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Separovanie odpadu
Nový spôsob zberu 
plastového odpadu
Ukončenie školské-
ho roka
Lúčenie a vítanie

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Železný hasič
NA bUČNIKU

   Podľa prezenčnej listiny 
konštatoval, že na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva je 
prítomná nadpolovičná väč-
šina poslancov, čím bolo za-
sadnutie uznášania schopné.
   Vedením zápisnice z roko-
vania poveril Janku Hebeňo-
vú a Máriu Maruškinovú. Za 
overovateľov správnosti zá-
pisnice z rokovania navrhol 
doc. Ing. Jaroslava Varechu, 
PhD. a Mgr. Františka Here-
tu. Starosta obce predložil 
na schválenie program roko-
vania obecného zastupiteľ-
stva. Keďže poslanci nemali 
k programu žiadne pripomien-
ky, bol všetkými hlasmi schvá-
lený. Starosta obce predložil 
návrh, aby do návrhovej komi-
sie boli zvolení poslanci:
   Vladimír Račák, Ing. Ján Fu-
sek, Dušan Muška. K návrhu 

   Duchovný otec našej 
farnosti Mgr. Michal Jen-
ča navštevoval obecný 
úrad pomerne často. 
Spolupracoval s obcou a 
starostom obce na mno-
hých aktivitách, poduja-
tiach a stavebných čin-
nostiach. Avšak návšteva 
28.6.2021 bola iná. Prišiel sa 
rozlúčiť, po viac ako desať 
ročnom pôsobení, so staros-
tom obce a s nami pracov-
níkmi obecného úradu. Prijali 
sme ho s vďakou a pokorou. 
Odchádzal od nás človek, kto-
rý počas celých rokov preky-
poval láskavosťou a ochotou 
poradiť a priložiť ruku k dielu. 
Desať rokov je kus života. V 

Rozlúčka
s duchovným

otcom
živote mnohých občanov, far-
níkov zanechal svoju stopu v 
podobe formovania a smero-
vania ich životných krokov. V 
úprimnom rozhovore sme si 
spolu zaspomínali na začiatky 
pôsobenia duchovného otca u 
nás v Polomke, ktoré sprevá-
dzali aj úsmevné príhody s ná-
zvami ulíc a priezvisk v našej 
obci. Zaujímalo nás aj práv-

nické pôsobenie pána 
farára na cirkevnom 
súde. Rozhovor plynul 
v príjemnej atmosfére 
a na záver sme sa Mgr. 
Michalovi Jenčovi spo-
ločne poďakovali za jeho 
pôsobenie v Polomke a 
na nasledujúcom poste 

sme mu zaželali mnoho úspe-
chov a spokojnosti.

   Nasledujúci deň sme mali 
česť privítať nového správcu 
našej farnosti Paed Dr.Th-
Lic. Stanislava Lipku, ktorý 
už na druhý deň mal čestnú 
povinnosť predniesť príhovor 
na spomienkovom poduja-
tí obetiam vojny. V krátkom 
rozhovore so starostom obce 
vyjadrili nádej a ochotu úzko 
spolupracovať vo všetkých 
oblastiach verejného i cirkev-
ného života.

D.Ď

Dňa 17.6.2021 sa konalo zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva v Polomke. Starosta obce pán Lihan privítal na za-
sadnutí poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných.

neboli žiadne pripomienky a 
návrhová komisia bola jedno-
myseľne zvolená.
   Správu o plnení uznese-
ní obecného zastupiteľstva 
a kontrolnej činnosti predlo-
žil Ing. Jozef Svetlák, hlavný 
kontrolór obce. Prijaté uzne-
senia zo dňa 15.04.2021 si 
nevyžadovali ďalšie podmie-
nečné plnenia. Kontrolná čin-
nosť bola vykonávaná podľa 
schváleného plánu práce. 
Neboli zistené žiadne nedo-
statky a obidve účtovníctva sú 
vedené v súlade so zákonom 
o účtovníctve, zákonom o roz-
počtových pravidlách. Robil 
som tiež dohľad v stavebnej 
činnosti, vykonávanou našou 
s.r.o, podľa v rozpočte schvá-
lených stavbách a činnostiach 
spojených s údržbou.
   Obecné zastupiteľstvo zo-

bralo na vedomie správu 
o plnení uznesení obecného 
zastupiteľstva a kontrolnej 
činnosti Správu o stave se-
parácie TKO predložil Zuzana 
Piliarová, referentka úseku 
VVS.
   Separáciou odpadu sa oča-
káva zníženie nákladovej po-
ložky na zvoz a uloženie TKO 
na legálnej skládke. Zo skú-
senosti je zrejmé, že približne 
polovica občanov poctivo od-
pad separuje a polovica túto 
činnosť zanedbáva.
   Poslanci sa zaoberali pre-
nájom bývalého objektu Re-
gionálnej správy ciest na 
Ulici Ždiarskej pre Družstvo 
vlastníkov oviec v Polomke, 
prenájmami a predajom po-
zemkov občanom a motivač-
ným príspevkom pre deti ZŠ 
v Polomke.
   Na záver zasadnutia sa sta-
rosta obce poďakoval prítom-
ným a zasadnutie ukončil.

D.Ď

Spomienka na obete vojny

   Tých sa na štart postavila 
rovná tridsiatka. Súťažilo sa v 
kategóriách: muži do 35 rokov, 
nad 35 rokov a ženy. Súťažiaci 
si museli siahnuť na dno svojich 
síl aby podali tie najlepšie výko-
ny. Zúčastnilo sa aj pár borcov 
od susedov z Českej republiky, 
ktorým sa určite oplatilo prísť.
   Keďže v kategórii nad 35 
rokov na 3. mieste skončil Du-
šan Pokorný z SDH Vigantice 
a túto kategóriu vyhral Jozef 
Černíček SDH 
Jestřabí. Medzi 
nich sa ešte vo-
šiel Milan Vyhlí-
dal z DHZ Vode-
rady. V kategórii 
do 35 rokov na 
2. mieste skončil 
už spomínaný 
český súťažiaci 
Michal Janovač 
z SDH Salaš. 
Pódium ešte do-
plnili lokálni borci 
a to na 3. mieste 
František Ridzoň 
z TFA Teamu Slo-

vakia a na prvom mieste Maroš 
Bošeľa z domáceho OZ Hasič 
Polomka. Najťažšia bola určite 
táto súťaž pre ženskú kate-
góriu, v ktorej súťažilo 7 žien. 
Krásny súboj o prvú priečku 
predviedli Janka Bednáriková a 
Nicol Endlicherová, obe repre-
zentujúce DHZ BOZPO. Tes-
ným rozdielom nakoniec zvíťa-
zila Janka Bednáriková, ktorá 
zatiaľ vyhrala všetky 3 ročníky. 
Na treťom mieste ešte pódium 

doplnila Adriá-
na Redekyová z 
DHZ Zlatníky. 
   Poháre sa roz-
dali, šampanské 
sa vypilo, dúfa-
me, že sa v po-
dobnom množ-
stve stretneme aj 
na ďalšom roční-
ku Horehronské-
ho pohára TFA a 
zase si spoločne 
všetci zmeriame 
sily. Ďakujeme a 
vidíme sa o rok.

Maroš Bošeľa

V sobotu nám odštartovala sezóna železných hasi-
čov a to rovno Horehronským pohárom TFA. Toto 
podujatie patrí medzi najťažšie svojho druhu na 
Slovensku, takže to bolo na začiatok sezóny slušná 
skúška formy pre všetkých súťažiacich.

Dňa 30. júna sa v Polomke uskutočnila každoročná pietna spo-
mienka na príslušníkov amerických a britských vojenských misií 
v Slovenskom národnom povstaní, ktorí položili svoje životy na 
oltár boja za slobodu a demokraciu. Podujatia, ktoré organizujú 
Veľvyslanectvá USA a Veľkej Británie v spolupráci s obcou Po-
lomka, sa zúčastnili: Veľvyslanec Veľkej Británie pán Nigel Baker 
a Charge d’Affaires veľvyslanectva USA pani Natasha France-
schi, s pridelencami obrán oboch štátov Plk David Catmur a pplk. 
Casey Shuff a pplk. Gregory Christiansen, Stanislav Mičev z Mú-
zea SNP, predstavitelia 5-teho špeciálneho pluku, predstavitelia 
Ministerstva obrany SR a iní vzácni hostia.                              rr
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   V obci je zavedený pravidelný zber separovaného odpadu – 1x za mesiac, ktorý trvá 
2 a viac dní  podľa množstva odpadu vytriedeného z domácnosti, ale aj podľa počasia 
a práceschopnosti aktivačných pracovníkov. Taktiež sa pravidelne zabezpečuje zvoz 
TKO z kuka nádob-2x za mesiac, 2x do roka zabezpečujeme zvoz veľkoobjemového 
odpadu, 2x do roka zabezpečujeme odber a zvoz  elektro- odpadu.
   Separáciou odpadu sa očakáva zníženie nákladovej položky na zvoz a uloženie 
TKO na legálnej skládke firmy Brentner Gemer s.r.o.
   Starosta obce Ing. Ján Lihan dohodol odber všetkých separovaných komodít s fir-
mou Brantner Gemer s.r.o.
   Vytriedený a vylisovaný odpad podľa katalógových  čísiel sa odovzdáva tejto firme, 
čím sa dosiahol aj častejší vývoz.Obec má od 01.05.2018 podpísanú zmluvu s OZV 
ELEKOS so sídlom v Nitre.
Separovaný odpad sa sústreďuje na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na Ul. oslobo-
diteľov č.3 (na začiatku dediny), kde sa následným triedením a lisovaním spracováva 
na odovzdanie naším zmluvným partnerom a odberateľom.
   V zbernom dvore je zamestnaná pracovníčka na trvalý pracovný pomer, ktorá je 
zodpovedná za triedenie a spracovanie odpadu podľa katalógových čísiel, ako aj za 
celý chod a poriadok v tomto areáli. Taktiež preberie separovaný odpad od našich 
občanov, ktorí nestihli vyložiť pred dom v čase plánovaného zberu a dovezú si ho 
sami. Na vlastné náklady si občania vozia opotrebované pneumatiky, ale môžu si 
doviesť aj vytriedený separovaný odpad, elektro odpad, veľkoobjemový odpad, či 
drobný stavebný odpad (najviac za malý vozík za osob. automobilom), tento odpad 
je spoplatnený sumou 0,032 EUR za 1 kg. 
   Tvrdé plasty (vedrá, črepníky, záhrad. nábytok, prepravky a pod) sa ani tohto roku 
pri separovanom zbere neberú, nakoľko sa nám nepodarilo zabezpečiť odberateľa. 
Obec konzultuje a hľadá cez našu OZV-čku, ale aj samostatne oslovujeme odbera-
teľov, žiaľ, zatiaľ sú jednania nevýhodné pre obec.
   Obalový polystyrén-z nábytku, chladničiek, počítačov a pod. (nie zo stavieb a zatep-
ľovania!) ako aj kelímky od jogurtov, masiel, nátierok-bez hliníkových  viečok a zvyškov 
obsahu nám v máji prvýkrát (na skúšku) zobral v big-vakoch Brantner Gemer s.r.o.
Obalová fólia číra aj farebná sa lisuje do balíkov.

Separovanie odpadu
v obci Polomka

Z.Piliarová

Názov odpadu Odovzdané množstvo rok 2019
do 15. 06. 2020 v tonách

Odberateľ

Tetrapaky   1,18 Brantner Gemer s.r.o
Sklo 72,83 Zberné suroviny Žilina a.s.

Papier +lepenka
Papier

23,31 
  5,55    

Zberné suroviny Žilina a.s.
Brantner Gemer s.r.o

Železo –ľahký kov   6,65 Zberné suroviny Žilina a.s.
Železo a oceľ 24,30 ŽP EKO QELET a.s. Martin 
Elektro odpad 12,73 Asekol s.r.o, Bratislava
Plasty a fólia      10,61 Zberné suroviny Žilina a.s.
Jedlé oleje a tuky   0,00 Brantner Gemer s.r.o

Spolu :                    157,16 ton

Jednotlivé druhy separovaného odpadu nám odvážajú na naše požiadanie vo veľkokapacitných 
kontajneroch. Pre porovnanie údajov prikladám tabuľku za rovnaké obdobie r. 2019.

Názov odpadu Odovzdané množstvo rok 2020
do 15. 06. 2021 v tonách

Odberateľ

Sklo 61,26 Brantner Gemer s.r.o..
Železo a oceľ.          43,54 ŽP EKO QELET a.s. Martin

Tetrapaky   3,12 Brantner Gemer s.r.o.

Papier 25,80 Brantner Gemer s.r.o 
 Železo –ľahký kov   5,53 Bramtner Gemer s.r.o
Jedlé oleje a tuky   0,18 Brantner Gemer s.r.o.. 
Elektro odpad 21,49 Asekols.r.o,Bratislava
Plasty a fólia      11,00 Brantner Gemer s.r.o..
Drevný odpad   7,04  Kronospan s.r.o,  Zvolen

Spolu:                        178,96 ton

Odvoz separovaného odpadu máme zabezpečený nasledovne:
tab. 1

   Ako sme už v Polomských novinkách avizovali, od 1.7.2021 zo 
zákona č. 79/2015 Z.z sú obce a mestá povinné zbierať BRKO 
( biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) minimálne raz za dva 
týždne. Iná možnosť je písomné prehlásenie obyvateľa domu, že 
sa sami o BRKO postarajú a nebudú vyžadovať jeho zber. Ďal-
šia možnosť je, že každá obývaná domácnosť ( trvalý pobyt) má 
kompostér, do ktorého si bude BRKO a iný bio odpad z dvorov 
a záhrad ukladať. Vieme, že žijeme na dedine, a že v mnohých 
domoch, alebo u susedov majú psa, mačku, alebo sliepky. Aj ta-
kýmto spôsobom sa zvyšky jedál dajú zužitkovať, ale je tu zákon, 
ktorý obce a mestá musia rešpektovať a dodržiavať.
Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie, že 
pôjdeme cestou domáceho kompostovania, a tým zabezpečíme 
občanom možnosť ukladať kuchynský odpad a zvyšky jedál do 
kompostéra. Pre túto možnosť sme sa rozhodli aj preto, že si ne-
vieme predstaviť zber kuchynského odpadu a manipuláciu sním 
každé dva týždne vo vedierkach s adekvátnym zápachom, najmä 
počas letného obdobia. 
   Záhradný kompostér po jednoduchej montáži je pripravený plne 
slúžiť domácnostiam pre spracovanie bio odpadu. Po dôkladnom 
kompostovaní bio masy zo záhrady, pokosenej trávy z dvora 
a kuchynského odpadu, po dodržaní všetkých zásad komposto-
vania, ktoré si môžete naštudovať z brožúrky ku každému kom-
postéru, získate kvalitný kompost, ktorý oceníte pri pestovaní 
kvetov, ovocia a zeleniny. Nie je to také náročné, ako sa zdá, tak 
s chuťou do toho.
   Občania, ktorí nemajú záujem o kompostér, môžu túto sku-
točnosť nahlásiť na úsek výstavby a služieb – 048/6193290, 
0904216339 a obec si kompostér vyzdvihne. Títo občania však 
musia podpísať prehlásenie, že sa o likvidáciu BRKO postarajú 
sami a nebudú požadovať jeho zber. 

Ing. Ján Lihan, starosta obce

   Obecné kompostovisko, ktoré sa nachádza pri čističke odpado-
vých vôd je v súčasnosti pripravené na plnú prevádzku. Plocha 
na privezenie biologického materiálu je upravená, vybetónovaná 
z dôvodu lepšej strojovej manipulácie s odpadom. Na komposto-
visko je možné priviezť konáre zo stromov, pokosenú trávu, 
seno z verejných priestranstiev, ovocie a zeleninu.
   Zo skúsenosti vieme, že občania sem vozia aj ma-
teriál, ktorý na kompostovisko absolútne nepatrí. Sú 
to tieto komodity: korene zo stromov, drevo s prie-
merom väčším ako 5 cm, dosky, drevené debničky, 
seno z poľnohospodárskej činnosti (balíky), železnič-
né podvaly, kamene, betón, plasty, igelit. Uvedené veci 
pri strojovom spracovávaní kompostu ničia mlecie nože a kazia 
techniku. Opravy sú zas a len zbytočné náklady pre nás všetkých.
   Aj z toho dôvodu sú na kompostovisku umiestnené kamery 
a v dohľadnom čase sa doplní aj fotopasca. Takýmto spôsobom 
bude možné nedisciplinovaných občanov odhaliť a postúpiť na 
priestupkové konanie na Okresný úrad v Brezne na odbor život-
ného prostredia.                                                                        D.Ď

   Obec ukončila distribúciu žltých kuka nádob a záhradných kom-
postérov do domácností. Uskutočnil sa už aj prvý zber separova-
ného odpadu. Už prvotné skúsenosti ukázali, že niektorí občania 
nerešpektujú pokyny na žltej kuka nádobe. V obsahu týchto kuka 
nádob sa nachádzal aj rôzny papierový odpad, papierové obrúsky 
a servítky, sklenené črepiny a iný odpad. Pre zrýchlenie zberu 
separovaného odpadu a spracovania plastov je nevyhnutné, 
aby občania do žltých kuka nádob dávali len to, čo tam pat-
rí. Inak toto separovanie stráca zmysel, ak je potrebné ešte 
následné vytriedenie odpadu pracovníkmi zberného dvora. 
Pracovníci zberného dvora nie sú ľudia z nejakej cudzej fir-
my. Sú to naši ľudia, zamestnanci obce, naši spoluobčania. 
Je asi ťažké si predstaviť, že by sme boli na ich mieste a mu-
seli byť sme sa prehŕňať v tom obrovskom množstve nevy-
triedeného odpadu, čo nie je ani estetické ani voňavé. Tak 
majme úctu k práci iných a vlastnou nedbanlivosťou alebo 
lenivosťou neprispievajme k nadpráci, ktorá mimochodom, 
stojí nemalé spoločné peniaze, ak netreba.
   Ak by ste chceli vidieť ako to na zbernom dvore po zbere vy-
zerá, nech sa páči, príďte sa pozrieť, možno tam nájdete aj svoj 
odpad.
   V prípade, že v žltej kuka nádobe bude aj iný odpad ako ten 
tam určený, obec si vyhradzuje právo takýto odpad nezobrať 
a kuka nádoba ostane plná.
Dúfame, že si občania na tento spôsob separácie zvyknú a po 
čase už bude zber bezproblémový.                                       VVS

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Nový spôsob zberu plastového odpadu
– žlté kuka nádoby

Obecné kompostovisko



Odišiel si nečakane. Dotĺklo srdce,
ktoré ešte chcelo žiť.
Už len slzy kropia tvoj hrob
a modlitba znie za teba tichučko.
Dňa 28. júla si pripomenieme tretie výročie 
úmrtia nášho drahého

Milana Vernárskeho
S láskou spomína manželka,
dcéra a vnuci Samko a Alex.

Chýbaš nám

+++

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
no brána spomienok zostane otvorená dokorán.
Hoci Ťa už niet, ocko medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 23. júla si pripomenieme nedožité 
70te narodeniny a 21. augusta smutné tre-
tie výročie úmrtia nášho milovaného

Jána Černáka
S bôľom v srdci spomína manželka, dcéra 
s manželom, syn s manželkou a vnúčatá

+++

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov
a spomienky nám ponechal.
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie čo sme v Tebe stratili.
Dňa 1. augusta si pripomenieme prvé výročie úmrtie na-
šej drahej

Márie Zubáľovej
S láskou spomína manžel, synovia Janík 
a Martinko, vnučka Terezka, sestra a brat 

s rodinami, kmotra Milka s rodinou, kmotra 
Margita s rodinou, švagriné s rodinami, 

švqagrovci, susedia, ostatná rodina
a známi.

SPOMÍNAME
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december 2020

Inzercia:Ľudové pranostiky na júl
A šport

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

a textilu 
Rušenie prevádzky

2.7.   už je pol roka tam!
3.7.   aj lipa už odkvitá
6.7.   ľanové pole kvitne
8.7.   časy veľkých hrmavíc
10.7. tu je čas na žatvu!
12.7. už sa deň kráti 
14.7. maliny na bánoch

   Tento rok je pre Centrum 
pre deti a rodiny v Polomke 
jubilejný hneď dvojnásobne. 
   Jedenásteho mája sme si 
pripomenuli 1. rok, ako sa 
jedna samostatná skupina 
s názvom „Včielky“ presťaho-
vala do zrekonštruovaného 
domu na Ulici SNP. Deti si tu 
na nový domov rýchlo zvyk-
li a cítia sa tu ako „doma“. 
Práce okolo domu ešte stále 
pokračujú a ešte je toho veľa, 
čo by sme chceli dobudovať.
   1. júla sme si zasa pri-
pomenuli 20. výročie, ako 
sa  Detský domov z Heľpy 
presťahoval do Polomky na 
Dimitrovovu ulicu. Za toto 
obdobie tu našlo svoje úto-
čisko množstvo detí, ktoré sa 
po dovŕšení plnoletosti rozišli 
do celého sveta aj za „veľkú 
mláku“. Radi sa sem po čase 
vracajú so spomienkami na 
svoje najkrajšie obdobie.
   Tieto dve výročia oslávi-
lo Centrum na Chate Vŕš-
ky v Závadke nad Hronom 

Narodení: 4
Prihlásení: 4
Odhlásení: 2
Zomretí:: 3

Počet obyvateľov k 30.06.2021- 2919

   V krásne slnečné ráno pred školou nedočkavo stáli slávnostne oblečení žiaci s kytič-
kami v rukách. Niektorí, hlavne tí mladší, v doprovode rodičov. Samotnému ukončeniu 
školského roka predchádzala rozlúčka so žiakmi 9.ročníka v spoločenskej miestnosti 
obecného úradu. Na školskom dvore sa po odznení hymny, predstavili prváci so svojim 
kultúrnym programom. Nasledoval príhovor pani riaditeľky, vyhodnotenie a odmeňova-
nie úspešných žiakov a tried. Na záver sa všetkým prihovorili zástupcovia 9. ročníka. 
Ich rozlúčková pieseň dala bodku za ich školskými rokmi strávenými na tejto škole. 
Prajeme im veľa úspechov do ďalších rokov štúdia!Ostaným žiakom krásne prázdniny 
a pedagógom príjemný oddych a načerpanie nových síl!

ZŠ Polomka

Dvojitá oslava v CDR Polomka
18.6.2021. Okrem detí, ktoré 
bývajú v Polomke, tu prišli aj 
deti z profi rodín. Bol to pek-
ný deň, kde sme mali pre 
deti pripravené množstvo 
aktivít ako cesta náučným 
chodníkom, jazda na koni, 
opekačka, hry v bazéne, bi-
cyklovanie v areáli, loptové 
hry. Zamestnanci chaty nám 
potom pripravili chutnú pizzu. 
Prežili sme spolu príjemný 
deň, ktorý sme si všetci po 

uvoľnení opatrení dokonale 
vychutnali.
   Za organizáciu tohto dňa  
v mene všetkých detí  a za-
mestnancov ďakujeme od-
bornému tímu CDR, vycho-
vávateľom, zamestnancom 
Chaty Vŕšky a našej pani 
riaditeľke, ktorá toto všetko 
zastrešovala.

Mgr. Mária Ďuricová,
CDR Polomka

Ukončenie školského roka
v základnej škole

17.7. práce v pote tváre 
21.7. už aj ovos žltne
24.7. práca okolo konopí 
25.7. nový zemiak na stole 
26.7. bača je na holiach
30.7. chlapi z kosby doma
31.7. mlynári majú pilno

Zázvorová limonáda
s citrónovou šťavou

2 cl zázvorový sirup, 3 ČL šťa-
va z citróna, 2 dl voda.
   Do pohára dáme zázvorový 
sirup alebo najemno postrúha-
ný zázvor a šťavu z citróna.
Dolejeme vodu a zamiešame. 
Dáme vychladiť.

Letný lahodný nápoj
1 dl grepová šťava, 1 dl poma-
rančová šťava, 1/2 dl citrónový 
sirup, ľad, tonic
   Prísady, okrem tonicu zamie-
šame vo vysokom pohári. Roz-
delíme do pohárov, pridáme 
ľad a doplníme tonicom.

Studený šumivý čaj
2 dl studený čaj, 1 PL rum – ne-

Domáce nápoje na horúce dni
Leto sa tento rok pochlapilo a pripravilo nám pekelné horúce 
dni. Ešte nie všetkým letným dňom koniec a tak isto padnú 
vhod tipy na vynikajúce letné osvieženie.

musí byť, 1/2 ks citrón (šťava), 
1 dl sódovka, podľa chuti ľad
   Prísady spolu zamiešame a 
prelejeme do pohára. Pridáme 
ľad.

Ľadová káva s penou
200 ml mlieko, 800 ml silná vy-
chladnutá káva, 4 ks kopčeky 
vanilkovej zmrzliny, 12 ks ľado-
vé kocky
   Studené mlieko dobre za-
peníme pomocou metličky, či 
ručného peniča. Studenú kávu 
pomixujeme s ľadom, dáme 
do vysokého pohára. Vložíme 
kopček zmrzliny alebo nanu-
kovej torty, zalejeme mliekovou 
penou a podávame. Kto má rád 
sladkú kávu, môže si pridať cu-
kor, ale inak zmrzlina je sladká.
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Z Valachov valasi
(pokračovanie príbehu)

   V poslednom čase sa príro-
da akosi často mení, raz sú na 
oblohe tmavé mraky vytvára-
júce bizarné obrazce veštiace 
nepredvídané udalosti, inoke-
dy obloha pripomína ohnivé 
plávajúce lode vyvolávajúce u 
biedneho ľudu akúsi stiesnenú 
predtuchu.
   - V tomto zložitom čase 
ANNO DOMINI 1444 urodzený 
moravský pán Ján Jiskra tiež 
patril k tým siedmim kapitánom 
Uhorska, ale aj gróf Ján Huňady 
patril k tým siedmim kapitánom 
Uhorska a bol to práve on, kto-
rý presvedčil kráľa, aby Jiskru 
zbavil všetkých postov v Uhor-
sku. Tak sa Huňady stal sám 
ANNO DOMINI 1446 miestodr-
žiteľom.
   Súperenie v Uhorsku medzi 
Hunyadim a Jiskrom trvalo se-
dem rokov. Keď bol Jiskra zba-
vený majetkov, odišiel z Uhor-
ska, ale jeho žoldnierke vojsko 
zostalo v Uhorsku a vojsku ostali 
hrady a mestá, ktoré ovládlo ešte 
v Jiskrových službách. Jiskrove 
bývalé jednotky sa postupne za-
čali pridávať k bratríkom, ktorým 
už v tej dobe velil Jiskrov bývalý 
kapitán PetrAksamit z Kosova. 
Okolo ANNO DOMINI 1450 sa 
na hrade Muráň usadili bratríci 
– ukončil svoj monológ múdry 
skúsený už práve nie najmladší 
Toše v spoločnosti bratov i rodi-

   Vďační veriaci mu v rozlúčkových prejavoch vyjadrili vďačnosť 
i kresťanskú lásku za jeho obsiahlu obetavú činnosť i lásku Ježi-
šovho srdca, v ktorej sa mnohokrát nachádzali.
   Milým prekvapením pre duchovného otca bol úprimný čistý 
príhovor vďačnosti malého Filipka Schwarzbachera a za farnosť, 
spevokol i obec sa rozlúčkovým príhovorom k duchovnému otco-
vi plným vďaky, ocenenia i prianím ducha osvietenia na novom 
poste v jeho duchovnej i právnickej činnosti na biskupskom úra-
de prihovorila Mgr. Mária Oceľová.
   Kyticu vďaky s poetickým vyjadrením v našom tradičnom kroji 
spolu v kroji odetom pánom Jozefom Frgelcom odovzdala du-
chovnému otcovi Mgr. Mária Pohančaníková.
   V utorok 29. júna na rannej svätej omši u veriacich nebolo 
suchého oka pri konečnej rozlúčke s duchovným otcom IC LIC 
Michalom Jenčom. 
   Všetci sme ho i jeho matku odovzdali pod ochranu nášho Pána 
a do náručia pokoja matky diecézy Rožňavskej Panny Márie 
a patróna Rožňavskej diecézy, SV. Jána Nepomuckého.
   V deň Petra a Pavla na večernej svätej omši sme privítali nové-
ho pána farára, duchovného otca Stanislava Lipku, kedy sa opäť 
prejavil ako mladučký básnik Filipko Schwarzbacher srdečným 
príhovorom k novému duchovnému otcovi i Silvia Vorčáková tiež 
odetá v našom kroji vyjadrila privítanie úprimnou srdečnou ve-
tou, za dospelých duchovného otca pozdravila krojovaná dvojica 
pani Hanka Turčinová a pán Jozef Frgelec.
   Keďže sa do uší veriacich dostala zvesť, že náš duchovný 
otec celé roky pôsobil ako kňaz vo vojenských misiách i v Tren-
číne ako kňaz v armáde, čakali sme na prvý kontakt kňaza s ve-
riacimi, no on už prvými úvodnými vetami a príhovorom k nám 
príjemne zapôsobil na prítomných a na našich vážnych tvárach 
vyvolal úsmev sympatie a porozumenia.
   Tak je prirodzené, že sme ho prijali s láskou a prajeme si, aby 
nás aj on podobne prijal do svojho kňazského srdca a denno-
denne sa modlíme zaňho, aby sa v našom farskom spoločenstve 
ako i v obci cítil ako v rodine, aby tu našiel druhý domov, aby na-
ďalej napĺňal poslanie spásy univerzálneho rozsahu pri hlásaní 
evanjelia i v našej obci. Nech mu pri tom pomáha Svätá Božia 
Trojica, ale i my všetci veriaci i občania a tiež oceňujeme, že 
s úctou prejavil záujem o náš miestny kroj, v ktorom sa v nedeľu 
na počesť pána farára Lipku z vďačnosti a tiež patričnej úcty 
k nemu prezentovali naše seniorky, niektoré speváčky, jeden 
mladučký mládenček a jeden dospelý muž. Duchovný otec im 
za túto prezentáciu vyjadril vďaku a i sám bol oblečený v pláten-
nom rúchu vyšívanom polomskou krížikovou technikou zručnými 
rukami našich žien.                                               Mária Oceľová

   Stredoslovenské osvetové 
stredisko v Banskej Bystrici 
usporiadalo 12. ročník inšpi-
ratívneho folklórneho festiva-
lu pod názvom Haravara, kto-
rý sa konal na nádvorí SOS 
od 24.6. - 27.6. 2021.
   V týchto dňoch sa postup-
ne vystriedali - Banda, Trnki, 
Martina a Viktor Ťaskovci, 
mládežnícke folklórne súbo-
ry, a nedeľný program pod 
názvom Hravá vrava patril 
deťom. Deti sa pred 
obedom zúčastnili 
workshopu s Mi-
lošom Bobáňom. 
Nacvičené spo-
ločné číslo potom 
predviedli v závere 
programu. Malú pre-
stávku sme využili 
na prechádzku mes-
tom, vyskúšali sme 
na námestí novú a 
hlavne dosť vysokú 
drevenú stoličku, 
vyliezť na ňu vôbec 
nebolo jednoduché. 
Stihli sme ísť obzrieť 
tanky aj sa tradične 
pofotiť a už nás ča-
kalo po dlhej koro-
novej odmlke naše 
prvé vystúpenie. S 

Lúčenie a vítanie
Dňa 27. júna 2021 sa naše farské spoločenstvo 
i obec po II. svätej omši rozlúčili s duchovným ot-
com IC LIC Michalom Jenčom, ktorý pôsobil v našej 
farnosti desať rokov i desať mesiacov.

ny žijúcej na salaši.
  Od Ioannisovho pohrebu nad 
salašom zaľahol súmrak smút-
ku. Tu je jeho dielo, tu sú jeho 
myšlienky i schopnosti žijúce v 
jeho najbližších, tu v nich zo-
stala jeho láska, tu ich naďalej 
vedie jeho múdry duch.
   Skončila sa Ioannisova hrani-
ca života, no neskončila sa hra-
nica jednej veľkej ľudskej lásky.
   Vihelmína dennodenne na-
vštevuje hrob a poľné kvietky 
zasadené jej upracovanou už 
zvráskavenou rukou, denno-
denne polievané prúdmi sĺz 
z jej ešte stále nezábudkových 
očí, akoby jej dávali svojou 
nádhernou vegetáciou odpo-
veď odtiaľ od Ioannisa za jej 
starostlivosť a nehynúcu lás-
ku, ktorá je už mnohonásobná 
v synoch, dcérach, vnúčatách i 
pravnúčatách. Ona, hrdá žena 
hôr, sa nepoddáva napriek veľ-
kému žiaľu, smútku, ale vždy je 
pevnou oporou rodiny ako múd-
ra gazdiná, matka, stará matka 
i pramatka, ktorá odovzdala 
svojmu rodu okrem práce, sta-
rostlivosti, lásky, gramotnosť i 
civilizovanosť.
    Bratia i valasi si jednoznačne 
zvolili za baču Tošeho, ktorému 
vyjadrili plnú dôveru pri spravo-
vaní salaša.
   Každé ráno vyjde slnko, aby 
sa po dlhom dni úpornej práce 

zotmelo a v lete po kratšom 
nočnom odpočinku príde opäť 
nový deň a život ide ďalej a 
človek musí bojovať o svoje ži-
vobytie, no predsa sa sem-tam 
utrúsi i nejaká reč o Muráni, 
veď, čo sa tam deje, to tu ešte 
nebolo.
   A ktože sú to tí bratríci? – pýta 
sa Sergiu. – Á, to sú vraj vojen-
ské skupiny bývalých českých 
husitov, stúpencov Jána Husa, 
toho, čo bol v Kostnici ANNO 
DOMINI 1415 v júli upálený za 
svoje učenie ako kacír, ale títo 
bratríci sa omnoho odklonili od 
učenia majstra Jána Husa a nie 
sú takí spravodliví, akými sa 
robia. Oni opevnili hrad Muráň, 
ktorý sa stal ich zhromaždis-
kom. Predtým vyrabovali kláš-
tory pri Lechnici, Letanovciach, 
v Jasove, Novom Meste nad 
Váhom, prepadávali obchod-
né karavány, zbíjali mešťanov 
i poddaných, vypaľovali mestá 
i dediny. V čase feudálneho 
neporiadku nebolo možné proti 
nim účinne zasiahnuť, lebo sa 
stávalo, že proti sebe bojujúce 
strany využívali ich pomoc.- vy-
svetľuje Dimitrios.
   Nuž či je tak, alebo onak, zdá 
sa, že okolo nás bude horúco a 
musíme oprášiť  nielen valašky, 
ale i všetky zbrane, s ktorými 
nás učil narábať náš dobrý, 
predvídavý a milovaný otec. 
Pán Boh mu daj večnú slávu.- 
poznamenal Alex a salašom 
zahrmela veta slávy i vďaky: - 
Pokoj a chvála jeho duši!-

M. Oceľová

Hara
vara

deťmi z Matičiarika, Prvosien-
ky, Radosti, Drienky, Zorničky, 
Hučavy, Bobáňovcov a našej 
hudobnej úderky z DFS Bre-

zinky sme na javisku vytvorili 
naozaj Hravú vravu modero-
vanú Petrom Cítenyim. 
   Diváci, hoci v menšom počte 
si to užili a my tiež. Ďakujeme 
deťom za pekné účinkovanie 
a spoločne si zaželajme, aby 
sme mohli pokračovať ďalej. 
Je asi pravda, že to všetko 
chýba najmä divákom, ale aj 
účinkujúcim. Držme si palce, 
nech je všetko ako predtým.

M.Pisárová


