša
a 9.3.2017 uplynie dlhých smutných 15 rokov
od smrti našej drahej mamy
Emílie Skalošovej
S hlbokou ranou v srdci spomínajú
synovia Jaroslav
a Ján s rodinami
...
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 28.10 si pripomenieme 10 rokov, ako nás
navždy opustil náš milovaný
Rudolf Venger
S láskou a úctou spomína manželka, synovia Rudolf a Jaroslav s rodinami, dcéry Ľubka a Alenka s rodinami, vnúčatá,
brat Ondrej a ostatná rodina
...
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal nieto viac pomoci.
Spomienky sa vynárajú do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha.
Dňa 23.9 uplynul dlhý smutný rok, ako od nás
navždy odišiel náš drahý
Jozef Kohút
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
Janka s rodinou, syn Andrej, dcéra Jozefína s rodinou,
syn Marek s priateľkou, dcéra Kristínka
a vnúčatá Paulínka, Kristián a Vaneska

Týždeň anglického jazyka

26. septembra sa oslavoval Európsky deň jazykov, a
preto sme pre našich žiakov
pripravili Týždeň anglického
jazyka, počas ktorého nás
sprevádzali naši anglickí
priatelia, manželia Aiden a
Jan a naša asistentka Lucka
Dolinská.
Každý deň pracovala jedna
trieda rozdelená do štyroch
skupín na zadanej téme. Na
záver sme sa vždy spoločne stretli a každá skupina
prezentovala svoj projekt
v anglickom jazyku, ochutnali sme tradičný anglický koláčik a vypili si spoločne šálku
anglického čaju s mliekom.
Tento týždeň bol ukončený
vedomostným kvízom, ktorý
bol rozdelený do dvoch kategórií, a to: 6.+7.ročník, 8.+9.
ročník.
V jednotlivých kategóriách
súťažili 4 družstvá, ktoré tvorili 4 žiaci, ktorých si spomedzi seba vybrali jednotlivé

skupiny, ktoré pracovali na
spomínaných projektoch.
V 1. kategórií prvú priečku
obsadilo družstvo: Janková,
Bilan, Lacková, Hájiková, a v
druhej kategórii sa na prvom
mieste umiestnilo družstvo:
Horváth, Móc, Majerová, Ku-

bušová.
Toto podujatie sa naším
žiakom veľmi páčilo a na budúci školský rok by sme to
radi zopakovali.
Slávka Vojtková,
ZŠ Polomka

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2016

Narodení: Markusová Ivana, Hronská 21
Reinstadler Jakob, SNP 95
Harvan Patrik, Hronská 20
Tomčík Šimon, Komenského 82
Harvanová Sofia, Hronská 22
Prihlásení: Ďurčíková Veronika, Komenského 52
Nosková Natália, Záhradná 23
Odhlásení: Krajčiová – Farská Silvia, Osloboditeľov 4
Ing. Husarčíková Beáta, Dimitrovova 3
Tkáčiková Katarína, Komenského 110
Tkáčik Jozef		
-„Tkáčiková Simona
-„Tkáčiková Mariana
-„Zomretí:
Gorduličová Mária, Sládkovičova 5, 90 r.
Počet obyvateľov k 30.9.2016 - 2957
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Dožinky
Každoročne v našom
farskom kostole Jána Krstiteľa sa slávi vďakyvzdanie za úrodu. 25. septembra 2016 priamym prenosom vysielala televízia
LUX ďakovnú svätú omšu
za úrodu. Pestrý krojovaný sprievod poctili svojou
prítomnosťou
delegáti
z družobnej maďarskej
obce Niže pod vedením
starostu Styevó Gábora
a svojou prítomnosťou
potešil srdcia rodákov
v.d.p. Ján Hrablay s veriacimi z Bušiniec. Jozef
Mikuš, poslanec VÚC sa
v sprievode cítil ako pravý
Polomčan a s vďakou sa

v prekrásnom naaranžovaní bolo veľmi bohaté.

Pohľady prítomných ožili pri požehnaní venca,
ktorý priniesla krojovaná
skupina štyroch švárnych
chlapcov a štyroch dievčat odetých v mladuchov-

ských krojoch s originálnymi partami na hlavách.
V závere svätej omše
duchovný otec Michal poďakoval všetkým prítomným i všetkým tým, ktorí
sledovali svätú omšu pri
televíznych obrazovkách,
vyjadril vďaku televíznemu štábu Lux, duchovným otcom, hosťom, a
starostovi obce Polomka
za spoluprácu i za podporu pri príprave agape.
Duchovný otec pozval
všetkých
zúčastnených
na agape, ktoré pripravil
obecný úrad do záhrady
kostola, kde počas voľnej debaty naše seniorky
prítomným spríjemňovali
chvíle vychutnávania pripravených dobrôt svojimi
rezkými ľudovými piesňami.
zaradil do sprievodu i otec
Marián Ber z televízie
Lux. K úplnosti sprievodu
nechýbal starosta obce
Polomka Ing. Ján Lihan
so svojím sprievodom i
reprezentantmi mladých
hasičov. Celý slávnostný
sprievod sa tešil príjemnej nábožnej atmosfére v
našom kostole. Hlavným
celebrantom bol Mgr. Michal Jenča ktorý v konelebrácií s v. d. p. Jánom
Hrablayom a otcom MarianomBerom vysluhoval
svätú
omšu.
Duchovný otec Michal v homílií
zdôraznil, že dary, ktoré
dostávame nie sú samozrejmosťou a preto treba
vedieť za ne Pánu Bohu
vzdávať vďaky. Vyzýval
veriacich vedieť ďakovať
za všetky dary a prirodzene i za dary úrody. Po
homílií bolo požehnanie
úrody, ktorej zastúpenie

Michalské leto sa chýlilo ku koncu a prišiel 29. september
sviatok archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. V kalendári kraľoval Michal Michaela. No aké by to bolo slávenie
Michala bez srdečnej gratulácie svojmu kňazovi Michalovi?
Tak po svätej omši ho veriaci pozdravili nasledovnými veršami:
Drahý náš duchovný otče,
Jas lúčov michalského leta
nenahradí žiadna sveta méta,
veď v ňom sú všetci anjeli,
Michal, Gabriel, Rafael – vzácni archanjeli.
Náš duchovný otec slávi svoje meno,
archanjel Michael dal mu veno
zachovať česť i zbožnosť pravú
a súžiť Bohu vždy na slávu
a triezvo usmerňovať Boží ľud,
odvracať od nás nákazu a blud.
Drahý duchovný otče,
za Vašu lásku, starostlivosť,
pokoj na duši i s Otcom zmierlivosť
vo Vašom náročnom dôstojnom presbyteráte
želáme úspech, silu, zdravie i pokoj, ktorý máte
a stádo Vaše nech je stále spolu
nech často zasadá ku Pánovmu stolu,
nech Vás pohladí úsmev Božej Matky
i mamičky rodnej, ktorý je vždy sladký.
Mária Oceľová

STRANA 3

Radvanský
jarmok
Takto sa nazýva aj jarmok všetkých jarmokov. Kraľujú
tu ľudové remeslá a je preslávený aj tým, že naň voľakedy
chodil najslávnejší zbojník Juraj Jánošík. Jeho história
siaha do 17. storočia, keď obec Radvaň, ktorá bola vtedy
samostatnou obcou, získala v roku 1655 právo na konanie jarmoku.
Brány 359. Radvanského jarmoku sa otvorili 8.9 a boli otvorené do 11.9.2016. horehronský viachlasný spev, modrotlač
či gajdy – unikátne slovenské dedičstvo bolo hlavným motívom jarmoku a niesli sa už otváracím ceremoniálom, kedy boli
odovzdané primátorovi mesta. A Brezinky boli pri tom. V piatok o 16.00 sa sprievodom súborov otvorili brány jarmoku
a zároveň začal pestrý kultúrny program. V programe Do
krásy odetí si návštevníci mohli vychutnať prehliadku krojov
s modrotlačovými prvkami, kde sme spolu s Trnkami a modelmi módnej návrhárky jarky Gavalcovej predviedli krásu našich
krojov. V Premenách zdedenej krásy mužské spevácke skupiny z Vernára, Telgártu a Pohorelej, folklórne súbory Mladosť,
Urpín, Trnki, Katka a kamaráti, ZUŠ z Banskej Bystrice, Brezinky a ostatní účinkujúci spoločne vytvorili hudobno-tanečno
vizuálny program venovaný prvkom zapísaných do zoznamu
národného kultúrneho dedičstva pod režijnou taktovkou manželov Urbanovcov a bratov Drugovcov.
Popritom sme mali čas vychutnať si jarmočnú atmosféru,
obdivovať prácu nespočetných remeselníkov, vypočuť si bratov Nedvědovcov či Vojenskú hudbu Banská Bystrica so sólistami štátnej opery. Aj nás vareškou vyťapkali, žeby sa nám
rátalo. A nám sa veru rátalo.
M. Pisárová

Víkend
s Brezinkami
Folklórna skupina Brezinky
pre vás pripravila zaujímavý víkend plný tanca,
spevu, hudby a ľudového umenia
v dňoch 12. a 13. novembra 2016
V sobotu budete môcť vidieť celovečerný
program a v nedeľu je naplánovaná prehliadka
ľudových hudieb a to už jej tretí ročník
O podrobnejšom programe vás budeme informovať prostredníctvom plagátov a miestneho
rozhlasu.

INZERCIA
Samostatne hospodáriaci roľník vezme do prenájmu poľnohospodársku pôdu. Cena prenájmu pôdy
dohodou. Info: tel 0944182591
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Banskej Bystrici

!

920 dopravných nehôd
25 usmrtených osôb
101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených
(usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)

Ukážka tradičnej ľudovej miestnosti
v Polomke. Naše naj.
V súkromnej základnej umeleckej škole
Talentárium

!

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 25. septembra 2016 za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie,
ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči
motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou
a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním
a preceňovaním vlastných schopností, čím ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných
účastníkov cestnej premávky. Chodcizase podceňujú používanie reflexných prvkov a veľakrát vstupujú na vozovku bez toho aby sa presvedčili, či môžu cez ňu
bezpečne prejsť. Z tohto dôvodu:
Vyzývame CHODCOV:

Používajte reflexné prvky na odeve
za zníženej viditeľnosti v obci ako aj mimo obce!
Vstupujte na vozovku na miestach na to určených
s prihliadnutím na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel!
Vyzývame vodičov motorových vozidiel:
Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!
Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné
návykové látky!
Neriskujte zbytočne pri predchádzaní na nebezpečných a neprehľadných
miestach!
Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!
Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dostatočná prax!
Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.
Dodržiavajte medzi vozidlami bezpečnú vzdialenosť, obzvlášť v jesennom
a zimnom období, kedy môže byť vozovka už zradná (napadané lístie, námraza,
sneh na ceste)!
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