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Slávnostný ceremoniál odhalenia novej tabule a kladenia
vencov pri pamätníku, ktorý znovu posvätili, zorganizovali
veľvyslanectvá USA a Veľkej Británie spolu s ministerstvom
obrany a obcou. Zúčastnil sa na ňom americký veľvyslanec
Adam Sterling, britský veľvyslanec Andrew Garth a štátny tajomník rezortu obrany Róbert Ondrejcsák.
Hlavnou úlohou americko-britskej misie OSS, ktorá prišla
na Slovensko, bola záchrana amerických a britských pilotov,
ktorých počas druhej svetovej vojny zostrelili a skrývali sa.
Pilotov mali vrátiť na základňu do talianskeho Bari. V niekoľkých prípadoch sa to aj podarilo, niektorých už ale zachrániť
nestihli.

Spomienková
slávnosť

Cieľom jednotky bolo tiež získavanie a zhromažďovanie
spravodajských informácií pre svoje veliteľstvá v Londýne.
Jednotka s takmer 40 členmi spolupracovala s partizánmi, s
velením Povstania i ruským velením. Po potlačení SNP sa jej
členovia skrývali, podobne ako partizáni, v horách nad Polomkou. Nemci ich však našli a zajali, 17 z nich našlo smrť v
koncentračných táboroch.

Ako obaja veľvyslanci zdôraznili, je to jeden z mnohých príbehov odvahy počas druhej svetovej vojny, bohužiaľ, členovia misie za to zaplatili tou najvyššou cenou, svojím životom.
Podľa nich je to moment, ktorý nám pripomína, aká dôležitá
je spolupráca v boji proti tým, ktorí nám chcú vziať slobodu.
Vyzdvihli tiež vtedajšiu pomoc miestnych obyvateľov, ktorí
jednotke OSS pomáhali.
„Bol vtedy december 1944, kruté mrazy a veľa snehu.
Zápasili nielen s tuhou zimou, ale najmä s nedostatkom potravy, ktorú im občania Polomky prinášali pod maštaľným
hnojom,“ priblížil starosta obce Ján Lihan. Hoci pamätník bol
postavený už dávnejšie, v posledných rokoch podľa neho došli k názoru, že by bolo dobré zobraziť i mená tejto hrdinskej
jednotky. S oboma ambasádami teda spojili sily a doplnili ich.
Pri popravených je krížik.
Zdroj: TA3 TASR

Blahoželáme
Skutkami lásky, modlitbou pripravujeme Pánovi cestu
do ľudských sŕdc.
Dňa 13.6.1982 bol náš duchovný otec
ICLic. Michal Jenča vysvätený za kňaza,
služobníka Pána. Od tejto slávnostnej
chvíle uplynulo 35 rokov. K tomuto krásnemu jubileu prijmite vrelé poďakovanie za
obetavosť, duchovnú starostlivosť, ktorú
s láskou vykonávate na slávu Božiu a pre
svojich veriacich. V tejto vzácnej chvíli Vám
posielame kyticu, vďaky, modlitieb. Od nášho nebeského Otca
Vám vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť jeho milostí, darov
Ducha Svätého a od našej nebeskej Matky stálu ochranu.
Vďační veriaci z Polomky

Rozšírenie Zberného
dvora
Brezinky na fatimskej
púti v Hriňovej
Deň matiek
Rozprávkový les
Tajomstvá v podzemí

ZBERNÝ DVOR - JEHO
ROZŠÍRENIE A VYUŽITIE
Milí spoluobčania, v krátkosti Vás chcem informovať o zbernom dvore. Pozornému občanovi určite neušla skutočnosť, že na zbernom dvore je čulý stavebný ruch.
Obec s podporou a odsúhlasením poslancov sa rozhodla o rozšírenie zberného
dvora. Realizácia a prístavba nových priestorov – garáží, ako aj prístreškov nad
zberové kontajnery sa buduje v zadnej časti zberného dvora (smer do polí).
Garáže budú slúžiť na
úschovu obecnej automobilovej, ako aj stavebnej techniky.
Zberové kontajnery, ktoré
budú pod novovybudovanými
prístreškami, nám zase poslúžia na uskladnenie veľkoobjemového odpadu, no hlavne
odevov, matracov, čalúnených
materiálov, kobercov a iného
pijavého a sacieho odpadu.
Touto cestou Vám dávam na
vedomie, že od 1.7.2017 sa
rozširuje aj separovaný zber
a to o plastové prázdne kelímky, čisté plastové nádobky
od jogurtov, masla, smotany a
podobne. Prosím Vás o samostatné vytriedenie a odovzdanie, nie spolu s PET fľašami či
fóliou!
Obnovujeme aj zber odevu
a textilu - tieto dve komodity
môžu byť spolu v jednom vreci, či taške bez zipsov a gombíkov – pre ľahšiu manipuláciu a ušetrenie priestoru na
zberových vlečkách by bolo
vhodné, keby ste tento odpad

odovzdali aj s tým vrecom či
taškou – ďakujeme!
Opakovanie je MATKA
MÚDROSTI, preto len tak
pre poriadok pripomeniem,
čo všetko budete môcť od
1.7.2017 odovzdať pri separovanom zbere:
Plasty-PET fľaše-stlačené +
vrchnáčiky zvlášť v sáčku.
Obaly od jedlých olejov, saponátov, šampónov, aviváži,
sprchových mydiel a pod.-pokiaľ je to možné taktiež postláčané a uzávery samostatne v
sáčku.
Tvrdé plasty- plastové vedrá,
kvetinače, lavóre, záhradnýnábytok a pod.- všetko musí
byť bez kovových, silonových
či iných nežiadúcich materiálov, nakoľko sa to melie a tieto komponenty ničia šneky a
nože v stroji.
Čo nepatrí do separovaných
plastov – znečistené plastové
obaly od chemických látok,
motorových olejov, linoleum,
guma, molitán.

Igelity – obalové sáčky od
odevov, el. spotrebičov, minerálok, obaly z mikroténuvšetko čisté uložené v jednom
väčšom sáčku alebo taške.
Nepatria sem – obaly z keksíkov, čokoládok, cukríkov,
obaly zo senáže.
Papier – noviny, časopisy,
knihy, letáky – všetkozviazané
v balíčku alebo v krabici.
Kartónový papier- krabice od
veľkorozmerného tovaru-nábytok, televízor, ale aj krabice
od obuvi-rozložené a zviazané do balíčka.
SKLO – biele a farebné fľaše od alkoholu, vína, sirupov,
zaváranín, ochucovadiel jedál
(kečup, omáčky) - všetko čisté bez zvyškov produktu, bez
kovových či iných uzáverovtievyseparovaťpodľa
druhu
odpadu - (do ľahkých kovov,
tvrdých plastov a pod.)
Nepatrí sem – lepené sklo z
aut, porcelán, zrkadlá
Tetrapaky – obaly od mlie(Dokonč. na str. 2)

Pozvánka na 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
22. júna 2017 ( štvrtok ) o 18,00 hodine , v budove obecného úradu – bočný vchod
Program: 1/ Otvorenie								
2/ Voľba návrhovej komisie						
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 		
a kontrolnej činnosti						
4/ Správa o stave separácie TKO					
5/ Plán kontrol na II. polrok 2017 					
6/ Rôzne
7/ Interpelácia a diskusia
8/ Záver

GASTROFESTIVAL
Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom zastupiteľstve v Polomke Vás pozýva na
druhý ročník Gastrofestivalu vo varení kotlíkového gulášu, ktorý sa uskutoční dňa 1.7. 2017
na starom futbalovom ihrisku v Polomke o 11.00 hod.
Podmienky súťaže: Súťaží najmenej trojčlenné družstvo. Suroviny (môžu sa pripraviť
aj doma) a kotlík na guláš si zabezpečuje každé družstvo samostatne.Drevo na varenie
zabezpečuje organizátor. Je dovolené aj vlastné drevo alebo iná alternatíva paliva. Čas na
varenie gulášu od odštartovania súťaže je štyri hodiny. Do súťaže sa môžete prihlasovať
v kancelárii matriky obecného úradu alebo v deň konania Gastrofestivalu na mieste súťaženia v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod.
Veríme, že toto podujatie prispeje k dobrej nálade a navareným gulášom každé súťažné
družstvo pohostí svojich rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí ich počas súťaženia budú
povzbudzovať.
Víťazi súťaže budú odmenení vecnými cenami. O občerstvenie sa postará otvorený bufet.

STRANA 2

Polomske novinky

SPOMÍNAME
Keď zomrie otec, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak otec vedel mať rád.
Dňa 17. mája sme si pripomenuli 15-te výročie
úmrtia nášho otca a starého otca
Jána Ďurčenku
S láskou a úctou spomína manželka,
synovia s rodinami a ostatná rodina.
...
Rok sa s rokom zišiel a je tu deň,
v ktorý si nám navždy odišiel.
Aj po treťom roku tá rana v srdci bolí
a zabudnúť na ten smutný deň nedovolí.
Dňa 13. júna si pripomíname smutné tretie výročie úmrtia môjho syna
Janka Medveďa
S bôľom v srdci spomína mama,
celá naša rodina a všetci spolužiaci
...
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im vrodnej 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 11. 6. uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Ján Tokár
S láskou a úctou spomína manželka
a dcéry s rodinami
...
Veľké srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať.
Aj keby láskou sme ho prebudiť chceli,
neozve sa už viackrát.
Utíchlo, zmĺklo, odišlo na večnú diaľ.
Dňa 22. júna si pripomenieme smutné 20-te výročie úmrtia našej milovanej mamy
Márie Ďurčenkovej
S láskou a úctou spomína syn Ján s rodinou,
dcéra Marta s rodinou a ostatná rodina
...
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali, nikdy neprestanú na teba
spomínať.
Dňa 22. júna uplynul dlhý smutný rok, ako nás
navždy opustil náš milovaný
Marian Vonderčík
So smútkom v duši spomína mama, deti,
sestra s rodinou a brat s rodinou
...
Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 24. júna uplynie 5 rokov odvtedy, čo nás
opustil drahý manžel, otec a ňaňo
František Jagerčík.
S úctou a láskou spomína manželka,
dcéry a vnučka
...
Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil,
ten nezomrel a navždy ostane v našich spomienkach.
Dňa 30. júna uplynie 5 rokov od smrti môjho
otca
Štefana Jagerčíka
S láskou spomína dcéra Anna
a ostatná rodina

POĎAKOVANIE
Smútiaca rodina ďakuje ostatnej rodine, priateľom a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste našich drahých
zosnulých Rudolfa Kubuša a Elenu Kubušovú. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
...
Smútiaca rodina po zosnulom Jánovi Mikloškovi ďakuje
všetkým priateľom a známym za účasť na pohrebe. Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrať a kvetinové dary.
Za tichú modtlibu ďakuje manželka Elena, dcéra Gretka
s manželom a dcéra Janka.

INZERCIA
Reštaurácia Bumbaras hľadá čašníčku – najlepšie
vyučenú. Nástup ihneď. Tel.: 0904499312
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Brezinky na fatimskej púti v Hriňovej
– Raticovom vrchu
V malebnom prostredí
hriňovských lazov stojí na
Raticovom vrchu kláštor
kapucínov spolu s kostolom Fatimskej Panny
Márie. Pútnici z blízkeho
okolia i z ďaleka sa tam
pravidelne schádzajú už
niekoľko rokov. A práve na
Raticov vrch sme sa 13.
mája vybrali aj my, síce v
menšom počte ako zvyčajne, ale so zvyčajným entuziazmom.
Vítala nás nádherná
scenéria a množstvo ľudí
- mladých, starších, detí
– vytváralo úžasnú atmosféru.
Slávnostná svätá omša
bola pod holým nebom a
aj počasie prialo. Až keď
sa už chýlila ku koncu,
strhla sa poriadna búrka a
všetci sme pred ňou utekali
do blízkeho kostola. Tu už
prebiehal ďalší program
venovaný Panne Márii,
v ktorom sme účinkovali.
Mariánske piesne zneli v
podaní folklórnych skupín,
súborov či pútnikov z Oravy, Lendaku, Pliešoviec,
Brezna, Heľpy, Korytárok a
aj nás Breziniek. Pestrosť
a rôznorodosť jednotlivých
vystúpení ťažko opísať pár
slovami, nuž hádam len
toľko - dojímavé, slávnostné, pokorné a ďakovné zároveň. Kostolom sa ozývali
goralské, rusínske piesne
aj starobylé nápevy, ktoré
pútnici spievavali počas
peších putovaní na pútnické miesta. A pozitívne zážitky len posilnila pohostinnosť a ochota miestnych.
O rok hádam prídeme
opäť, s piesňou a v kro-

joch, lebo ako nám napísal
jeden z organizátorov Pavol Klabník „máte úžasné

kroje, nedopustite, aby sa
stratili a zanikli.“
Zuzana Lilková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
jún 2016
Narodení:3
Prihlásení: 2
Odhlásení:6
Zomretí:7
Počet obyvateľov k 31.5.2017 - 2939

v mesiaci máj

Jagerčíková Mária - 92 r., Švidraňová Emília - 85 r.,
Šándor Jozef - 85 r., Poprovská Mária - 96 r.,
Medveď Ján - 85 r.
Keď Tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk je trochu ťažký, má v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá, tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči, len tak, bez dlhých rečí.
Milým oslávencom prajeme veľa zdravia, optimizmu
a spokojných dní do ďalšieho života.

ZBERNÝ DVOR - JEHO
ROZŠÍRENIE A VYUŽITIE

(Dokonč. zo str. 1)

ka, džúsov, smotany a pod,
stlačené.
Železo – ľahké: obaly z nápojov, paštét, rýb, hrnce a pod.čisté, podľa možnosti stlačené
na menší objem
Ťažké – zvyšky z demontáži
záhradiek, brán a pod.
Autobatérie – z aut, motoriek,
monočlánky
Tieto všetky komodity je
možné odovzdať pri separovanom zbere podľa harmonogramu zberu –vytriedený
odpad treba vyložiť pred dom
v deň zberu ráno o 7,00 hod.
Občas sa stane, že pozabud-

neme vyložiť vyseparovaný
odpad, potom je tu možnosť
odviesť si ho sám do zberného dvora, kde vám ho zamestnanec bezplatne prevezme
a pomôže uložiť podľa druhu
odpadu.
Drobný stavebný odpad – je
zo zákona spoplatnený- suť,
omietky ,zvyšky po prerábaní
kúpeľní a pod. si majiteľ odvezie sám na zberný dvor, kde
mu ho pracovník za poplatokpreberie. Poplatok za 1 kg
odpadu je 0,032 Eur.
Väčšie množstvo stavebného odpadu je majiteľ povinný
odviesť si ho na vlastné ná-

klady do Brezna na skládku
odpadu.
Pokosenú zeleň je možné
odviesť na vlastné náklady do
areálu ČOV-ky, kde je obecné
kompostovisko. Kľúčik od bráničky je možné zapožičať si
cezpracovné dni na prevádzkarňach.
Záverom len toľko, ak by si
každý svoj odpad poctivo triedil a dával tam kde čo patrí,
tak naša obec by nebola na
prvom mieste na Horehroní
vovýstavbe ale aj v čistote a
poriadku.
Z.P – úsek VVS
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Deň matiek
Viete, že Deň matiek nie je iba novodobým sviatkom,
ale vznikol veľmi dávno, už 250 rokov pred Kristom? V
antickom Grécku každý rok počas troch dní uctievali
matky všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje nespochybniteľné miesto aj v Anglicku, kde si Deň matiek
pripomínajú viac ako 1600 rokov.
Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po Veľkej noci. Spočiatku to bol sviatok na počesť Matky Cirkvi − Bohorodičky Panny Márie. Ľudia putovali do svojich rodných
miest, aby si vo svojich chrámoch uctili tento cirkevný
mariánsky sviatok. Pokrstení mali povinnosť navštíviť
aj svoju krstnú matku.
Za národný Deň matiek začala kampaň Anna Jarvisová v Spojených štátoch amerických začiatkom 20.
storočia. Napadlo ju to vtedy, keď uplynul rok od smrti
jej milovanej matky. Bolo to 10. mája 1908. O rok neskôr si vďaka podpore cirkvi v Graftone ľudia v celej
Philadelphii pripomenuli Deň matiek.
Od roku 1911 ho už oslavovali takmer v každom štáte
USA a onedlho sa stal oficiálnym sviatkom. Čoskoro
sa tento sviatok dostal aj do Európy a slávi sa vždy v
druhú májovú nedeľu. A či viete, aký kvet sa stal symbolom Dňa matiek? Najobľúbenejšie kvety pani Anny
Jarvisovej − biele klinčeky. Predstavujú totiž čistotu,
ľúbeznosť a prijímanie materinskej lásky ako daru.
Každý z nás svojej mamičke a starej mamičke celkom iste osobne priniesol aspoň kytičku kvetov ako
symbol vďaky. A tí, ktorí ju už nemohli, žiaľ, osobne
pozdraviť, pohladkať, určite sa zastavili na cintoríne,
položili na jej hrob kyticu a zapálili sviečku na jej pamiatku.

Povedz mi, mama, o mne čosi.
Nie to, že bocian deti nosí,
lež ako som bol maličký
a spievala si pesničky
nad mojou bielou perinkou.
Si mojou nežnou maminkou
a ja sa k tebe túlim stále
a navždy budem tvoje dieťa malé.
Povedz mi, mama, o mne niečo.
Veď poznáš moje večné „prečo“
i všetky ďalšie otázky.
Máš v srdci moje obrázky,
čo nakreslil som nešikovne.
Vravíš mi: „Ty si celý po mne,
synček môj, moja dušička.“
Viem, pohladíš ma po líčkach
a pobozkáš ma na vlasy.
Mamička moja, poklad si.
Povedz mi, mama, do uška,
zmestil som sa ti do bruška?
A plakal som veľa, a či málo?
A čo všetko sa potom stalo?
To vieš iba ty, mamička,
si moja jasná hviezdička!

Touto básňou začal 14. mája v kultúrnom
dome v Polomke program ku Dňu matiek.
Veľmi statočne s maličkou trémou ju predniesol Martinko Miškov. Deti z materskej školy si
pripravili niekoľko básničiek a pesničiek pre
svoje mamičky pod vedením pani učiteliek
Pisárovej a Tokárovej. Obavu a strach zahnal veľký potlesk z hľadiska, a tak sa detské
tváričky rozžiarili radosťou, ktorou potešili
všetkých divákov.
Žiaci základnej školy si pod vedením pani
učiteľky Orovčíkovej pripravili komediálne
divadielko WC Story. Výborné herecké obsadenie: Lukáš Jankov, Diana Brozmanová,
Lenka Šuchaňová nám ukázali ako prekonať
prekážky nielen vo vzťahoch.
Súkromná základná umelecká škola Stanislavy Skladanej Talentárium pripravilo blok
programu rôznorodého žánru. Ľudové piesne
zahrali huslistky Kamilka Kohútová a Terezka
Lilková, na akerdoóne zahral Boris Baran.
Moderný tanec zatancovali LivkaPopročiová, MiaMaruškinová, Alena Šišková a Kiara
Petrovičová. Známu skladbu Onlyyou na keyborde zahrala Veronika Danieličová. Predstavili sa nám aj huslisti Matej Šperka, Diana Jančová a Adrián Harvan. Spevácky talent Diany Brozmanovej diváci ocenili po piesni
v jej podaní Na bieleho koňa. V programe pre mamičky nechýbali ani deti
z Detského folklórneho súboru Brezinky. Predstavili sa veľmi úspešným
programom Na remeselníkov, s ktorým na krajskej súťaži detských folklórnych súborov v Kokave nad Rimavicou 28.apríla 2017 umiestnili vo veľmi
silnej konkurencii v zlatom pásme. Tento úspech získali pod vedením pani
učiteliek Pisárovej a Turčinovej .
V programe sa predstavili aj deti z detského domova
Slniečko. Báseň Dospeláci zarecitovala Anna Tokárová.
Michaela Štulrajterová a Marcel Móc si pripravili zábavnú
scénku z Uragánu. S humorom a smiechom skončil program
venovaný mamičkam. Záverečným slovom starosta obce
Ing. Ján Lihan poďakoval účinkujúcim i divákom, vyjadril
úctu a vďaku matkám za výchovu a starostlivosť a zdôraznil
nenahraditeľnosť mamy v ľudskom živote, ktorú si uvedomujeme najmä vtedy keď o mamu prídeme.
Ďakujeme mamičkám, máme ich radi nie len ten jeden
v roku, ale počas celého života.
D.Ď

Rozprávkový les očami škôlkárov
V slnečnú sobotu 3. júna v okolí lyžiarskeho vleku ožili rozprávkové bytosti, sprevádzali
deti krajinami ekovíl, šmolkov, múmií, vodníkov, pyramíd, indiánskych obydlí. Deti plnili
rôzne športové i vedomostné úlohy, no najlepšie vám tieto chvíle sprostredkujú ony samy.
Martinko – Piráti boli najlepší, museli sme skákať vo vreci a potom nám na taký papierik dávali
pečiatku. Všetky tri pirátky sa mi veľmi páčili. Pri múmiách sme museli so zrkadlom cúvať, aby sme
nešli mimo čiary po cestičke. Múmie boli obmotané obväzom a páčili sa mi veľmi.
Siska – Dávali sme šroubiky a spinky do dreva. Úloha bola ľahká. Tam bol Rastíkov oco a môj oco
ako Pat a Mat.
Lilianka – To, čo som robila s maminou, sa mi najviac páčilo. Sme robili motýlikov a lienky zo šuľku
a farebného papiera. Lepili sme také kruhy, krídla a tykadlá.
Nelka – Mne sa páčilo, ako sme šli na lyžiach, lebo tam boli šmolkovia. Ja mám šmolkov najradšej,
aj také DVD mám doma. Ešte sme sa s jednou tetou čo bola šmolko fotili.
Jakubko – Šmolkovia tam boli a sme mali na takých lyžiach prejsť po kameňoch, pomáhali sme si
lyžiarskymi palicami. A ešte tam boli Indiáni a mali sme strieľať z luku šíp do terča. Ešte sme mali
do kamenného kruhu hádzať šišky.
Samko – Mne sa páčili upíri, mali tam sviečky. Išiel som najskôr hore a potom ten upír vyskočil z
diery, ja som sa nevystrašil. Nebolo to strašné.
Matej – Mne sa páčilo ako sme hádzali šišky do kameninového kolečka pri indiánskom stanovišti.
Ešte sa mi páčilo to, ako sme prelievali vodu do vedierka. Z pohára vytekala voda, boli tam dierky
a ja som sa ponáhľal.
Lucas – Mne sa páčilo, tam kde som videl upírov. Pozeral som a vyskočil upír z tej dolnej diery.
Dávno som sa zľakol. Pozeral som a rozbehol som sa dole kopcom a potom som zastavil.
Peťko – Mne sa najviac páčila tá disciplína kde sme hľadali podobné veci smrekové, drevené,
pichliače, lieskové oriešky, ulity. Ulity zbiera aj môj kamarát. A tam boli aj zabudnuté disciplíny a ja
som bol na veľkých drevákoch a na lyžiach a musel som šľapať dohora a potom dodola. Som do
upírov hádzal do tej diery šišky a kameň, lebo som sa bál a zabudol som si zobrať baterku ale tú
čo svieti.
Lilianka – Mali sme v špinavej vode pohľadať žabky, tam bol pavúk. Žabku som dala tete vodníčke
a dostala som cukrík.
Christianko – Ten pavúk nežil a ja som sa ho bál, vodník mal pavúka a ten vyskočil na nás. Linda
– Mne sa páčilo ako sme s bračekom nosili vodu do vedierka v poháriku a mu vykvapkala voda
každým krokom. Kázali mu nájsť žabku a on nevedel nájsť, potom som mu ukázala. Bol tam taký
motýlik.
J.Vengerová a deti
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Nie je mama ako mama
V najkrajšom mesiaci v roku
v máji sme oslávili naše najkrajšie
a najmilšie osoby v našom živote
– naše mamy.
Do programu v kultúrnom dome
v Polomke sa zapojili aj deti z Detského domova „Slniečko“ – hoci
nemali veľkú potrebu oslavovať
tento sviatok. Prečo? Pretože
mnoho z nich sa práve kvôli nezodpovedným rodičom a hlavne
nezodpovednej mame, dostali do
detského domova. Je smutnou
pravdou, že v detských domovoch
je len malé percento sirôt. Drvivá väčšina má obidvoch rodičov,
o ktoré sa však nedokážu postarať. Slovo mama u týchto detí
vyvoláva zmiešané pocity – hnev,
strach, nepochopenie, vzdor
a nenávisť. Je to všetko premiešané, ale napriek tomu sa snažíme,
aby deti svojich rodičov pochopili
a odpustili im. Každý má inú životnú cestu a mnohí nezvládnu
prekážky života – nemožno teda
súdiť človeka, keď o ňom nevieme
všetko. Štát sa síce o deti postará,
vychovávateľky sa im tiež snažia

dať kúsok svojho srdca, pokiaľ
o to stoja, ale deťom mama veľmi chýba a sú tým poznačené po
celý život. Najhoršie na tom je, že
s najväčšou pravdepodobnosťou
budú tieto deti kráčať v šľapajách
svojich rodičov.
Otázkou je, či aj deti v normálnych rodinách majú dostatok
matkinej pozornosti. Doba je veľmi neprajná voči rodine a často
matky vyháňa od svojich detí za
prácou do zahraničia. V mnohých
prípadoch, ak si chcú matky udržať zamestnanie, musia často študovať vo veku, kedy ich deti ešte
stále potrebujú. Čo všetko robíme
kvôli zabezpečeniu rodiny. Prídeme na to neskôr, kedy je už aj neskoro. Deťom síce zabezpečíme
všetko potrebné, ale máme minimum času sadnúť si s nimi, porozprávať sa, zahrať sa s nimi, veď
kedy už na to budeme mať čas?
S vnúčatami je to tiež otázne, pretože keď bude dnešná stredná
generácia na dôchodku, vnúčatá
už budú odrastené a starých rodičov už nebudú potrebovať.

Takmer všetky dnešné ženy
chcú dobre vyzerať, mať vyšportovanú postavu, byť stále „pripojená na internete „– je to trend
dnešnej doby. Ale je to tiež na
úkor rodiny. Viem, že imidž domácej „puťky“ nie je veľmi atraktívny a navyše dovoliť si ho môžu
len ženy, ktorých muži dokážu zabezpečiť. Je to síce staromódny
názor, že žena by mala udržiavať
teplo domova, ale je to tak a nikdy
sa to nezmení. Dnešné rodiny sú
za prácou rozcestované po celej republike a deti sú odkázané
samy na seba. Nevedie to k ničomu dobrému. Peniaze pre rodinu
síce zabezpečíme, ale svoje vlastné deti strácame.
Chcem hlavne povzbudiť ženy
– matky, aby svoju úlohu v živote
plnili zodpovedne a venovali sa
dostatočne svojim deťom. Aby ich
nenahrádzali mobily a počítače.
Veď žena v zástere, ktorá pečie
svojim deťom koláče, je jeden
z najkrajších obrazov.
Rovnako chcem povzbudiť deti,
ak budú tento článok čítať, aby si
vážili svoju mamu, lebo mať milujúcu mamu pri sebe je v dnešnej
dobe luxus.
M.Ď
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TAJOMSTVÁ V PODZEMÍ
KRAKOVEJ HOLE
Krakova hoľa – mohutný, vápencový kopec vypĺňajúci priestor
medzi Demänovskou a Jánskou dolinou. Na západnej aj východnej strane padajú do dolín strmé, takmer neprístupné žľaby, ale vo vrcholovej časti kreslí obraz histórie pozostatok starej
planiny, dnes už prerušenej dolinkami a schovanej pod hustým
kobercom trávy a kosodreviny. Povrch Krakovej hole modelovala po tisícročia voda, odplavovala kúsok po kúsku rozpúšťajúcu

sa horninu a vnikala do útrob hory. Na Krakovej holi vznikli nádherné horské jaskyne, ktoré dnes patria k najhlbším jaskyniam
Slovenska. Systematický speleologický prieskum Krakovej hole
začal Petr Hipman, keď 10. mája 1964 objavil vo východnej
rázsoche obrovský portál, za ním kruhovú studňu trčiacu do
výšky ako hradný múr nádvoria starého hradu. Tak začala éra
prieskumov, objavov, pokusov i omylov na Krakovej holi s hŕstkou nadšencov František Venger, Marián Jagerčík, Dušan Lovič, Marianka Jagerčíková, Jozef Majerčík, Jožko Tkáčik a Jaroslav Šušor, ktorí do svojej záľuby investovali veľké množstvo
energie, často rodinnú harmóniu, zdravie aj financie, ktorí boli
ochotní vymeniť pohodlie domova za chlad jaskýň a riziká spojené s prácou v podzemí.
Názov Starý hrad vnikol do povedomia jaskyniarov s prvými
speleologickými úspechmi po rozšírení neprieleznej vstupnej
úžiny do podzemia. Jaskyniarov za viac ako 50 rokov prieskumu čakalo množstvo práce, prekážok, problémov aj nevyriešených otáznikov čakajúcich na nové generácie. Dnes si už ťažko
predstaviť zliezanie vertikálnych úsekov, keď speleoalpinizmus
bol iba v plienkach a v komunistickom štáte sa lezecké pomôcky vyrábali tak povediac na kolene, čiže vlastnoručne. Taktiež
zhotovenie 19 kubíkového bazénu na odčerpanie vody zo zatopeného sifónu nebola jednoduchá záležitosť. Za sifónom na
nás čakali nádherné obrovské chodby, dómy, aktívny tok riečky
Krakovky i riečne priepasti, ale tiež prekonávanie hrozivých závalov ajr ozširovanie úžin, čo viedlo k postaveniu malej vodnej
elektrárne v hĺbke -400 m. Mala nám pomôcť pri prenikaní do
nových neobjavených chodieb, tam, kam až siahala naša predstavivosť a túžby, do väčšej hĺbky. Týchto pár fotografií, predstavuje len zlomok krásnych priestorov pod povrchom zeme
a jaskyniarov, ktorí v nich pracujú.
V sedle nad Čiernou dolinkou, sme objavili v zime prievan. Vychádzal spod zeme a vytopil dieru v snehu, čo je pre jaskyniarov
neklamný dôkaz, že kdesi pod jeho nohami sa nachádzajú podzemné priestory. Hneď na jar sme začali kopať na tomto mieste
sondu. Keď mala sonda dĺžku asi 10 m, spravili sme pachový
pokus, ktorý preukázal podzemné spojenie so Starým hradom,
a tak sa začali intenzívne práce na lokalite pripomínajúcej skôr
baňu ako jaskyňu. Nik z nás vtedy netušil, čo za nekonečnú
drinu nás čaká. 9 rokov sme sa neúnavne prebíjali závalmi, kým
sme konečne narazili na voľný priestor a priepasti, ale závaliská nás sprevádzali naďalej ako vlastné tiene. Jaskyňa sa stále
špirálovite krútila do hĺbky, často nebolo možné nájsť pevné steny. Aby sme sa dostali na úroveň podzemnej riečky Krakovky,
bolo potrebné prekonať 330 hĺbkových metrov.   Po deviatich
rokoch kopania sme sonde konečne dali meno: Priepasť večná
robota. Často som si hovorila, že toto naše snaženie sa v nekonečných závaloch, už nemá so speleológiou veľa spoločného.
Boli to galeje a iba viera, že tam dole bude voľná cesta do
Starého hradu, nás nútila vydržať. Kým sme sa konečne prebili
závalmi k riečke Krakovke, ubehlo celých 15 rokov. Žartom niekedy vravím, že za 15 rokov sme vykopali 300 m hlbokú jamu, a
nie je to ďaleko od pravdy.
Elena Hipmanová, www.elenahipmanova.sk
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