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Zasadnutie
obecného zastupiteľstva
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:
17. decembra 2020 (štvrtok)o 17,00 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/ Plán kontrol na I. polrok 2021
5/ Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
6/ Návrh rozpočtu obce na rok 2021
7/ Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2021
8/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
9/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
10/ Rôzne
11/ Interpelácia a diskusia
Z dôvodu platných epidemiologických opatrení bude zasadnutie
obecného zastupiteľstva neverejné.

Advent

Tak rýchlo sa dnes zvečerí,
chválime advent tajuplný,
no neznáme strídža zuby cerí,
nezlomnou vôľou buďme plní.

Svetlo
nádeje
Veď to už bude zakrátko,
keď na nebi sa hviezda zaskvie
a vzácne Betlehemské dieťatko
svetlo nádeje jagavé zažne.
Hriech náš nás kloní do prachu,
ó, odpusť, Pane, naše viny,
zľutuj sa a zbav nás strachu,
jediná láska – Boh nevinný.

Začalo sa adventné obdobie, azda najkrajší čas v roku, ktorý každý prežívame
po svojom. Či už ste veriaci, prísne dodržiavajúci všetky zvyky, tradície aj predvianočný pôst alebo sú
štyri týždne pred Vianocami pre vás skôr obdobím, kedy trochu
spomalíte a rekapitulujete uplynulý rok, chápať a poznať zmysel Adventu a jeho symbolov nie je na škodu.
Čo adventné obdobie symbo- zapálenými sviečkami vyjadrovali
lizuje, aký je jeho historický aj nádej, že chladná zima sa skonnáboženský význam a ktoré z čí a príde vytúžená jar. Neskôr v
dávnych tradícií sa zachovali do- stredoveku kresťania „prevzali“
dnes?
túto tradíciu a prispôsobili si ju
Príchod spasiteľa Advent
tak, aby veniec a sviečky na ňom
(z latinského „adventus“, čo zna- zapálené vyjadrovali svetlo svečí príchod) znamená príchod ta, teda Krista, ktorý rozptýli temKrista, ktorého už dlho oča- notu i hriech. Iné dôkazy zasa nakávame. Počas tohto času sa značujú, že adventný veniec bol
kresťania pripravujú na slávenie vytvorený iba nedávno, až v 19.
Vianoc, avšak v hlbšom zmysle, storočí. Za všetkým by mal byť
duchovnom. Advent má zároveň istý nemecký protestantský pasvšetkým veriacim pripomenúť, tor, ktorý v roku 1839 zhotovil veľže Kristus príde, takže ich život ký drevený kruh a položil naň 19
je vlastne očakávaním tohto prí- malých červených a 4 veľké biele
chodu. Počas Vianoc či Adventu sviečky, pričom malé sviečky zatak veriacim nejde iba o historic- paľoval postupne, každý všedný
ké fakty, ktoré sa stali pred vyše deň v čase Adventu a v nedeľu
2000 rokmi, ani o materiálno rozhorel aj veľkú sviečku.Tento
a zhon, najväčší prínos týchto zvyk sa v protestantskej cirkvi v
sviatkov by mal byť v niečom cel- Nemecku celkom ujal. Neskôr
kom inom – v pochopení, že celý sa adventný veniec zjednodušil,
život by mal byť pre nás akýmsi zmenšil, až vyzerá tak, ako ho
Adventom, očakávaním príchodu poznáme v súčasnosti.
Ježiša, spasiteľa.
Pokiaľ ide o tvar venca, nie
Symbol Adventu – veniec
náhodou je okrúhly. Kruh – bez
Symbolom adventného ob- konca i začiatku, má totiž symbodobia, ktoré trvá štyri týždne, lizovať Boha, nesmrteľnosť duše
je adventný veniec so štyrmi a večný život nájdený v Ježišovi
sviečkami. Tie sa počas štyroch Kristovi. Šišky či orechy, ktoré veadventných nedieľ postupne za- niec zdobia, sú zasa symbolom
paľujú. Zhodnúť sa na jednom života a vzkriesenia. Štyri sviečky
pôvode adventného venca však reprezentujú štyri týždne Advennie je také jednoduché. Podľa tu. Svetlo opäť znamená Krista
istých zdrojov už predkresťanské – svetlo sveta. Cirkevný rok sa
germánske národy vencom so u katolíkov končí sviatkom Krista

M. Oceľová
Kráľa a Adventom sa začína nový
cirkevný rok.
Adventné obdobie
Toto štvortýždňové obdobie je
pre všetkých veriacich predovšetkým časom duchovnej prípravy, pôstu a pokánia pred samotnými Vianocami, spomienkou
na narodenie Krista. Advent sa
spomína už v Ríme v 5.storočí,
ďalšie zmienky sú zo 6.storočia z
Francúzska. Adventné obdobie v
tom čase zahŕňalo až šesť nedieľ
a malo pôstno – kajúcny ráz. Až
pápež Gregor I. Veľký (590-604)
skrátil adventné obdobie na štyri nedele, čo malo symbolizovať
4000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov
z raja. Svoju konečnú podobu
však Advent nadobudol až v
8. – 9. storočí. V r. 1362 Urban
V., vtedajší pápež, zaviedol pre
Advent pôstne pravidlá. Obsah
Adventu, jeho význam vyjadrujú aj staré adventné piesne, tzv.
roráty. Vznikli podľa biblických
prorockých textov. Roráty sa začínali spievať už pred svitaním a
mali ľuďom pripomínať, že pred
narodením Ježiša Krista ľudstvo
„kráčalo v temnotách“. Názov roráty je odvodený z najznámejšej
latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Roratecaeli Desuper…“
(„Rosu dajte nebesia zhora…“).
Adventná doba by tak nemala byť
len časom horúčkovitého zháňania darčekov a stresov.
V prvom rade je to o každom z
nás, o zastavení sa a rozjímaní.
Či už budete premýšľať o Bohu,
Kristovi alebo „len“ o dobre ako
takom a túžbe byť lepším človekom, má to nepochybne veľký
zmysel, obzvlášť počas vianočných sviatkov.
web

Advent
Fotografi z Horehronia
Projekt Včela
Prišiel Mikuláš
Cenník lístkov na
vlek

Výzva pre občanov,
motoristov
Dôrazne žiadame občanov – majiteľov motorových vozidiel, aby hlavne počas zimnej sezóny
neparkovali na miestnych komunikáciách a priľahlých verejných priestranstvách, nakoľko pre
odstavené vozidlá nie je možné zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií.
V prípade nerešpektovania tejto výzvy obec
nenesie zodpovednosť za poškodenie motorových vozidiel a zároveň sa nevykoná posyp
a pluhovanie na celej ulici.
Obec Polomka v roku 2016 prijalo VZN 63/2019 o parkovaní
motorových vozidiel na území obce. Pre pripomenutie prinášame najdôležitejšie ustanovenia tohto VZN.
Článok 2
2. Dlhodobé parkovanie vozidiel v obci na verejných
priestranstvách alebo odstavovať
pojazdné i nepojazdné vozidlá na miestnych komunikáciách
v celej obci Polomka je zakázané.
3. Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú
na tento účel určené a na chodníkoch, je zakázané zastavenie, státie a parkovanie všetkých druhov vozidiel.
4. Povinnosťou každého držiteľa vozidla je parkovať
alebo odstavovať vozidlo výlučne nasvojom pozemku,
teda využiť na odstavenie vozidla svoj dvor.
Článok 3
Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa prísne
zakazuje dlhodobo aj krátkodobo parkovať vozidlám na
miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho a separovaného odpadu. Čas zvozu odpadu je určený v Zmluve
o vývoze komunálneho odpadu podpísanej medzi obcou
Polomka firmou, ktorá zabezpečuje vývoz a je zverejnený
obvyklým spôsobom.
Prípadné zmeny termínu vývozu sú vopred oznamované v
miestnom rozhlase.
Článok 4
Zákaz parkovania v čase zimnej údržby miestnych komunikácií
Ďalej sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia
prísne zakazuje dlhodobo aj krátkodobo parkovať vozidlám
na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby. Zimnou
údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií a posyp komunikácií. Z uvedených článkov jasne vyplývajú povinnosti majiteľov motorových vozidiel. Je dôležité
pripomenúť, že miestne komunikácie svojou šírkou neumožňujú prejazd vozidiel v oboch smeroch súčasne, a preto je
nesmierne dôležité aby, priľahlé zelené pásy boli voľné z dôvodu vyhýbania sa vozidiel. Ide o bezpečnosť motoristov
ako aj chodcov a zabráneniu škodových udalostí. Pri tejto
téme je nutné pripomenúť si aj Článok 6 uvedeného VZN,
ktorý v bode 2 pojednáva o zákaze:
2. Zakazuje sa okolo miestnych komunikácií vytvárať
prekážky, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,
bezpečnosť chodcov a tvoria bariéru pri zimnej údržbe
(kamene, betónové alebo železné stĺpiky a pod.).
VZN 63/2016 pojednáva aj o sankciách voči priestupcom,
ktorí nedodržiavajú ustanovenia VZN. Pevne verím, že situácia s od parkovanými a odstavenými vozidlami sa v našej obci zlepší, a nebudeme musieť pristúpiť k represívnym
opatreniam, k vyrubovaniu pokút.
Ing. Ján Lihan
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SPOMÍNAME
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame
a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Dňa 2. decembra uplynulo 11 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
Martin Belko
S láskou spomína manželka Elena,
dcéry Zuzana a Martina s rodinami
...
Možno si na oblohe jasnej,
možno ukrytý medzi hviezdami.
Už štyri roky pozeráš z ríše nebeskej,
už štyri roky sa vznášaš nad nami.
Tu smutné tóny, blikot sviec,
ten olovený dotyk našich sŕdc,
nie, drahý synček, vnúčik, brat,
ťažko sa lúči, kto má rád.
Si v náručí Tvojho Michala archanjela,
veď Božia láska tá predsa neumiera.
Áno, vďačím Vám v mojom novom svete
za moje nebo i pokoj večný, čo mi vyprosujete.
Dňa 7. decembra 2020 uplynuli štyri dlhé a smutné roky od
smrti nášho drahého a milovaného
Michala Zubáka
11. decembra sme si pripomenuli jeho nedožité 27. narodeniny
S láskou a bolesťou v duši spomínajú rodičia,
sestra, starí rodičia, ostatná rodina a priatelia.
...
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči stíchol hlas,
vďaka Ti, otec, za všetkých nás.
Dňa 20. decembra si pripomenieme desiate výročie úmrtia nášho milovaného manžela,
otca a starého otca
Jána Guzmu
S láskou spomína manželka,
dcéra Vierka a syn Ján s rodinami.

Poďakovanie

Žiaľ srdce unavené prestalo biť a nebolo lieku,
aby mohol ďalej žiť.
Ďakujeme rodine, blízkym príbuzným, susedom, priateľom a známym, spolužiakom, kolegom a všetkým, ktorí sa
dňa 25. novembra 2020 prišli rozlúčiť a na poslednej ceste
odprevadiť manžela, otca, svokra, starkého, zaťa, švagra,
kmotra a krstného otca
Cyrila Horvátha
z Ulice Sládkovičovej 31.
Zároveň všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
Smútiaca manželka a syn Martin s rodinou.
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Čarovný fotografi
z Horehronia
Čarovní fotografi z Horehronia 12. 2020 Horehronie. Krajinu
lemujúcu brehy Hrona od Kráľovej hole až po Banskú Bystricu predstaví pripravovaná fotopublikácia. Medzi autormi
budú aj fotografi z tejto najnavštevovanejšej slovenskej
turistickej oblasti.
Nakoľko už realizátori knižnej edície Slovensko z neba
vytvorili publikáciu o Horehroní
netradičným pohľadom naň,
čiže z oblakov, tentoraz sa rozhodli vytvoriť dielo, do ktorého
sa môžu zapojiť aj ostatní horehronskí fotografi. Tým, že v
tomto kraji žijú, poznajú ho do
takej miery, že sa im daný objekt či prírodná scenéria ukáže
v netradičnom a očarujúcom
svetle. Takto zachytené zábery
majú možnosť zviditeľniť v unikátnej pripravovanej publikácii
Čarovné Horehronie.
Región s dychberúcou prírodnou krásou, bohatstvom
kultúrnych pamiatok a historických pozoruhodností pozná
snáď každý. Možnosti pre
pešiu turistiku, cykloturistiku,
lyžovanie, splavovanie, návštevy ľudovej architektúry, hradov či športových i kultúrnych
udalostí využíva desaťtisíce
návštevníkov počas celého
roka. No preto, že sa v súčasnosti snaží ekonomicky
postaviť v tejto kríze opäť na
nohy, sa tím ľudí spojil a chce
mu v tom pomôcť. Jednou z
možností ako to dosiahnuť je
podpora domáceho cestovného ruchu.
Hovorí autor myšlienky a
letecký fotograf Milan Paprčka. „Napomôcť tomu má aj
naša nová publikácia Čarovné
Horehronie, na ktorej aktívne
pracujeme. Zapojili sme aj
slovenských fotografov, ktorí

„svoje“ Horehronie najlepšie
poznajú a milujú. Milovníci
kultúry, turistiky, športových
aktivít si v nej určite nájdu
inšpiráciu pre nejeden výlet.“
Unikátne zábery
V knihe nebudú chýbať zábery
na Heľpianske podolie, Brezniansku či Lopejskú kotlinu,
ktoré obstavala reťaz skalnatých a hôľnych končiarov
Nízkych Tatier. Malebné horehronské dedinky dýchajúce
tradíciami a ľudovými zvykmi.
Vodná nádrž Krpáčovo učupená v lesoch. Drevená architektúra v podobe rozprávkových
chalúpok. A mnoho ďalšieho,
čo horehronský región ponúka.
Pridaná hodnota
„Čarovné fotografie budú doplnené informačnými textami
o mestách, obciach, pamiatkach, dôležitých vzdelávacích
a kultúrnych inštitúciách, ale
aj o významných podnikoch
a spoločnostiach regiónu.
Všetky články v knihe, ako
aj popisy k fotografiám, sú
okrem slovenčiny napísané aj
v anglickom jazyku. Výsledkom bude reprezentatívna,
informačne bohatá publikácia,
ponúkajúca čitateľovi unikátny
pohľad na ikonický slovenský
región, akým je Čarovné Horehronie,“ spresňuje Adriana
Drugová, spoluautorka knihy
a manažérka projektu.
Podieľať sa môže aj široká
verejnosť

Podľa slov Adriany Drugovej,
ktorá je súčasťou tvorivého
tímu a pohybuje sa priamo v
regióne, je možné, aby sa na
vytvorení ojedinelej publikácie
spolupodieľali aj samosprávy,
kultúrne inštitúcie či regionálne podniky. „Budeme vďační
za každý tip a podnetný nápad pre tvorbu tejto čarovnej
publikácie. Týmto spôsobom
dávame možnosť zviditeľniť
sa a prezentovať svoju činnosť
aj súkromným podnikateľom či
rôznym inštitúciám.“ Kto má
záujem, môže kontaktovať
Adrianu Drugovú prostredníctvom emailu drugova@cbs.
sk a dať námet na jedinečné
miesto či dôležitú ľudskú činnosť vo svojom okolí, ktorá
stojí za upriamenie pozornosti.
Fotografie na stiahnutie:
h t t p s : / / w w w. u s c h o v n a .
c z / z a s i l k a / F N H 6 W W R YRW4DVU8X-F43/7CGEWFLU7D
Kontakt pre médiá:
Mgr. Andrea Farkašová
Manažérka múzea, média
manažérka
Tel: +421 948 232 979
CBS spol, s.r.o.
VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01 Banská
Bystrica
www.cbs.sk
www.vku-mapy.sk

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
novenber 2020
Narodení: 2
Prihlásení: 0
Odhlásení: 2
Zomretí:: 4
Počet obyvateľov
k 30. 11. 2020 – 2930

Vážení občania obce Polomka, milí rodáci,
pre mňa Polomka je a zostáva miestom, kam sa rád vraciam, a mám k tomuto kraju úprimný
vzťah. Prihováram sa Vám prostredníctvom tohto regionálneho periodika ako človek, ktorý sa tu
narodil a prežil svoje detstvo. Chcem požiadať, ale predovšetkým poprosiť, všetkých známych i
neznámych rodákov o spoluprácu. Zachovajme tradičné kultúrne hodnoty našich predkov, ktoré
sa zo života obce rýchlo strácajú. Zanechajme ich tým, ktorí prídu po nás, našim potomkom!
Som odhodlaný splniť toto predsavzatie a súčasne aj svoj sen! Stačilo by sa prehrabať v skriniach
a truhliciach a vytiahnuť to, čo nosili naše mamy a staré
mamy. Vybrať všetky kroje, ktoré sú v nich odložené, prípadne ich požičať od svojich známych. NEPREDÁVAJTE ICH – JE TO UMENIE NAŠICH PREDKOV, KTORÉ
SI ZASLÚŽI ABY OSTALO V POLOMKE! Považujem
za dôležité, aby Vaše fotografie boli základom ďalšej knihy o tradičnom kroji, ktorý je neopakovateľný, jedinečný
a krásny. Bol zdokonaľovaný celými generáciami, aby
vynikla jeho pestrosť a farebnosť až do dnešnej podoby. Jeho poslednými umelkyňami a tvorkyňami sú
NAŠE STARÉ MAMY, no tie postupne odchádzajú
a s nimi aj umenie, ktoré nemá nasledovníkov. Táto
kniha by mala byť o obyvateľoch obce všetkých vekových kategórií v kroji a ukážkach historických predmetov,
ktoré sa tu v minulosti používali. V prípade Vášho záujmu na príprave knihy prosím o kontakt mailom na
milanskalos-polomka@seznam.cz, alebo telefónne
na číslo 0903 698 000, listom s fotografi ou, prípadne osobným kontaktom. Za Vašu pomoc a iniciatívu
Vám vopred ďakujem.
Ing. Milan Skaloš

Projekt Včela naša každodenná
podporil
Banskobystrický samosprávny kraj

Obci Polomka bola poskytnutá dotácia vo výške 1 000,- €
v rámci projektu Včela naša každodenná. Z vlastných zdrojov
obce a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli vyhotovené úle a zakúpené včelárske blúzy
pre návštevníkov obecného včelína. Obec plánuje do budúcna
včelín zariadiť. Zámerom je vytvoriť podmienky pre vzdelávacie
aktivity detí a záujemcov o chov včiel, s možnosťou sledovania
ich života, výroby medu a iných produktov.
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Mikuláš
Podľa legendy bol Mikuláš
kňazom, ktorý pomáhal chudobným. Rozdeľoval svoje
bohatstvo ľuďom, deťom, rodinám. V jeho susedstve žil
chudobný muž, ktorý mal tri

plášťa s kapucňou lemovaného kožušinou, na hlave mal
vysokú čiapku a v ruke berlu.
Anjeli mali biele košele a čert
si natiahol obvykle dlhý, čiernou srsťou von obrátený ko-

Pri zmienke tohto mena
sa všetkým deťom rozžiaria
očká. Nebolo to inak ani v našej Materskej škole, s radosťou a šteklením v brušku sme
očakávali jeho príchod. Deti

dcéry. Nemohol im zabezpečiť
veno, tak sa rozhodol predať
ich do nevestinca. Mikuláš sa
o tomto jeho pláne dozvedel
a rozhodol sa, že nešťastie
odvráti.Do troch vrecúšok
zabalil zlaté mince, za ktoré
mohol vystrojiť chudobný otec
dcéram svadbu. Počas troch
nocí vhodil vždy jedno z vrecúšok do spálne dievčat. V
poslednú noc sa otec zobudil,
rýchlo bežal za neznámym
dobrodincom a spoznal v ňom
Mikuláša. Z celého srdca mu
ďakoval. Mikuláš jeho vďaku
odmietol a povedal: „Ďakuj
Bohu, ktorý vás neopustil. Ja
som bol len jeho posol...“
Iná legenda hovorí o tom,
že Mikuláš sa často večer po
zotmení prechádzal ulicami a
pozoroval ľudí za oknami. Keď
videl chudobnú ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli
dať rodičia nič na večeru, do
obloka im vložil jedlo, hračky
i niekoľko mincí. Nik nevedel,
kto je tým dobrodincom, pretože Mikuláš chcel zostať v
anonymite.
Od tých čias vznikla tradícia sviatku svätého Mikuláša.
Je mu venovaný 6. december,
pretože vraj Mikuláš umrel
práve v tento deň. Okolo Mikulášovej osoby sa zachovalo
najviac zvykov súvisiacich s
jeho obdarovaním všetkých
detí. V predvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou
deti a nadeľuje im sladkosti,
ale ich aj dobrotivo karhá. Prv
mal Mikuláš aj početný sprievod, ktorý tvorili maskované
postavy, neskôr sa zredukovali na anjela a čertov. Mikuláš si obliekal tradičný odev
biskupa, ktorý pozostával z

žuch, prepásaný reťazou a na
nej zvonce. Deti si pred nimi
museli kľaknúť a modliť sa:
“Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku, zlož
tu svoju plnú nošku, daj nám
z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka
makového, veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov
máš.”
Zvyk s čižmičkami v oknách
sa traduje práve z legendy o
tom, ako Mikuláš nechával
v oblokoch chudobných ľudí
dary. V žiadnej domácnosti
s malými deťmi teda v tento
výnimočný deň nesmú chýbať
čižmičky v okne! Samozrejme
dobre očistené.Kedysi si deti
čistili kapce či čižmičky, obe
topánky z páru. Do jednej dostávali uhlíky či prútik, do druhej sladkosti a ovocie.

vedia, že Mikuláš je dobrý starý dedko, čo nosí sladké odmeny všetkým dobrým deťom.
Celý týždeň sme sa chystali
na tento deň, vyzdobili sme
výtvarnými prácami šatne a
chodby, ozdobili stromček,
triedy aj exteriér škôlky. Hrali
sme sa na anjelov aj čertíkov.
So zatajeným dychom počúvali rôzne mikulášske príbehy.
Veru sme sa v piatok dočkali, prišiel medzi nás so svojimi pomocníkmi. Deti v každej
triede malí, strední i veľkí mu
zarecitovali básničky, zaspievali piesne, porozprávali ako
poslúchali, pomáhali doma i
v škôlke, pekne sa hrali s kamarátmi, všetko papali. Každé
dieťa so strachom či bez prijalo od Mikuláša balíček s vianočnou knihou a sladkosťami.
S rozžiarenými očkami poďa-

kovali za nádielku a sľúbili, že
aj ďalší rok budú dobrí.
A čo po odchode Mikuláša
povedali už osmelené deti?
Dieťa 1: Ja som videla, že
mal dlhú bradu a bol veľmi
veľmi vysoký a mal veľkú palicu. A anjel mal opätky také
sivé, bol krásny. Čertík bol
čierny, pokušiaval nás, ale
nebol zlý. Nebála som sa. Mikuláš ešte mal strašne vysokú
čiapku a veľmi sa mi páčil.
Dieťa 2: Prišiel Mikuláš, zaspievali sme mu Pod okienkom zvečera, aj povedali básničky a potom sme si šli po
darček a anjel krásny nám ich
rozdával.
Dieťa 3: Hrali sme sa hru,
hádali sme hračky, bol tam

Mal sfarbené oči, mal krídla.
Bol biely ako sneh, dobrý a
pekný. Čert mal na nohe taký
obväz, čert nás pokúšal, vravel, že sa nemáme jeho báť.
Dal mi tašku s knižkou, cukríky, perník, lízatko a čokoládu.
Mikuláš mal veľkú bradu, mal
veľkú palicu, bol kus veľký,
mal veľkú čiapku, mal červené
oblečenie.
Dieťa 5: Anjelik nám dával
darčeky a čerta som sa bojala.
A Mikuláš nám dal tiež darčeky a aj doma do čižmičky.
Na záver sa chceme poďakovať nielen Mikulášovi s
pomocníkmi, ale i rodičom,
obecnému úradu za sladkosti
a ujovi Pohančaníkovi za lízatká.

Mikuláš, čert, anjel, macko,
auto, kocky a hádali sme čo
sa zmenilo. Potom prišiel Mikuláš, čert, anjel a doniesli
veľkú krabicu pre všetkie deti.
Dieťa 4: Anjelik mal podpätky
a hviezdu svetelnú na páse.

Ďakujeme, Mikuláš, za tie
krásne chvíle,
za darčeky od teba, za
úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.
Vengerová Janka

Mikulášku dobrý strýčku!

Mikuláš v ZŠ
Pondelok 7.decembra zavládla v našej škole atmosféra očakávania a radosti. Prišiel medzi nás patrón všetkých detí - svätý
Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom, dokonca dvoma. Neobišiel žiadnu triedu a všetkých žiakov obdaroval balíčkom so sladkosťami.

Aj napriek epidemiologickej situácii nás v piatok 4.12. 2020
navštívil priateľ všetkých detí – Mikuláš. V Špeciálnej základnej
škole Polomka rozdal sladké balíčky a vypočul si krásne detské
básničky a pesničky. Žiaci ho privítali s úsmevom na perách,
ktorý im jemne pretŕčal spoza rúšok a ich radosť a nadšenie
z blížiacich sa vianočných sviatkov pokračovalo aj po jeho odchode. Ani tento rok na žiakov Špeciálnej základnej školy Mikuláš z Obce Polomka nezabudol a pribalil im k balíčkom výbornú
sladkosť, ktorou všetkých potešil a prekvapil.
Ďakujeme mu za návštevu a za všetky dobroty a tešíme sa o
rok zas. Príď Mikuláš medzi nás!
ŠZŠ
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Z Valachov valasi
(pokračovanie príbehu)

Hole sa zahaľovali do nepriehľadného tichého súmraku, vietor utíchol
v korunách postriebrených stromov,
kde – tu prebehla laň a cez antracitové mračná sa predierajú prvé hviezdy
v sprievode jediného džentlmena
- striebro zlatistého mesiaca pripomínajúceho obrovské C s reliéfnym
výrazom usmievajúceho sa mládenca, ktorý svojím belostným svitom
pozdravuje zem i jej rôznorodé a rozmanité stvorenstvo.
Tak sa zdá, že zvedavé a prenikavé
lúče mesiaca pozorujú, čo sa teraz vo
svätý večer odohráva v Ioannisovej
veľkej chyži.
Ak si uvedomíme, že najdôležitejšou úlohou bolo opatriť hoviadka,
ovečky a hydinu, pripraviť dreva na
kúrenie a varenie najmenej na tri dni,
tak to by už aj stačilo, ale nie.
Sú predsa najkrajšie sviatky roka –
Vianoce. Tak sa ani Vihelmína nedá
zahanbiť a od včasného rána sa zvŕca a napriek tomu, že má sedem detí
a už 34 rokov, stále je štíhla a ohybná
ako prútik a z jej krásy a energie nič
neubudlo. Prekypuje šťastím pri pohľade na svoju drahú rodinu a teší sa
z toho, čo pre ňu v tento svätý večer
pripravila.
V príjemnej, čistučkej, jedľovými
vetvičkami a materinou dúškou vyvoňanej miestnosti vládne sviatočná
atmosféra a jej obyvatelia sú plní
očakávania. Všetko je pripravené,
deti sviatočne oblečené a Vihelmína
vydáva ešte posledné príkazy ako:,,
Dimitrios, do prostriedku polož medovinu, vedľa cesnak, med a chlieb. Giorgos, otočil si reťaz okolo všetkých
štyroch nôh stola? Hedviga, podávaj
mi mištičky, ale nie, že ti vypadnú
z ruky. Gertrúda, ty sa radšej posaď
k peci a zabav Alexa.“
Zatiaľ čo Vihelmína s Giorgosom,
Dimitriom a päťročnou Hedvigou robia posledné prípravy, Ioannis s Tošem a Sergiom boli v maštaliach
zabezpečiť dobytok proti zlým silám,
keď mu ponúkali chlieb s cesnakom,
robili znaky kríža a žehnali ho svätenou vodou.
Keď už bolo všetkých dvanásť chodov bohatej štedrej večere, samozrejme i so sušeným ovocím a lesnými plodmi a lieskovými orieškami na
stole a v džbánoch čaj zo všetkých
liečivých a príjemných byliniek osladený medom na stole, rodina zasadla
k štedrovečernému stolu, na ktorom
teraz slávnostnejšie svietili sviečky
z voňavého včelieho vosku.
Najčestnejšie miesto patrilo Ioannisovi, vedľa neho po pravej ruke
sedela Vihelmína, ktorá mala v náručí osemmesačného Alexa, vedľa
nej sedela päťročná Hedviga a vedľa Ioannisa z ľavej strany štvorročná
Gertrúda. Naproti sedeli bratia: sedemnásťročný Toše, šestnásťročný

Sergiu, pätnásťročný Giorgos a trinásťročný Dimitrios.
Kratučkú chvíľku sa všetci kochali
vkusne rozloženým jedlám na belostnom preberanom ľanovom obruse
a po nielen celodennom, ale štyridsaťdňovom pôste očakávali najmä
mladí a tie malé, kedy sa konečne
dosýta najedia, no ale, všetko si treba
zaslúžiť.
Tak sa Ioannis postavil a vyzval rodinu k modlitbe. Všetci sa pravoslávne
prežehnali, pomodlili sa starosloviensky otčenáš, v modlitbe oslávili Bohorodičku, vzdali slávu a vďaku Bohu,
s cesnakom si urobili krížik na čelo
a cesnak zjedli so smitkou chleba
namočenou v mede. Rodičia a chlapci sedemnásťročný Toše, šestnásťročný Sergiu, pätnásťročný Giorgos
a trinásťročný Dimitrios vypili po hlinenom poháriku medoviny a počnúc
Ioannisom si rodina postupne brala
z pripravených jedál na stole, lebo
Vihelmína bola naučená na určitý poriadok a nemala rada, keď všetci jedli
z jednej misy.
I keď mäso na stole nebolo, ani im
nechýbalo, pretože jedlá boli sýte,
smotanová hríbová polievka, bryndzové pirohy bohato omastené maslom, holubci plnení hríbovou plnkou,
nechýbala tu ani mamaliga ochutená
medom a poliata maslom a výdatné
boli všetky jedlá a ešte tie Vihelmínine koláče, ktoré sa naučila piecť v rodičovskom dome. Ozdobou stola boli
i ich vlastné syrové výrobky. Po večeri
predniesol Pánu Bohu Ioannis ďakovnú modlitbu, ku ktorej sa pridala celá
rodina okrem malého Alexa a aj tie
dve malé už habkali, snažili sa, napodobňovali veľkých.
Až teraz mala rodina právo odísť
od stola, keď tu zrazu zaznel hlas
strieborného zvončeka, lebo po
usadlostiach chodil Ježiško a cez
okno prehodil vrece ozdobené jedľovou vetvičkou s darčekmi pre Ioannisovu rodinu, pretože začiatkom pätnásteho storočia ešte nebola tradícia
vianočných stromčekov a darčeky sa
nedávali pod stromček. Ioannis, hlava rodiny, vyberal darčeky.
Toše dostal krásneho medovníkového koníka, biely vyšívaný ručník
a k tomu oštiepok v podobe vtáčika.
S úctou sa Ježiškovi poďakoval a pomodlil sa, potom nasledoval Sergiu,
Giorgos a Dimitrios, ktorí boli rovnako obdarovaní ako Toše. Hedviga
dostala medovníkovú bábu, čepček
a oštiepok v podobe kačičky a to isté
i Gertrúda. Obe sa poklonili, prežehnali a ďakovali Ježiškovi, ako vedeli.
Malý Alex dostal medovníkového
medvedíka a veru nemal s ním zľutovanie, okamžite mu odcmúľal jedno
uško a zaujatý medvedíkom ani nezbadal, že mu mama prikryla hlavičku
novou vlnenou čiapkou, ktorú vlast-
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noručne preňho uplietla.
Vihelmína sa tešila veľkému medovníkovému srdiečku so zrkadielkom
a vkusnému bielemu vlniačiku ( veľká vlnená šatka na zahalenie pred
zimou). A keď Ioannis videl vôkol
seba toľko šťastia, už si ani nič viac
nemohol priať, ale ani naňho Ježiško
nezabudol a podobne ako chlapci
aj on dostal vkusný vyšívaný ručník
a krásnu vyšívanú košeľu, akú nosili
valasi v tomto kraji.
Sviečky z včelieho vosku sa pomaly
skracujú, je neskorý večer a čas putovať na polnočnú. Aj Dimitrios by rád
išiel s rodičmi a staršími bratmi trochu
medzi ľudí, ale čo s tým drobizgom.
Tak mu nič iné nezostáva len ešte
tentoraz ustúpiť a dať prednosť rodičom a bratom a cítiac oporu bezpečia
v troch veľkých ovčiarskych psoch
rezignuje. Veď už i tak od večera sedemnásťročný Toše tajne schováva
čosi do svojho koženého sahajdaku (
jednoduchá kapsa s dlhšími pruhmi).
Bolo pol desiatej, keď najmenší pospali a kostol bol vzdialený najmenej
dve hodiny cesty. Neváhali a rodičia
i starší bratia sa vydali na cestu. Spočiatku sa im kráčalo po vychodenom

chodníku dosť obstojne, ale čím ďalej
sa vzďaľovali, tým viac začal padať
hustejší sneh, ešteže nebola metelica.
Pred kostolom sa pooprašovali
a zbožne vstúpili už do preplneného
chrámu, takže celú bohoslužbu museli stáť, čo bola určitá výhoda pre
Tošeho, lebo mal možnosť zočiť tú,
pre ktorú by meral túto cestu aj trikrát
takú dlhú. I ona musela na sebe cítiť jeho uprený zrak, a tak sa opatrne
obrátila, akoby si upravovala vlnenú
šatku, v ktorej bola zahalená a ich
oči sa vytúžene aspoň na chvíľočku
šťastne stretli.
Liturgia bola veľmi radostná a pre
mladé srdcia ešte radostnejšia. Toše
neváha a rýchle sa rozbehne za tou,
o ktorej sníva celé mesiace a tajne
jej vsúva pod vlniak do jej malej rúčky darček, ktorý pre ňu vlastnoručne
vytvoril a do črpáčika so srdiečkom
vložil ešte oštiepok v podobe srdiečka. Odmenou preň za darček bola
Maruškina otázka:,, Hej, a prídeš aj
na Nový rok?“.
M.Oceľová
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