Dnes v čísle
NEBEZPEČNÉ

VYPAĽOVANIE TRÁVY
AKÝ JE MAREC
V MATERSKEJ ŠKOLE

Mesačník občanov obce Polomka  Ročník XXXII  16. apríl 2022  Nepredajné

4

MÁME ŠANCU POMÔCŤ
MAŤKO A BLÁZNI

Víkendová škola
jazdenia na Bučniku

Deň matiek

Počas víkendových dní, počnúc víkendom - sobota 9.4.2022 a nedeľa 10.4.2022 počas každého druhého víkendu ( tzn. 23.4, 24.4. 2022 – 7.5, 8.5. 2022 atď) v priebehu
jarných a letných mesiacov, sa v lyžiarskom stredisku Polomka Bučnik uskutoční Škola
jazdenia v čase od 11.00 do 14.00 hod. za priaznivého počasia. Koníky a inštruktori
vás budú očakávať na hornom parkovisku. Časové intervaly jazdenia sa budú upresňovať podľa záujmu. Informovať sa môžete na tel. čísle 0949 402 263 u pána Lišucha.
rr

Druhá májová nedeľa už tradične
patrí všetkým mamám. Tento rok si
Deň matiek pripomenieme v nedeľu 8.
mája v kultúrnom dome o 14.00 hod.
Pozývame všetkých na program, ktorý
si pripravili deti našich škôl a detského súboru Brezinky za obetavosť a lásku svojim mamičkám.

Veľká noc alebo veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský
sviatok, ktorý pripadá na marec alebo
apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou
zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša
Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s
významným židovským sviatkom Pesach,
ktorý sa slávi zhruba v
rovnakej dobe. V prostredí Gréckokatolíckej
a pravoslávnej cirkvi sa
pre tento sviatok používa takmer výlučne
názov Pascha.
Kresťanské oslavy Veľkej noci sa v Novom
zákone nespomínajú, najstarším svedectvom o Veľkej noci je homília O Pasche
Melitona Sardského z 2. storočia. Oslavy
Veľkej noci sa teda v cirkvi objavili veľmi
skoro.
Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba
hľadať v časoch židovského otroctva v
starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov,
a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli
všetky prvorodené egyptské deti, faraón
prepustil zotročených ľudí. Židov, ktorí
pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel

O DVOCH MYŠKÁCH

smrti ich obišiel. Baránok je preto symbolom obetovania Ježiša Krista. Ako sa ďalej
uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta
previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez
Červené more, ktoré rozdelil a vysušil.
Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského názvu pre Veľkú noc: pésach prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako
obídenie, vyhnutie sa,
a vzťahujú ho na anjela
smrti, ktorý obchádzal
domy potreté krvou.
Obídenie aj prechod
predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil
počas jednej noci pre svoj ľud, a preto
každoročnú spomienku na tento deň
Izraeliti nazvali Veľkou nocou.
Veľkonočné kraslice ozdobené slamou
Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako
prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou
smrťou a zmŕtvychvstaním.
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú
s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských
dôb mnoho zvykov a obyčajov.

Veľká
noc

zdroj: Wikipedia

Vynášanie Moreny v základnej škole
Na Smrtnú nedeľu dievky vztýčili Morenu a spievajúc ju niesli až na koniec dediny
k rieke, kde ju zapálili a hodili do vody, aby s ňou odišla zima, choroby a smrť. Tento
starý pohanský zvyk sme si pripomenuli so žiakmi 1. stupňa. Predchádzala mu prehliadka piesní v podaní odvážnych žiakov - spevákov, ktorú viedla Mgr. Tkáčiková. Tí
nám ukázali svoj hudobný talent a záujem o slovenskú pieseň a tradície.
ZŠ Polomka+foto
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SPOMÍNAME
Čas akoby sa zastavil, len bolesť v srdci je vrytá,
spomienka – tá zostáva, je v našich srdciach skrytá.
Že čas rany zahojí? To je len klam! Čím ďalej ubieha,
tým viac, chýbate nám.
Dňa 7. apríla sme si pripomenuli
jedenáste výročie od nečakaného
úmrtia nášho milovaného
Jána Hrablaya
S láskou a úctou spomínajú manželka Lenka, deti Ján a Lenka,
mama, brat Ferdinand s rodinou
a kolegovia zo skupiny Tulibanda
a dňa 11. apríla sme si pripomenuli desiate výročie, čo nás navždy opustil
František Hrablay
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn s rodinou a nevesta s
rodinou.
...
Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých, čo si rada mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 19. apríla si pripomenieme smutné tridsiate
tretie výročie náhleho odchodu do večnosti našej
milovanej mamy, starej a prastarej mamy
Anny Zubaľovej
S úctou, láskou a vďačnosťou spomínajú dcéry a syn s rodinami,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná
rodina.
...
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na Polomskom cintoríne spíš svoj večný sen. Len sviecu horiacu
a krásnu kyticu na hrob Ti môžeme dať a na krásne
prežité roky s Tebou spomínať. Mal si nás rád a chcel
si žiť, ale prišla tá chvíľa, keď si nás musel opustiť.
Dňa 25.apríla si pripomenieme dvadsiate piate výročie úmrtia, ako nás navždy opustil manžel, otec, starý a
prastarý otec, brat a švagor
Ján Rástočan
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami, sestra a ostatná rodina.
...
Odišiel, v srdci bolesť a smútok zanechal, tak rýchlo bez rozlúčky, to nikto nečakal. Kytičku kvetov na
hrob mu kladieme, tichú modlitbu odriekame, pri
plameni sviečok spomíname,
pokojný odpočinok želáme.
Dňa 15. apríla si pripomíname nedožité deväťdesiate siedme narodeniny a 25. apríla si pripomenieme pätnáste výročie úmrtia
nášho drahého
Jozefa Skubáka
S láskou spomína manželka,
dcéry Anna a Viera s rodinami, synovia Ondrej a František s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná
rodina.
...
Na krídlach smrti odišli ste v diaľ, v duši nám zostala bolesť a žiaľ. Na tejto zemi už Vás viac niet, ale ste
tam, kde je krásny svet.
Dňa 29. apríla si pripomenieme
desiate výročie úmrtia našej drahej
Alžbety Oceľovej
S láskou a úctou spomína nevesta
Božena, vnuci Peter, Michal a Marek, dcéry Milka a Anka s rodinami
a ostatná rodina
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Je veľa spôsobov ako zlomiť srdce. No najviac bolí
srdce za tými, ktorých sme tak veľmi milovali, na
ktorých sa zabudnúť nedá.
Dňa 5. apríla sme si pripomenuli desiate výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca
Štefana Miklošku
S láskou spomína manželka, dcéra s manželom, syn s manželkou
a vnúčatá Lukáško, Kamilka, Tomáško, Eliška a Gabko
...
Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že náš otecko je
niekde tam. Pri tom pohľade si slzy utierame a naňho s láskou spomíname.
Dňa 20. apríla si pripomenieme tridsiate výročie
úmrtia a dňa 16. marca sme si pripomenuli nedožité osemdesiate piate narodeniny nášho manžela, otca a starého
otca
Jozefa Poprovského
S láskou spomína manželka, syn
Ľubomír s rodinou, syn František
s rodinou, a dcéra Anna s rodinou.

Narodení: 0, Prihlásení: 3, Odhlásení: 3, Zomretí: 2, Počet obyvateľov k 31. 03. 2022 - 2882

POĎAKOVANIE
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým profesionálnym a dobrovoľným hasičom,
ktorí nám zachránili naše majetky pri hasení požiaru na Železničnej ulici.
Vynaložili maximálne organizačné aj fyzické schopnosti a uchránili pred
požiarom aj našich ostatných susedov. Zároveň ĎAKUJEME všetkým susedom a občanom, ktorí v neľahkej situácii pomohli.
-rod. Margetová, rod. Ladzianska
Rada by som sa touto cestou poďakovala MUDr. Tamare Kubušovej a sestričke Petre Mišečkovej za príkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytujú všetkým pacientom.
-M.M

Nebezpečné vypaľovanie trávy
S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho
suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre
vznik požiaru a jeho rozšírenie. S jarným obdobím je spojené „jarné
upratovanie“, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a

...
Hoci tvoja hviezda zhasla a slnko nemôže ju hriať,
Stále si tu s nami a navždy ťa budeme milovať.
Dňa 9. apríla sme si pripomenuli
dvadsať rokov ako nás navždy
opustil náš drahý
Pavel Lihan
S bolesťou v srdci spomína manželka Anna, syn Pavel s rodinou,
syn Peter s rodinou, vnúčatá Patrik, Alena a pravnučka Agáta.
...
Odišla si cestou, ktorou ide každý sám, len brána
spomienok ostala dokorán. Oči tvoje už nezaiskria,
ústa sa už neusmejú, ruka tvoja už nepohladí. Tvoje srdce však ostalo v nás, bude nás tešiť, bude nás
hriať, bude nám úsmevy rozdávať, i keď Ty budeš
v kľude spať. Spi sladko, mama naša, snívaj svoj
večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý deň.
Dňa 3. apríla uplynul rok, ako nás navždy opustila
naša milovaná mama
Viera Buvalová
S láskou a úctou na ňu spomína
manžel, syn s rodinou, dcéra s rodinou, sestra s rodinou a ostatná
rodina. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú modlitbu a spomienku.
...
Ťažko je bez vás, smutno je nám všetkým, už nič
nie je také, ako bolo predtým. Už niet návratu ani
nádeje, len cesta k hrobu nás k vám
zavedie. Bez vás už žiť musíme, no
v srdciach našich vás stále nosíme.
Dňa 9. marca sme si pripomenuli
dvadsiate výročie úmrtia milovanej
Emílie Skalošovej
a 12. októbra 2021 sme si pripomenuli desiate výročie úmrtia
nášho drahého
Františka Skaloša
S láskou a úctou spomínajú synovia Jaroslav a Ján s rodinami.

prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Snažíme sa, aby okolie našich domov, dvorov i záhrad bolo dokonale vyčistené. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri
tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov
a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané.
Podľa § 61 ods. 4 písm. f ) zákona o ochrane pred požiarmi môže
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky
331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo vzniku
nežiaducich požiarov, rozšírenia požiarov na susedné objekty
napr. rodinné domy, hospodárske budovy, stohy slamy, lesné
porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne
škody, ale dochádza aj k ohrozeniu zdravia a života občanov.
Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé
látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné zvyšky a organický
odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch
alebo ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť na voľnom priestranstve a
fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia:
a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje
miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené
horľavé materiály ani porasty,
c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný
spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky, d) vykonáva
kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu
celého spaľovania,
e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa
zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných
dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.
Riaditeľstvo HAZZ Brezno
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Aký je marec v materskej škole
S marcom je spojené príslovie Marec-poberaj sa starec. Podobné uvádza vo
svojej zbierke A. P. Záturecký: Marec, nejeden v ňom umrie starec, Príde marec,
zomrie starec a pod. Vysvetlenia sú rôzne. Poniektorí v starcovi vidia zimu, čo by
zodpovedalo našim prírodným podmienkam a poniektorí v ňom vidia ľudského
starca. 1. marca sa začína meteorologická

Maťko a blázni
„Občas stačí pohnúť rozumom a človek
aj nemožné zvládne!“ Tieto slová viac
krát zazneli v predstavení Maťko a blázni,
ktorú nám zahrali Tomáš Pohorelec a Juraj Haviar z Potulného Dividla J+T z Medzibrodu. Prišli na pozvanie DFS Brezinky
a potešili nielen deti, ale aj dospelých.
V našom kine to 23. 3. 2022 po dlhšom
čase ožilo smiechom, potleskom a iste
všetkým dobre padlo.

Vtipná rozprávka na motívy Pavla Dobšinského o ľudskej hlúposti. Múdry Maťko sa jedného dňa vyberie hľadať nevestu. No ako po šírom svete putuje, všade
stretáva len bláznivých a hlúpych ľudí.
Svojou múdrosťou príde nielen k neveste, ale aj k dobrému zárobku.
Hlavní protagonisti sa pre nacvičenie
predstavenia pre deti a možno tak trochu pre dospelých rozhodli pred dvoma
rokmi, keď nás zastavila korona. Za jeden
deň pripravili scenár, hudbu, texty piesní
a po nacvičení to predstavili deťom a učiteľom u nich doma.
Potulné Dividlo J+T nám bolo známe
z viacerých vystúpení, a preto sme sa rozhodli, že spolu s deťmi z detského súboru si interaktívne priblížime prácu herca,
pretože aj pri našich folklórnych vystúpeniach sa na chvíľu stávame hercami.
Po predstavení sme sa rozprávali o tom
ako svoje predstavenia pripravujú, kto im
pomáha, či majú trému, ako sa pracuje
s bábkami a tak podobne.
Príjemné poobedie z toho vzniklo. Aj
dospelým sa páčilo, a že by to mohlo
bývať každú nedeľu. Nuž nebolo by zle.
Hneď mi to pripomenulo premietanie
v našom kine. Každú nedeľu o jednej za
korunu. Pekné to boli časy.
M. Pisárová

jar a 20. marca aj tá astronomická. Dni
sa predlžujú, otepľuje sa. Slnko nás napĺňa energiou a lúčime sa so zimou. Deti
sa tešia na jarné prázdniny. Marec je tiež
mesiac knihy. Oslavuje sa už dlhé desiatky rokov. Konkrétne od roku 1955, kedy
ho v bývalom Československu vyhlásili
na počesť Mateja Hrebendu Hačavského.
Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak
podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený i inak.
V tento mesiac sa narodil i zomrel. Bol to
šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol
slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v
jeho vášni – zbieraní kníh. V marci si pripomíname Medzinárodný deň žien. Tento
sviatok zaviedla OSN pre pripomienku
štrajku newyorských krajčírok z roku 1908.
Ženy vtedy usilovali o kratší pracovný čas,
lepšie platy, hlasovacie právo a koniec
detskej práce. A nezabudnime, že v marci
si každoročne pripomíname Deň učiteľov,
ktorý sa slávi ako spomienka na narodenie
Jána Amosa Komenského-veľkého pedagóga, bojovníka za poskytnutie vzdelania

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Klasicistická kaplnka bola postavená v
roku 1828 a dal ju postaviť vtedajší správca farnosti Ľudovít Szent Miklóssy de
Primócz, ktorý bol dekan horehronskeho
dekanátu, neskôr kanonik.

Kaplnka je menší murovaný objekt obdĺžnikového pôdorysu s polkruhovým oltárnym uzáverom, interiér má rovný strop,
priečelie je členené pilstrami a zakončené
segmentovým štítom, v ktorom sa nachádza nika s plastikou svätca. V kaplnke je
socha sv. Jána Nepomuckého, je to ľudová
drevorezba.
Renovovaná bola v roku 1928, a tiež v
roku 1938, následne prešla rekonštrukciou v roku 2005, kedy sa doplnila lavicami, novým bohostánkom a sv. krížom.
Je to veľmi pekná kaplnka, na mňa stále
pôsobila ako malý kostol. Kaplnka je často
navštevovaná pre jej vhodnú polohu pri
hlavnej ceste, pri vstupe do farskej záhrady. Čo ma stále na nej fascinovalo je to, že
kedykoľvek som chytila kľučku dverí, vždy
je otvorená pre verejnosť k adorácii, pretože v kaplnke je uložená Sviatosť oltárna.
Keď pôjdete popri kaplnke, neprejdite
len tak, zastavte sa, pozrite sa, čo dokázali
vytvoriť generácie pred nami.
I.Š+foto
Virtuálna vnútorná prehliadka interiéru:
http://staryweb. polomka.fara.sk/...pomuk02.html

ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. O učiteľoch sa toho
popísalo už veľa, aj pekného aj kritického.
Napriek všetkému sa každý učiteľ snaží
ukázať tú správnu cestu tým, ktorí mu boli
zverení. Naši rodičia nám tento deň spríjemnili poďakovaním za našu prácu a naše
deti vlastnoručne vyrobeným darčekom či
kvietkom. Veľmi si to vážime.
Každý rok v marci našich predškolákov
čakajú testy školskej zrelosti. Nebolo to
inak ani teraz a museli sa popasovať s ťažkými úlohami. Ako to v naozajstnej škole
vyzerá zistili pri návšteve našich kamarátov prvákov. Pozorovali ich ako sa učia
čítať, ako píšu slová, zapojili sa do plnenia
úloh a spolu si zaspievali. A tak verme, že
ich návšteva motivovala a naplnila ich očakávania.
Vo vzdelávacích aktivitách sme sa venovali témam – kniha môj kamarát, predmety a ich vlastnosti, jarné prebudenie a
cesta dažďovej kvapky. Zaujímavými hrami a aktivitami sme si priblížili tieto témy.
Naše triedy sa podľa toho premieňali na

malé knižnice, čítali sme menej známe
príbehy a aj tie naše obľúbené rozprávky,
vyrábali knihy a návštevou miestnej knižnice sme si utvrdili, že knihy sú pre nás
dôležité a múdrosti, ktoré skrývajú sa nám
určite zídu.
A zistili sme tiež, že všetky predmety okolo nás sú potrebné pre náš život. Robili
sme s nimi rôzne pokusy, vytvárali zvuky,
experimentovali. Že sa papier vo vode rozmočí a balón naplnený vodou nad ohňom
nepraskne vy veľkí viete, my malí to skúšame, pozorujeme, objavujeme.
22. marca sme si pripomenuli Deň vody.
Je potrebné aj malým deťom hovoriť, že
bez vody by nemohol existovať život a má
nesmierny význam. Pri tej príležitosti sme
sa s malými deťmi vybrali na vychádzku
k Hronu, deti v strednej triede symbolicky
oblečení v modrých tričkách a kvapkou
z papiera na krku si rozprávali o dôležitosť vody. Deti z veľkej triedy sa vybrali na
exkurziu do čističky odpadových vôd. Ujo
Maňo previedol deti celou čističkou a vy-

svetlil, ako sa čistí voda od hrubej špiny,
potom v ďalšej fáze a inom čerpadle ešte
raz, aby mohla ísť do Hrona. A že deti boli
z toho čo videli a počuli prekvapené ani
netreba hovoriť.
Jarné prebudenie neprežíva len príroda
a zvieratá, ale aj my ľudia. Jarné slnko nás
napĺňa energiou, silou. Preto sme ho privolávali básňami, piesňami, riekankami.
Semienka sme zasadili do zemi a pozorovali ich rast, pripravili Morenu na „jej každoročnú cestu“ a slávnostne sme sa s ňou
piesňami, básničkami na našom dvore
rozlúčili. Cestou dedinou sme si pripomenuli aj naše polomské tradície. Morena
sa rozlúčila so všetkými, ktorých stretla a
odplávala dolu Hronom a priniesla nám
pekné slnečné dni, ktoré sme využili na
dlhé vychádzky, na objavovanie prvých
snežienok a jarných púčikov.
„Cesta dažďovej kvapky“ len umocnila
naše vítanie jari a dážď, ktorý začal kropiť
smädnú zem, prišiel ako na objednávku.
Jedna kvapka, druhá kvapka. Čože nám
to na zem kvapká? Z kvapôčok je potok
a riečka malá. A keď riečka s riekou splynie,

pridajú sa ďalšie, iné. Nuž takto v krátkosti
vyzeral náš škôlkársky marec. Mesiac ako
každý iný, plný nových príbehov, nových
objavov a poznaní. Marec nám nedoniesol
iba nové ročné obdobie, ale aj novú nádej,
radosť, smiech a dobrú náladu. Majte aj vy
všetci pekné a činorodé jarné dni.
Marta Pisárová, MŠ Polomka + foto
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Všetko to začalo 24.2.2022. Doteraz nič netušiaci ľudia,
ktorí mali také stereotypy ako my, mali domovy, istotu,
sa zrazu ocitli v beznádeji a v bezmocnosti o holý život
svoj a hlavne svojich detí. Ja ako každý iný občan, som
sa o tom dozvedela z televíznych novín, ale už hneď
ráno nám volal mamin brat so slovami: „Sme vo vojne,
bombardujú Ukrajinu“. Prvá reakcia (ako každého by
bola) bol plač, čo bude ďalej, ale nejako sme sa vzchopili
a začala som premýšľať, ako by sa dalo tým ľuďom pomôcť. V TV začali ukazovať, že ľudia z Ukrajiny utekajú k
nám a treba im pomoc. Začala som hľadať a pozerať na
internete, ako im môžeme podať pomocnú ruku. Prvý
kontakt som našla na VKOC Banská Bystrica. Tam robili
zbierku pre tých, ktorí sú na Slovensku, ale aj pre tých,
ktorí sú na Ukrajine. Tak to všetko začalo. Hneď som
volala kamarátke, či by išla so mnou do toho. Nemala
problém a hneď mi odpovedala: „Dada jasné, že ideme
do toho. Tým ľuďom treba pomôcť. Nemáme nad čím
rozmýšľať.“ Pustili sme sa teda do toho. Najskôr sme išli
za pani Dianou Ďurčenkovou, aby nám pomohla s tým,
či sa také niečo môže zorganizovať u nás v Polomke. Nemala s tým absolútny problém a hneď sme išli za pánom
starostom a tiež s tým súhlasil. Priestory sme mali, lebo
sme sa v tej miestnosti vedľa starej svadobky stretávali
s detičkami, takže v tom problém nebol. Hneď som potom volala pani z VKOC, dohodla sa s ňou na zbierke a
celé to mohlo začať. Stačil oznam na polomskej stránke a vyhlásenie v obecnom rozhlase a začalo sa zbierať
oblečenie dámske/pánske/detské, hygiena dámska/
pánska/detská, strava, hračky, paplóny, vankúše, deky a
posteľná bielizeň. Najskôr sme si dali len skúšobný čas,
či ľudia vôbec prídu, každý pracovný deň od 12.00 do
13.00. Lenže ľudia mali taký veľký záujem, že sme museli
zmeniť čas na každý pracovný deň od 15.00 do 17.00.
Ľudia nám nosili všetko - hračky, oblečenie, obuv, deky,
paplóny, vankúše, stravu (dokonca aj domáce zaváraniny), hygienu. Všetko bolo čisté, označené v krabiciach a
pripravené na odvoz. Ja som sa spojila s pani Strmeňovou z VKOC Banská Bystrica a mohlo sa to zaviesť. Kamarátka Monika Tokárová vybavila číslo na pána Mušku
a ten vybavil dodávku od pána starostu. Naložilo sa to
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a pán Muška odišiel s humanitárnou pomocou do Banskej Bystrice. V Banskej Bystrici mu pani, ktorá preberala
humanitárnu pomoc povedala, že túto pomoc od nás

zoberú, lebo sme dohodnutí, ale že už potrebujú niečo
iné. Pán Muška mi hneď zavolal a ja som sa skontaktovala s pani a na zatiaľ sme ukončili spoluprácu, lebo nemáme priestory na to, aby sme zbierali postele, matrace
a detské postieľky. Potom mi zavolala o čosi neskôr, že

naša pomoc sa nakladala do vlaku v Čope na Ukrajine,
ktorý potom smeroval do vojnových oblastí na Ukrajinu. Mňa to veľmi potešilo, že to nejde ku hraniciam,
lebo toho pri hraniciach bolo až až. Poďakovala nám,
aj našim občanom, že sme solidárni a myslíme aj na
iných. Lenže naša zbierka pokračovala ďalej a napojili
sme sa medzitým na DC Prameň Brezno a DHZ Brezno.
V ten čas prišli aj do našej obce utečenci z Ukrajiny a
pán starosta sa ma pýtal, či by bola možnosť pomôcť im.
Nezaváhali sme ani na minútu. Pani Milota Koroncziová
ich zobrala do nášho centra, aby si vybrali čo potrebujú.
Vybrali si a my sme boli šťastné, že môžeme niekomu
pomôcť. My sme pokračovali ďalej v zbierke v stanovený čas (niekedy aj mimo) do centra, lenže sa nám toho
toľko nakopilo, že sme potrebovali pomoc. Pani Ľudmile Hrablayovej napadlo, aby sme volali ženy z Ukrajiny,
nech trošku prídu na iné myšlienky a vlastne pomôžu
aj nám. Nebola som vôbec proti, automaticky som súhlasila. Takže začali chodiť aj ženy z Ukrajiny na výpomoc. Samozrejme, zadarmo ako aj my. Neočakávame
od toho peniaze, len aby sa pomohlo dobrej veci. Takže
sa to pekne poroztrieďovalo a znova pán Muška to odviezol, ale tentokrát do Brezna k hasičom. Naša zbierka
stále pretrváva a dúfame, že pomôže čo najviac ľuďom.
Týmto by som sa chcela v prvom rade poďakovať mojej
mamine, že mi je stále s deťmi a chápe, že táto práca si
vyžaduje veľa času. Mojej rodine, že pomôžu ako môžu.
V druhom rade chcem poďakovať Monike Tokárovej,
Ľudmile Hrablayovej a Simone Obrtancovej, že do toho
so mnou išli, pánovi Muškovi, že nikdy nemá problém
a odvezie nám zbierku a obecnému úradu za podporu
a spoluprácu. Chcem sa veľmi pekne poďakovať spoluobčanom ktorí pomáhajú. Ešte raz ďakujem všetkým a
chcela by som poprosiť tých, ktorí ešte nepomohli, aby
neváhali a pomohli. Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať my pomoc. Jeden múdry človek povedal: „Keď
inému dávaš dobro, dvakrát sa ti to vráti“. Prosím, nezatvárajme pred tým oči a nebuďme ľahostajní. Ja len
dúfam, že toto celé čím skôr prejde a Ukrajinci sa budú
môcť vrátiť do svojej vlasti.
Drahoslava Karcz

Máme šancu pomôcť

O dvoch myškách

Do konca apríla máme možnosť finančne pomôcť dobrovoľníckym organizáciám
a občianskym združeniam.
Postup je rozdielny v prípade, či ste právnická osoba, fyzická osoba sama podávajúca daňové priznanie alebo živnostník. Postup pre zamestnanca je nasledovný:
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2022.
Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na
daňový úrad.
Prejavme svoj lokálpatriotizmus a podporme organizácie pracujúce v našej obci.
Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník IČO: 42308411
Občianske združenie HASIČ IČO: 42306604
Pumpa fit-klub Polomka IČO: 42187958
TJ Tatran Polomka IČO: 17060362
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Polomke IČO: 37832328
Spolok HOMÔLKA IČO: 42312841
Spolok pre obnovu dediny IČO: 37820150
Spolok pre obnovu kultúry a tradícií BREZINKY IČO: 42303907
Zároveň môžeme prispieť aj organizáciám, ktoré sa starajú a pomáhajú deťom. Je
potrebné najprv kontaktovať rodiča dieťaťa, aby sa váš príspevok dostal priamo
na pomoc konkrétnemu dieťaťu.
SPOLU TO ZVLÁDNEME-BURKO IČO: 42313236
Pre Boriska Murína – kontakt na rodiča 0940723268

Kde bolo, tam bolo, bola jedna farma. Na tej farme žili ľudia i zvieratká. Žili tu aj
dve malé sivé myšky.
Jedného dňa sa farmár rozhodol, že nechce, aby na jeho farme bývali myši. Šiel do
mesta a kúpil pascu, ktorú nastražil v stodole. Myšky sa prišli pozrieť a zdúpneli od
strachu. Rýchlo vyhľadali sliepku.
- Sliepka, na farme hrozí nebezpečenstvo! Gazda na nás nastražil strašnú pascu.
Je veľká a mocná. Poď sa pozrieť!
Sliepka išla pascu pozrieť. Potom povedala:
- To nie je veľká pasca, mne neublíži. To nie je môj problém.
Myšky išli za prasiatkom, aby ono preskúmalo pascu a pomohlo im. Prasiatko prezrelo pascu a povedalo:
- To sa mňa netýka, takáto pasca mi neublíži.
A tak myšky išli hľadať pomoc u kravy. Krava pozrela na pascu a zasmiala sa:
- To je smiešne! Takéto malé nič mi predsa nemôže ublížiť. To nie je môj problém.
Robte čo viete.
Myšky boli nešťastné. Celú noc sa triasli od strachu a oka nezažmúrili. Nad ránom
pasca zaklapla – niečo sa do nej chytilo. Ráno išla gazdiná pozrieť, či sa do pasce
nechytila myš. Nebola tam myš, ale jedovatý had, ktorý farmárku pohrýzol.
Farmárka ochorela, mala vysokú horúčku. Farmár, aby jej pomohol, zarezal sliepku a uvaril silnú polievku. Ale farmárke nebolo lepšie. Prichádzali susedia, aby
jej pomohli bylinkami a masťami. Farmár preto, aby sa im zavďačil, zabil prasa
a pohostil ich. No farmárka podľahla jedu a zomrela. Smutný farmár pochoval
ženu a na kar pozval príbuzných a priateľov. Musel zabiť kravu, aby ich mal čím
pohostiť.
Nešťastný farmár sa odsťahoval do mesta. Dávno zabudol na pascu i myši.
Na opustenej farme zostali bývať dve malé sivé myšky.
Príbeh O dvoch myškách bol súčasťou prednášky Judea Antoine, katolíckeho laického misionára z Malajzie vo Vysokých Tatrách v roku 2012.
M. Heretová
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