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Divinové
hody
Reštaurácia Bučnik
Od 1. 11. do 30. 11. 2021
Personál Reštaurácie Bučnik pre Vás pripravil
pokušenie vo forme Divinových špecialít.

Celý mesiac november budeme pre Vás pripravovať výnimočný gurmánsky
zážitok. Pochutiť si môžete počas celého týždňa od 12.00 do 16.00 hod. Cez
víkend od 10.00 do 18.00 hod. v reštaurácii Bučnik na terase, alebo v pohodlí
domova, kde Vám naše špeciality dovezieme.

Predjedlo:
50g. Jelenia paštéta s brusnicami, polomský chlebík
Polievka:
0,33l Bažantí vývar s celestínskými rezancami a zeleninou
Hlavné jedlo:
150g Jelenie stehno
s brusnicovou omáčkou zemiakové dukáty
150g Danielí guláš, maslové halušky
150g Pečené králičie stehná,
šťuchané zemiaky so slaninou a cibuľou

1,30€
2,50€
9,90€
8,50€
7,90€

Tešíme sa na Vás a prajeme dobrú chuť!

0910 954 639

Špeciality Divinových hodov sa budú podávať spôsobom,
aký bude možný podľa aktuálnej pandemickej situácie.
Informácie získate na uvedenom telefónnom čísle.

Svetlonos na Bučniku
Seniori recitujú
Pani jeseň v MŠ
Parkovanie na miest.
komunikáciách

11
Našim seniorom
Oveľa viac ako inokedy si
pripomíname, čo naši rodičia,
ale aj starí rodičia urobili počas
svojho života pre nás, naše
deti pre rodinu, spoločenstvo
či obec. Čo pre nás znamenajú. Sme svedkami rýchleho
rastu počtu starých ľudí. Znamená to, že čoraz viac občanov vstupuje do veku, kedy
častejšie potrebujú pomoc a
starostlivosť blízkych rodinných príslušníkov, obce či štátu. Prognostici tvrdia, že tento
trend bude pokračovať. Rodí
sa čoraz menej detí, ľudský
vek sa predlžuje. Dnešný sedemdesiatnik je podstatne vitálnejší ako ten pred dvadsiatimi rokmi a o ďalšie desaťročie
budeme o skok vpredu.
Staroba neznamená koniec
životnej aktivity, môže byť
prospešná aj pre široké okolie. Život treba prežiť aktívne
a produktívne, ak to človeku
dovoľuje zdravotný stav, mal
by tak urobiť. Nástup do dô-

Pavel Koyš

Čo vidia starí ľudia
Pokojne sedia na návrší času,
na ktoré ich vyniesli žilovaté nohy,
unaveným zrakom hľadia do minulosti..
V pestrých farbách vidia svoju mladosť,
opäť si sadajú na jej kolotoč,
lopotia na chlebík, ukladajú korunku ku korunke,
odháňajú deťom horúčku,
od seba duchov pochabosti,
ktorých jednoduchý človek nikdy nemal rád.
Starí ľudia cítia svoju mladosť strapatú
ako čerstvú vôňu mäkkého medovníka
v tvrdých rokoch, keď mana a radosť
nepadali z neba, ani z inej milosti.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 21.10.2021 o 17,00 hodine sa v zasadacej miesttrole a výsledku kontroly.
nosti obecného úradu konalo zasadnutie obecného
Riaditeľky škôl na území
zastupiteľstva. Ospravedlnili sa poslanci Erik Mi- obce predložili a od prezentovali správy o výsledkoch chodku vôbec nemusí byť jednoducho všade. Kto sa nachalec a doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
Starosta obce predložil
na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva. Keďže poslanci
nemali k programu žiadne
pripomienky, bol všetkými
hlasmi schválený.
Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ing.
Marian Jagerčík, Mgr. Ivana
Šandorová, Mgr. František
Hereta. K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová
komisia bola jednomyseľne
zvolená. Vedením zápisnice

z rokovania poveril Janku
Hebeňovú a Dianu Ďurčenkovú. Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania
navrholDušana Mušku a Ing.
Jána Fuseka.
Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
predložil hlavný kontrolór Roman Kohút. Poslanci zobrali
na vedomie správu o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
s tým, že uznesenia č. 153
a 154 sú splnené a zároveň
žiadali doplniť správu o kon-

Kontrolovaný zber TKO
Z dôvodu neustáleho nárastu množstva tuhého komunálneho odpadu a stagnácie triedenia odpadu v našej obci, sme boli
nútení pristúpiť ku kontrole obsahu kuka nádob našich občanov. Od najbližšieho zberu TKO t.j 22.11.2021 bude zriadená
komisia, ktorá v deň zberu vyžrebuje niekoľko čísiel domov
na jednotlivých uliciach a ráno pred samotným zberom pôjde skontrolovať obsah kuka nádob, či sa v nej nenachádzajú
komodity, ktoré je možno separovať. Zvyšovaním množstva
odpadu uloženého na skládke a poklesu vyseparovaného odpadu sa dostávame v tabuľke pre výpočet poplatku za zvoz
a likvidáciu na horšie miesto s horším koeficientom, čo má za
následok zvyšovanie výšky poplatku. Už aj od 1.1.2022 sme
nútení tento poplatok zvýšiť.
-úsek VVS

výchovno-vzdelávacieho procesu na jednotlivých školách,
ktorú obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie.
Správu o nelegálnych
skládkach odpadu, likvidácii
a zbere TKO predložila pani
Piliarová. Skonštatovala, že
napriek zvýšenej frekvenciu
zberu TKO sa skládky stále
tvoria, a nastolil sa aj problém
s neplatičmi za TKO a diskutovalo sa aj o potrebe zvýšiť
tento poplatok.
Poslanci prerokovali aj plán
zimnej údržba miestnych
komunikácií, ktorý obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Starosta obce informoval poslancov o príprave
na lyžiarsku sezónu v tom
zmysle, že sa objednala
elektrická energia 135 kW
na odskúšanie zariadenia.
Zasnežovať by sa malo iba
v decembri. Nedá sa stanoviť
ani cena lístkov. Všetko bude
záležať od počasia a covidovej situácie. Pripravení sme,
ale v novembri určite nebudeme zasnežovať. Bude sa
(Dokonč. na str. 3)

koncom životnej aktivity. Je
obdivuhodné, že naše babičky
a deduškovia študujú, chodia
na výlety, do kina, do divadla,
do prírody. Dôchodkový vek je
ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy
o kultúru, o ľudí. Vedia sa vzájomne podporiť, poradiť. Jeseň
života možno prežiť príjemne
– len nech slúži zdravie.
Na prejav úcty nestačí len
1. október
„Medzinárodný
deň seniorov“ a následne celý
október - ako „Mesiac úcty k
starším“, kedy si pripomíname
zásluhy starších spoluobčanov
o náš dnešok, ale úctu chceme prejavovať počas celého
roka v rodine, na pracovisku,
v dopravných prostriedkoch,

učí vážiť si šediny, nemusí sa
báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas,
vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas
októbra. Preukážme im našu
úctu.
Nakoľko nám súčasná pandemická situácia nedovolila
zorganizovať tradičné posedenie so seniormi ako bývalo
dobrým zvykom, neznamená
to však, že sme na našich
seniorov zabudli. Všetkým občanom nad 75 rokov sme pripravili malý, voňavý, sladučký
a zdraviu prospešný darček.
Venujeme ho s úctou a so
želaním všetkého dobrého do
ďalších rokov života.
Ing. Ján Lihan,
starosta obce

Poďakovanie
Z úprimného srdca ďakujem MUDr. Janke Harvankovej rod. Kánovej za rýchlu zdravotnú pomoc, obetavosť a ľudský prístup ku všetkým, ktorí potrebujú
pomoc. Takisto vyslovujem srdečné ďakujem MUDr.
Vladimírovi Oceľovi za vysoko odbornú starostlivosť
o pacientov a ochotu.
M.M
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SPOMÍNAME
Zaplakali naše oči, zaplakali bôlom,
keď sme našim rodičom dávali posledné zbohom.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 27.11.2021 uplynie 15 smutných rokov od
úmrtia nášho milého otca
Jozefa Predajňu
a dňa 14.12. 2021 uplynie 20 rokov od úmrtia našej
drahej mamy
Magdalény Predajňovej
S láskou a úctou spomína syn Peter s rodinou.
§§§
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju,
čo s vďakou dnes Ti môžem dať ...
Hrsť krásnych kvetov na pozdrav
a potom už len spomínať.
Dňa 18. novembra si pripomenieme nedožité
osemdesiate štvrté narodeniny mojej mamy,
starej a prastarej mamy
Emílie Šandorovej
S láskou spomína dcéra Janka s rodinou a ostatná rodina.
§§§
Dňa 9. októbra uplynulo už 10 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec
Ladislav Onisko
a zároveň 11. novembra uplynulo 12
rokov, čo stíchlo srdiečko našej milovanej mamy
Emílie Oniskovej
Kto ste ich poznali, venujte im spomienku a tichú modlitbu.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry
Erika a Ingrid s rodinami, rodina Buvalová.
§§§
Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôžeme vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať mama, otec zbohom.
Dňa 8. novembra uplynulo desať smutných rokov,
ako nás navždy opustila naša milovaná
Emília Šandorová
a 17. januára 2022 si pripomenieme prvé výročie
úmrtia nášho drahého
Jozefa Šandora
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna a Božena s rodinami, syn Jozef s rodinou a brat Štefan
s rodinou.
§§§
Milovali sme ich a oni milovali nás.
Tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Už ich neprebudí slnko ani nový deň,
na polomskom cintoríne snívajú svoj večný sen.
Dňa 16. novembra uplynulo päť rokov od smrti
a 12. novembra sme pripomenuli nedožité 85te
narodeniny našej drahej mamy
Emílie Liptákovej
Dňa 3. decembra si pripomenieme nedožitých
92 rokov a 20. januára 2021 ôsme výročie úmrtia
nášho drahého otca
Františka Liptáka
S bolesťou v srdci spomínajú dcéry Vierka a Naťka
§§§
Chorobou unavený tíško si zaspal,
Zanechal si všetkých, ktorých si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok sa za teba modlíme.
Neúprosný osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 10. novembra uplynuli smutné tri roky, ako nás navždy opustil
náš milovaný
Ján Kaštankin
S vďakou a láskou spomína mama, manželka Daniela, dcéra Alena s rodinou, syn Martin s rodinou,
dcéra Zuzana s rodinou, sestra s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
§§§
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SPOMÍNAME
Nečakane ste odišli z nášho života,
my ostali sme sami,
no naveky budete v srdciach tých, čo vás milovali.
Už vám nepodáme ruku, nepovieme vinš,
len k hrobu s kvetmi a sviečkou môžeme prísť.
Dňa 25. októbra sme si pripomenuli prvé výročie
úmrtia našej drahej mamy
Márie Kohútovej
a 11. decembra uplynie 22 rokov od smrti nášho
drahého otca
Jána Kohúta
S nehynúcou vďakou a láskou spomína syn Anton
s rodinou, syn František s rodinou a dcéra Jana
s rodinou.
§§§
Na kraji lesa anjel stál a ten anjel v očiach slzy mal.
Vedel, že berie toho, ktorého každý miloval.
Dobrého, milého a drahého človeka nám navždy vzal
a v našich srdciach hlboký žiaľ zanechal.
Odišiel od nás ako tichý sen, nestihol povedať:
Zbohom, ja už viac neprídem.
Dňa 23. novembra si pripomenieme smutné prvé
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starkého a zaťa
Cyrila Horvátha
S bolesťou v srdci spomína manželka, syn Martin s manželkou Paťkou, vnúčatá Linduška, Miško, rebeka, svokra,
švagrovci s rodinami, kmotrovci a krstné deti, svatkovci, ostatná
blízka rodina, susedovci a známy.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Svetlonos na Bučniku
Nedeľa 31. októbra bola
v predvečer Sviatku všetkých
svätých sviatkom, ktorý je vo
svete známy ako Halloween. V
našich končinách je dosť rozporuplný. Veriaci sa od neho
dištancujú, ľudia vyznávajúci
naše tradície ho odmietajú ako
americký sviatok, navyše príliš
komerčný. Skutočnosť je však
trochu iná. Aj naši európski
predkovia verili, že tento večer má magickú a strašidelnú

a odháňalo strigy či démonov.
Svetlonos bol podľa legendy
taký zlý, že keď zomrel, vyvrhlo
ho aj samo peklo, ale diabol mu
dal na cestu žeravé uhlíky. A on
si ich dal do vydlabanej repy.
U nás sa hovorilo, že Svetlonosom sa po smrti stane každý, kto ukradol omšové víno,
kostolnú sviečku, či peniaze
zo zvončeka. A tiež deti, ktoré
zomreli nepokrstené. A títo potom svojím svetlom lákajú po-

moc, pretože vtedy mohli duše
zosnulých na jednu noc opustiť
záhrobie a prísť medzi živých.
Repu či zemiak a neskôr tekvice vyrezávali už naši predkovia a nazývali ich svetlonos.
S vyrezávaním sa začínalo už
okolo 20. – 25. októbra a tekvice vydržali akurát do Sviatku
všetkých svätých.
Takéto vyrezávané svietiace
tekvice by sme našli pred ich
domami aj pred 100 až 150
rokmi. Skrášľovali si nimi interiéry aj exteriéry, hoci nemali
také rôznorodé tvary ako tie
dnešné. Išlo o to, aby svetlo
sviečky cez tekvicu presvitalo

cestných do močiarov alebo ku
skalnatému zrázu. Preto si ľudia robili vlastných svetlonosov,
aby im ukazovali cestu domov
v období, keď sa skoro stmieva. Aj u nás v Polomke deti
v materskej škole, v základnej
škole, ale aj doma s rodičmi
počas prázdnin vyrezávajú tekvice a tak spolu trávia príjemný
čas. Tieto tekvičky im svietia pri
domoch. Personál reštaurácie
Bučnik sa rozhodol výsledok
tejto práce trochu odmeniť
a pripravil súťaž o najkrajšieho
svetlonosa na Bučniku. Svojich
svetlonosov mohli autori nosiť
od 25.októbra do soboty 30.

Inzercia:
n Prevádzka A-šport (OD
Jednota) Brezno je zrušená.
Tovar možno objednať na:
www.sportnakup.sk
mobil: 0911409125   
Predáme zariadenie do predajne s textilom a obuvou.
...
n Vezmem do prenájmu poľnohospodársku pôdu. Cena
33€/ha. Tel: 0910 975 941
...
n Kúpim pozemok alebo časť
záhrady s rozlohou 400 – 750
m2. Peniaze ihneď na ruku.
Tel: 0915347824, mail: aquahron@gmail.com

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
október 2021
Narodení: 2
Prihlásení: 5
Odhlásení: 7
Zomretí: 8
Počet obyvateľov
k 31.10.2021- 2890
októbra. Každý svetlonos dostal súťažné číslo. Každý autor
dostal za svojho svetlonosa
odmenu vo forme knihy Polomka 2020, hrnček Polomka a
magnetku. V sobotu večer bolo
okolie reštaurácie skrášlené 22
svetlonosmi. Svetlonosovia boli
priam majstrovskými dielami,
boli strašidelní, mali sme mačku, mali podobu ľudí. Nečakali
sme takú hojnú účasť, ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli
zúčastniť sa súťaže. V nedeľu
od rána prichádzali porotcovia.
Porotcom sa mohol stať každý,
kto mal záujem, obetoval svoj
čas a prišiel k nám na Bučnik.
Cez výdajné okienko reštaurácie Bučnik si zobral hlasovací lístok, pozrel si súťažných
svetlonosov a zahlasoval. Ako
vďaku za hlasovanie dostal
každý sladkú odmenu. Nakoniec sa našlo cez 100 porotcov.
Najviac hlasov získal svetlonos
s číslom 7, jeho autorkou bola
Viktória Brenkusová, ktorá získala za svoju prácu celodenný
skipas. Druhé miesto obsadil
svetlonos č. 2, toto boli dvaja
svetlonosovia, úplne iní ako
ostatní, boli to totiž tváre dedka a jeho vnučky. Autorom bol
Kovačik Juraj, ktorý získal 20%
zľavu na divinové hody. Tretie
miesto obsadil svetlonos č.10,
jeho autori rodina Škodáčková,
získala pohár medu. Táto akcia
mala svoj úspech aj na facebooku, kde sa tiež mohli ľudia
aspoň pomocou sociálnej siete
zapojiť do hlasovania, keď nemali možnosť prísť osobne.
Ďakujeme všetkých, ktorí
sa do svetlonosa na Bučniku
zapojili, dúfame, že si to o rok
zopakujeme aj trocha širším
programom.
Ivana Tokárová
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Helena Koštiaková

Jeseň života
Tak ako je jeseň krásna svojimi farbami,
taká je krásna aj jeseň života.
Vlasy biele, ktoré sa v lúčoch slnka lesknú ako striebro,
vrásky na tvári, ktoré skrývajú trápenia a žiale,
ruky položené v lone unavené od celoživotnej práce,
nohy, ktoré sú čoraz ťažšie a často sa potknú aj na ničom,
To je jeseň života, pred ktorou sa treba hlboko pokloniť
a prosiť, aby teraz ani potom nebol nikto sám,
aby každému sa dostalo najkrajšie slovko ďakujem,
sme tu pre Teba, ľúbime Ťa.

Seniori recitujú
Horehronská obec Polomka 13.10.2021 vo veľkej zasadačke obecného úradu privítala seniorov – recitátorov na
V. ročníku okresnej prehliadky v prednese, poézie, prózy
a vlastnej tvorby, ktorú pre nich pripravila ZO JDS Polomka
s predsedníčkou pani Vierou Kánovou, v spolupráci s OO
JDS v Brezne a pod záštitou starostu obce Polomka.
Okresnú prehliadku otvorila
kultúrna referentka pani Diana Ďurčenková, ktorá v mene
starostu obce Polomka, ako aj
v mene svojom vyslovila veľké poďakovanie, že zavítali do
ich obce a zároveň im zaželala
krásne chvíle a príjemný zážitok z prehliadky.
Predseda OO JDS v Brezne
Michal Frančák na úvod svojho

vyjadrenie pocitu, emócie a
vzťahu.
Po slávnostných príhovoroch
sa slova ujalo jedenásť prednášajúcich recitátorov – seniorov.
Ako prvá sa predstavila recitátorka pani Mária Čižmárová
– ZO JDS Nemecká, niekoľko
násobná víťazka predchádzajúcich ročníkov. Po jej krásnom
vystúpení prichádza na rad naj-

1. rad vpravo: M. Čižmárová, H. Koštiaková, R. Fortiaková, E.
Survíková. 2. rad vľavo: V. Huňová, M. Libičová, L. Weberová,
A. Zaťko, K. Tomčíková, A. Ďurčenková, J. Hrušková

príhovoru odovzdal recitátorom
pozdrav od pani Ingrid Poliakovej, ktorá všetkým účastníkom prehliadky poézie, prózy
a vlastnej tvorby popriala, aby
s dňom 13. október 2021sa
spájala len krása slova, pretože slovo je prejavom myšlienky,

starší recitátor, 82 ročný pán
Anton Zaťko – MsO Brezno. V
jeho prednese bolo cítiť veľkú
radosť a hrdosť, že nás môže
duchovne obohatiť a vyjadriť
svoje pocity slovom, ktoré oddávna bolo nielen prostriedkom
komunikácie, ale aj spôsobom

kultivovania,
skrášľovania,
zjemňovania a spríjemňovania
medziľudských vzťahov, ukázal
nám, že aj v jeho veku môže
byť stále užitočný.
Postupne sa striedali prednesy našich recitátorov, kde
každý z nich bol jedinečný,
neopakovateľný a svedčil o
ich bohatých interpretačných
skúsenostiach, udivoval obsahovým posolstvom, kvalitou
pamäte a spisovnou rečovou
kultúrou.
Recitátorka pani Lea Weberová – MsO Brezno svoju vlastnú
tvorbu tak, ako narábala so slovami povýšila na umenie. Cieľ
V. ročníka okresnej prehliadky
naši recitátori splnili.
Vytvorili priestor pre vzájomnú prezentáciu umeleckého
prednesu, vhodný výber, tvorivosť a osobný prístup recitátora, originalitu a kultivovanosť
rečového prejavu. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej rodinnej atmosfére. Aj keď nešlo
o súťažné podujatie, prednes
hodnotila štvorčlenná porota,
ktorá sa rozhodla udeliť prvé,
druhé a tretie miesto, ale víťazmi sa stali všetci zúčastnení.
Seniori, ktorí recitovali si okrem
diplomu a kvetinového darčeka
odniesli aj zaslúžený potlesk
prítomných hostí.
Predseda poroty Ján Dianiš
na záver pozitívne zhodnotil
celý priebeh prehliadky, úprimne sa poďakoval všetkým seniorom – recitátorom za mnohostranný kultúrny zážitok a
V. ročník okresnej prehliadky
v prednese, poézie, prózy
a vlastnej tvorby ukončil.
Viera Sedláková

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
robiť skúška diel a ratraku. Či budeme mať
zájazdy a ubytovaných, to teraz nevieme povedať.
Starosta obce predložil návrh na zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením a to z dôvodu, že rekonštrukcia materskej školy sa
tohto roku nebude robiť, a preto sa finančné
prostriedky vo výške 60 000,- € presunú na
prestavbu papiernictva. Cena stavebného
materiálu išla hore, ale niečo už máme nakúpené. Obecné zastupiteľstvo schválilo toto
rozpočtové opatrenie č. 6/2021. Ďalej informoval poslancov, že firma Packeta Slovakia
s.r.o. Bratislava si podala žiadosť o nájom pozemku o výmere 0,68 m2 pred Bumbarasom

na účely umiestnenia Z-Boxu na dobu neurčitú. Nájom by bol 1,-€/rok za celú dobu trvania
nájomného vzťahu. Nájomca by plochu užíval
na účely umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, ktoré nájomca
ako podnikateľ v oblasti prepravných služieb
ponúka. Poslanci uvedenú žiadosť schválili.
V diskusii sa poslanci venovali problémom
občanov na Jánošíkovej ulici, ktoré im spôsobujú prívalové dažde. Starosta obce Ing.
Ján Lihan poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
D.Ď

STRANA 3

Pani Jeseň v MŠ

„Jeseň“ je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich
plodov, ale aj zmien počasia. Záhrady a príroda, o ktoré
sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydali svoje
bohatstvo.
Aj tento rok nám jeseň ešte ne a vznášali sa v povetrí ako
na chvíľu požičiavala slnieč- vtáci. Deti neúnavne behali a
ko a farbami písala na listy sem tam sa aj domotali. Bol
odkazy o tom, že už bude to deň plný zážitkov a smiechu.
chladnejšie a chladnejšie.
Vrcholom jesene je jesenAj deti v našej materskej
škole si naplno vychutnávali ná slávnosť, ktorú sme trávili
slnečné lúče počas pobytu pri vyrezávaní svetlonosov,
vonku. Vzdelávacie aktivity ktoré nám potom zdobili naše

boli zaujímavé a obohacujúce pohybovými hrami, piesňami a básňami, ktoré deti
prezentovali na našej internetovej stránke. Naše jesenné
nálady a poznatky o jeseni
sme pretavili do krásnych
výtvarných prác, ktoré sme
spolu vyrábali zaujímavými
technikami a bohato zdobili
náš interiér.
Veľkou a nezabudnuteľnou
radosťou detí bolo púšťanie
šarkanov. Šarkany boli krás-

výstavky plodov. Zručnosť
a praktická tvorivosť pri zhotovovaní tekvičiek bola plná
detskej fantázie. Pri tejto príležitosti sme nezabudli ani na
našich starých rodičov, pre
ktorých sme si pripravili prekvapenie v podobe krátkeho
pozdravu cez našu internetovú stránku a darčeka, ktorý
deti vyrábali z veľkej lásky.
Mgr. Lucia Vengerová,
učiteľka MŠ

Ľudové pranostiky
na november
n 3. 11. Na Sv. Huberta ide teplo do čerta.
n 6. 11. Novembrová hmla zhasína slnko.
n 8. 11. Keď v novembri hviezdy svietia mrazy sa rýchlo
uchytia.
n 11. 11. Na Martina / medveď líha. Na Sv. Martina drž sa
synku komína.
n Martin, Klement, Katarína - raz je teplo a raz zima.
n 30. 11. Keď na Sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží.
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STRANA 4
Vekom, ťažkou prácou i starosťami unavení svorní bratia Toše,
Sergiu, Giorgos, Dimitrios a Alex
pokračovali v životnej púti, ktorou
ich viedli nezabudnuteľní rodičia
Ioannis a Vihelmína.
Zostal tu predsa ten istý salaš,
len viac rozšírený a ešte zveľadenejší, ten istý bohatý osviežujúci
les, tie isté pasienky plné krehkej

životné dane, nuž tak kamenistá
zem už prikrýva hroby Tošeho,
Sergia, Giorgosa, ba i Dimitriosa.
Vtedy, keď odchádzali, z údolia
často bolo čuť hlas zvonov, ktoré
dali na rozlúčku s bratmi rozozvučať už sestry starenky Hedviga,
Gertrúda a najmladší brat Alex.
Rodina je rozvetvená a povráva
sa, že v každej rodine sa nájde aj

Z Valachov valasi
(pokračovanie príbehu)
šťavnatej trávy, to isté slnko prebúdzajúce valacha už pred treťou hodinou ráno to, ktoré dopraje v lete
valachovi len pár hodín spánku, ba
i pravidelné striedanie jari, leta, jesene i zimy, ktorá vie ukázať svoju
krásu, ale i svoju krutosť.
Navonok žiadna zmena, a predsa sa veľa zmenilo, veď aj Muránske panstvo v ANNO DOMINI
1469 od kráľa Mateja HuňadyhoKorvína dostal ŠtefanZápoľský.
Aj naši valasi mali rôzne úľavy,
boli oslobodení od robôt, neplatili
dane a pri trestnej činnosti nepodliehali zemepánovi, ale svojmu
zástupcovi – vojvodovi. Verne
ochraňovali panský majetok a jeho
hranice a poskytovali bezpečnú
ochranu novému zemepánovi
grófovi Štefanovi Zápoľskému na
jeho častých cestách a riadili sa
pravidlami valašského práva.
Príroda si však žiada i svoje

nejaká nechcená čierna ovca. Ktovie, kto bol na vine, či hustý čierny nepriehľadný les, či jeho úzke
chodníky a cestičky lemované
vysokými jedľami, smrekmi, borovicami, sem-tam hrabmi a ojedinele južnejšie i mohutnými dubmi,
či vyparádené panstvo, vezúce sa
v prepychovom koči, či ostražití
obchodníci s lákavým tovarom
a nabitými koženými mešcami plnými zlatých dukátov, či samopašnosť, či túžba za rýchlym zbohatnutím a bezstarostným životom, či
dobrodružstvo, čo hnalo mladých
zbojníkov k zbíjaniu.
A ako sa ,,cítili“ počestné valašky doteraz slúžiace len pre obranu panských záujmov i svojich
majiteľov, teraz akoby sa zmýlili,
akoby zrazu nevedeli, aká je ich
úloha, keď napádali nič netušiace
v týchto končinách vždy bezpečne
sa cítiace panstvo i prekvapených

obchodníkov na svojich obchodných cestách.
Pochmúrny pokojný podvečer
vládol v lese, ktorým po hrboľatej
lesnej ceste prechádzal panský
koč s dvojzáprahom nádherných
grošovaných koní, napriek tomu
sa však vliekol pomaly, akoby kočiš vložil všetku opatrnosť do vysokých kolies prepychového koča,
keď ho zrazu prebral z jeho sústredených dúm silný úder valašky, ktorá mu v bleskurýchlom lete
odsekla pravé ucho. Nie jeden, ale
tri vysoké smreky zatarasili cestu
splašeným koňom, ktoré rýchlo
vypriahali Benno, Demeter, Šimko
a Vasil. Hric, Ivan a Stanko sa starali o posádku.
Dve dámy v honosných róbach
ešte pred chvíľou tešiace sa na
bohatú večeru na Muránskom
hrade, teraz prosia zbojníkov o milosť a záchranu holého života a so
strachom odovzdávajú zbojníkom
všetky cenné predmety i šperky.
-A ty, panáčik urodzený, zvleč
z tých šoudier tie smiešne panské
plundre a pochváľ sa s tým vypaseným natraseným brušiskom!
Dole ten dolomán! – vyzval ho
Tobiáš.
- Ha,ha,ha, a tie tvoje pantofle
tiež nie sú na zahodenie, sem
s nimi a navaľ dukáty, ak ti je život
milý! – vyzval ho Hric. Prekvapenému a na smrť vystrašenému
pánovi, blízkemu príbuznému
Štefana Zápoľského, sa strachom
triaslo celé jeho brucho, takže

Parkovanie na miestnych komunikáciách
Už pred niekoľkými rokmi poslanci OZ rozhodli o budovaní parkovísk.
Boli zrealizované pri materskej škole, umeleckej škole, pri hasični, pri
pekárni, pri pošte, pred Bumbarasom.
Cieľom bolo skultúrniť a sprejazdniť naše
ulice a vytvoriť podmienky na parkovanie.
Následne bolo prijaté VZN o parkovaní na
miestnych komunikáciách a parkoviskách
č. 63/2016. Účelom VZN nie je vyberať
poplatky a pokutovať majiteľov motorových
vozidiel, ktorí neparkujú v súlade s VZN.
Cieľom je zaviesť pravidlá organizácii a poriadok v parkovaní na verejných miestach.
Predpokladalo sa, že VZN o parkovaní
potrebuje čas, aby občania nové opatrenia zaregistrovali, začali ich rešpektovať
a osvojili si ich.
Chceme tento problém riešiť cestou
vysvetľovania nie represie. Veď tu spolu
žijeme. Samozrejme, že máme zmapované vozidlá ktoré sústavne parkujú na
miestnych komunikáciách a chodníkoch.
Vytvárajú prekážky chodcom aj premávke.
Mnohí naši obyvatelia si mýlia verejné
parkoviská so súkromným pozemkom
a sústavne tam blokujú parkovacie
miesta. Avšak aj parkovanie pred domami
je z pohľadu plynulosti cestnej premávky
problém. Autá zaparkované po oboch
stranách ulice zužujú cestu tak, že prejsť
autom pripomína slalomovú dráhu, bránia plynulému prechodu záchranárskych
zložiek a zásobovaniu. Zistenia takýchto
porušení VZN môžu občania zdokumentovať fotografiami konkrétneho vozidla,
nahlásiť na políciu alebo obecný úrad aj
zaslaním na mailové adresy obecného
úradu, poprípadne dohovorom na mieste
s majiteľom vozidla.
S príchodom zimy nastáva každoročný
problém s kvalitou a dôkladnosťou pluho-
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vania miestnych komunikácií z dôvodu
automobilov zaparkovaných na uliciach.
Tieto autá bránia dôkladnému pluhovaniu,
nakoľko ich pluhovacie vozidlo musí obchádzať. Zároveň pri pluhovaní a posýpaní
ciest vzniká riziko poškodenia zaparkovaných vozidiel. Náhradu týchto škôd nesie
v plnej miere majiteľ odstaveného vozidla.
Preto Obec Polomka vyzýva všetkých
občanov a k nim prichádzajúce návštevy,
aby svoje autá parkovali vo dvoroch a nie
na ulici pred domom. Táto výzva platí nepretržite po celé zimné obdobie, nakoľko
sa nikdy večer s určitosťou nevie, či sa
bude skoro ráno pluhovať.
Veríme, že to spolu zvládneme, že to
motoristi pochopia a nebudeme musieť
tieto problémy riešiť aj v spolupráci s organizáciami mimo našej obce.
Je na nás všetkých, aby sme napomínali
nezodpovedných majiteľov motorových
vozidiel a žiadali od nich rešpektovanie
prijatého VZN o parkovaní.
Ďalším nešvárom, ktorý sa v našej obci
rozmáha je ničenie dopravného značenia
a otáčanie výhľadových zrkadiel. Pre
tých, ktorí to robia, je to isto iste strašná
zábava, avšak tým, ktorí sa podľa zničeného dopravného značenia majú riadiť,
to už také zábavné nepripadá. Preto
žiadame občanov, ktorí zaregistrujú takého správanie vandalov, aby túto činnosť
a páchateľov odfotografovali a nahlásili
na obecný úrad. Pod rúškom anonymity
je nepravdepodobné, že sa takej činnosti
vandalov dá zabrániť.
D.Ď

v spodnej bielizni bosý uprostred
lesa pôsobil bezradne a smutnokomicky.
Úbohý ubolený kočiš mal starosti so svojím krvácajúcim uchom a
v pološere hľadal potôčik, aby si
ošetril krvácajúcu ranu a po chvíli
si na ňu priložil široký skorocelový
list.
-No nadnes je to celkom dobrá
korisť. Berme kone a poďme kade
ľahšie! A vy, panská čvarga, sa
starajte o seba, ako chcete! Buďte
radi, že ste, že sa z vás nestala večera pre líšky! Trasorítky! A príďte
aj na druhý raz! Radi sa s vami
stretneme! – vysmieval sa Tobiáš.
Nič netušiacich pokojných a poslušných valachov by ani vo sne
nebolo napadlo, akých zločinov
boli schopní ich vnuci a synovia.
Odplata však nenechala na seba
dlho čakať. Prešiel týždeň, keď
sa salašom prehnali desiatky
pandúrov a dve dámy chránené
pandúrmi, pán a kočiš s obviazaným odseknutým uchom tiež obaja chránení pandúrmi, tak už nie
vojvoda, ale samotný zemepán
sa ujal riešenia tohto zbojníckeho
prepadnutia.
Valasi pri svojich bežných pracovných povinnostiach nič netušiaci boli zhrození prepadom pandúrov a urodzeného panstva a tí
vinní, čo mali všetko na rováši, už
nestihli utiecť, sa snažili tváriť milo
a nevinne, aby sa neprezradili, ale
lož má krátke nohy, ďaleko neujde.
Svedkovia – dve dámy, urodzený

pán a kočiš ich veľmi ľahko odhalili
a usvedčili.
Tak Benna, Demetera, Šimka, Vasila, Hrica, Ivana, Stanka
a Tobiáša odvádzajú v putách na
Muránsky hrad, kde na druhý deň
odvisli na šibenici.
Najprv bola zlikvidovaná zbojnícka banda zo slávneho salaša
a po nej i valašská usadlosť, keď
bol valachom odobraný všetok
majetok, valasi v tejto usadlosti
boli pozbavení valašského práva
a potom boli nútení obrábať pozemky, pracovať v lesoch, vyrábať
šindle a rôzne remeselné výrobky
z dreva a poniektorí sa venovali
i uhliarstvu.
A ovečky a kozičky chovali už
len vo veľmi malom množstve pre
akú-takú vlastnú obživu.
Smutne sa skončila viac ako storočná námaha, pracovitosť i oddanosť panstvu čestných valachov pre nerozvážnosť a zbojstvo
niektorých ,, čiernych oviec“, kruto
potrestaných za ich spreneveru
voči panstvu i spreneveru svojmu valašskému stavu. Našťastie
koreň rodu má veľa zdravých
výhonkov, ktoré sa ujmú a rozvinú v pôde i na nových miestach
širokého gemersko-horehronského, gemerského, podtatranského,
liptovského, oravského a iného
priaznivého okolia, veď časy sa
menia aj podľa nášho: ,, Dajakbulo, dajak bude“.
Mária Oceľová

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním
aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia už
tradične evidujeme zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných domoch resp. k požiarom v bytovom fonde.
Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila z hľadiska územno-správneho členenia v
okrese Brezno 17 požiarov s priamou škodou 110 730,- eur.
Pri týchto požiaroch
nedošlo k usmrteniu
ani zraneniu osôb.
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú:
- nesprávna a neodborná inštalácia spotrebičov,
- nevyhovujúci technický stav dymovodov a
komínov,
- absencia čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou),
- nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s
otvoreným ohňom, s horľavými látkami alebo
so žeravým popolom,
- vyhorenie sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí používaním nevhodného paliva
v palivovom spotrebiči),
- nedodržanie bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií,
- nedodržiavanie bezpečných vzdialeností na
zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,
- nesprávna obsluha vykurovacích systémov.
S cieľom predchádzania vzniku požiarov
Vám odporúčame:
- Vykurovať správnym palivom: do kotlov,
kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných
vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu

ovzdušia.
- Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu
komínov
- Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
osobami s odbornou
spôsobilosťou.
Za
celkový
technický
stav a údržbu komínov zodpovedajú
majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.
- Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné
v prvom rade zamerať svoju pozornosť na
stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo
k prehoreniu materiálu, netesnosti a jeho následnému poškodeniu.
- Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových
prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu
komína a dodržiavať termíny odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.
- Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené
žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice
pri kúrení môžu spôsobiť požiar.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky
porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov,
dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov až do výšky 331 €.
Čas, ktorý budete venovať preventívnym
opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich
blízkych.
HaZZ Brezno

Nebezpečenstvo
požiarov
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