
Sviatky Veľkej noci sú u nás už tradične 
späté s náboženskými tradíciami – umuče-
nie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ku kto-
rým však neodmysliteľne patria i „pohan-
ské“ symboly či symboly jari alebo „nového 
života“. Tými sú napríklad kuriatka, zajace, 
ozdobené kraslice, korbáče a mnohé iné. 
Ako sa tieto sviatky slávia v iných častiach 
Zeme?
Veľká noc vo Francúzsku
Veľkonočné sviat-

ky „po francúzsky“ 
nemajú veľký ná-
boženský podtext, 
zväčša sa nesú v 
znamení vynika-
júcej francúzskej 
kuchyne. Tradičnou 
veľkonočnou po-
chúťkou je jahňaci-
na na niekoľko spô-
sobov, ale nájdeme 
tu aj množstvo slad-
kých maškŕt z čoko-
lády a marcipánu.
Okrem jedla je Veľ-

ká noc spätá i so zá-
bavou. Francúzi sa 
obdarovávajú drob-
nými darčekmi a 
deti hľadajú špeciál-
ne sladkosti ukryté v 
dome alebo v záhra-
de. Zaujímavosťou 
je, že tieto sladkosti 
tu neschováva za-
jac, ako jeden so 
symbolov Veľkej 
noci v mnohých 
iných krajinách, 
ale zvony cestou z 
Ríma. Prečo? Nuž na Veľký piatok v celom 
Francúzsku nezvonia zvony, pretože podľa 
tamojšej legendy odleteli do Ríma, kde sa 
naplnia vajcami a pri spiatočnej ceste ich 
rozhadzujú do záhrad a domov. Výnimkou 
je Alsasko, kde sa udržala nemecká tradí-
cia a vajíčka deťom ukrýva biely zajačik. 
V tomto regióne sa tiež pečie veľkonočný 
baránok.
Vajce je pre tento temperamentný národ 

symbolom zrodenia a bohatstva. Veľko-
nočná tradícia obdarovávania vajíčkami sa 
na francúzskom dvore ujala až v 16. storo-
čí, kde ju po prvýkrát zaviedol kráľ Ludvik 
XVI., ktorý na Veľkú noc rozdával svojim 
blízkym veľké zlaté vajcia.
V súčasnosti je tu veľkonočné vajce pred-

metom rôznych hier a zábavy. Populárne 
je kotúľanie surových vajec z mierneho 
svahu. Tie, ktoré túto cestu „prežijú“ a ne-
rozbijú sa, symbolizujú kamene odvalené z 
Kristovej hrobky. Deti si tieto vajíčka zase 

vyhadzujú do vzduchu, a to, ktorému toto 
vajce dopadne na zem posledné, vyhráva.
Veľká noc v Nemecku
Deň pred Veľkou nocou deti vyrábajú sla-

mené hniezda, ktoré potom rodičia ukryjú 
v okolí domu. Do nich, samozrejme, veľko-
nočný zajac znesie rôznofarebné vajíčka a 
iné maškrty. Ráno na Veľkonočný ponde-
lok ich deti vyrážajú hľadať. Túto tradíciu 
preslávila značka Kinder a ich vajíčka s pre-

kvapením.
Ďalším nemeckým 

zvykom je veľko-
nočný strom ozdo-
bený vajíčkami a 
inými veľkonočnými 
dekoráciami.
Veľká noc v USA
Pre amerických 

veriacich sú veľ-
konočné sviatky, 
podobne ako u 
nás, symbolom 
Ježiša Krista, jeho 
ukrižovania a zmŕt-
vychvstania. Od 
Popolcovej stredy 
prebiehajú v kos-
toloch omše, ľudia 
držia pôst a chysta-
jú sa na tzv. „Veľkú 
noc“. Niektorí si dá-
vajú predsavzatia, 
ktoré musia počas 
najbližších 40 dní 
splniť. Často sú to 
odriekania rôznych 
svetských „nerestí“ 
(alkoholu, hlučnej 
zábavy, sladkostí, 
...).

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok navštevu-
jú kostoly, počúvajú veľkonočnú hudbu a 
načúvajú Biblii. Hlavným sviatkom je nede-
ľa, kedy deti, tak z veriacich ako aj neveria-
cich rodín, očakávajú veľkonočného zajaca 
so sladkosťami. Potom sa rodiny poberú 
do kostola a doprajú si spoločný sviatočný 
obed.
Americké veľkonočné sviatky sú však 

skôr „nenáboženské“. Domy aj ulice sú vy-
zdobené pestrými dekoráciami. V sobotu 
sa rodiny stretávajú a zdobia veľkonočné 
vajíčka. Tie potom dospelí ukryjú v dome 
alebo v záhrade, kde ich v nedeľu ráno 
deti hľadajú. Tento zvyk pochádza z ame-
rických rozprávok, kde veľkonočné vajíčka 
schováva veľkonočný zajac a deti ich po-
tom musia hľadať.  
Tradičnými veľkonočnými pokrmami 

Američanov sú napríklad pečená šunka, 
sladké zemiaky, zelenina alebo pečené jah-
ňacie mäso.
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V nepohnutom bode
Aká to zvláštna neurčitá jar,

aj keď inakosť je v móde,
ako je ticho, ticho všade,

slnko nás zdraví spoza chmár,
avšak nečuť spev vtáctva v sade,

ustrnul život v nepohnutom bode.

S sviežimi vánkami zem okreje,
čas dlhý čakania pominie.

Tajomstvo prírody v neoblomnej moci
človeka miesto katedrál privinie?

Kajáme sa v dušiach, majme nádeje
dožiť sa požehnanej Veľkej noci.

Mária oceľová

Nový spôsob zberu plastového odpadu
Ako sme vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach Polomských noviniek, 

obec pripravuje nový spôsob zberu plastového odpadu. Nákup nových žltých ná-
dob bol podmienený verejnou súťažou, ktorá je už ukončená a  nákup bol zreali-
zovaný. Nádoby budú opatrené nálepkou s adresou(ulica a číslo domu) pre každý 
rodinný dom. Nálepku bude obsahovať informácie, aký druh plastového odpadu do 
nádoby patrí a aký nie. Okrem tohto označenia, občania obdržia aj informačný letá-
čik s presnou špecifikáciou, aký druh separovaného odpadu obec zbiera a aký druh 
odpadu patrí do kuka nádob. V priebehu mesiaca marec a apríl pristúpime k distri-
búcii žltých nádob do domácností a počas zberu separovaného odpadu naplánova-
ného na 4. mája 2021 by sme plasty zbierali už z týchto nových žltých nádob.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Oznamujeme občanom, že poplatok za 
zber a likvidáciu tuhého komunálneho od-
padu na rok 2021 si môžu uhradiť v kance-
lárii VVS ( vchod zozadu kultúrny dom). Po 
úhrade poplatku občania obdržia harmo-
nogram zvozu TKO ako aj zvozu separova-
ného odpadu na celý rok 2021. Poplatok je 
potrebné uhradiť do 30.4.2021
Najbližšie sa zvozy budú konať v nasledov-
ných termínoch:
TKO –29.3.2021, 12.4.2021, 26.4.2021
Separovaný – 6.4.2021
Na základe schváleného Všeobecne zá-
väzného nariadenia o  miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady na rok 2021, 
sa stanovil poplatok za zvoz TKO nasledov-
ne:
18 € - na osobu v domácnosti
9 € - študent bývajúci na internáte – je po-
trebné doložiť potvrdenie z internátu alebo 

školy
9 € - občania pracujúci na území SR v iných 
mestách na týždňovky, alebo v zahraničí – 
je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej 
zmluvy.
Občan, ktorý predloží rozhodnutie a doklad 
o úhrade poplatku za zvoz a likvidáciu TKO 
v  inej obci alebo meste vystavené na jeho 
meno, je od poplatku za TKO oslobodený.
Poplatok na rok 2021 je možné uhradiť kaž-
dý pracovný deň v čase od 7.00 -11.00 a od 
12.00-15.00 v kancelárii úseku VVS v kultúr-
nom dome vchod zozadu KD.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minu-
lom roku uplatnili zľavu na poplatku za TKO 
a nedoložili pracovnú zmluvu alebo potvr-
denie o návšteve školy, aby ho predložili pri 
úhrade poplatku za rok 2021. V  opačnom 
prípade budú musieť poskytnutú zľavu do-
platiť.

Úsek VVS

Veľká noc vo svete

Plán zvozu odpadu

Obec Polomka ponúka na predaj osobné motorové vozidlo KIA CEED diesel po havárii. 
Rok výroby 2013, najazdených 220 000 km, možnosť vykonať osobnú obhliadku.
Bližšie informácie: 048/6193102
Obec Polomka kúpi tri včelstvá na rámikoch B. Ponúknite na 0904216339

Do konca apríla máme možnosť finančne 
pomôcť dobrovoľníckym organizáciám a 
občianskym združeniam.
Postup je rozdielny v prípade, či ste práv-

nická osoba, fyzická osoba sama podáva-
júca daňové priznanie alebo živnostník. 
Postup pre zamestnanca je nasledovný:
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vy-

stavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Vyberte si jedného prijímateľa zo Zozna-

mu prijímateľov 2% na rok 2021.
Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi na-

píšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú 
mu chcete poukázať. (VŽDY si overte ak-
tuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiál-
nom Zozname prijímateľov!)
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu 

s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na 
daňový úrad. 
Prejavme svoj lokálpatriotizmus a pod-

porme organizácie pracujúce v našej obci.
Dobrovoľný hasičský zbor Polomka 
Občianske združenie 
IČO: 001774744105 Osloboditeľov č. 
12, 976 66 Polomka
Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team 
Polomka-Bučník Občianske združenie 
IČO: 42308411 Komenského 112, 976 66 
Polomka
Občianske združenie HASIČ Občian-
ske združenie

IČO: 42306604 Štúrova 87, 976 66 Polom-
ka
Pumpa fit-klub Polomka Občianske 
združenie
IČO: 42187958 Jesenského 4, 976 66 Po-
lomka
Rodičovské združenie pri Základnej 
škole v Polomke Občianske združenie
IČO: 37832328 ZŠ, Komenského 34, 976 
66 Polomka
Spolok HOMÔLKA Občianske združenie
IČO: 42312841 Janka Kráľa 10, 976 66 Po-
lomka
Spolok pre obnovu dediny Občianske 
združenie
IČO: 37820150 Kukučínova 3, 976 66 Po-
lomka
Spolok pre obnovu kultúry a tradícií 
BREZINKY
IČO: 42303907 Clementisova 546/7 976 
66 Polomka
Zároveň môžeme prispieť aj organizáci-
ám, ktoré sa starajú a pomáhajú deťom. 
Je potrebné najprv kontaktovať rodiča 
dieťaťa, aby sa váš príspevok dostal pria-
mo na pomoc konkrétnemu dieťaťu. 
Asociácia pomoci postihnutým- APPA 
Občianske združenie
IČO: 42173809 Na Medzi 9519/2A 83106 
Bratislava 
Pre Boriska Murína – kontakt na rodiča 
0940723268

Máme šancu pomôcť



SPOMÍNAME

STRANA 2

SPOLOČENSKÁ KRONIKA FEBRUÁR 2021

Polomské novinky

Narodení: 1, Prihlásení: 1, Odhlásení: 2, Zomretí: 0, Počet obyvateľov k 28.02.2021 - 2933

MAREC 2021

Je to už rok, čo nám ochorenie Co-
vid-19 narúša a  mení naše zabehnuté 
životy. Preto sa podelím s vami o niekoľ-
ko zamyslení s ním spojených.
Testujeme a testujeme a testujeme... 

už od jesene minulého roku. Súhlasím, 
že chorých treba vyhľadať a do vylieče-
nia izolovať, aby nákazu nešírili. Myslím 
si však, že za štyri mesiace sme už mohli 
vychytať chyby, nájsť vylepšenia. Priví-
tala by som možnosť zaregistrovať sa 
na stránke obecného úradu či stránke 
odberného miesta, vyplniť si a  vytlačiť 
doklad - potvrdenie o  vykonaní testu, 
s  ktorým prídem na testovanie. Preu-
kážem sa ním spolu s dokladom totož-
nosti, administrátor si ma skontroluje 
vo vytlačenom 
zozname a  ruč-
ne by zapisoval 
iba tých, ktorí 
túto možnosť 
nemajú. Myslím, 
že by to mohlo 
ušetriť jednu 
osobu. Šetriť by 
sa dalo aj papie-
rom. Potvrdenie 
o  vykonaní tes-
tu by mohlo byť 
vo veľkosti vo-
dičského opráv-
nenia, aby som 
ho mohla nosiť 
spolu s  doklad-
mi. Je pravda, že preukázanie sa občian-
skym preukazom nemôže požadovať 
ktokoľvek, ale bez spárovania si údajov 
a  fotografie sa hodnovernosť potvrde-
nia o  vykonaní testu overiť nedá. Ako 
môže predavač vedieť, že som si ho 
nepožičala od susedky? Poučenie pre 
negatívnych by mohlo byť na zadnej 
strane a poučenie pre pozitívnych by sa 
dávalo iba tým, ktorých sa to týka. Býva 
ich oveľa menej. 
O zlatodredke. Rozprávka o zlatovlás-

ke sa ruší, pretože už rok nebola u kader-
níka. Myslím si, že všetky obchody a po-
skytovatelia služieb by urobili všetko, 
čo by im bolo nariadené, len aby mohli 
mať svoje prevádzky otvorené. Aj menej 
zákazníkov je lepšie, ako byť finančne 
závislý od vôle-nevôle štátu. A  životné 
potreby po niekoľkých mesiacoch tiež 
už vyzerajú inak, ako keď sa pripravíme 
nato , že sa zaobídeme bez niečoho štyri 
alebo šesť týždňov. A čo v prípade, že sa 
niečo pokazí? Samozrejme, že opatrenia 
treba aj vyžadovať a dodržiavať.
Niekto sa nádejal, že bude pribúdať zá-

kazníkov, ktorí ochorenie Covid-19 pre-
konali a sú dočasne imúnni. Tí by vlastne 
mohli ísť aj do fitka, do reštaurácie, do 
kina, do divadla... No priznajme si: však 
máme známych, potvrdenie vybavíme! 
Neverím, že by sme sa mohli u každého 
spoľahnúť na čestnosť a ohľaduplnosť.
Pohoda, keď pracujeme z domu. Mô-

žem vstať neskôr, prestávky si urobím 
aj tri. My, ktorí sme zvyknutí pracovať 

z  domu už veľa rokov vieme, že to tak 
nie je. A asi sa nám toto obdobie ľahšie 
prekonáva - v prípade, že aj naši rodinní 
príslušníci nič nemenia. Ale predstavte 
si ženu, ktorej ráno odišli deti do školy, 
manžel do práce a ona sa od pol ôsmej 
do pol piatej mohla venovať pracovným 
povinnostiam. Potom len nachystala 
olovrant a uvarila večeru. Teraz nachys-
tá raňajky, uprace kuchyňu a pustí sa do 
práce. Manžel, tiež pracujúci z  domu, 
sa zatvorí v  izbe, aby ho nikto nevyru-
šoval, deti sa pripoja na vyučovanie. Na 
dvanástu žena uvarí obed, poobede po-
upratuje a zase chvíľočku pracuje, kým 
netreba pripraviť olovrant a uvariť veče-
ru. Do práce, na ktorú sa potrebuje sú-

strediť, sa púšťa 
večer a  konči 
okolo polnoci. 
Poznám ich via-
cero. Niektoré 
si po pár týž-
dňoch vytvorili 
nový systém 
a  zapojili doň 
manžela a  deti. 
Kupujú viac po-
lotovarov, občas 
objednajú jedlo 
donáškou, no aj 
tak je ťarcha na 
nich. Tie, ktorým 
sa to nepoda-
rilo, majú chuť 

niekoho pohrýzť.
O  zodpovednosti. Vlani koncom au-

gusta som mala rozhovor so známymi 
- učiteľmi. Sťažovali sa, že nevedia, čo 
ich od septembra čaká, že stále sú len 
nejaké odporúčania a  že prečo vláda 
nepreberie zodpovednosť a  nenariadi 
čo sa bude robiť a čo nebude. Opono-
vala som im, že radšej sa budem riadiť 
odporúčaniami dobrovoľne, budem 
zodpovedná a ohľaduplná. Lebo pocit 
mať nad ľuďmi moc je veľmi opojný 
a mohlo by sa stať, že vládnuť príkazmi 
a zákazmi by sa mohlo niekomu zapáčiť 
a  že nechcem byť nevoľníkom. O  dva 
dni som tento rozhovor spomenula 
kamarátovi. Parafrázujem, aby to bolo 
slušné: „Ľudia sú nemožní. Obchytajú 
všetku zeleninu, ovocie, pečivo, kým si 
to vložia do košíka. Prskajú na všetko. 
Nenosia rúška, nedodržiavajú vzdiale-
nosti. Robia nočné žúrky, cestujú po ce-
lom Slovensku, dovolenkujú v zahraničí. 
Neuvedomujú, že vedľa nich žije niekto 
s nejakou chorobou a Covidu podľahne 
rýchlejšie. Sú hlúpi a bezohľadní! Stan-
né právo na nás! Prísne kontrolovať 
a  často pokutovať! Inak ešte uvidíme 
a bude nás to mrzieť“ To bolo v augus-
te, keď sme si mysleli, že to nebude až 
také zlé. Ja som zrejme naivná, no aj tak 
mám radšej slobodu. Takú, kde sa chrá-
nime navzájom a ju spoločne. Jedno je 
však isté: vírus nemá nožičky, my sme 
jeho dopravným prostriedkom.

M.Heretová

Odišla si tíško, už nie si medzi nami,
no v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 17. februára uplynul jeden rok, čo 
nás opustila naša drahá 
manželka, mama, stará 
a prastará mama 
Mária Pohančaníková
S  láskou a  smútkom 
v  srdciach spomína na 
Teba manžel Vendelín, 
dcéra Betka a syn Peter 
so svojimi rodinami.

. . .

S  tichou 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 16. marca uplynuli tri roky, čo sme 
sa navždy rozlúčili s  naším milovaným 
otcom a starým otcom

Pavlom Polťákom
S  láskou a  úctou spo-
mína manželka Mária, 
syn Peter, syn Rastislav 
s  manželkou Martinou 
a vnuk Roland 

. . .

Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať 
večne. Sú to tí, korí sa dotkli nielen nášho 
srdca, ale aj našej duše.
Dňa 18. marca si pripo-
míname tretie výročie 
úmrtia nášho drahého
Rastislava Majerčíka

S  láskou a  s  bolesťou 
spomínajú rodičia, brat, 
dcéry a ostatná rodina

. . .

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa 
mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako 
voda svojím tokom plynie, krásna spo-
mienka na Teba nikdy 
nepominie.
Dňa 20. marca uplynie 
päť rokov odvtedy, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný

František Tokár

S  láskou a  úctou spomína manželka, 
deti, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina.

. . .

Nech na tvojom hrobe sviečka nezhas-
ne, nech spomienka na Teba v našich 
srdciach navždy zostane.
Dňa 29. marca si pripomenieme 2. vý-
ročie, ako nás opustil milovaný manžel, 
otec, starý otec a dedo

František Mikloško
S  láskou spomínajú 
manželka Magdaléna, 
synovia František, Jozef 
a Ján, vnúčatá Erik, Mar-
tin, Lívia, Zuzana a prav-
nučky Laura a Nelka.

. . .

Je veľa spôsobov ako zlomiť srdce, no 
najviac bolí srdce za tými, ktorých sme 
tak veľmi milovali, na 
ktorých sa zabudnúť 
nedá.
Dňa 6. marca prešlo ťaž-
kých päť rokov, čo Pán 
Boh povolal našu dcéru 

Beatu Pohorelcovú
Dňa 7. apríla uplynie 7 
rokov, čo nás opustil náš 
milovaný syn 

Ivan Pohorelec
S  bôľom v  srdci spomí-
najú rodičia.

. . .

Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že si niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a na teba s láskou spomíname.
Dňa 8. apríla si pripomenieme prvé vý-
ročie odchodu do več-
nosti nášho milovaného 
manžela, otca a starého 
otca

Jána Kubuša
S  láskou spomína man-
želka Mária, dcéra Miro-
slava, syn Tomáš s man-
želkou, vnúčikovia Matúško a Šimonko

INZERCIA

Vezmem do prenájmu poľnohospodársku pôdu, cena za hektár 33€.
Tel: 0910975941

Covidové zamyslenia

Elektronické sčítanie obyvateľov sa usku-
toční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa 
len asistované sčítanie.
Elektronické sčítanie obyvateľov Slo-

venskej republiky sa uskutoční v pláno-
vanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. 
Sčítanie obyvateľov bude plne elektronic-
ké, absolútne bezpečné a pohodlné. Oby-
vatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a 
bezpečne, prostredníctvom elektronického 
formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri 

sčítaní svojim blízkym(seniorom), ak ich 
o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa 
posúva termín asistovaného sčítania.
Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru ne-

zaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa oby-
vatelia budú z pohodlia domova sami, bez 
ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cu-
dzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, 
tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia náj-
du elektronický sčítací formulár na stránke 

www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj 
mobilnú aplikáciu
Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať 

sám alebo s pomocou svojich blízkych, na 
splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť 
asistované sčítanie. To znamená, že buď 
obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriade-
né obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent 
alebo môže telefonicky požiadať o mobil-
ného asistenta, ktorý ho navštívi doma 
a sčíta ho.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna 

riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a  de-
mografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na zá-

klade dnešného rozhodnutia vlády, sa po-
súva termín asistovaného sčítania, aby sme 
ochránili zdravie všetkých zúčastnených. 
Asistované sčítanie sa v zmysle novely zá-
kona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr 
do 31.10.2021.“

-rr

Sčítanie obyvateľov 2021
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    Je horúce nedeľné júlové popoludnie. 
Ioannis už z  diaľky rozoznáva ženičky 
i matere valachov prichádzajúce na salaš, 
aby im doplnili potravinové zásoby a aby 
si vzájomne vymenili informácie, čo no-
vého na salaši a čo nového v údolí.
Aj keď sa Ioannis so svojimi synmi vzorne 
staral o  salaš, soľ bola na salaši vždy ví-
taná, a tak ženičky vybaľovali z plachôtok 
i určitú dávku soli, tak sa takéto návšte-
vy žien nazývali aj vraj – prišla so soľou-. 
Potom je možné, že si trošku ,, prisolili“ 
dlhšie trvajúci jednotvárny život bez 
chlopov. No ženám sa na spiatočnej ces-
te nepoľahčilo, keď niesli v batohoch syr, 
sem-tam oštiepok a v hampuli žinčicu.
Valasi z dedinky boli švárni a Ioannisove 
dcéry ako rozkvitnuté ľalie, ktorých vôňa 
omamovala duše i  zmysly mladých va-
lachov a zdá sa, že sa už smelšie pozerá 
Hedviga na Janka a  Gertrúda na Ďurka. 
Starším bratom, ktorí už majú svoje ro-
diny, nie je ľahostajné, komu budú ich 

sestry patriť, preto si Janka a  Ďurka dô-
kladne preverujú. Oj, veru nechcel by 
byť hocikto v  ich koži, ľudová múdrosť 
však hovorí: - Láska hory prenáša.- A veru 
prenáša nielen ťažké vedrá s  vodou, 
mliekom, vydrží ťažkú prácu ako je do-
jenie oviec, robotu okolo syra, oštiepkov, 
bryndze, strihanie a  opateru oviec, ale 
aj, čo vedia Ioannisovi synovia, to musia 
vedieť i ich budúci švagrovia a pokiaľ ne-
budú vedieť narábať s valaškou a s inými 
zbraňami tak ako oni a  pokiaľ nebudú 
vedieť čítať a  i písať a vedieť čo sa patrí 
a čo nie, do rodiny nemôžu byť prijatí. Ich 
učiteľkami sú Gertrúda a Hedviga a na ne 

dohliada mama Vihelmína, občas i  naj-
mladší syn Alex.
Oj, neraz by Janko s  Ďurkom boj s  uče-
ním vzdali, ale čo tie nádherné oči ich 
učiteliek, a  tak s pokorou berú do upra-
covaných rúk tabuľku a  griflík a  tiež sa 
pokúšajú spájať v prvé slová tie tajomné 
písmená vo Svätom písme.
Tak uznajme, že toto všetko zvládnuť 
v pokore z lásky k ich ,, učiteľkám“ nebolo 
ľahké.
A to ešte nebolo všetko. Aj Ioannis si ich 
všestranne a dôkladne preveroval a pat-
rilo sa, aby vedeli i o jeho živote a čo ve-
del, to im odovzdával i v súvislosti s mi-
nulosťou Uhorska i Muránskeho panstva.
Tak sa dozvedeli, že Polomka podľa ma-
ďarského historika Bélu Illa ako osada už 
bola založená ANNO DOMINI 1321, keď 
muránske panstvo patrilo pánom z rodu 
Ratoldovcov.
Z  ANNO DOMINI 1427 sa zachoval spo-
ľahlivý doklad o existencii Polomky, keď 

Muránske panstvo povznášal Juraj z Jel-
šavy z rodu Ratoldovcov.
   Nuž takto to pokračuje v  Ioannisovej 
rodine, veď ,, tortúre učenia“ sa neubrá-
nili ani štyri Ioannisove nevesty i napriek 
tomu, že im učenie bolo často proti srs-
ti a  Vihelmína, oma či matka, pokojne 
no neoblomne učí všetky vnúčatá pí-
sať, čítať, poriadku, móresom a  milovať 
prírodu, veru tak i  nádejní ženísi Janko 
a Ďurko si musia so ženbou aspoň rôčik 
počkať, pokiaľ nesplnia všetky podmien-
ky schopnosti a spoľahlivosti zodpoved-
ne založiť si rodinu.

Mária oceľová

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, 
plné zábav a hudby v popredí fašiango-
vých osláv bývali fašiangové sprievody, 
niekde nazývané aj chodenie maškár. 
Obdobie fašiangov sa začína krátko po 
Troch kráľoch a končí sa štyridsať dní 
pred Veľkonočnou nedeľou. Je to  obdo-
bie roka, kedy by sme mali byť najveselší, 
najúsmevnejší, ale aj najzáhadnejší. Po-
čas fašiangov sa zabávame, tancujeme a 
pripravujeme si masky na maškarný ples 
(karneval). V našej materskej škole sme 
pre deti pripravili veselý týždeň plný zá-
bavy. Deti vo svojich triedach vyrábali 
papierové masky, spev sa ozýval po celej 
škôlke, tancovali recitovali básničky. Spo-
ločne s pani učiteľkami zdobili priestory 
materskej školy a všetci túžobne očakávali 
deň, kedy si môžu priniesť masku. Čakali 
na „kúzelný deň“, kedy sa trieda premení 
na rozprávkovú. 
„Pozor, pozor, práve dnes, začína sa veľ-

ký ples. Berte masky, je tu bál, rozkrútime 

karneval“
Karneval otvorili naše najmenšie detičky, 

ktoré už od začiatku týždňa vyrábali krá-
ľovské koruny, ku ktorým sa počas ďalších 
dní pridali aj pirát, Elza , motýlik a prin-
cezná z Červeného kráľovstva všetkých 
roztancovala. Do strednej triedy prišla na 
návštevu Snehulienka, Spiderman, šašo, 
lienka, futbalista. Celý karneval mal pod 
kontrolou pán policajt. No a vo veľkej trie-
de sa deti zabávali od stredy až do piatka. 
Deti v rôznych maskách sa zabávali, tan-
covali, spievali, súťažili v namotávaní cuk-
ríkov na paličku, v nosení pet vrchnákov 
na lyžici, podávaní loptičiek a šikovné ru-
čičky si vyskúšali v poskladaní rozstrihnu-
tých obrázkov šaška Jaška. Ďakujeme za 
pampúšiky, ktoré mali deti ako  odmenu 
za ich šikovnosť. Všetkým rodičom ďaku-
jeme za prípravu prekrásnych masiek. Bol 
to týždeň plný radosti spokojnosti a dob-
rej nálady.

Zuzana Belková

Z Valachov valasi

Týždeň plný zábavy v materskej škole

Obecné zastupiteľstvo v Polomke zasa-
dalo 11.2.2021.
Starosta obce pán Lihan privítal na za-

sadnutí poslancov obecného zastupiteľ-
stva a ostatných prítomných. 
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
je prítomná nadpolovičná väčšina po-
slancov, čím bolo zasadnutie uznášania 
schopné.
Vedením zápisnice z  rokovania pove-

ril   Janku Hebeňovú a  Dianu Ďurčenko-
vú. Za overovateľov správnosti zápisnice 
z rokovania určil doc. Ing. Jaroslava Vare-
chu, PhD. a Mgr. Františka Heretu. Staros-
ta obce predložil na schválenie program 
rokovania obecného zastupiteľstva, kto-
rý bol všetkými hlasmi schválený. 
Poslanci schválili nové znenie textu VZN 

č. 62/2006 – dodatok č. 2 § 18a - nakla-
danie s odpadovými pneumatikami - od-
padové pneumatiky nie sú komunálnym 
odpadom

obec vykonáva spätný zber odpadových 
pneumatík. Spätný zber odpadových 
pneumatík je bezplatný zber odpadovej 
pneumatiky distribútorom pneumatík 
od jej držiteľa bez podmienky viazania 
na kúpu novej pneumatiky alebo iného 
tovaru, pôvodca odpadu môže odpado-
vé pneumatiky odovzdať bezplatne na 
zbernom dvore obce, Osloboditeľov 3, 
976 66 Polomka v  prevádzkovom čase 
zberného dvora. Zberné miesto bude 
označené nálepkou: „ Zberné miesto 
ELTMA“.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedo-

mie vzdanie sa funkcie predsedu finanč-
nej komisie poslanca doc. Ing. Jaroslava 
Varechu, PhD. a  predsedu kultúrnej 
komisie poslanca Mgr. Františka Heretu 
a  zároveň zvolilo za predsedu finančnej 
komisie PhDr. Magdalénu Melagovú, 
účtovníčku s.r.o. a za predsedu kultúrnej 
komisie poslankyňu Mgr. Ivanu Šandoro-
vú. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán 

Zasadalo obecné zastupiteľstvo kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2021 
tak, ako bol predložený.
Poslanci sa zaoberali aktuálnou situá-

ciou, ktorú spôsobila aj pandémia. Nasle-
dujúca zima môže byť zase taká ako táto. 
Naši pracovníci s.r.o. nemajú v  zimnom 
období prácu, preto navrhujeme, aby 
sme urobili rekonštrukciu niektorej obec-
nej budovy. V  zlom stave máme tri bu-
dovy, a to papiernictvo, budova za Bum-
barasom a  Penzión. Výhľadovo máme 
plánovaný stacionár pre seniorov. Toho 
času je pripravené papiernictvo, máme 
projekty aj stavebné povolenie. Mohla by 
tam byť knižnica. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo rekonštrukciu obecnej budovy 
papiernictva. 
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra 

obce končí dňa 30.6.2021. Dĺžku pracov-
ného času musí určiť obecné zastupiteľ-
stvo pred vyhlásením volieb. Poslanci 
schválilo pracovný úväzok hlavného kon-
trolóra 0,5.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rekon-

štrukciu verejného osvetlenia na Ul. oslo-

boditeľov, sedem svietidiel od kaplnky 
po zberný dvor je v záhradách a neplnia 
účel. Svietidlá verejného osvetlenie budú 
premiestnené na druhú stranu, bude 
osvetlený chodník od bytoviek od zák-
ladnej školy až po budovy bývalej pošty.
Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou o  fi-

nančnú podporu na rekonštrukciu lôž-
kovej časti nemocnice v Brezne. Po vyžia-
daní finančnej analýzy sa rozhodli tento 
bod stiahnuť z rokovania a nehlasovať.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dokú-

penie zariadenia na miestny rozhlas na 
zasielanie SMS správ pre občanov.
V diskusii sa zaoberali systémom zberu 

plastov do nových žltých kuka nádob, 
faktúrami za elektrickú energiu na vleku, 
opravou potrubia na zvod povrchovej 
vody oproti ZŠ, spoločným postupom pri 
obhliadke miest vhodných na vybudova-
nie denného stacionára pre seniorov.
Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva ukončil.

D.Ď
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Máme Majsterku sveta
Výnimočný výkon dosiahla Marianna Jagerčíková z Polomky na svojich prvých maj-

strovstvách sveta „másters“ v skialpinizme vo vertikále, ktoré sa konali 13.2.2021 vo 
francúzskom Le Dévoluy, kde získala svoje prvé dve zlaté medaily v disciplíne vertikál 
a individuál vo svojej kategórii 35-40 rokov.
Takto znie oficiálna správa z Francúzska. Nás sa táto radostná správa dotkla o to viac, 

že Marianka je naša a Polomka je právom na ňu hrdá. Športovú kariéru Marianky sle-
dujeme od jej začiatkov a každý jej úspech nás poteší, avšak získať titul Majsterky sveta 
v tak náročnom športe, je vskutku obdivu hodné.
Vertikálne preteky sú iba do kopca. Zvyčajne sa usporiadajú na dobre utlačenom sne-

hu, pričom celý závod sa koná so stúpacími pásmi pod lyžami v jednom dlhom stúpa-
ní. Je to závod na vrchol kopca a nemal by prekročiť prevýšenie viac ako 700 metrov.
Preteky jednotlivcov – zahŕňajú minimálne 3 výstupy a zostupy, kde nechýba ani úsek 

na pešo s lyžami prenášanými na batohu. Niektoré podujatia používajú aj zabezpečo-
vací postroj a laná, na prudšie a ľadovejšie výstupy musia používať mačky prípadne 
cepín. Preteky zvyčajne trvajú od jeden a pol do dvoch hodín a pokrývajú celkové 
prevýšenie do 2 000 m. 
Marianna Jagerčíková 2.3.2021 na majstrovstvách sveta v  skialpinizme v  Andorre 

obhájila striebornú medailu zo Švajčiarského Villars-sur-Ollon, kde v disciplíne šprint 
z roku 2019 získala svoju prvú striebornú medailu. Druhé miesto získala za Švajčiarkou 
Marianne Fatton a pred Taliankou Marou Martiniovou. Na svahoch v andorrskom stre-
disku Comapedrosa sa na štart postavilo 28 pretekárok z 9 štátov. Ženy, ktoré postúpili 
do finále, museli absolvovať 4 - krát tu istú  trať za pekného počasia. Marianna vyhrala  
svoj štvrťfinálový šprint a v semifinálovom skončila druhá. Vo finále bojovala do cieľa 
o zlatú medailu, ku ktorej jej chýbalo len 2,26 sekundy. Ďalšia  Slovenka Katarína Lov-
rantová obsadila 20. miesto.
Za všetkých občanov Polomky Marianke Jagerčíkovej gratulujeme a želáme jej ešte 

množstvo športových i osobných úspechov. Sme na ňu hrdí a pyšní.
D.Ď 

Foto: Facebook -Comapedrosa World Cup

Polomka ešte môže spomínať na Nepelu
     Dnešná reštaurácia Bumbaras si toho mnoho pamätá. Okrem jej slávnej minulos-
ti, kedy bola kasárňou, kde sa striedali raz labanské inokedy kurucké vojská, neskôr 
bola kultúrnym stánkom ohradeným do tvaru U renesančnými pavlačami.
Tu v tejto budove bolo zriadené prvé stále kino na našom Horehroní, čím stúplo 
kultúrne renomé obce. Usporadúvali sa tu všetky kultúrne akcie. A tak som opráši-
la spomienku na milú besedu z r.1962 s predstaviteľmi-mladučkými hercami filmu 
Zbojnícka mladosť spracovaného podľa knihy Ľuda Ondrejova. Okrem týchto sym-
patických chlapcov tu bola už vtedy na športovom krasokorčuliarskom poli známa 
a obľúbená hviezda mladučkého a skromného Ondreja Nepelu.
Po programe sa rozprúdila s hosťami v nabitom Bumbarase bohatá beseda. Ondri-
kovo vystupovanie na 12-ročného chlapca mi pripadalo veľmi inteligentné a  vy-
spelé. Na otázky o jeho náročnom tréningu odpovedal výstižne a vecne. Zrazu sa 
ale ozval zvedavec, ktorý mu položil na jeho vek všetečnú otázku:,, Ondro, ako sa 
ti páčia polomské dievčatá?“ A Ondrík odpovedal: ,,Slovenské dievčatá sú všetky 
pekné, aj tie polomské, ale polomské dievčatá by boli ešte krajšie v  ich ľudovom 
miestnom kroji, ktoré tu teraz nevidím“.
    Túto milú spomienku som vytiahla z priečinka mojich zážitkových vzácností pri 
príležitosti januárových nedožitých Nepelových 70tych narodenín a som vďačná ži-
votu, že som túto veľkú športovú osobnosť nášho národa mohla naživo vidieť hoci 
ešte len v štádiu nadaného výnimočného dieťaťa.

Mária Oceľová

Niektoré deti nemali to 
šťastie, aby sa počas via-
nočných sviatkov a prázd-
nin stretli so svojimi 
najbližšími v  domácom 
prostredí rodiny. O  to 
mali väčšie prekvapenie 
v  Centre. Keď okrem via-
nočných darčekov, ktoré 
si našli pod stromčekom 
pribudol ešte jeden - ne-
zvyčajný. Bol to darček od 
spoločnosti Volkswagen 
Slovakia, ktorá poskytla 
Centru pre deti a  rodiny 
na základe úspešne na-
písaného projektu grant, 
na základe ktorého sa 
zrekonštruovali priestory 
skladu s  pracovným ná-
radím na nové, funkčné 
fitnescentrum, ktorému 
dali deti názov Centráčik.

V  novo zrekonštruo-
vanom fitnesku sa už 
26.12.2020 cvičilo napl-
no. Deti nečakali ani na tkz. slávnostné 
otvorenie - prestrihnutie pásky. Po do-
daní posilňovacích zariadení kuriérskou 
spoločnosťou : bežiaci pás, stacionárny 
bicykel, posilňovacia stanica, eliptic-
ký trenažér, vibračný posilňovací stroj 
a  mnoho ďalšieho športového náčinia. 
Naši mladí dospelí nelenili a s chuťou sa 
pustili do skladania a montovania posil-
ňovacích zariadení, aby si čo najskôr

mohli na nich zacvičiť. Hlavne však 
zahnať nudu a  vyplniť voľný čas počas 
pandemickej krízy, kedy je pohyb pre 
všetkých ľudí obmedzený a popritom je 
tak veľmi dôležitý pre náš ľudský orga-
nizmus.

Veľké ďakujem patrí p. Bošeľovi 
a  jeho spolupracovníkom z firmy , kto-
rí sa postarali  bez nároku na honorár, 
o  samotnú rekonštrukciu fitnescentra. 
V dnešných časoch je málo ľudí, ktorí po-

dajú pomocnú ruku tým, ktorí ju najviac 
potrebujú.

Poďakovanie patrí aj p. riaditeľke 
,   všetkým zamestnancom CDR aj  Vám 
občanom Polomky, ktorí ste prispeli 
do dobrovoľnej zbierky organizovanej 
v  predvianočnom období. Vy všetci, ste 
prispeli svojou malou kvapkou k  veľkej 
veci. Deti Centra Vám vyslovujú veľké a 
úprimné ďakujem. Ich život v Centre na-
dobudol aj počas epidemiologickej krízy 
celkom iný, športovejší rozmer.

Televízor a mobily vymenili za cvičenie 
s  činkami, behajú, bicyklujú, stepujú. 
Záujem je veľký. Stanovili sme pravidlá, 
cvičiace hodiny, aby sa každému ušlo to, 
po čom tak dlho túžil – odreagovať sa od 
každodenných povinností.

Pohyb a  šport sú tie najlepšie pros-
triedky, ako využiť voľný čas a urobiť nie-
čo dobré a prospešné pre svoje zdravie.

Mgr. Martina Prčová, vychovávateľka

Nezvyčajný darček deťom 
z Centra pre deti a rodiny

Marec ( Brezeň) 
2.3. mlynár má zase vodu 
2.3. praslica sa odkladá 
5.3. pluhy sa opravujú 
7.3. zimozeleň sa ukazuje 
8.3. lepšie časy nastávajú 
9.3. cesta už vyschne 
10.3. starosť o jarinu 
12.3. polovica pôstu preč 
13.3. slniečko už zahrieva 
14.3. počiatok záhradných prác 
15.3. domáca hus v hniezde 

16.3. prvá trávička vykuká
18.3. plátno sa hojne množí 
19.3. „Ak sa do Jozefa s vetrom  
 sneh vyduje, peknú k Veľkej  
 noci chvíľu prorokuje“.
21.3. deň a noc v rovnote
24.3. pilno okolo stromov 
25.3. pastier trúbu čistí 
27.3. prvá kvetina v poli 
28.3. bosú nohu vidno 
29.3. priesada už schodí
30.3. netopiere sa vyspali 
31.3. bača, hotuj krpce

Kalendár zo života ľudského a 
kolobehu prírody, z roku 1848


