
Menší, malí, väčší, najväčší - naše 
Talentárium volá na Vás, aby ste 
bežali s prihláškou k nám na Váš 
top obľúbený hudobný nástroj, 
výtvarku, spev alebo tanec. Od 14.-
30.júna v čase od 9.00-17.00 osobne 
na našej škole, alebo poštou na Oslo-
boditeľov 8 Polomka, alebo osobne 
do schránky. Tešíme sa na teba.
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Včela naša každo-
denná
Škôlkarske okienko
Deň detí v ZŠ
Povinnosti vlastní-
kov pôdy

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

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. júna 2021 (štvrtok) o 18,00 hodine (v budove obecného úradu – bočný vchod)
Program:

   Ján Krstiteľ bol synom Zacha-
riáša a Alžbety. Jeho príchod na 
svet sprevádzali neobyčajné 
udalosti. Zachariáš bol kňazom 
v jeruzalemskom chrá-
me. Práve prinášal 
obetu Bohu, keď sa mu 
zjavil anjel Gabriel a 
zvestoval mu, že sa 
mu narodí syn. Keďže 
Zachariáš aj Alžbeta 
boli vo vysokom veku, 
Zachariáš neuveril. 
Hneď nato onemel. 
Prehovoril až potom, 
ako rozhodol, že jeho 
syn sa bude volať Ján, 
napriek všetkým židov-
ským zvyklostiam. Ján 
žil na púšti v samote, živil sa 
lesným medom a korienkami 
rastlín, nosil oblek z ťavej kože, 
je symbolom radikálneho života 
s Bohom. Keď mal 30 rokov – 
okolo roku 27 – opustil púšť, 
aby na brehu rieky Jordán hlá-
sal príchod Mesiáša, vyzýval na 
pokánie a krstil ľudí. Veľa ľudí 
išlo za ním. Prišiel aj Ježiš. Ján 
v ňom rozpoznal Spasiteľa. Je-
žiš po krste šiel hlásať radostnú 
zvesť do Galiley. Ján zostal pri 
Jordáne. Pretože napomínal 
vtedajšieho kráľa Herodesa 

   Podľa prezenčnej listiny 
konštatoval, že na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva je prí-
tomná nadpolovičná väčšina 
poslancov, čím bolo zasad-
nutie uznášania schopné.Ve-
dením zápisnice z rokovania 
poveril Janku Hebeňovú. Za 
overovateľov správnosti zápis-
nice z rokovania určil  doc. Ing. 
Jaroslava Varechu, PhD.a Mgr. 
Františka Heretu.
   Starosta obce predložil na 
schválenie program rokovania 
obecného zastupiteľstva.Keď-
že poslanci nemali k programu 
žiadne pripomienky, bol všetký-
mi hlasmi schválený. Starosta 
obce predložil návrh, aby do 
návrhovej komisie boli zvolení 
poslanci: Ing. Ján Fusek, Du-
šan Muška, Vladimír Račák. 
K návrhu neboli žiadne pripo-
mienky a návrhová komisia 
bola jednomyseľne zvolená.
   Starosta obce predložil 
Návrh na zmenu rozpoč-
tu rozpočtovým opatrením s 
odôvodnením, že sme podali 
sme žiadosť na nákup kom-
posterov. Mám informáciu, že 
finančné prostriedky nedosta-
neme. Musíme sa rozhodnúť, 
či ideme zakúpiť kompostery 
tak, ako boli vysúťažené, alebo 
ideme vybrať firmu, ktorá bude 
zbierať odpad. Jeden zber 
z domácnosti by stál 12 €.
   Kompostery boli vysúťaže-
né cez elektronické trhovisko. 

OZ Hasič Polomka vás pozýva na
Horehronský pohár TFA na Bučniku.

Sobota 26. júna 2021

Srdečne vás pozývame na 
spomienkové podujatie na 
obete vojny, ktoré sa usku-
toční 30. júna 2021 o 11.00 
hod. v Polomke za účasti zá-
stupcov veľvyslanectiev Veľkej 

Británie a Spojených štátov amerických, ktorí spoločne 
položia vence k pamätníku Anglo - americkej misie.

   Obec Polomka oznamuje občanom, že získaním odberateľa, rozšírila zbierané druhy 
separovaného odpadu. Občania môžu vyložiť počas zberu separovaného odpadu aj 
kelímky od jogurtov a rastlinných tukov. Kelímky nemusia byť umyté, avšak nesmú 
obsahovať zvyšky obsahu a hliníkové viečko! Zároveň sa zbierajú aj igelity a igelitový 
obalový materiál. Môžete vyložiť igelity všetkých druhov a farieb aj s nápismi.

Úsek VVS

P o z v á n k a
na zasadnutie obecného zastupiteľstva

1/  Otvorenie       
2/  Voľba návrhovej komisie      
3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/   Správa o stave separácie TKO     
5/   Rôzne
6/   Interpelácia a diskusia

Pribudli komodity do separovaného odpadu

Obecné zastupiteľstvo v Polomke zasadalo dňa 
26.5.2021 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecné-
ho úradu. Starosta obce pán Lihan privítal na zasad-
nutí poslancov obecného zastupiteľstva  a ostatných 
prítomných.

Predpokladaná hodnota zá-
kazky bola cca 110 € za kus. 
Po vysúťažení sa znížila na 89 
€. Ide o 700 kusov plastových 
komposterov v objeme 800 l, 
hrúbka steny 8 mm. Na Ulici 
odbojárov treba robiť rigol, Uli-
ca Sama Chalupku a Ždiarska 
by sa mala odvodňovať. Pri 
cintoríne nám treba odstrániť 
plot a upraviť priestranstvo 
pri pomníku.Na údržbu miest-
nych komunikácii treba navýšiť 
5 000 € a na úpravu priestran-
stva pri pomníku pri cintoríne 
10 000 €. Z týchto dôvodov 
predložil návrh na rozpočto-
vé opatrenie, a to povolené 
prekročenie a viazanie príjmov 
na položke zostatok prostried-
kov z predchádzajúcich rokov 
vo výške 77 400,00 €, prekro-
čenie a viazanie výdavkov na 
položke kompostery, údržba 
MK a údržba VP. 
   Obecné zastupiteľstvo 
schválilo Rozpočtové opatre-
nie  č. 3/2021
   V ďalšom bode poslanci 

schválili prenájom priestorov 
ma poschodí lekárne pre Zuza-
nu Slávikovú, bytom Bratisla-
va, Jána Poničana 6112/3  od 
1. júna 2021.
   V diskusii sa poslanci zaobe-
rali potrebou opravy cesty na 
Ulici SNP, osadenia mobilných 
WC na detskom ihrisku pri MŠ 
a športovom štadióne, platba-
mi za TKO a kanalizáciu dlho-
ročných neplatičov, splátkovým 
kalendárom dlžníkov na dani z 
nehnuteľností firiem a informá-
ciou o pripravovanom projekte 
BBSK Banská Bystrica, ktoré-
ho výsledkom má byť kostrová 
sieť cyklocestičiek prechádza-
júcich od hranice kraja po hra-
nicu kraja. Nás sa týka pohron-
ská cyklotrasa prechádzajúca 
popri Hrone od Pustého Poľa 
po Kozárovce.
   Cyklocestička má mať asfal-
tový koberec a šírku 3m. Po 
schválení návrhu bude nasle-
dovať územné a stavebné ko-
nanie v réžii VÚC. Návrh trasy 
je možné pripomienkovať do 
konca júla. 
   Starosta obce Ing. Ján Lihan 
poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie obecného zastu-
piteľstva ukončil.                 D.Ď

Narodenie Jána Krstiteľa
24. júna

Železný hasič

pre jeho nemravný a hriešny 
život, Herodes ho dal uväzniť 
a neskôr na žiadosť jeho ne-
zákonnej manželky Herodiady 

a jej dcéry Salome vo 
väzení sťať. Na Jánovo 
slovo viacero ľudí sa 
rozhodlo nasledovať 
„Božieho Baránka“ – 
napr. Ondrej a Ján. Ján 
Krstiteľ vystupuje ako 
posledný starozákonný 
prorok, predchodca 
Mesiáša. Sám Kristus 
sa o ňom vyjadril ako 
o najväčšom medzi na-
rodenými zo ženy. Je 
to jedna z najväčších 
postáv dejín spásy.

-  Barokový kostol v Polomke 
v roku 1666 dal postaviť uhor-
ský palatín, gróf František Wes-
selényi. Po jeho smrti v stavbe 
kostola pokračovala jeho man-
želka Mária Széchy. Kostol bol 
dobudovaný v roku 1669 a na 
sviatok Michala Archanjela 29. 
septembra bol tento barokový 
kostol slávnostne posvätený 
opátom Izoksányim za asis-
tencie spišských kanonikov 
a zasvätený úcte Narodenia 
sv. Jána Krstiteľa. Zo života 
svätých.

o 10.00 hod - štart súťažiacich podľa štartového poradia.
Súťaž je zaradená do Slovenskej ligy
Železných hasičov (SLŽH).
TFA je simulácia zásahovej 
činnosti v zásahovom odeve 
za použitia dýchacieho prístro-
ja ako záťaže.
Slávnostné ukončenie súťaže 
bude podľa časového sledu 
súťaže cca o 15.00 hod.

Spomienkové podujatie



Sú to už štyri roky, starká, starký,
čo opustili ste nás naveky.
Na vašu lásku a opateru zabudnúť nevieme,
každý deň si na vás spomenieme.
Váš vľúdny hlas a nežné slová,
chýbajú nám zas a znova.
Buchta a či koláč sladký,
starká máme na Teba len tie najkrajšie spomienky.
Raňajky, robieval si nám
ty-ty náš zbožňovaný starký,
ach tiež by sa dali vrátiť tie dni,
mesiace i roky starký.
Oči plačú, srdce bolí, starká, starký,
ďakujeme, že ste pri nás vždy boli.
Dúfam, že tieto riadky,
dostanú sa aj k vám starká, starký.
   Dňa 5. mája sme si pripomenuli štvrté 
výročie úmrtia našej milovanej 

Eleny Kubušovej
a 23. mája sme si pripomenuli štvrté výro-
čie úmrtia nášho drahého

Rudolfa Kubuša
S láskou na Vás spomína dcéra Alena s rodinou,

syn Rudolf s rodinou, syn Miloš, vnúčatá,
sestra Marta s rodinou, všetci priatelia a známi,

celá rodina. Prastarým rodičom do neba posielajú pusu 
všetky pravnúčatá.

§§§

S modlitbou na perách a srdcom na dlani,
do neba hľadíme...
„Chýbaš nám, MAMI“
   Dňa 9. júna sme si pripomenuli smutné 
4. výročie odchodu do nebeského domo-
va našej milovanej manželky, maminky a 
starkej 

Evky Lihanovej
S láskou a vďakou spomínajú manžel, deti s rodinami, 

vnúčatá Dávidko, Barborka, Jamilko. Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínate s nami.

§§§

Keď zomrie mama, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by ako mama vedel mať rád.
   Dňa 29. júna uplynie 20 rokov, čo nás 
opustila naša mama, stará mama

Mária Donovalová
S láskou na ňu spomína dcéra, syn

a vnúčatá s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

§§§

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti, otec, za všetkých nás.
   Dňa 17. júna uplynie 10 rokov čo nás na-
vždy opustil náš manžel, otec a starý otec

Štefan Murín
S láskou a úctou spomína a za krásne chvíle ďakuje 

manželka, dcéra Janka, zať Jožko, dcéra Ľubka,
vnúčatá Danielka, Zuzanka, Peťko a Viktorko,

pravnúčik Peťko a starká Hanka
z Bacúcha

SPOMÍNAME
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december 2020

Z Valachov valasi
(pokračovanie príbehu)

Inzercia:Ľudové pranostiky na jún

A šport
Narodení: 7
Prihlásení: 0
Odhlásení: 1

Zomretí: 3
Počet obyvateľov k 31.05.2021 -  2916

1.6. čas ovocia prichodí
2.6. jarina dobre podrastá
3.6. horňjaci na dolnú zemku 
kosbe putujú
6.6. vôňa kvetu bazy 
8.6. po Medarde ostrá zimauž 
nechodí, ani mráz vinici viacej 
neuškodí 

   OSN vyhlásila tento svetový 
deň v rezolúcii A/RES/72/211, čím 
reagovala na iniciatívu Slovin-
skej republiky z roku 2014, ktorú 
v jej úsilí podporila v septembri 
2015 Medzinárodná federácia 
včelárskych asociácií (Apimon-
dia). Prvýkrát sa slávil 20. mája 
2018. Ako OSN zdôraznila, tento 
svetový deň vyhlásila preto, aby 
ním upriamila pozornosť širokej 
verejnosti na kľúčovú úlohu, ktorú 
včely aj ďalšie opeľovače zohrá-
vajú pre udržateľný rozvoj. Valné 
zhromaždenie OSN 20. decembra 
2017 vyhlásilo 20. máj za Svetový 
deň včiel. Toto rozhodnutie pod-
porili všetky členské štáty OSN, 
mnohé ďalšie krajiny. OSN osobit-
ne vyzdvihla, že aj USA, Kanada, 
Brazília, Argentína, všetky štáty 
Európskej únie, Ruská federácia, 
Čína a Austrália sa pridali.

13.6. sneh kape na holiach
16.6. naprav kosu, hrable 
17.6. krásne ruže v kvete
18.6. už častejšie hrmí
20.6. včely sa tuho roja
22.6. najdlhšie dni v roku 
23.6. kosba všade nastala
29.6. ovos je už vysypaný

Včela naša každodenná
Svetový deň včiel sme si pripomenuli 20. mája, nakoľko 
v tento deň 1734 sa narodil významný slovinský včelár An-
ton Janša (20. 5. 1734 - 13. 9. 1773). V 18. storočí bol priekop-
níkom moderných včelárskych techník v Slovinsku. Spolu s 
dvoma bratmi sa v roku 1766 vybral do Viedne. Antonovi 
bratia sa venovali výtvarnému umeniu, Anton sa stal vče-
lárom a založil včelársku školu. Rakúska panovníčka Mária 
Terézia v roku 1769 prejavila záujem o zlepšenie včelárstva. 
Dňa 6. apríla 1770 sa oficiálnym cisárskym dekrétom stal 
prvým cisárskym učiteľom včelárstva vo Viedni.

   OSN pri príležitosti tohto dňa 
konštatovala, že na tvorbu jedné-
ho kilogramu medu musia včely 
zozbierať nektár zo štyroch mi-
liónov kvetov a preletieť vzdia-
lenosť zodpovedajúcu štvorná-
sobnému obletu okolo Zeme, 
včely prispievajú k opeleniu vyše 
170.000 rastlinných druhov.
   Aj Obec Polomka sa pripojila k 
tejto ušľachtilej aktivite a zapojila 
sa do projektu 
Včela naša kaž-
dodenná. Obci 
Polomka bola po-
skytnutá dotácia 
vo výške 1 000,- € 
v rámci projektu 
Včela naša kaž-
dodenná. Z vlast-
ných zdrojov obce 
a s finančnou 
podporou Ban-

skobystrického samosprávneho 
kraja boli vyhotovené úle a zakú-
pené včelárske blúzy pre návštev-
níkov obecného včelína. Dokonču-
je sa včelín, ktorý je umiestnený v 
blízkosti prečerpávacej stanice na 
zasnežovanie zjazdoviek.Ďakuje-
me firme My Wood Polomka Tim-
ber s.r.o, ktorá poskytla materiál na 
drevený obklad včelína a zároveň 
súhlasila s osadením včelína na 
pozemku patriacom firme. V no-
vých úľoch za penziónom Bučnik 
už prebýva 7 včelstiev.
   Zámerom je vytvoriť podmienky 
pre vzdelávacie aktivity detí a zá-
ujemcov o chov včiel, s možnos-
ťou sledovania ich života, výroby 
medu a iných produktov.

D.Ď

   Kečkemétske liatovce s pekným 
do široka – ďaleka rozliehajúcim 
sa hlasom nedovolili gočovským 
a vlachovským valachom stratiť 
ani jednu ovečku, ba ich príjemný 
zvuk vzbudzoval záujem i u ho-
rehronských valachov, veď oblasti 
Gemera zasiahla rusínsko- va-
laská kolonizácia už v 14. storočí 
a tak často i horehronskí valasi 
mali v niektorých gemerských va-
lachoch oporu, a nie div, že i tieto 
zvučné spevavé zvonce si vedeli 
u gemerských valachov zadová-
žiť. Potom aj mladý Alex, keď mu 
bolo clivo za svojou ženičkou si 
neraz vymenil úlohu s ovečkou, 
keď na južnej holi Rudohoria silno 
zazvonil, aby počula ona i dedin-
ka vyznanie, ktoré vetrík prinášal 
len pre ňu. 
   Hanka potešená a povzbude-
ná nežným pozdravom sa bystro 
starala o rodnú chalúpku, v ktorej 
žila so svojimi už starými rodičmi 
a cez zimu už štyri roky s Alexom 
a s ich trojročným Mikloškom 
a dvojročnou Franckou.
   Mladosť prekoná každú úna-
vu a tú prekonáva i Hanka, keď 
sa neraz vyberie za Alexom na 
salaš, aby doplnila zásoby syra, 
bryndze, žinčice a iných výrobkov 

pre rodinku. Keďže Alex pozná 
s akým nebezpečenstvom sa po 
ceste môže mladá žena stretnúť, 
ich stretnutia sú zvyčajne doho-
vorené a už za rána jej ozbrojený 
beží naproti a tak ju i odprevádza, 
pokiaľ nevidí, že je v bezpečí.
   Zdá sa, že sa Ioannis a Vihel-
mína vyrovnali s odchodom naj-
mladšieho syna do dediny, preto-
že Alex od jari až do Mitra žije na 
salaši, ktorý je jeho rodičovským 
domovom i pracoviskom. Bolo 
pravé poludnie, keď sa všetci 
valasi na čele ešte vždy s bačom 
už starým Ioannisom stretli pri 
demikáte ( bryndzovej polievke 
s haluškovicou) a veľkom vahane 
( drevená nádoba podobná korýt-
ku v okrúhlom tvare) bryndzových 
halušiek s údenými bravčový-
mi škvarkami. Pri obede občas 
niektorý prehodil pár slov:
,, Ako to len bude, keď už ANNO 
DOMINI 1440 prišiel ako ochran-
ca nástupníckych práv Ladislava 
Pohrobka akýsi neznámy Čech, 
volajú ho Ján Jiskra z Brandýsa, 
že je to urodzený pán.“
,, Páni si s pánmi rozumejú, aha, 
to je ten, čo ho tí veľkí rakúski 
páni vymenovali za košického ka-
pitána,“ poznamenal Toše.

,, Bolo treba hájiť práva Ladislava 
Pohrobka, lebo o uhorský trón sa 
usiloval aj Vladislav Jagelovský. 
Veď už vieme, ako to dopadlo aj 
s korunováciou jedného i druhé-
ho,“ múdro a nahlas uvažoval 
Alex.
,, V Jiskrovom žoldnierskom voj-
sku sa nachádzajú aj bratríci, 
členovia spoločenstva bratského, 
v Čechách veľmi významného, 
a tak môže byť, že hrad Muráň po 
Perényovcoch obsadia bratríci,“ 
dodal skúsený Ioannis a vyfúkol 
dlhý kúdol dymu zo svojej starej 
zapekačky.
,, Kráľovná Alžbeta vraj má oporu 
v žoldnierskom Jiskrovom vojsku 
a musela bojovať i s poľským krá-
ľom Vladislavom Jagelovským, 
ktorý 10. novembra ANNO DO-
MINI 1444 v bitke pri Varne padol 
v boji proti Turkom, a tak uhorský 
snem prijal za kráľa Ladislava Po-
hrobka,“ ani Sergiu sa nedal za-
hanbiť vo svojej informovanosti.
,, A je tu ešte nebezpečenstvo od 
grófa Jána Hunyadyho, ktorý bol 
na strane Vladislava Jagelovské-
ho“, uzaviera debatu Ioannis.
,, Len nech nás nevolajú do vojny 
proti Turkom, tak už len nejako 
bude a teraz, bratia, švagrovia 
a kamaráti valasi, poďme do ro-
boty, lebo z rečí aj keď múdrych 
nevyžijeme“, ozval sa Dimitrios.

Mária Oceľová

- OD Jednota Brezno
Pozývame Vás na nákup
DOPREDAJ  šport. obuvi

a textilu 
Rušenie prevádzky
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   Koncom mája k nám jedného 
dňa doľahli zvuky sirén. „Horí...
Horí..“ Deti pozorne načúvali 
sústredené vo svojich triedach, 
keď tu zrazu vo dverách sa zja-
vil hasič v plnej výstroji a kričí: 
„Deti, poplach, vo vašej škôlke 
horí, urýchlene sa oblečte a na-
stúpte si von na dvore.“ Len 
úsmev pani učiteľky pomohol 

deťom prekonať počiatočný údiv 
a možno aj strach. Netrvalo dlho 
a deti vychádzali zo svojich pavi-
lónov v sprievode pani učiteliek. 
Očká im žiarili, pretože už zistili, 
že v skutočnosti nehorí a nema-
jú sa čoho báť. Presunuli sa na 
ihrisko, kde ich čakala hasičská 
Tatra, IVECO DAILY, hasičské 
oblečenie, puzzle, domček a sa-
mozrejme, naši polomskí dobro-
voľní hasiči.
   Teta Ivka deťom vysvetlila, čo 
môže spôsobiť požiar, čo má 
a nemá rád oheň. Čo robiť, keď 
uvidíme niekde požiar. Ako si 
upratovať dom a svoju izbičku, 
aby sme predchádzali vzniku po-
žiaru. Po teoretických rozhovo-

roch a úvahách deti vyzbrojené 
dobrou náladou, hasiči veľkou 
trpezlivosťou prešli k hasičským 
autám a prezerali si všetko, čo 
ich zaujímalo. Vyskúšali si aj 
triafať vodou z hadice na terč, 
hasičské oblečenie a prilby.
   Za tieto úžasné zážitky a nové 
vedomosti sa chceme poďako-
vať našim hasičom: predseda 
DHZ Harvanka Ján, Tokárová 
Ivana, Tokár Matúš, Šušor Mi-
chal, Hruška Norbert.
   Slovenský výbor svetovej or-

   Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v 
mnohých krajinách sveta. Aj deti našej školy dnes mali rozpráv-
kový deň. Na prechádzke areálom školy ich vítali Popolušky, 
ktorým pomáhali preberať hrach, čarodejnice, Perinbaba, ale aj 
vojaci a piráti. V každej rozprávkovej krajine ukázali naši mladší 
žiaci svoje vedomosti a zručnosti, za čo boli odmenení slad-
kosťami. Do toho nám zasvietilo slniečko a radosť v očiach detí 
bola zasa odmenou pre starších žiakov a pedagógov, ktorí sa 
podieľali na príprave tohto vydareného dňa.

ZŠ Polomka

Deň detí v základnej škole

Škôlkarske okienko
Pandémia zasiahla do našich životov neprimeraným spô-
sobom. Poznačila naše rodiny, spôsob trávenia voľného 
času. Protipandemické opatrenia sa pomaličky uvoľňujú  
a my sa tešíme, že môžeme plnohodnotne využívať čas 
strávený v materskej škole. Posledné týždne sme mal dosť 
nabitý program, veď posúďte sami, čo všetko sme zažili. 

ganizácie pre predškolskú vý-
chovu OMEP zorganizoval dňa 
28. mája SVETOVÝ DEŇ HIER. 
Tento deň by mal byť nezabud-
nuteľným dňom pre všetkých 
okolo nás. Dovoľte, aby sme sa 
o zážitky podelili nasledujúcimi 
informáciami. Naši škôlkári ne-
brali tento deň ako výnimočný, 
pretože sa radi hrajú v škôlke aj 

doma.  Ako sa naj-
radšej hrajú deti z 
Veľkej triedy? 
Dieťa 1: Ja sa naj-
radšej hrám na na-
háňačku a futbal. 
Chodíme aj tréno-
vať a budem futba-
lista alebo hasič.
Dieťa 2: Ja sa rád 
hrám monopoly 
s mojou mamou. 
Tam kupuješ také 
kone a je to taká 

hra, čo vypadá ako človeče. 
Dieťa 3: Ja sa rád hrám s kama-
rátom s takými nerv pištoľami a 
strieľame do terču. Keď trafíš 
stred, tak vyhrávaš. 
Dieťa 4: Doma sa najradšej 
hrám s legom. Staviam veľkú 
vežu a aj taký veľký dom, má aj 
okná a dvere, bývajú v ňom le-
gové bábiky.
Dieťa 5: Ja sa najradšej hrám v 
škôlke s kamarátkami v kuchyn-
ke. Staráme sa o bábätko, kŕmi-
me ho, kočíkujeme, varíme mu a 
hráme sa s ním.
Dieťa 6: Ja sa rada hrám na 
kaderníctvo a s domčekom. Že 
mama a ocko, vieš tak na rodinu 
ako spolu bývajú. 

Dieťa 7: Ja sa rada hrám na na-
háňačku, ale keď mňa naháňajú, 
nie ja ich. 
Dieťa 8: Ja sa rada hrám kolo 
mlynské s mladšími súrodenca-
mi.
Ako sa hrajú deti doma? 
Sprostredkované od rodičov: 
Moje deti sú najradšej von a hra-
jú sa na traktoristov, skrývačku 
a stavbárov.
Dcéra má najradšej aktivity von-
ku, hrávame spolu skrývačku, 
loptové hry, športujeme (bicykel, 

kolobežka, korčule). Keď nám 
počasie nedovolí byť vonku, 
hráme sa stolové hry (človeče 
nehnevaj sa, kreslíme, vyrába-
me, hráme sa na kuchárky a 
pečieme. Dcérinou obľúbenou 
hrou je aj hra na kozmetický sa-
lón (lakujeme si nechty, robíme 
si makeup). 
Naše dvojičky trávia voľný čas 
najradšej von: 
bicyklovanie, 
korčuľovanie, 
loptové hry. 
Radi sa hrajú 
v pieskovisku, 
na záhrade u 
starkej, skáču 
na trampolíne. 
Dcéra rada 
trhá kvietky a 
vytvára z nich 
kytičky a hrá 
sa na mamin-
ku.  Syn rád 
buduje, stavia 
bunkre, domy, 
hrá sa s au-
tíčkami. Doma 
si spolu radi 
kreslia, stavajú 
lego a iné sta-
vebnice. 
Dcérkine ob-
ľúbené hry a 
činnosti sú: kvarteto, pexeso, 
stolové hry, hra s bábikami, s 
plyšákmi, hrá na školu, kresle-
nie. Vonku sa vždy chce hrať 
skrývačku, slepú babu, rada sa 
hojdá, skáče, bicykluje, chová 
zajačiky, často chodíme na pre-
chádzky do lesa kde spolu zbie-
rame liečivé bylinky a kvietky.
Syn sa najradšej hrá vonka na 
dvore, ale najradšej zo všetké-
ho pomáha vonka, nosí drevo 
a ukladá ho, kosí trávu s kosač-
kou, chová doma zvieratká, ale 
popri tom sa rád aj bicykluje, 
skáče na trampolíne. Keď je zlé 
počasie a má byť dnu, to je pre 
neho najhoršie. Dnu nemôže tak 
pomáhať ako vonka, ale dnu sa 
vie prehrať s farmou a traktorom, 
zvieratkami alebo si maľuje so 
sestrami.
Syn sa najradšej hrá von na 
čerstvom vzduchu, najradšej 
má preliezačky, kde sa môže vy-
blázniť, rád sa aj bicykluje a keď 
už je doma, tak skladá z lega 
veže a miluje puzzle. Veľmi rád 
sa hrá s malým bračekom.
Dcéra sa najradšej hojdá, spolu 
s bratom sa hrávajú s pieskom 
a štrkom a ešte keď sa k tomu 
zamieša voda, tak to je to pravé! 
Vo vnútri si radi kreslia a stavajú 
veže z lega.
Syn je najradšej von na bicykli, 
rád si stavia dráhy z dosák, ga-
ráž, vymýšľa kosačky, hrabačky 
a mama mu s tým rada pomá-
ha. Veľmi rád má lego, stavia 
si z neho všetko možné, aj ne-
možné. Rád má aj prechádzky 
a futbal.
Syn najradšej robí manuálne 
práce, chová zvieratá, chodí na 
traktore, taktiež sa aj hrá s trak-
torom, nakladá drevo,balíky,za-
metačom zametá skalky, pluhuje 
sneh v zime, kosí trávnik, hrá-
me sa s loptou bicyklujeme, no 
nemá problém poukladať riad 

alebo urobiť koláč. 
Medzinárodný deň detí, je svia-
tok detí, ktorý sa oslavuje v 
mnohých krajinách sveta každo-
ročne 1. júna, na Slovensku sa 
slávi od roku 1952. Myšlienka 
Medzinárodného dňa detí vznik-
la na Svetovej konferencii pre 
blaho detí. Na tejto konferencii 
zástupcovia 54 krajín schválili 

deklaráciu, ktorá sa zaobera-
la chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami tý-
kajúcimi sa detí na celom sve-
te. Po konferencii viacero vlád 
zaviedlo v svojich krajinách 
takýto deň, s cieľom urobiť de-
ťom radosť a zároveň poukázať 
na problémy týkajúce sa detí vo 
svete. Na deň detí by sa malo 
deťom uľaviť napr. od domácich 
prác alebo prípadne zrušiť zá-
kazy. Prípadne im dopriať viac 
čokolády. (zdroj wikipédia)
Ako sme MDD oslávili v škôl-
ke? Samozrejme, že hrami, 
smiechom, športom a tancom. 
Predškoláci spoločne s pani uči-

teľkou pripravili v areáli mater-
skej školy okruh, na ktorom deti 
zdolávali tieto nástrahy: skáka-
nie škôlky, podliezanie prekážok 
a plazenie po žinenke, preska-
kovanie prekážok, slalomové 
obiehanie prekážok, preliezanie 
po vyvýšených hríbikoch, triafa-
nie loptičiek do terča, prechod 
po kladine. Výstup lezeckou ste-

nou, zdolanie tunela a šmýkač-
ky. Okrem zdolávania dráhy sa 
deti preťahovali lanom, skákali 
vo vreci. Temperami maľovali na 
tému Deti sveta na veľkú papie-
rovú plochu, tancovali na detské 
ľudové piesne. 
Popri týchto aktivitách prebie-
halo maľovanie na tvár, hry 
na hada a zlatú bránu, chlapci 
testovali nové futbalové bránky. 
Aj vďaka počasiu sme všetci 
oslávili MDD von na čerstvom 
vzduchu. Deti plné zážitkov 
kráčali zo škôlky domov tešiac 
sa ako budú doma rozprávať, 
čo  všetko prežili v tento krásny 
bezstarostný deň.                   J. 
Vengerová
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   Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán 
ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochra-
ne a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. 
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, za-
bezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej len 
zákon) 

u p o z o r ň u j e  a  v y z ý v a,
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpe-
čili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zá-
kona. Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný: 
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie 
kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poško-
dením a degradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín 
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená 
ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných pro-
cesov v krajinnom prostredí 
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou 
v katastri. 
   Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej 
pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné 
nástroje – Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy. 
   Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v letných a jesenných 
mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodár-
sku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov 
budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky. 

OÚ Brezno
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Záhradkárske okienko

   Slovenská republika sa prostred-
níctvom Štatistického úradu SR 
zapojila do realizácie Zisťovania 
o príjmoch a životných podmienkach 
domácností v rámci projektu európ-
skych štatistických zisťovaní. Svojím 
obsahom a zameraním nadväzuje 
na predchádzajúce zisťovania, ktoré 
boli uskutočnené v domácnostiach už 
v rokoch 2005 až 2020. Cieľom tohto 
projektu je vytvoriť spoločný rámec 
na systematickú tvorbu štatistík krajín 
Európskej únie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností. Jeho 
realizáciou sa získava harmonizo-
vaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni 
a štruktúre chudoby a sociálnom 
vylúčení v krajinách Európskej únie. 
To umožňuje z dlhodobého hľadiska 
nielen analyzovanie životnej úrovne 
domácností na Slovensku, ale i me-
dzinárodné porovnávanie Slovenska 
v rámci Európskej únie.
   Na Slovensku bolo do zisťova-
nia pre rok 2021 vybraných 442 
samospráv, medzi nimi aj obec 
Polomka. Do zisťovania je zara-

Pestovanie papriky
v skleníku

   Pestovanie papriky v skleníku 
si vyžaduje určité špecifiká, a to 
rovnako ako aj ostatné plodiny. 
Ako sme už vyššie zmienili, 
skleník je uzavretý priestor s 
limitovanými podmienkami. 
Primárnou výhodou skleníka 
je vyššia teplota, vlhkosť a 

A k o  p e s t o v a ť  p a p r i k y  a  p a r a d a j k y  v  s k l e n í k u
Pestovanie v skleníku je skvelým spôsobom ako využiť miesto pre pestovanie chutnej a 
veľmi všestrannej zeleniny. Rovnako ako pestovanie inej plodiny, aj pestovanie rajčiakov 
či papriky má svoje špecifiká, a najmä ak sa jedná o pestovanie v uzavretom priestore. 
Najprv si musíme uvedomiť, že pestovanie v skleníku a vo voľnej pôde sa predsa len 
od seba líši. Nie vždy vyhovujúcou skutočnosťou je fakt, že v skleníku sa len zriedka 
hýbe vzduch, a preto ho musíme často vetrať. Mnoho komplikácií s pestovaním plodín 
sa vzťahuje práve na nedostatočné vetranie. V tomto článku si priblížime hlavné zásady 
pestovanie papriky a rajčín v skleníku.

môžeme si teda dovoliť pred-
pestovať sadenice či predĺžiť 
dobu ich výsadby. Na rozdiel od 
voľnej pôdy, skleník je uzavretý 
priestor s rovnakými podmien-
kami na pestovanie takmer v 
každom bode, a nedokáže sa 
prispôsobiť nároku na pestova-
nie každej jednej rastline. Sa-
motné pestovanie papriky v 

skleníku sa takmer vôbec nelíši 
od bežného pestovania vo voľ-
nej pôde. Rozdielom je fakt, 
že sadenice rastú rýchlejšie 
a podstatne skôr, a to vďaka 
vyšším teplotám a potrebnému 
zákrytu proti vetru. Problémom 
mnohých záhradkárov je však 
jav, ktorý si mnohí mýlia s cho-
robou. Opadávanie nezrelých a 

pomerne malých plodov 
je častou komplikáciou 
pestovania papriky v 
skleníku, a nie je to 
žiadne ochorenie. Prob-
lémom je nízka vzdušná 
vlhkosť, ktorá ovplyvňu-
je nie len papriku ale aj 
napr. uhorky. Regulácia 
plodov však môže mať 
hneď niekoľko dôvodov, 
odhliadnuc od nízkej 
vzdušnej vlhkosti. Problémom 
môže byť celková nízka teplo-
ta, keďže paprika v poriadku 
znesie aj tzv. vlhké teplo. Ak 
má však rastlina nasadených 
veľa plodov, príp. kvetov, takáto 
regulácia môže byť úplne pri-
rodzená. Papriky vysádzame 
do zadných častí skleníka, 
s menším sponom, pretože 
ich hustota môže negatívne 
ovplyvniť množstvo aj veľkosť 
plodov. 

Pestovanie paradajok
v skleníku 

   Pestovanie paradajok v 
skleníku je časté najmä vďa-
ka rýchlemu rastu sadeníc. 
Rovnako ako pri paprikách, 
aj pestovanie paradajok sa 
príliš nelíši (v zmysle ich pes-
tovania v skleníku). Paradajky 
vysádzame v prednej časti 
skleníka, a teda tam, kde sa 
nachádzajú dvere. Paradajky 
potrebujú vzdušnosť, ktorá 
taktiež pomáha aj opeľovaniu. 
Rajčiny sú vo všeobecnosti 
náchylné na listové choroby, a 
pri polievaní rastlín v skleníku 

potrebujeme, aby voda na 
listoch čo najrýchlejšie vyschla 
inak riskujeme vznik plesní. 
Rovnako musíme myslieť na 
fakt, že rajčiny sú vysoké rast-
liny a teoreticky môžu zatieniť 
iné rastliny v črepníku, preto 
si musíme výsadbu plodín v 
skleníku vhodne naplánovať. 
Ďalším častým problémom je 
praskanie plodov a zavinova-
nie listov. Praskanie plodov je 
zväčša len estetický problém, 
ktorý je spôsobený nerovno-
mernou zálievkou. Problém 
nastáva vtedy, ak plod začne 
vplyvom napadnutia rôznych 
baktérií hniť. Riešením je pra-
videlná zálievka s vetraním. 
Zavinovanie listov si mnohí 
pestovatelia mýlia s plesňovým 
ochorením, avšak pravdou je, 
že toto zavinovanie listov je 
spôsobené veľmi vysokou tep-
lotou v skleníku. Táto kompli-
kácia sa objavuje najčastejšie 
počas letných horúčav, pričom 
riešením je tienenie rastlín 
v kombinácií s pravidelným 
vetraním.

Zisťovanie o príjmoch
a životných podmienkach

domácností

Povinnosti vlastníkov
poľnohospodárskej pôdy

dených takmer 7000 domácností. 
Zisťovanie sa uskutoční od 12. 
mája do 31. júla 2021
   V tomto období vybrané domácnosti 
v obci Polomka navštívi pracovník 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý 
je povinný preukázať sa v domácnos-
tiach osobitným poverením. Domác-
nosť bude vopred oslovená listom, 
kde bude okrem iného uvedený aj 
kontakt na opytovateľa, ako aj na 
príslušného vedúceho pre prípadné 
overenie. Všetky informácie a názory, 
ktoré nám v rámci tohto zisťovania 
domácnosti poskytnú, sú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre 
potreby štátnej štatistiky. Ochranu 
dôverných štatistických údajov upra-
vuje zákon 540/2001 Z.z. o štátnej 
štatistike.
   Podrobnejšie informácie sa môžete 
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adre-
se www.statistics.sk alebo telefonicky 
048/4323287- Ing. Mária Vozárová.

ŠÚ SR, Banská Bystrica


