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Dnes v čísle:

     Návšteva Polomky veľvy-
slancov USA a  Veľkej Británie 
spojená s  kladením vencov 
pri pamätníku v  našom par-
ku sa stala už každoročnou 
tradíciou, pravda, ak to dovo-
lil stav pandémie COVID-19. 
Tento rok sa pietny akt konal 
30.6.2021. Pri tejto príležitosti 
sa zástupcovia štátov, Armády 
SR, starosta obce a  predseda 
poľovníckeho združenia Ing. 
Ľubomír Švidraň, dohodli aj 
na položení vencov na chate 
pod Homôlkou, kde boli zajatí príslušní-
ci americko-anglickej misie na Vianoce 
1944. Na tomto pietnom mieste sa klade-
nie vencov z rôznych dôvodov už niekoľ-
ko rokov nekonalo. V piatok 23.7.2021 sa 
tak veľvyslankyňa USA  Bridget Brink, veľ-
vyslanec Veľkej Británie Nigel Baker,  ich 

malý sprievod a príslušníci Armády SR 
prišli do Polomky v doteraz netradičnom 
turistickom oblečení. Ich presun na cha-
tu pod Homôlkou zabezpečila Armáda 
SR terénnymi vozidlami. Položením ven-
cov si uctili pamiatku obetí a rozhodli sa, 
že pamätné tabule, osadené na stene 
chaty, potrebujú obnovu, resp. výmenu 
a to do najbližšej návštevy, teda do roka. 
Všetci ďakovali predsedovi poľovníckeho 

Tento rok si pripomíname 77. výročie 
Slovenského národného povstania. Išlo o 
ozbrojené povstanie slovenských povsta-
leckých jednotiek počas druhej svetovej 
vojny proti okupácii nemeckej armády na 
slovenskom území.

Nepriamo bolo tiež útokom proti auto-
ritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, 
ako aj snahou byť na strane víťazných 
mocností druhej svetovej vojny.

Prípravy SNP inicioval v roku 1943 Ed-
vard Beneš, vodca česko-slovenskej exilo-
vej vlády. Odbojové prúdy, demokrati, ko-
munisti a antifašisti v Slovenskej armáde 
prijali ten istý rok Vianočnú dohodu, na 
základe ktorej vznikla v septembri 1944 
povstalecká Slovenská národná rada. 
Sformovala sa aj konšpiračná skupina 
vojakov a politikov zodpovedná za prí-
pravu povstania, ich centrom bola Banská 
Bystrica. Kľúčovými postavami SNP sa sta-
li generáli Ján Golian a Rudolf Viest.

Svoju rolu v ňom zohrali aj partizán-

ske oddiely, ktoré začali od roku 1943 
spontánne vznikať v horských oblastiach, 
neskôr sa ich ujali sovietski odborníci. 
9.augusta 1944 dostala slovenská armá-
da rozkaz proti nim zakročiť. Akcia bola 
neúspešná. Naopak – mnoho vojakov za-
čalo k partizánom spontánne prebiehať.

Pôvodne malo vypuknúť až po dohode 
s Červenou armádou, no 29.augusta 1944 
na Slovensko nečakane dorazila nemecká 
armáda a vojaci z odboja i bežní obyva-
telia sa im spontánne postavili na odpor. 
Večer Golian oficiálne nariadil začiatok 
obrany.

Nemecko veľmi rýchlo eliminovalo naj-
lepšie povstalecké jednotky a prevahu sa 
im podarilo udržiavať prakticky po celú 
dobu trvania. Povstaleckú armádu defini-
tívne porazili v noci z 27. na 28. októbra. 
Časť jednotiek prešla na partizánsky spô-
sob boja, mnohé z nich bojovali až do 
oslobodenia krajiny na jar 1945.

web

Napriek tomu, že prázdninové dni vr-
cholia, je čas myslieť na nadchádzajúci 
školský rok. Predajňa Papiernictvo 
a  rozličný tovar v  Polomke ponúka 
školákom všet-
kých ročníkov 
široký sortiment 
školských po-
trieb. Na jednom 
mieste si môžete 
zaobstarať sady 
zošitov od prvé-
ho ročníka, po-
treby na výtvarnú 
výchovu, perační-
ky, perá, ceruzky, 
pravítka, ako aj 

textil a obuv do školy. V tomto období je 
tovar ponúkaný v akciových cenách, čo 
umožňuje zabezpečiť školské pomôcky 
dostupné pre každého. 

       Dňa 15. augusta slávi Katolícka cir-
kev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. 
Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa 
skončil pozemský život Panny Márie.  Aj 
napriek tomu, že ten-
to sviatok je pomerne 
mladý, už ranná Cirkev 
si uctievala tajomstvo 
tohto dňa.

Katolícka cirkev učí, 
že Panna Mária bola po 
svojej smrti vzatá do 
neba telom a dušou. 
Toto učenie je dogmou 
a teda je ňou viazaný 
každý pokrstený kato-
lík. Podľa zmienky z Chalcedónskeho 
koncilu konaného v roku 451, svätý Ján 
z Damasku uviedol, že vtedajší rímsky ci-
sár požiadal o vydanie tela Panny Márie. 
Podľa tejto správy svätý Juvenal, vtedaj-
ší biskup Jeruzalema, odpísal cisárovi, 
že “Panna Mária zomrela v prítomnosti 

apoštolov. Jej hrob však sv. Tomáš našiel 
prázdny potom, čo ho otvoril, z čoho 
apoštoli skonštatovali, že Panna Mária 
bola vzatá do neba.”

Okolo ôsmeho storo-
čia pápež Adrian začal 
pri oslave tohto dňa 
používať pojem Nane-
bovzatie Márie. Viera 
v Nanebovzatie Panny 
Márie bola všeobecne 
uznávanou tradíciou a 
predmetom meditácii v 
Cirkvi, dogma o nane-
bovzatí však bola prijatá 
až v 20 storočí.

V roku 1950 pápež Pius XII. formou ex-
-cathedra, teda spôsobom záväzným pre 
celú Cirkev, vydal na základe neomylnos-
ti pápeža v otázke viery a mravov dogmu 
o Nanebovzatí Panny Márie – Munificen-
tissimus deus. Sviatok Nanebovzatia Pan-
ny Márie je prikázaný sviatok.

svetlosveta.sk

Pietny akt na chate pod Homôlkou
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združenia za to, že chatu a okolie udržujú 
vo výbornom stave. Potom nasledovala 
dohodnutá historicky prvá turistická vy-
chádzka na Veľký bok. Počasie „turistom“ 
prialo a  tak po cca 2 hodinách všetci 
úspešne zdolali vrchol Veľkého boku. Po 
ceste si prezreli aj miesto, kde stála turis-
tická chata pod Veľkým bokom. Túto po-

stavil Klub československých 
turistov v  r.1936, a  bola vy-
pálená  26.12.1944. Na tom-
to mieste sa teraz nachádza 
malá chatka s  pamätnou 
tabuľou. Na Veľkom boku sa 
všetci občerstvili, oddýchli 
a pokochali peknými vý-
hľadmi na krásu Horehronia 
a Liptova. Nasledoval návrat 
na chatu pod Homôlkou. Tu 
účastníkov výstupu starosta 
a  pracovníci obce pohostili 
tradičnou slaninou s  cibu-

ľou, polomským chlebom, žinčicou a ov-
čím syrom. Všetci si takéto posilnenie po-
chvaľovali, mnohí takéto pochúťky jedli 
po prvý krát. Za vytvorenie príjemnej at-
mosféry pre cca 30 ľudí treba poďakovať 
členom poľovníckeho združenia, Druž-
stvu vlastníkov oviec, predstaviteľom ar-
mády zo základne Žilina a všetkým, ktorí 
pri tejto akcii pomohli.  

Ing. Stanislav Príboj



Už nejaký ten čas na separovanie plasto-
vého odpadu, najmä PET fliaš od nápojov 
a obalov z čistiacich prostriedkov a koz-
metických prípravkov z  kúpeľní, použí-
vame žlté kuka nádoby, ktoré zbiera náš 
obecný kuka voz. Myšlienkou pre zriade-
nie tohto systému bolo zrýchlenie zberu 
separovaného odpadu a  menej pracný 
spôsob nakladania s  odpadom. Polož-
me si teda otázku. Neminul sa úmysel so 
skutočnosťou? Triedime odpad tak ako je 
napísané na nálepke na každej žltej kuka 
nádobe?
Skúsenosti ukazujú, že mnoho domác-

ností do žltej kuka nádoby dáva aj od-
pad, ktorý tam vyslovene nepatrí. Áno, 
povieme si: Že to len jeden, dva kusy 
niečoho. Avšak aj pre ten jeden kus, to 
niekto na zbernom dvore musí prebrať 
a pretriediť. Každý občan sa môže ísť po-
zrieť na zberný dvor, ako to tam funguje. 
Mylná je predstava, že keď nám spred 
brány odpad vezmú, tak ho odvezú do 
neznáma. Funguje to tak, že odpad sa 
uloží na zbernom dvore, kde sa uskladní 
do pripravených veľkých vakov, priamo 
sa lisuje, alebo sa uskladní na neskorší 
odvoz na skládku. Na skládku putuje 
ten odpad, ktorý už občania mali dať do 
svojej kukanádoby a nemiešať so separo-
vaným odpadom. Ideálny stav by nastal, 
ak by bol odpad správne vyseparovaný 
a ukladal sa priamo do vakov alebo lisu. 
Ak však vizuálne pracovníci zaregistrujú 

predmet, ktorý tam nepatrí, musia celú 
várku pracne pretriediť. Možno si povie-
te: ,, To by som nikdy nechcel robiť“. Áno, 
je to nepríjemná práca, nečistá, nevo-
ňavá. Tak to teda svojim nedôsledným 
separovaním nenúťme robiť iných. Stačí 
pritom tak málo. Riadiť sa pokynmi na 
nálepke na kuka nádobe a ostatný odpad 
správne vytriediť. A potom pôjde všetko 
ako po masle, odpad budeme mať správ-
ne pripravený pre odberateľa, nebude 
nám ho vracať na pretriedenie, na zber-
nom dvore bude čisto a poriadok. Ja si to 
viem predstaviť. A čo vy?
Na záver si pripomeňme základné 

pravidlá triedenia plastov do žltých 
kuka nádob. Patria tam výlučne PET 
fľaše od rôznych nápojov ( stlačené, 
bez vrchnákov), PE-HD fľaše od čistia-
cich prostriedkov z  kuchyne a  kúpeľ-
ne, aviváže, telovej a vlasovej kozme-
tiky, fľaše od jedlých olejov, bandasky 
neznečistené motorovým olejom 
(stlačené, bez vrchnákov a  rozprašo-
vačov), PP fľaše od citrónových štiav 
a ostatné fľaše s označením PP.
Zásadne do žltých kuka nedávajte 

znečistené plasty, viacvrstvové obaly( 
krabice od mlieka a  nápojov), linoleum, 
gumu, plastové obaly znečistené olejo-
vými a  ropnými látkami, mikroténové 
sáčky, igelity a kelímky. 
Neznečistené obalové igelity, igelito-

vé tašky, mikroténové sáčky aj fareb-
né a  s  nápismi dajte zvlášť do jedného 
vreca.  Kelímky od jogurtov, rastlinných 
tukov, nátierok, ovocia a iných potravín 
dajte zvlášť do jedného vreca. Nemu-
sia byť umyté, avšak nesmú obsahovať 
zvyšky potravín. Vyseparovaný odpad 
vo vreciach odváža traktor, ktorý ide po 
našom kuka voze.
Zároveň žiadame občanov, aby pri ne-

priazni počasia, najmä vyložený papier 
ochránili pred dažďom.
Všetci, ktorým záleží na životnom pros-

tredí to skúsme robiť dôkladne a dôsled-
ne a ostatní sa pridajte tiež.

D.Ď

To, že sa rana zahojí, je len klamné zda-
nie. V srdciach nám bolesť zostala a ti-
ché spomínanie.

Dňa 7.augusta uplynulo štrnásť rokov 
ako nás opustil náš 
otec, starý a prastarý 
otec  

Ján Šandor 
a 12. augusta sme si 
pripomenuli jeho ne-
dožité osemdesiate 
siedme narodeniny.
S láskou na Teba otec spomína a nikdy 
nezabudne dcéra Janka s rodinou.

. . .

Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali, 
klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhasli 
oči, stíchol hlas, vďaka vám rodičia za 
všetkých nás.
Dňa 20. augusta si pri-
pomenieme bolestivé 
šieste výročie úmrtia 
našej milovanej 

Emílie Jagerčíkovej
a  24. augusta smut-
ných dvadsať rokov od 
smrti nášho drahého

Ondreja Jagerčíka
S  nehynúcou láskou 
spomínajú synovia 
s  rodinami, vnúčatá 
a pravnúčatá

. . .

Telefón v dome často zvoní,
márne však čakáme správy,
upieram zraky na dvere,
či tieň sa Tvoj v nich zjaví.
Uplynulo už 10 liet,
čo v zdanlivej diaľke žiješ,
vďaka Ti, Pane, za milosti,
vo viere dúfame v Teba,
že s láskou ho privinieš.

Prosieb o  pokoj duše 
nie je nikdy dosť, 
pripojte sa k  synom, 
manželke, matke 
a tete v modlitbách za 

Romana Oceľa.
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Položme 
si otázku

 Kultúra vidieka má nezastupiteľné 
miesto v  budúcnosti našej krajiny, ob-
nova dediny je jej nositeľom a  výzvou 
zachovať ducha našej dediny, zvýšiť kva-
litu jej života s dôrazom na identifikáciu 
obrazu dediny v krajine a spôsobu života 
jej obyvateľov. Dedina má ostať dedinou, 
nie bezduchým a preľudneným satelitom 
mesta či miestom opúšťania a  vyľudňo-
vania, nesmie byť devastovaná nespúta-
nou dopravou. Hlas vidieka je naliehavý, 
počúvajme jeho problémy, venujme vi-
dieku väčšiu pozornosť. 
 Budúcnosť vidieka so zachovaním 
jeho tradičných foriem osídlenia a  vý-
stavby je ohrozená, a to nielen v dôsled-
ku stagnácie nášho poľnohospodárstva, 
ale aj tým, že nová generácia vidieka ne-
prijíma jeho kultúrny obraz, mení dedinu 
na mesto, preberá spôsob života mesta, 
aj na dedinu vstúpila moc 
súkromia a odcudzenia. Noví 
obyvatelia nevidia v  dedine 
svoj domov, len príležitosť 
prejaviť svoju prestíž a ctižia-
dosť vyniknúť nad ostatnými. 
Vidiek je ohrozený zvnútra, 
nevyhnutným je osloviť ľudí 
vidieka, vrátiť a  zosilniť po-
vedomie súdržnosti a spolu-
patričnosti dediny, zastaviť 
odcudzovanie sa. Budúcnosť vidieka je 
závislá na omilostení tradícií, byť si na-
vzájom blízkymi, vytvárať prostredie s tý-
mito znakmi. 
 Sme svedkami nespútanej výstavby, 
tam, kde je dedina miestom lepšieho 
bývania, každý stavia po svojom, dedina 
sa stáva obrazom chaosu. Architektúra 
ako umenie vytvárať ducha obytného 
prostredia kapitulovala, stavebná regu-
lácia zlyhala, vznikajú domoradia bez 
priateľského vzťahu jednotlivých domov, 
verejné priestory sú majiteľom domov 

stále cudzie, nepovažujú ich za svoje, dô-
kazom je nesúrodosť uličných plotov, tá 
je najväčšou hanbou našej dediny. Domy 
na dedine už nevytvárajú harmonické 
celky, samosprávnosť nevytvorila puto 
spolunáležitosti a  zodpovednosti za to, 
ako vyzerá dedina, stráca sa pocit „byť 
moja“.
 Vidiek Slovenska sa diferencuje na 
bohatý a chudobný, na západ a východ, 
niekde dediny dožívajú, v  dostupnos-
ti veľkých miest strácajú svoj charakter 
a  pôvod, už neidentifikujú svojich oby-
vateľov. Okrem týchto od dobou skúša-
ných dedín Slovensko stále má aj svoje 
malebné dediny, s ktorými ich obyvatelia 
zrástli, sú súčasťou ich života, hrdosť na 
dedinu je im vlastnou. Áno, máme regio-
nálne vzory a typy dedín, samospráva im 
dodala sebavedomie, menia sa na mo-

derné dediny, moderné sa stáva nespúta-
ným znakom, moderné je témou rozvoja 
našej dediny, predmetom neodkladnej 
diskusie. 
 Na prvom mieste je moderný spôsob 
života, žiť so svetom a  jeho technoló-
giami, chceme byť informovaní, chápať 
všetko v  širších súvislostiach, byť múd-
rejší, rozvážnejší, citlivejší, chápavejší. 
To znamená venovať pozornosť zmys-
luplnosti svojich rozhodnutí, napríklad 
tomu, ako má vyzerať dnešná moderná 
dedina, nevidieť len seba, konfrontovať 

sa s  ostatnými, byť aktívni vo vytváraní 
spoločného obrazu svojej dediny, nájsť 
v  sebe zodpovednosť za to, ako vyze-
rá, objaviť v  sebe pocit architekta. Stačí 
málo, vyzdobiť svoj dom kvetinami pre 
potešenie ostatných, mať prívetivé prie-
domia, zosúladiť sa so susedom. To naj-
podstatnejšie je vrátiť sa na ulicu, učiť sa 
spolu žiť vo verejnom priestore, verejný 
priestor považovať za súčasť svojho do-
mova. Toho menovateľom je nielen čisto-
ta, ale hlavne poriadok. 
 Poriadok prestal byť spoločnou vlast-
nosťou dediny, víťazí svojvôľa, považuje 
sa za niečo viac ako úcta a pokora, tradí-
cie pre mnohých prestali byť školou živo-
ta. Dohoda sa stala skúškou nášho vidie-
ka, je fundamentom poriadku, je zárukou 
budúcnosti dediny, tým je ústretovosť 
a  odhodlanie mať peknú dedinu, doká-

zať to je vec všetkých, je to 
výsledok prijatého poriadku. 
 Vidiek sa dnes 
zaoberá prípravou nového 
stavebného zákona, vzniká 
obava oslabenia samospráv-
nosti dediny, oprávnene. Ob-
raz dediny je vysvedčením jej 
samosprávnosti, výsledkom 
participácie všetkých, kto-
rým na dedine záleží. Samo-

správna zodpovednosť je podmienkou 
životaschopnosti nášho vidieka. 
 Téma architektúry vidieka je naliehavá, 
pretrváva bezradnosť výstavby v dedine, 
nevyhnutným je otvoriť diskusiu o  tom, 
čo je pekné alebo naopak, aký dom do 
našej dediny nepatrí, čo je treba zmeniť 
k  lepšiemu. Dôležitým je participáciu 
obyvateľov dediny spojiť s  umením ar-
chitektúry, aj dedina má mať svojho zod-
povedného architekta. 

Autor: Michal Šarafín

Vezmem do prenájmu 
poľnohospodársku 
pôdu. Cena 33€/ha.

Tel: 0910 975 941

Obnova dediny – oživme jej myšlienky, oslovme verejnosť

Takto vyzerá náš vyseparovaný odpad 
na zbernom dvore. 
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Kalendár 
zo života ľudského 

a kolobehu prírody,
z roku 1848

August/Srpen
2.8. Jarina do stodoly
4.8. Všetci vtáci vysedeli 
6.8. Hora bude žltnúť
8.8. Trúdy z úĺov vykapali
9.8. Černice dozrievajú
11.8. Strnisko v auguste kto si
 preoráva, ten o rok budúci 
 darmo neustáva
15.8. Lieskovec sa lúšti
16.8. Horúčosť popúšťa
17.8. Góĺa (bocian) ide svetom
22.8. Deti pri novom chlebe
23.8. Speváci v hore tíchnu
24.8. Hrach, šošovica doma
25.8. Debnári v tuhej práci 
26.8. Veselo v stodolách
30.8. Čipkári do sveta 

Prekvapenie, ktoré sme deťom sľubo-
vali už od 1.6, kedy mali sviatok všetky 
deti naozaj prišlo. Dňa 8.7 2021, sme v 
triedach na interaktívnej tabuli sledovali 
Zahrajka a deti ani náhodou netušili, že 
príde skutočný. Prázdniny už boli v pl-
nom prúde a niektoré deti nemohli prísť 
do materskej školy, tak sledovali Zahraj-
ka cez živý vstup aj na dovolenke. Kým 
Spievanka upratovala Spievankovo, my 
sme so Záhrajkom a jeho kamarátkou 
myšičkou objavovali čo doniesol Zahraj-
ko vo veľkom zelenom vreci. Vytiahol z 
neho sovičku, neskôr hudobné nástroje, 
s ktorými deti vytvorili kapelu. Spievali, 
hrali : ,,My sme malí muzikanti, to bola 
prvá pesnička, ktorú sme počuli. Po dlhej 
ceste sa Zahrajkovi poplietli čísla, a deti 
Zahrajkovi s radosťou pripomenuli čísla 
pesničkou 1,2,3,4,5 spočítam si všetko 
hneď. Hudobné tabletky sme v mater-
skej škole dostali v podobe asi všetkých 
pesničiek od Zahrajka: ,, Keď si kamarát, 
tak poď sa s nami hrať, Rafaela stonožka 
( ktorú tiež Zahrajko vytiahol z vreca)..... 

V obci Beňuš v areáli ZŠ sa dňa 
24.7.2021 konali Dni obce. Od organizá-
torov sme sa dozvedeli, že to pripravili 
narýchlo, nuž sme sa aj rýchlo rozhodli, 
že po dlhej koronovej prestávke by bolo 
dobré vyvetrať kroje a v rámci dobrých 
vzťahov s Beňušanmi, ktorí radi podporili 
v minulosti zas naše akcie sme šli. 

Priestor okolo materskej a základnej 
školy bol pripravený a mimochodom 
plný zábavy a folklóru chtivých malých a 
veľkých divákov. Program bol pripravený 
pre všetkých. Od nafukovacích atrak-
cií, mydlovej peny, maľovačiek na tvár, 
veľkého pódia a stánkov so šakovakými 
dobrotami, bohatá tombola a diskotéka. 
Nechýbali vystúpenia domácich, spevá-
kov z Gašparova a Filipova, hity Karola 
Duchoňa s Ludo Kuruc band, Breziniek 
a Oprášených krpcov zo Žiliny. Na Be-
ňuši bolo veselo a každý si to patrične 
po dlhej prestávke užíval. Naše „malé a 
veľké“ Brezinky si to užívali tiež. Program 
vystavaný zo spevov, tanca a hudby sa 
divákom páčil, a to je hlavné, lebo sme 
sa navzájom potešili, stretli so známymi, 
a hlavne sa vrátili na javisko. Dúfajme, že 

na dlhšie.
31.7.2021 sa konal 21. ročník podujatia 

„Nezabudnuté remeslá“ v areáli Starého 
zámku v Banskej Štiavnici, kde výrob-
covia ľudovoumeleckých výrobkov a 
remeselníkov predvádzali svoj kumšt 
a nechýbal ani skvelý program, v kto-
rom účinkovali Katarína Nádaská, ktorá 
rozprávala o ľudovej mágii, poverách a 
mýtoch, FS Krtíšan, FSk Brezinky, detské 
divadlo Babadlo, Žihadlo a do života bolo 
uvedené nové CD FS Sitňan.  A už bolo 
potrebné pre zdarný priebeh iba pekné 
počasie.

A o tom by sme vedeli veľa rozprávať, 
keď počasie nespolupracuje... Ráno v so-
botu to vyzeralo všelijak, s hrkotajúcimi 
kuframi pod dáždnikmi pred Bumbara-
som. Zdalo sa, že nejdeme nikde, lebo 
našej Saške volali z Mladosti-tiež tam 
mali vystupovať, že vystúpenie je zru-
šené. Nato Jano Papek povedav, že von 
domov nejde, že ideme aspom na výlet. 
A tak sme po rozhovore s organizátormi 
zistili, že aj v Štiavnici prší, ale že zrušili iba 
Mladosť, že máme prísť. Sme si vydýchli a 
reku poďme šťastlivo. Ešte šťastie, že náš 

Zahrajko v materskej škole

Folklórne leto začalo

šofér stojí na pumpe- pred jazdou užije 
dávku kávy, lebo jeden kufor- volali z 
Bumbarasu, ostal na terase. Vyšetrujeme, 
koho asi bude a to mvoj. Ale vedúci ho 
hneď doviezol, tak sme mohli vyraziť. 
Nuž komplikovaný začiatok. 

Po príchode na priamy stred Štiavnice 
nás šofér vyložil, lebo nemohol tam stáť 
a my s našimi početnými rekvizitami, 
ako sú regrútske kufre, klát, lavička, balí-
ky vody, drevo a inšvo, pri 30 stupňovej 
horúčave, lebo aj počasie sa umúdrilo, sa 
vydali hore schodmi do Starého zámku, 
kde sme mali priestor na prezliekanie. 
Veru sme si vydýchli, lebo veľa schodov 
do zámku vedie. Celodenný program 
mal niekoľko blokov a v rámci prestávok 
sme mohli obdivovať ozaj nádherné prá-
ce remeselníkov, ktorí predvádzali svoje 
výrobky na celom nádvorí, pozreli sme si 
ostatné programy, pozoznamovali sa ska-
dekým, pokúpili upomienkové darčeky, 
pofotil nás Kubko Kamzík a dali si dobrý 
obed na námestí. Náš program patrične 
oživil peknú atmosféru celého podujatia 
našou rukovačkou, katarínskou zábavou, 
spevmi a hudbou a ako Bibka povedala 
energiou. Ľudia sa bavili aj na „našom 
hovorenom slove“ a smiali sa našim vti-
pom. Sme sa potešili, lebo sme si mysleli, 
že nám nebudú rozumieť. A úspešne sme 

sa o pol siedmej prepracovali k spoločnej 
večeri, šicia okolo stola a Iveta s Janom 
nestíhali krájať slaninu a cibuľu. Ale aj 
tofu pomazánky mali svoje čaro, lebo 
sme kuštičok vyhladli.  No a to nebulo 
šitko. Po peknej rozlúčke so všetkými 
súputnikmi tohto pekného podujatia 
sme po tých početných schodoch s celou 
tou výbavou museli celkom vysilení zísť a 
počkať na autobus. A ako tak sedíme na 
tých kufroch a lavičke, ide okolo človek 
na barlach a že - skade ste Brezinky, a my 
že z Polomky, a on že z Beňuša, ale býva 
v Jamníku, a on že ide z pretekov, syn mu 
triatlon vyhral... a presne so Šuchtou sa 
poznali, také milé stretnutie to bolo. Aj 
by mohol byť koniec príbehu, keby sme 
si neboli na začiatku všetkého povedali, 
že pôjdeme aj na Kalváriu. A tak sme aj 
učinili. Krásne výhľady sme mali na oko-
lie počas peknej prechádzky od hlavnej 
cesty cez kopec. Sprevádzaní spevom 
a modlitbou našich žien sme úspešne 
zvládli aj tento náš cieľ. A to už padala 
tma na okolie iba osvetlená kalvária nám 
svietila na cestu. Nad mestom sa ozýval 
spev Adama Ďuricu z jeho koncertu a my 
sme za tmy s peknými zážitkami opúšťali 
pekné mesto.

M.Pisárová

Rozlúčili sme sa s pesničkou Keď si šťast-
ný tlieskaj rukami. Deti tlieskali, spievali 
a tancovali, a nechceli, aby Zahrajko odi-
šiel. Kamarátka sovička navrhla, aby sme 
sa na pamiatku odfotili. V mene detí, mô-

žem povedať rodičom obrovské ďakujem 
za tento nezabudnuteľný zážitok, na kto-
rý budeme ešte dlho spomínať.

Z.Fiľová
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4. kolo 22. augusta 2021 (nedeľa) o 17:15 hodine:
Horné Pršany – Polomka

5. kolo 29. augusta 2021 (nedeľa) o 16:00 hodine:
Polomka – Malachov 

14. kolo 1. septembra 2021 (streda) o 15:30 hodine:
Polomka – Selce „B“  

6. kolo 4. septembra 2021 (sobota) o 15:30 hodine:
Šalková „B“ – Polomka

7. kolo 12. septembra 2021 (nedeľa) o 15:30 hodine:
Polomka – Tajov

15. kolo 15. septembra 2021 (streda) o 15:30 hodine:
Čierny Balog „B“ – Polomka

8. kolo 19. septembra 2021 (nedeľa) o 15:00 hodine:
Harmanec – Polomka

9. kolo 26. septembra 2021 (nedeľa) o 15:00 hodine:
Polomka – Riečka

10. kolo 3. októbra 2021 (nedeľa) o 14:30 hodine:
Pohronská Polhora – Polomka 

11. kolo 10. októbra 2021 (nedeľa) o 14:30 hodine:
Polomka – Dúbravica

12. kolo 17. októbra 2021 (nedeľa) o 14:00 hodine:
Mičiná – Polomka 

13. kolo 24. októbra 2021 (nedeľa) o 14:00 hodine:
Polomka – Hiadeľ

Letos, jako každý rok, soutěž nese název 
Noční TFA Velké Karlovice Tísňavy. Ovšem 
poprvé je součástí Zlínské ligy železných 
hasičů, která má naplánováno celkem 
osm kol a dvě kola pořádají dobrovolní 
hasiči z Tísňav (druhé je TFA Súkenická).
Protože došlo k přesunutí konání Prasklic-

kého železného hasiče, stala se Noční TFA 
Velké Karlovice Tísňavy otevírací soutěží 
Zlínské ligy. Na tuto úlohu se tísňavští ha-
siči nemuseli nijak zvlášť chystat, protože 
za roky své činnosti mají dostatek zkuše-
ností, kdy poslední léta pořádají tři různé 
soutěže v hasičských sportech od páteční-
ho odpoledne do neděle odpoledne. Kdo 
zvládne toto, zvládne již všechno.
Letošní setkání ve Velkých Karlovicích 

nebylo svátkem jen pro start Zlínské ligy 
železných hasičů, ale především proto, 
že se v  řadě případů skvělá parta setka-
la přibližně po roce nebo i delší odmlce. 
Nadšená vítání, objímání, polibky hasiček 
s hasiči nebraly konce. Probíralo se mno-
hé a všichni se těšili na pěknou zabíračku, 
která jim tak dlouho chyběla. 
Letošní noční akce si vybrala počasí 

s přeháňkami, ale dalo se to přežít. Pokud 
jde o vybírání, nezapomněli hasiči ani zde 
na kasičku pro trpící jižní Moravu. Mnozí 
z přítomných dole na Moravě byli pomoci 
nebo dovezli pomoc. Jiní, jako třeba Jarek 

Vojvodík, starosta SDH Velké Karlovice 
Tísňavy, dávají dohromady partu, aby od-
jeli postavit lidem pár nových domů. Sa-
mozřejmě, že na soutěž si hasiči neberou 
tisíce. Ale pomůže každá stokoruna. S při-
bývajícím časem bude pomoci ubývat, 
stát se začne kroutit, pojišťovny budou 
samozřejmě chránit vlastní zájmy a do 
všeho, jako obvykle, zatne své drápy špi-
navá politika. Hasiči nečekají na semknutí 
národa, pomáhají vždy!
A jak to celé dopadlo? 
V  kategorii ženy, jak bylo s  varováním 

předpovězeno, zvítězila navrátivší se 
Vladislava Kalná SDH Jarcová. Na místě 
druhém ji následovala Lucie Bůbelová 
SDH Veselá a třetí místo si tentokrát vybo-
jovala další stálice Eva Vojvodíková SDH 
Velké Karlovice.
V  kategorii muži vybojoval 1. místo 

Maroš Bošeľa OZ Hasič Polomka, což je 
obec za slovenským Breznem, více než 
200 km od Tísňav. Druhé místo získal On-
dřej Rybnikář SDH Blatnice pod Svatým 
Antonínkem a třetí místo Milan Kochaní-
ček SDH Pornice. Za 4. místo byl odměněn 
Ondřej Krzyžowski SDH Dolní Líštná (obec 
poblíž Třince) a za 5. místo Vojtěch Hou-
dek Sudoměřice u Bechyně (okres Tábor 
cca 350 km od Tísňav).

text a foto: Radomír Dolanský

Policajti z  Okresného riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Brezne zameraného 
na environmentálnu kriminalitu budú v 
spolupráci so zástupcami štátnej ochrany 
prírody aj naďalej pokračovať v preventív-
no-bezpečnostných akciách zameraných 
na neoprávnené jazdy v zákonom chrá-
nených územiach. Najčastejšie sa občania 
dopúšťajú porušení v zmysle § 305 a § 306 
Trestného zákona.
      Územnou ochranou prírody a krajiny sa 
rozumie ochrana prírody a krajiny na úze-
mí Slovenskej republiky alebo jeho časti. 
Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa 
ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah 
obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom 
ochrany zväčšuje.
Chránené územia a ich ochranné pásma
Lokality, na ktorých sa nachádzajú bioto-
py európskeho významu a biotopy národ-
ného významu a biotopy vtákov vrátane 
sťahovavých druhov, na ktorých ochranu 
sa vyhlasujú chránené územia, významné 
krajinné prvky alebo prírodné výtvory, 
možno vyhlásiť za chránené územia:
chránená krajinná oblasť - platí v nej vo 
všeobecnosti II. stupeň ochrany, národ-
ný park - platí v ňom vo všeobecnosti III. 
stupeň ochrany, chránený areál - platí 
v ňom II., III., IV. alebo V. stupeň ochrany, 
prírodná rezervácia, národná prírodná 
rezervácia - platí v nej vo všeobecnos-
ti IV. alebo V. stupeň ochrany, prírodná 
pamiatka, národná prírodná pamiatka 
- platí v nej vo všeobecnosti IV. alebo V. 
stupeň ochrany, chránený krajinný pr-
vok - platí v ňom II., III., IV. alebo V. stupeň 
ochrany, chránené vtáčie územie, obec-
né chránené územie.
§ 305 Trestného zákona Porušovanie 
ochrany rastlín a živočíchov
(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi na ochranu prírody a krajiny alebo 
so všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi na ochranu exemplárov reguláciou 
obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope ale-
bo nazbiera chránenú rastlinu alebo 
poškodí, alebo zničí jej biotop,
b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni 
chráneného živočícha alebo poškodí, 
alebo zničí jeho biotop a obydlie,
c) poškodí alebo zničí prírodný biotop, 
alebo
d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo 
rastlinný druh,

potrestá sa odňatím slobody až na dva 
roky.
(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými 
predpismi na ochranu prírody a krajiny 
alebo so všeobecne záväznými predpismi 
na úseku lesného hospodárstva neopráv-
nene jazdí motorovým vozidlom, mo-
torovou trojkolkou, motorovou štvor-
kolkou, motocyklom alebo skútrom 
na lesnom alebo poľnohospodárskom 
pozemku, potrestá sa odňatím slobody 
až na jeden rok.
(3) Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi na ochranu prírody a krajiny alebo 
so všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi na ochranu exemplárov reguláciou 
obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) získa pre seba alebo obstará pre iné-
ho chráneného živočícha alebo chráne-
nú rastlinu, alebo exemplár,
b) drží, pestuje, chová, spracúva, dová-
ža alebo vyváža chránené rastliny alebo 
chránené živočíchy, alebo exempláre ale-
bo s nimi obchoduje, alebo ich inak scu-
dzí, alebo
c) zámerne odníme, falšuje, pozmení ale-
bo inak neoprávnene použije nezameni-
teľné označenie chránených živočíchov 
alebo exemplárov, potrestá sa odňatím 
slobody na šesť mesiacov až tri roky.
§ 306 Trestného zákona Porušovanie 
ochrany stromov a krov
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi na úseku lesného 
hospodárstva alebo všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi na ochranu príro-
dy a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí 
alebo zničí strom alebo ker, alebo ich 
vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až 
na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1
a) v značnom rozsahu, alebo
b) hoci bol za taký čin v predchádza-
júcich dvadsiatich štyroch mesiacoch 
odsúdený alebo bol za obdobný čin v 
predchádzajúcich dvadsiatich štyroch 
mesiacoch postihnutý.
      Odporúčame návštevníkom prírody, 
rybárom a ďalším, aby sa pred vstu-
pom alebo vjazdom ubezpečili, v akom 
ochrannom pásme sa chcú pohybovať 
a či je vjazd na dané územie povolený.

 plk. Ing. Marek Ridzoň, riaditeľ

Polícia upozorňuje

ÚSPECH POLOMKY V ZAHRANIČÍ
Zahájení Zlínské ligy železných hasičů 

ve Velkých Karlovicích Tísňavách

Futbalové zápasy
2. trieda dospelí – jesenná časť 2021/2022


