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Korona vírus trocha inak....
Väčšina z nás zostala doma a čo
teraz? Ponúkam Vám niekoľko
tipov ako to zvládnuť...
 Užite si konečne prítomnosť
svojich blízkych a splňte im ich
želania....
 Môžete si poupratovať všetko
čo ste doteraz nestihli.......alebo
nemusíte, aj tak nepríde žiadna
návšteva....
 Môžete si pozerať TV program,
ktorý vysielali, keď ste boli v práci....
 Zavolajte ľuďom, ktorých ste
dlho nepočuli .......rúšková pošta...
 Ušetríte peniaze na zbytočnosti....teraz sa kupujú len nevyhnutné veci.....
 Môžete sa venovať záhradke,
balkónu, domácemu miláčikovi...
 Môžete vytvoriť darček pre
niekoho ...bude to isto originál...
 Nosenie rúška má tiež svoje
výhody – nič sa nestane, keď si
neumyjete zuby, zabudnete na

Mgr.Mária Ďuricová

Dobré srdcia a šikovné ruky pomáhajú

Poďakovanie našim dobrovoľníkom
Obecný úrad v Polomke úprimne ďakuje skupine dobrovoľníkov,
ktorí venovali svoj čas, materiál a iné náklady na ušitie rúšok zdarma
pre našich spoluobčanov seniorov nad 65 rokov.
Ďakujem šičkám: Katke Kohútovej, Jarke Molčanovej, Adriane Šuchaňovej, Janke Vengerovej, Veronike Aschenbrierovej, Márii Boľfovej, Zuzane Slávikovej, Janke Kamzíkovej a Alene Buvalovej, distribútorom: Veronike Turčinovej, Zuzane Buvalovej, Eme Žeravej, Miriam
Kánovej, Tomášovi Divokovi, Márii Makovej, Lívii Kohútovej a Timei
Kohútovej. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí prispeli materiálnou
pomocou, strihaním a inou dobrovoľnou činnosťou.
Ešte raz vám všetkým ďakujem.
Starosta obce Ing. Ján Lihan

Zápis žiakov do 1. ročníka
v školskom roku 2020/2021
Riaditeľstvo ZŠ v Polomke oznamuje rodičom, že zápis do 1.
ročníka sa bude konať v termíne od 15.apríla do 30. apríla
dvoma spôsobmi – vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá
bude prístupná na webovej stránke školy: www.zspolomka.
edupage.org alebo osobne - bez dieťaťa v dňoch: 15. apríla
2020 – 17.apríla 2020 v čase od 8:00 – 13:00
Ak daný termín rodičom nevyhovuje, je možné si dohodnúť
iný termín na tel. čísle 048 6193 123.
ZŠ Polomka

JE DÔLEŽITÉ BYŤ ZODPOVEDNÝ

Domino

protézu, alebo máte vyrážky ....
rúško to zakryje...
 Tým, čo nosia okuliare odporúčam nainštalovať si na ne stierače, ani ja nič nevidím, keď sa mi
zarosia....
 Uvarte pre rodinu niečo dobré, ale náročné na čas – teraz ho
konečne máte....
 Na Veľkú noc ste ušetrili vajcia, čokoládky, alkohol a peniaze...
 Ak Vám už všetci idú na nervy,
choďte do prírody so psom, popri psovi sa vyvenčíte aj vy....
 Ak už máte zo všetkého depku, nepozerajte správy a pusťte
si len hudbu – vieme, čo sa deje,
čo má prísť príde – je to vyššia
moc...a nikdy nebolo tak zle, aby
nemohlo byť horšie....
 Konečne nemusíte robiť nič, aj
staršie deti môžu niečo uvariť....
 Nech nás korona obchádza!!!

Táto myšlienka mi napadla, keď som videla v televíznom vysielaní,
že máme prvý prípad koronavírusu na Slovensku, a že hmotné štátne rezervy sú prázdne. Počula som, že niektorí ľudia si začali rúško
vyrábať svojpomocne. Tak som sa teda rozhodla, že napíšem na FB
stránku a oslovím obyvateľky našej dediny, či by sme sa spoločne
nepustili do projektu šitia rúšok pre dôchodcov, pretože sú riziková skupina. Postupne sa prihlásilo viac dobrovoľníkov a spoločne
bolo ušitých, zabalených a roznesených do dnešného dňa viac ako
500 kusov rúšok obyvateľom Polomky nad 65 rokov. Ženy, dievčatá
a chlapci, všetci ste odviedli kus dobrej práce. Pomohli ste a potešili
našich starších spoluobčanov.
K. Kohútová

JE ČAS, UVEDOMIŤ SI KAŽDÝ
CHYBNÝ KROK

Obráťte sa ku mne
celým svojim srdcom
V pôstnej piesni č. 178 JKS spievame: „Smutná doba pôstna volá
ťa kresťane...“ Skutočne, tohoročné
pôstne obdobie úplne naplňajú
tieto slová. Sme doma, mnohí žijeme v strachu, ako to bude ďalej, sledujeme počet nakazených
a zomrelých. Najviac spomínané
slovo Koronavírus. To nás znepokojuje. Strach je to najhoršie, čím
nás môže Zlý opantať. Pán Ježiš
nám prináša radosť a pokoj do srdca. On nám hovorí: „Poďte ku mne
všetci, vezmite svoj kríž a nasledujte ma“. A tak sa snažíme denne
prežívať svoj život s Ježišom. Čítať
Sv. Písmo, duchovne ho prijímať
do svojho srdca pri prežívaní sv.
omší cez televízne vysielanie Tv
Lux, alebo českej tv Noe a rádia
Lumen.
Náš Pán nás netrestá, ale napomína, aby sme si obnovili svoj
vzťah k nemu, aby sme začali robiť
pokánie. Ľudia si mysleli, že sú bohmi a začali zasahovať do Božích
zákonov. Rozmýšľam, či sa dnes
modlí viacej ľudí ako pred mesiacom. Myslím, že áno, ale je to malé
spoločenstvo modliacich sa ľudí.
Ja viem, mnohým chýba sv. omša,
sv. prijímanie, sv. spoveď, ale duchovne buďme vždy spojení s naším Pánom. Nestrácajme radosť vo
svojom srdci, veď náš Pán je stále s
nami. Všetci si prajeme, aby to čím
skôr skončilo.
V našej obci máme kaplnku,
ktorá je stále otvorená a kde je
Eucharistia, živý Ježiš Kristus pod

spôsobom chleba a kde sa môžeme nakrátko zastaviť a modliť sa.
Prednedávnom sme prežili Veľkú
noc. Je to symbol prechodu zo starého života do nového. Je to život
s osláveným Kristom. Prajem vám
všetkým radosť, pokoj od nášho
Vzkrieseného Pána.
d. o. Michal Jenča

Ó, Pane, zmiluj sa nad nami
Jarné slnko a šedivé mraky.
Nad svetom otáznik. Čo sa deje?
Veď cítili sme sa, konali,
že všetko smieme, že všetko vieme.
Ach, akí sme malicherní, akí malí.
A teraz? Kam sa obrátiť?
Aký výhľad máme, aký?
Túto otázku nezodpovie asi nik.
Ó, Pane, v tomto smutnovzácnom
čase,
Ty vládca vesmíru, Ty alfa a omega,
zmiluj sa nad nami, opäť, zase.
Pokoru i vieru daj nám v Teba.
Ó, Pane, zmiluj sa pre Tvojich
verných
i prosby služobníkov kňazských
Tvojich,
zmiluj sa, Pane, veď veríme v Teba,
len Ty si naša útecha i záchrana,
nádej, milosť ó, Božia Veleba.
Pomôž nám, Matka Božia – Mária
ochrana.
Áno, svet veril v svoje sily, vystrájal,
vnuknutia Tvoje, znamenia neprijal.
Ó, Pane, zmiluj sa a daj nám silu,
len s Tebou prežiť každú chvíľu.
Mária Oceľová

Zažívame niečo nové, niečo, čo
tu ešte nebolo. Poviete, boli tu
pandémie moru a cholery, Španielska chrípka... Áno, ale svet
vtedy fungoval inak. Ešte aj na
začiatku 20. storočia nemala
globalizácia také dôsledky ako
teraz (myslím si, že ani globalizácia nie je len zlá alebo dobrá,
ale tak ako všetko, má svoje klady a zápory). Svet sa zmenšuje.
Kým by niekto kedysi z Číny
koňmo prišiel do Európy nakazený nebezpečnou chorobou,
tak by po ceste vyzdravel alebo
zomrel. Dnes si to dobré aj zlé
privezieme za niekoľko hodín
kamkoľvek.
Po prvých obavách, či ochorieme a ako sa s chorobou vysporiadame, prišli ďalšie obavy
– ako budeme žiť. Mnohí ani
nemyslia na zmenu životného
štýlu a tempa, ale skôr z čoho.
Už teraz sa nám krátia príjmy
i úspory. Osobne si myslím, že
ekonomika sa spamätá (a my
s ňou), aj keď to môže trvať pár
rokov, ale túto obeť podstúpim
radšej, ako by mala každá rodina
zažívať úmrtia svojich blízkych.
Zo všetkých médií počúvame
„Zostaňme doma, spolu to
zvládneme!“. Zvládneme. Ak sa
budeme vedieť a chcieť vcítiť do
situácie tých druhých. Každý sa
bojí o to, ako sa postará o svoju
rodinu, ako ju zabezpečí, či bude
mať dosť peňazí – teraz a aj keď
sa táto situácia skončí. Mali by
sme si uvedomiť, že všetci tí, čo
museli prestať pracovať, potrebujú podržať a nie len od štátu.
Ak niekto prenajíma priestory,
poskytuje služby či inkasuje na
základe rôznych zmlúv, pomôže tak, že odpustí časť platby,
alebo s ňou počká, kým jeho
dlžník na ňu opäť nebude mať.
Pretože ak sa položí jeden, jeho
peniaze budú chýbať ďalšiemu
a položí sa tiež, jeho výpadok
platieb bude chýbať tretiemu
a tak ďalej. Zrútime sa všetci
ako rad dominových kociek. Ak
sa budeme vedieť podporiť, podržať - zvládneme to. Získame
všetci. Na začiatku aspoň trošku,
postupne viac a viac.
Nemali by sme ale závidieť ani
tým, ktorí môžu pracovať a zarábajú. Neberme to ako krivdu
voči nám ostatným. Veď práve
oni potom naštartujú ekonomiku, budú mať na to, aby si nakúpili náš tovar, naše služby.
Nečaká nás jednoduché a ľahké
obdobie. Peniaze budú chýbať
ľuďom, organizáciám, podnikom, obciam i štátu. Želám nám
všetkým pevné zdravie a dostatok síl, aby sme boli zas niekedy
radšej „zdraví a bohatí!“.
M. Heretová
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SPOMÍNAME
S ticho spomienkou k tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienkoch sviečok sa
modlíme. Život ti nedoprial s nami
dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš
stále žiť...
Dňa 26. apríla si pripomenieme druhé
výročie úmrtia nášho
drahého
Martina Spravača
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra, syn s rodinou
a ostatná rodina
...
Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ,
necítim bolesť, už ani žiaľ. Necítim
života bolestné muky, tam niekde v
diaľke ma objali Pánove ruky. A trpkosť
osudu, tá ma už nemučí, ja našiel som
pokoj v nebeskom náručí.
Dňa 31. marca si pripomenieme
smutné 20. výročie
úmrtia nášho milovaného
Ondreja Piliarkina
S bolesťou v srdci
spomína manželka,
synovia Ján, Mirko,
dcéry Marienka a
Milka s rodinami
...
A doma zrazu smutno zostáva, už ťa tu
niet a nepočuť tvoj hlas, to dobré srdce
navždy dotĺklo čo milovalo nás.
Dňa 5. apríla sme si pripomenuli nedožité sté narodeniny
a 6. mája si pripomenieme výročie úmrtia
našej drahej
Anny Ďurčovej
S láskou a úctou
spomína dcéra Emília
s rodinou, nevesta
Magdaléna s rodinou, vnučky, vnukovia a pravnuci

ZEM

Slnečné lúče derú sa cez mraky.
Prinesú so sebou šťastie a zázraky.
Nikto sa nepýta, či bude lepšie,
koľko toho ľudstvo ešte znesie?
Ničíme našu Zem, polia a lesy,
všetko to postupne zmizne kdesi.
Do morí belavých do vesmíru,
všetky dobré veci postupne zhnijú!
Pýtam sa, na čo Boh stvoril človeka?
Aj tak ho čaká záhuba priveľká!
Zničí sa sám svojimi zbraňami!
Ľudstvo bude trpieť veľkými ranami!
Človek si myslí, že všetko premôže.
No zahubí túto ZEM, zničiť ju pomôže!

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- CHRÁŇME SI HO PRE SEBA
ALE AJ PRE NAŠICH POTOMKOV
Čo je to vlastne životné prostredie? Je všade
okolo nás, sme s ním spojení vo vzájomnom
vzťahu. Tvorí ho vzduch-biosféra-čo dýchame,
voda-bez ktorej je akýkoľvek život nemožný,
pôda-čo nás živí, rastlinstvo a živočíšstvo-tieto
zložky pôsobia súčasne a vo vzájomnej symbióze na našej planéte ZEM. Úmyselne som
nenapísala zelenej planéte-lebo čím ďalej, tým
rýchlejšie sa zelená mení na šedú, hnedú, plastovú, odpadkovú – jedným slovom povedané
na SMETISKO!
V biblii sa píše, že Boh stvoril človeka ako posledného z vývojovo nižších živočíchov. Žil
s prírodou ako jeho súčasť, bola mu „matkou“.
Živila ho, ako každé dieťa a človek by mal poslúchať svoju matku! Ale on nie! Začal odlesňovať
veľké územia, čím uberal z „pľúc“ svojej „matky“
Zeme. Začal vymýšľať nové zariadenia na výrobu energie, spustil vedecko-technickú revolúciu, dnes žijeme v pretechnizovanom storočí –
prepukla ťažba nerastných surovín, ťažba ropy,
výroba plastov a iných výrobkov pre svoje pohodlie. Opotrebované a už neúčinné výrobky,
človek vracia „matke“ prírode- ZEMI vo forme
odpadkov, čím si z darovanej zelenej planéty
začal robiť SMETISKO! A tak človek, posledný
článok z vývoja živočíšnej ríše, sa stal pre svoju
zelenú „matku“ ZEM najväčšou ŠKODNOU!
Bola by som rada, keby sa každý zamyslel sám
nad sebou a spytoval si svoje svedomie, ako sa
správa k životnému prostrediu, či poctivo separuje, či biologický odpad kompostuje doma
alebo uskladňuje na obecnom kompostovisku
za ČOV-kou, či po prechádzkach z prírody alebo
opekačkách si domov donesie aj prázdne PET
fľaše od malinoviek, alebo sklenené, či plechové obaly od piva, či iného alkoholu, taktiež igelitové tašky, sáčky, použitý alobal, ale aj krabičky
od cigariet.
Týmto by som chcela apelovať a poprosiť aj
zamestnancov lesného hospodárstva, aby upozorňovali a vyzývali svojich pracovníkov, živnostníkov pracujúcich pri uhadzovaní, vysádzaní stromčekov, či manipulovaní s kalamitnou
drevnou hmotou, aby nenechávali v lese „suveníry“ z každodennej obživy, či prázdne znečistené olejové a benzínové PET fľaše a bandasky.
V dnešnej dobe sa do popredia stále častejšie
dostáva otázka ekológie, a samozrejme, s ňou
súvisiaca otázka prírody. Z rádia, televízie,
novín sa pravidelne dozvedáme o veľkých katastrófach, ako napr.ničivé požiare dažďových
pralesov-zásobárne kyslíka na zemi, tvorba
ozónovej diery-prepúšťajúcej ultrafialové žiarenie, v mori vybuchla ropná veža, či havaroval
ropný tanker, do mora boli „uložené“ sudy s toxickým odpadom -v ohrození sú morské živočíchy. V inej časti zemegule sú veľké suchá alebo
záplavy –panuje hladomor a choroby-takýmto
sledom udalostí spejeme k zániku našej zelenej
planéty Zem, ale aj ľudskej populácie.
Na Zemi má každá živá i neživá bytosť svoje
miesto, má tu svoje obydlie, rodinu, prácu a zábavu, tak ako je našou povinnosťou chrániť
svoju rodinu, tak by malo byť každému aj povinnosťou chrániť životné prostredie.
Blíži sa Deň Zeme. Darujme jej a potešme ju
malým darčekom, že sa všetci zapojíme do záchrany planéty a šedú, hnedú, plastovú farbu,
zmeníme na krásnu, žiarivú a voňajúcu ZELENÚ!
Z. Piliarová
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Obec Polomka a jej kataster
z pohľadu nelegálnych skládok
Takmer s istotou si dovolím povedať, že sa všetci tešíme na prichádzajúcu jar
a pekné slnečné počasie. Zima, ktorá skončila svoju vládu, odkryla v našom
katastri dôsledky nášho nepekného konania, a to nelegálne skládky odpadu.
Nachádzame ich všade. Takmer v každej doline. Cestou do Voňacocho, do Petrikova, do doliny Vôľchovo, či popri horárni Nad ples. Počas prechádzok za pekného slnečného počasia je zarážajúci pohľad na krásne miesta v lone prírody
znečistené odpadmi, ktoré tam priviezli ľudia. Nemôžeme sa v tomto prípade
na nič vyhovárať. Sami si špatíme prírodu, ktorou sa my Slováci a Horehronci
tak radi pýšime a hrdíme. Paradox.
Pýtame sa sami seba, či obec vytvára podmienky pre zber jednotlivých zložiek odpadu a či my občania sme nútení sa takto správať k prírode. Na túto
otázku určite odpoviem, že všetko to, čo vyprodukuje človek, občan, je možné
odovzdať do separovaného odpadu, na zberný dvor alebo do TKO. Nič nemusí
skončiť v prírode. Je to len v nás a o nás ľuďoch.
Na likvidáciu nelegálnych skládok sú potrební ľudia a financie. Za takto vynaložené finančné prostriedky a ľudskej práce by sme dokázali v obci a jej okolí
skrášliť naše životné prostredie oveľa viac. Takto postupujeme iba veľmi pomaly a doslova prešľapujeme na mieste, ak sa musíme neustále vracať na miesta
nelegálnych skládok a mrháme časom, energiou a peniazmi na ich likvidáciu
po jednotlivcoch, namiesto tvorby niečoho nového a pekného pre všetkých.
Pri tejto príležitosti vyzývam občanov, aby nám podľa možností aj anonymne
nahlásili mená, poprípade aj fotografie týchto nezodpovedných znečisťovateľov. Je len na nás, ako sa k tomuto problému postavíme. Veď my tu chceme
predsa aj naďalej žiť a ukázať pekné prostredie aj cudzím návštevníkom.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Práce na kompostovisku
V snahe rozšírenia možnosti ekologickej likvidácie odpadu, a to zložky bio odpadu, aj v tomto roku budeme pokračovať v úprave kompostoviska. Tak ako
hovorí príslušná vyhláška pre kompostoviská do 100 ton. V tomto prípade však
musíme postupovať podľa rozpočtu finančných prostriedkov schválených pre
tento účel aj s prihliadnutím na prichádzajúce neisté ekonomické podmienky
pre samosprávy.
Časť kompostoviska, kde bude prebiehať samotný proces rozkladu bio masy,
sa musí oddeliť tak, aby sa jej uzamknutím zabránilo ukladaniu nových privezených komponentov bio odpadu. V ďalšej etape je potrebné nad vytvárajúci
sa kompost postaviť prístrešok, ktorý bude chrániť kompost pred vplyvom
počasia. Prístrešok je už naprojektovaný a samotná stavebná realizácia bude
závisieť od finančných možností obce.
Sme radi, že občania využívajú plochu kompostoviska na uskladnenie bio odpadu zo svojich záhrad – pokosenú trávu, konáre, opadané lístie a prebytočné ovocie. Zároveň je však nutné zdôrazniť, že iný odpad ako napr. železničné
podvaly, drevené časti nábytku, oplechované válovy a iné zbytky z hospodárskych budov na kompostovisko v žiadnom prípade nepatria. Je potrebné sa
informovať u pracovníkoch úseku výstavby, výroby a služieb (na prevádzkarňach) alebo na zbernom dvore, ktorí vám poradia, ako legálne zlikvidovať každý druh odpadu.
Ing. Ján Lihan, starosta obce
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Kto by si bol pomyslel na prelome roka,
keď sme si priali všetko dobré, že nás
čaká takáto skúška? Neviditeľný vírus
COVID-19 nám narobil v živote poriadny
chaos.
Ani vo sne by nás nenapadlo, ako sa
zmení náš život – úplne naruby. Deti
v našom CDR spočiatku uvítali situáciu,
že zrazu nemusia ísť do školy. Vypadalo
to trochu ako splnený sen: hurá prázdniny! Ale v tejto chvíli by aj radi išli do školy,
pretože im zrazu začala chýbať – hlavne
kontakty so spolužiakmi. Deti odrazu
zostali zmätené, môžu tráviť viac času
za počítačom, nie však podľa ich predstáv, ale pri učení. Mnohé ešte stále nie
sú zorientované a postupne si na takýto
spôsob výučby zvykajú – je to pre nich
niečo nové.
Nechceme, aby naše deti žili v nafúknutej bubline, ktorá ich chráni pred
realitou, preto sme ich hneď od začiatku
oboznámili s novou situáciou. Prijali sme
mnohé opatrenia, ktoré výrazne zasiahli
do ich života – nosenie rúška, zvýšená
hygiena, ešte intenzívnejšia dezinfekcia
prostredia, ostražité sledovanie zdravotného stavu detí, každodenné sledovanie
správ, aby boli v obraze.
Čo však najviac zasiahlo do ich života
je fakt, že sa nemôžu stretávať so svojimi
blízkymi - s rodinou. Ich kontakt s rodinou je obmedzený len na telefonovanie
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Nečakaný zvrat v živote detí z CDR
a nevieme dokedy...
Čo ako sa snažíme
nahradiť im rodinu,
nestačí to .
Neustále dostávame rady a odporúčania, ako tráviť čas
– keď sme „doma“.
Deťom ponúkame
všetky
dostupné
možnosti, ako tráviť
čas – spočiatku sme
si šili rúška, ak bolo
dobré počasie, dalo
sa vybehať vonku
na dvore, tvorivé
činnosti,
čítanie,
upratovanie, zapájanie sa do výziev na
internete – to všetko je zaujímavé. Deti
sa síce prispôsobili tomu, že nemôžu
chodiť von v skupinách a bez rúška, ale
to, že nikto nevie dokedy a čím ďalej tým
sa ten čas predlžuje je veľmi frustrujúce.
Podľa pôvodného plánu sa mala jedna
skupina k 1.3. presťahovať do nových
priestorov, ale vzhľadom na situáciu sa
toto sťahovanie načas oddialilo.
Každodenné služby sú veľmi vyčerpávajúce, pretože v rodinách sa rodičia síce

Ako škola vzdeláva žiakov
v čase núdzového stavu ?
Brány škôl sú od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu SR uzatvorené do odvolania. Nastala situácia, ktorá tu doteraz nebola, nečakaná a neodskúšaná. Všetci pedagógovia však pochopili, že svojich žiakov musia udržať vo forme,
upevňovať a rozvíjať to, čo sa za 6 mesiacov naučili. Každý z nich si našiel spôsob, ako
komunikovať so žiakmi i rodičmi, predovšetkým je to prostredníctvom našej EDUPAGE aplikácie, kde sú žiakmi zadávané úlohy na precvičovanie učiva. Dobrým pomocníkom sú momentálne aj sociálne siete – komunikácia prostredníctvom emailov
alebo cez Messenger. Žiaci pristupujú k plneniu si povinností celkom zodpovedne
a podľa ich slov im škola začala chýbať. Aj žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorí nemajú internet, boli doručené úlohy prostredníctvom rodičov alebo iným spôsobom. Touto cestou prosím týchto rodičov, aby so svojimi deťmi precvičovali a upevňovali prebrané učivo alebo sa telefonicky skontaktovali s triednou
učiteľkou, prípadne školou, tel. číslo: 048 6193 123 alebo 0903 617 201, aby získali
ďalšie pokyny.
Všetci dúfame, že táto mimoriadna situácia nebude trvať dlho a my sa znovu stretneme v školských laviciach. Prajem Vám všetkým touto cestou pevné zdravie a psychickú pohodu.
ZŠ Polomka

Je dôležité byť zodpovedný
Hrozba koronavírusu sa týka celej spoločnosti. Teda aj ľudí v osadách, kde často nemajú prístup k pitnej vode a aj hygiena je tam na nízkej úrovni. Z novej nákazy má
každý strach. Rómovia nerešpektujú odporúčania nezhromažďovať sa do väčších
skupín. Väčšinou sa pohybujú bez rúšok. Na túto skutočnosť z pozície terénnych pracovníčok ich stále upozorňujeme.
V tejto ťažkej dobe sa každý snaží pomôcť si s ochrannými rúškami ako vie. Niektorí
nosia šatky, iní šály a podobne. Pán starosta navrhol, aby ženy z rómskej osady prišli
do kancelárie TSP a TP, kde ich naučíme šiť rúška. Aj napriek tomu, že dostanú materiál na ušitie, prišli iba tri ženy, ktoré boli ochotné ušiť rúška pre svoju rodinu poprípade
pre susedov.
V dnešných ťažkých časoch sú dôležité pozitívne príklady. Svedčia o ľudskej solidarite, ktorá je nad rámec povinných opatrení. Jedna pozitívna, príkladná a nasledovaniahodná aktivita začala v Špeciálnej základnej škole, kde pani učiteľky našili pre
našich Rómov 200 ks ochranných rúšok. V tejto aktivite ďalej pokračujú. Rúška boli
rozdané po 1 ks do každej domácnosti s tým, že ho bude používať jedna osoba, ktorá navštevuje dedinu za účelom nákupu potravín. Terénne pracovníčky opakovane
upozorňujú tu žijúcich Rómov, aby chodili do dediny a v osade s rúškami na tvárach,
aby sa nezhromažďovali pred obydliami, obchodmi, tak ako boli zvyknutí v období
pred vypuknutím pandémie koronavírusu.
Je dôležité byť zodpovedný, ohľaduplný a dbať na dodržiavanie všetkých nariadení.
TSP Polomka

zmenili na učiteľov
– pre jedno-dve
deti, ale v našich
podmienkach je to
až deväť školopovinných detí. Je to
náročné venovať
sa každému dieťaťu, aby trocha napredovalo a držalo
krok so spolužiakmi. S ich učiteľmi
sme v kontakte
a snažíme sa spolupracovať, aj keď
je to náročnejšie
pre väčší počet detí
v skupine a hlavne
to, že deti nemajú
taký kľud, aký by mali deti v rodine, aby
sa mohli venovať štúdiu. Robíme pre to
maximum a aj keď sa nám nedarí držať
krok s ostatnými, povieme si, že v tejto
situácii je dôležité hlavne zdravie nás
všetkých.
Nemôžeme byť v tejto situácii skeptickí, musíme bojovať ako sa dá. Zatiaľ
netrpíme nedostatkom jedla, máme strechu nad hlavou, všetko čo potrebujeme.
Zamýšľame sa hlbšie nad bežnými veca-
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mi, ktoré sme predtým brali samozrejme
a začíname si všetko viac vážiť a uvedomovať si podstatu života. Bolo nám až
príliš dobre, mali sme všetko, mohli sme
cestovať – neobmedzené možnosti....
Možno muselo prísť takéto obdobie, aby
sme si všetko začali viac vážiť. A nielen
veci, ale aj ľudí okolo nás, pretože už sme
boli tak „dokonalí a nezávislí “, že sme nikoho nepotrebovali. Človek je však preto
človekom, že potrebuje sociálny kontakt
– porozprávať sa, zdieľať životné skúšky
svojho blízkeho, počúvať ľudí okolo seba,
povzbudiť ich, poradiť im, prejaviť lásku,
sympatie, spolupatričnosť. Určite sa po
tomto období staneme vnímavejší a citlivejší na potreby svojich blízkych a budeme sa tešiť z prítomnosti jeden druhého.
Ak sme sa doteraz neobjímali, určite sa
po skončení pandémie budeme .
V závere by som sa chcela v mene všetkých detí a zamestnancov CDR Polomka
poďakovať ľuďom „v prvej línii“ – lekárom, sestričkám, policajtom, vojakom,
učiteľom, kňazom, predavačkám, dobrovoľníkom ako aj politikom, ktorí robia
účinné opatrenia pre dobro všetkých
nás. Jedno veľké ďakujem visí aj na našich oknách CDR – patrí všetkým Vám.
Táto situácia nás určite posilní a budeme
lepší – len dúfame, že to nebude trvať
dlho. Spolu to zvládneme!
Mgr. Mária Ďuricová, CDR Polomka

Je čas, uvedomiť si každý chybný krok
,, Budem prežívať svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi.“ ( Svätá Terézia
od Dieťaťa Ježiša).
Vzácne predsavzatie autorky tohto výroku a akí vzácni by sme boli i my, keby sme
sa všetci snažili robiť dobro.
Konanie dobra je mimoriadne aktuálne práve teraz – v tejto dobe. Teraz, keď
v svete vládnu obavy, či bude dnes, zajtra a aké pozajtra bude v budúcnosti.
Ešte nedávno sme mali plné hlavy plánov, neodkladnej práce a náhlenia sa.
Nebolo času zastaviť sa.
A teraz, kde sa vzala tá náhla zmena?
Zrazu je na všetko dosť času, času na prehodnocovanie toho najdôležitejšieho.
U mnohých sa do popredia dostávajú duchovné hodnoty a možno sme k sebe
i ohľaduplnejší, lebo nevieme kedy, kto a koho bude potrebovať.
Teraz oceňujeme viac ako predtým povzbudenie kňaza, lekársku pomoc i pomoc
obetavých zdravotných sestier, vydávanie liekov v lekárňach, trpezlivú obsluhu
našich predavačiek, poštovú službu, dopravu, ba i ochotu pomôcť rizikovým skupinám obyvateľstva, ktorí sa stretajú i s ochotou pomoci mladšej generácie.
Dnes patrí naša vďaka i aktívnym dobrovoľníkom, ktorí ušili a rozdali ochranné
rúška pre seniorov, ale vďaka patrí i učiteľom, ktorí v týchto netypických podmienkach musia zvládnuť vyučovanie pomocou najmodernejších výdobytkov
techniky a konečne i tým všetkým, ktorí spravujú našu obec a hľadajú riešenia ako
pomôcť svojim občanom.
To všetko sa nám zdalo samozrejmosťou bežného života. V domoch je príjemné
teplo, elektrické spotrebiče uľahčujú našu prácu a masmediálne prostriedky nás
kontaktujú so svetom, pričom si ani neuvedomujeme, že ani to nie je samozrejmosť, lebo za tým všetkým stojí ľudská práca a um.
Práca, ktorú dnes vo všetkých odvetviach obmedzuje pandémia, aká vo svete ešte
nebola.
Kde sa vzala v 21. storočí? Je to evolúcia? Ak áno, s takouto evolúciou sme nepočítali a nepočítali sme ani s pomstou Zeme za náš necitlivý a nešetrný prístup k nej.
Boli sme si istí, že nám je všetko dovolené, že všetko vieme a že sme pánmi sveta.
Ale dokedy?
Ľudová múdrosť hovorí:,, Božie mlyny melú pomaly, ale iste“, a tak si myslím, že sa
toho skazeného zbožia na mletie u nás nazbieralo už dosť.
V tomto svätom veľkonočnom období by sme si mali uvedomiť cenu Kristovej
obety na kríži, aby Jeho najsvätejšia krv nebola za nás vyliata nadarmo.
Je čas, uvedomiť si každý náš chybný krok, ktorým ubližujeme blížnym i Pánu
Bohu, lebo Pán Boh nie je náhlivý, ale pamätlivý a v knihe života sú všetky naše
priestupky zaznamenané.
Poučme sa zo súčasnej neblahej situácie ľudstva, bojujme o správnu hierarchiu
hodnôt a ak to nevieme, poprosme nášho Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista
o pomoc správnej voľby života.
Mária Oceľová
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Zimnú sezónu ukončil
aj lyžiarsky oddiel
Po ukončení a vyhodnotení účinkovania našich najmladších členov oddielu a krúžku v minulých Polomských novinkách, predčasne ukončili sezónu aj lyžiari masters, open a skialpinisti. Ešte v prvý
marcový víkend sme v Bachledovej doline absolvovali majstrovstvá
Slovenska v obrovskom slalome a v slalome. To boli v podstate
aj posledné preteky v tejto sezóne a finále Slovenského pohára
a Svetového pohára na Štrbskom Plese organizačný výbor musel
zrušiť. Na majstrovstvách Slovenska masters a open sa pretekárom
celkom darilo, pričom v obrovskom slalome Jozef Horský obsadil
dve druhé miesta, Janka Jagerčíková pri výpadku konkurencie zo
zdravotných dôvodov obsadila dve prvé miesta. V kategórii open
sa darilo Viliamovi Vičanovi, ktorý obsadil dve prvé miesta a Patrik
Hrablay v obrovskom slalome skončil tretí. V konečnom hodnotení
Slovenského pohára Jozef Horský skončil na druhom mieste, Janka
Jagerčíková, Miroslav Malecký a Viliam Vičan obsadili prvé miesta,
Patrik Hrablay pri výpadku viacerých pretekov nakoniec skončil na
piatom mieste a Marián Jagerčík obsadil 4 miesto. Okrem týchto
pretekárov sa pretekov zúčastnili aj Marek Svetlák a Julianka Piliarová, ktorí zo zdravotných dôvodov nedokončili potrebný počet
pretekov, a tak ich vyhodnotenie neuvádzam.
V skialpinizme nás reprezentovala Mariannna Jagerčíková, ktorá
na majstrovstvách Slovenska v individuáli obhájila vlaňajšie prvé
miesto a v terénnom vertikále v Derešskom kotle taktiež vyhrala.
V rámci svetového pohára v celkovom hodnotení obsadila konečné 6. miesto, pričom v šprintoch bola druhá, ale nakoľko v tejto
disciplíne boli len dva preteky, táto disciplína sa nakoniec v celkovom poradí nevyhodnocovala.
M. Jagerčík

Vážení občania!
Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale
aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené
neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v
záhradách alebo v lesoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Brezne chce upozorniť najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej
trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo
zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok
nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity
priamo ohrozujú ľudské životy! Oheň v
otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody
nielen na životoch, ale aj na majetku či v
životnom prostredí, ale tiež aj ekologické
škody, napr. stratou časti lesa. Stačí trocha
nepozornosti, či panika. Pamätajte na to,
že vypaľovanie porastov je podľa zákona
o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až
do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní
do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči
uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať
zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci
a užívatelia lesných pozemkov :
· zákaz zakladania ohňa v priestoroch a
na miestach , kde by sa oheň mohol rozšíriť (záhradkárske a chatové oblasti v blízkosti lesa, opekačky v lesných porastoch
mimo určených a vyznačených miest a
pod.),
· zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov,

· zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Fyzické osoby by mali vyššie uvedené
opatrenia a zákazy rešpektovať hlavne
v čase tzv. „zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov“, t.j. v jarnom a dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí.
Ak už k požiaru došlo, platí pre každého
občana povinnosť:
· vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
· požiar v malom rozsahu môžeme uhasiť
improvizovanými prostriedkami (haluz,
alebo vrecovina „ubijeme oheň“, čím zamedzíme prístupu vzduchu a tým ho uhasíme, resp. vykonáme nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
· ak máte po ruke vodu, majte šaty vždy
mokré a dýchajte cez mokrú ochrannú
šatku.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne
horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme
dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar
dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov na tel. čísle 150 alebo 112.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
– oboznámiť všetky právnické, fyzické
osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období:
- Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá oheň na miestach, kde by
sa mohol rozšíriť, porušuje zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzickej osobe môže
byť za toto porušenie zákona uložená

pokuta do výšky 331,- eur, v blokovom konaní do výšky 100,- eur a právnickej osobe
alebo fyzickej osobe-podnikateľovi až do
výšky 16 596,- eur.
- Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na
voľnom priestranstve len za dodržania
podmienok
- Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť
v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré
je charakteristický prudký vietor, vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.
- Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov
a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené
proti voľnému šíreniu ohňa.
- Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa
v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých.
- Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická
osoba - podnikateľ, sú povinný dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
- Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa je povinný:
a) budovať na lesných pozemkoch na
vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa,
zabezpečovať ich označenie a označenie
zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
b) spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať
ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
c) zabezpečovať v čase zvýšeného nebez-

pečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu
činnosť,
d) spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou
pohromou.
- Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účinné zdolávanie požiaru
lesa je povinný:
a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj
používaný pri spracovaní dreva a zvyškov
po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného
druhu s hmotnosťou náplne aspoň 5 kg,
c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave
umožňujúcom príjazd hasičskej techniky
a uskutočnenie zásahu,
d) vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky
v lese.
Likvidácia lesných požiarov je spojená
s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou
leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur
sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené
uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov,
drobného vtáctva a zničením chránených
druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať
všetkých občanov, aby tak ako každý rok
na jar, nemenili našu krásnu prírodu na
spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane
pred požiarmi.
Oddelenie požiarnej prevencie Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Brezne
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