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Deň Zeme

22. apríl patrí Dňu Zeme. Bolo
to v roku 1970, keď vedci a ekológovia najmä z USA ovplyvnení
fotografickými a telegrafickými
snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť
Zeme, demonštračne vyzvali
k spoločnému celosvetovému
úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým
na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku
1990, kedy začalo iniciatívne a
koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so

sídlom v Stanforde (Kalifornia,
USA). V tomto roku sa pri príležitosti medzinárodného dňa aktivizovalo viac ako 200 miliónov
ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane
vtedajšej ČSFR.
Na včasnom propagovaní a
informovaní svetovej verejnosti Dňa Zeme sa už od jari 1999
hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum EARTH DAY
NETWORK. Vplyv tohto dňa bol
obrovský – odštartoval masívne
iniciatívy podporujúce recykláciu a pripravil pôdu pre Konferenciu OSN o životnom prostredí a rozvoji Riu de Janeiro.

Prelomovým bol rok 2000 – environmentálne posolstvo a potreba chrániť planétu sa začali
šíriť internetom. Virtuálne prepojenie umožnilo piatim tisíckam environmentálnych skupín
koordinovať svoje aktivity a zapojiť do nich širokú verejnosť.
Deň Zeme sa stal globálnym
fenoménom, ale stále počíta
s miestnymi iniciatívami, ktoré demonštrujú silu zmeny na
úrovni jednotlivca. Už niekoľko
rokov má tento deň špecifickú
tému, ktorá upozorňuje verejnosť na najvypuklejší problém.
Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako to
môžeme urobiť? Medzinárodná
platforma Earth Day odporúča
zaviesť do každodenného života
pár zmien. Napríklad nás vyzýva na obmedzenie používania
plastov, šetrenie vodou, kúpu
lokálnych potravín, používanie
prírodných hnojív či zapojenie
sa do dobrovoľníckych činností. Nezabúdajme, že každý deň
môže byť Dňom Zeme a veďme
k úcte a láske k našej planéte aj
svojich najbližších!
Aj žiaci našej základnej školy
prispeli svojou aktivitou k myšlienke Dňa Zeme. Zorganizovali
brigádu v areáli školy a prácou
svojich rúk sa zaslúžili o to, že
okolie ich školy opeknelo.
zdroj: enviroportal.sk,
foto: ZŠ Polomka

Futbalová prípravka
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Marianna Jagerčíková
s malým glóbusom v skialpinizme

Marianna, členka nášho klubu
v tejto sezóne v celkovom hodnotení svetového pohára v skialpinizme obsadila vynikajúce 4
miesto. Je to zatiaľ jej najlepšia
sezóna. Okrem toho v disciplíne
šprint, kde je aj tohtoročná majsterka Európy, získala za druhé
miesto malý glóbus za prvou
Francúzskou Emily Harrop pred
treťou Lena Bonnel. Svetový
pohár mal šesť kôl a posledné
kolo s troma disciplínami bolo
vo Francúzskom stredisku Flaine pod Mont Blancom. V prvej
disciplíne individuál obsadila 6.
miesto a vo vertikálnom závode 16. Do šprintu nastupovala

jú v utorok a vo štvrtok na
futbalovom ihrisku. Záujemcov o tento najpopulárnejší
Naša futbalová prípravka na ktorých si pripísala šty- a jednu prehru. Deti narode- šport na svete radi privítaodohrala na jar dva turnaje, ri víťazstvá, jednu remízu né v r. 2011 a mladšie, trénu- me v našich radoch. Aj keď

s miernymi bolesťami, nakoľko v individuálnom preteku
nepríjemne spadla,
napriek tomu aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach za neustáleho
sneženia
bojovala
naplno v každom z
dvoch postupujúcich
rozbehoch až do finále V mesiaci marec
ešte absolvovala dva
etapové preteky dvojíc, a to najznámejšiu
Pierra Mentu vo Francúzsku, kde skončila
s Francúzkou Lorna
Bonnel tretia . V Taliansku absolvovala trojdňové etapové
preteky Tour du Rutor, ktoré boli
zarátavané aj do majstrovstiev
sveta dvojíc na dlhé trate. Na
týchto pretekoch spolu s Poľkou Iwona Januszyk v celkovom
hodnotení obsadili tretie miesto,
ale nakoľko neboli jednej národnosti výsledok sa nemohol zarátať do hodnotenia majstrovstiev
sveta, len do dvojročnej série La
Grande Course, čo sú v podstate
najnáročnejšie preteky na svete
v skialpinizme.
Rr, archív MJ

nie z každého dieťaťa vyrastie špičkový futbalista, je
dôležité, aby sa deti hýbali.
Výbor TJ Tatran Polomka +
foto
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DEŇ ZEME
MARIANNA JAGERČÍKOVÁ

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí našim mamám na oslavu
ich lásky, starostlivosti a obety.
Vám v ten deň patria všetky tie detské úsmevy, plné
čistých a úprimných citov, lásky a vďačnosti. Žiť život je
veľká zodpovednosť. Naučiť ho žiť aj vaše deti je skutočné
umenie. Bol vám do rúk vložený púčik, ktorý rastie a záleží
naozaj len na vás, ako bude vyzerať v plnom kvete. Držíte
nad nimi ochranné krídla, keď kráčajú po ceste života.
Aj keď z tej správnej cesty niekedy vybočia, dokážete
znova nájsť ten správny smer. Stojíte pri nich v dobrom
aj v zlom. Vaše oči neochvejne sledujú každý ich
krok. Sú to láskavé oči, ktorých jas a krása rozoženie aj najtemnejšie mraky. Ako oslávili
tento krásny deň deti s mamičkami
a starými mamami vám priblížime v budúcom čísle.
rr

Obec Polomka plánuje rekonštrukciu
miestnych komunikácií v lete tohto roku .
Pôjde o odfrézovanie existujúceho asfaltového krytu a položenie nových vrstiev
2x5 cm asfaltového betónu. Tieto práce sa budú realizovať na uliciach Nová,
SNP horná časť, Komenského-len dolná

časť poškodená vlaňajšou povodňou,
a Dimitrovova- časť pri kompostovisku
. Celkovo sa opraví 8182 m2 miestnych
komunikácií .Verejné obstarávanie na
dodávateľa stavebných prác je pred
ukončením.
Ing. Stanislav Príboj

Deň víťazstva nad fašizmom
Štátnym sviatkom 8. mája
Deň víťazstva nad fašizmom si pripomíname
koniec druhej svetovej
vojny. Preživší si pamätajú a mladší by nemali
zabudnúť. Ťažké vojnové
časy, hlad, bieda, chudoba,
rachot zbraní, smrť a zranenia najbližších by mali
by varovným signálom aj pre
dnešnú strednú, ale hlavne mladú generáciu. V kontexte dnešného
zmáhajúceho sa extrémizmu, vojnových

konfliktov v rôznych kútov
sveta by sme sa mali zamyslieť nad odkazom druhej
svetovej vojny. Mier nie je
ani v dnešnej dobe samozrejmosťou. Každá generácia
je zodpovedná za to, ako vedie tento svet. Nezabudnime,
nedopusťme. Hroby mŕtvych
sú našim mementom. Pri tejto
príležitosti sme položili veniec
k pamätnej tabuli tejto udalosti
na zdravotnom stredisku.
D.Ď

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Polomke sa kovalo 21.4.2022 podľa nasledovného programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov, zapisovateľky, schválenie
programu
zasadnutia OZ
2a/Schválenie doplňujúceho bodu
programu zasadnutia OZ
3/ Správa o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Polomka za rok
2021
5/ Zhodnotenie záverečného účtu za
rok 2021
6/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022
7/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za II. polrok 2021
8/ Rôzne
9/ Interpelácia a diskusia
Starosta obce zahájil plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
bolo zvolané podľa zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. Podľa
prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov,
čím je zasadnutie uznášania schopné.
Starosta obce predložil na schválenie
program rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhol doplniť program o bod
- žiadosť o použitie erbu obce.
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, doc. Ing. Jaroslav
Varecha, PhD., MUDr. Dušan Maruškin.
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 navrhol Erika Michalca a Dušana Mušku.
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polomke. Poslanci zobrali
na vedomie správu o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva a kontrolnej
činnosti, ktorú predložil hlavný kontrolór
obce Roman Kohút. Následne predložil
aj stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Polomka za rok
2021. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred
jeho schválením. Účtovná uzávierka bola
vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná uzávierka vyjadruje verne
vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu obce k 31.12.2021.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčal obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu obce Polomka za rok 2021 výrokom
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedo-

mie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Polomka
za rok 2021 a následne schválilo záverečný účet obce Polomka a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Na základe zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách z územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ekonómka Ing. Danieličová predložila návrh na rozpočtové
opatrenie a to presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:
- z položky 09111710 (prístavby MŠ )
vo výške 25 000,00 €
- na položku 0133640 ( dotácia s.r.o. )
vo výške 25 000,00 €
Poslanci v súlade s § 7 ods. 2 Zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej
samosprávy schválili poskytnutie dotácie na prevádzkové náklady Obci Polomka s.r.o., ktorej je zakladateľom vo výške
25 000,-€.
Predmetom rokovania bola aj správa
o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej
ochrany za II. polrok 2021, ktorú vypracoval veliteľ DHZO Polomka Ján Harvanka.
Ďalším bodom programu bolo riešenie
pozemku bývalých jaslí. Starosta navrhol pozemok vrátiť do pôvodného stavu.
Obec urobí plot a navozí zeminu. Obecné zastupiteľstvo schválilo po vzájomnej
dohode návrh na uvedenie pozemku do
pôvodného stavu podľa listu vlastníctva
s tým, že obec Polomka vybuduje na
svoje náklady nový plot a pozemok uve-

die do pôvodného stavu. Po vzájomnej
dohode oboch strán druhá strana – rodina Kubušová odstráni prístrešok do
30.6.2022.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh
na prevod VN na trase firmy Wood Polomka Timber s.r.o. na pozemkoch C-KN
č. 3320/1, 3320/2, 3320/3, 3320/4, 3321/2
v k.ú Polomka pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. Žilina za hodnotu 1,-€, ak
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina
neprijme náš návrh na prevod, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje povolenie na
určenie bodu napojenia na elektrickom
vedení vo vlastníctve obce pre Františka
Miklošku. V tomto prípade bude vypracovaná zmluva o údržbe existujúceho
elektrického vedenia medzi dodávateľom a obcou Polomka.
Firma Tvorme s.r.o. Bratislava si podala
žiadosť o použitie erbu obce na účely
zberateľských aktivít, ako je výmena, výstava, prezentácia na webe. Magnetka
s erbom bude reprezentovať obec. Poslanci odsúhlasili použitie erbu obce
Polomka za účelom výroby magnetky
pre zberateľskú aktivitu. Tento súhlas sa
vzťahuje výhradne na predložený grafický návrh uvedený v žiadosti.
Na záver sa poslanci zaoberali projektovým návrhom denného stacionára, systémom vyhlasovania požiarov a stavom
skladu civilnej ochrany.
Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
D.Ď
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SPOMÍNAME
Odišiel si cestou, ktorou kráča
každý sám, no brána spomienok
zostane dokorán. Hoc vás už niet
medzi nami, v našich srdciach zostávate stále s nami.
Dňa 1. mája sme si pripomenuli nedožitých 100 rokov nášho drahého svokra, starého
a prastarého otca
Rudolfa Šuleja
S hlbokou vďakou
a úctou spomína
nevesta,
vnučka
s manželom a pravnučka Natálka.

a 23. mája si pripomenieme piate výročie úmrtia nášho
drahého
Rudolfa Kubuša
S láskou na Vás spomína dcéra Alenka
s rodinou, syn Rudolf s rodinou,
syn Miloš, vnúčatá, sestra Marta
s rodinou, všetci priatelia a známi,
celá rodina. Prastarým rodičom do
neba posielajú pusu všetky pravnúčatá.

...
Neplačte, že sme odišli, pokoj a
mier nám prajte. A večné svetlo
spomienok si v srdci navždy zachovajte..
Dňa 4. septembra
si
pripomenieme
piate výročie úmrtia
našej drahej
Emílie Murínovej

...

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, mama
otec, chýbate nám.
Dňa 18. apríla sme si pripomenuli
a dňa 22.mája uply23. výročie úmrtia našej drahej
nie desať rokov ako
Anny
nás navždy opustil
Mesiarkinovej
náš drahý
Ján Murín
a dňa 18. mája si priS láskou a úctou
pomenieme 5. výspomína
dcéra
ročie úmrtia nášho
Anna s rodinou a
drahého
syn Ján s rodinou.
Františka
Mesiarkina
...
S bolesťou v srdci
Ten, kto ho poznal, spomenie si, kto spomínajú
dcéry
ho mal rád, nezabudne.
Emília a Anna s rodiDňa 17. mája si prinami a synovia Ján a
pomíname dvadsať
Jozef s rodinami
rokov ako nás opustil náš drahý otec
a starý otec
...
Ján Ďurčenka
S láskou a úctou
Deň sa za dňom míňa, k spánku volá
spomína manželka
tmavá noc, oči naše k nebu hľadia,
a synovia s rodinami.
ocko, chýbaš nám moc. Tvoja láska,
Tvoje dlane, čo by sme dali za ne,
...
nemôžeš nás pohladiť, ani k sebe
Odišli ste na cestu, kam musí ísť kaž- pritúliť.
dý sám, len dvere spomienok ste ne- Dňa 29.apríla sme si pripomenuli
chali otvorené dokorán. Sviecu ho- štvrté výročie úmrtia
riacu a krásnau kyticu na hrob vám nášho drahého
môžeme dať a na krásne roky s vami
Jozefa Lihana
spomínať.
S láskou a úctou
Dňa 5. mája sme si
spomína manželka
pripomenuli piate
Anna, dcéra Blanka s
výročie úmrtia našej
rodinou, dcéra Lenmilovanej
ka, priatelia, susedia
Eleny Kubušovej
a ostatná rodina.
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Pracovná cesta
do Rakúska
Dňa 27.4.2022 sme sa zúčastnili exkurzie v kompostárňach v Rakúsku. Išli
sme tam s cieľom niečo nové sa dozvedieť, okukať, v čom sa môžeme zlepšiť a čo nám treba ešte dobudovať, aby kompostovanie na našom obecnom kompostovisku bolo plnohodnotné. Naša prvá zastávka mala byť
na kompostovisku firmy Brantner, ale z technických príčin sme sa na túto
kompostáreň nedostali. Namiesto kompostoviska Brantner sme navštívili
kompostovisko Pretangene. Je to kompostovisko, ktoré ročne vyprodukuje
cca 5000 ton kompostu. Na tomto kompostovisku nám bol vysvetlený celý
technologický postup od zakladania zakládky, cez prekopávanie, až po osievanie a následné použitie kompostu. Ako sme mohli vidieť, tak na našom
obecnom kompostovisku by sme potrebovali dobudovať dĺžku kompostoviska, aby sa mohla založiť zakládka na dĺžku kvôli lepšiemu prekopávaniu.
Z tohto kompostoviska sme sa presunuli na kompostovisko Seiringer. Toto
kompostovisko funguje 30. rokov a vyrobí ročne cca 25 000 ton kompostu,
Aj na tomto kompostovisku nám vysvetlili celý technologický postup, len
tu mali navyše miešanie vyrobeného kompostu s rôznymi prísadami pre
rôznorodé použitie ako napr. na trávniky, vytvorenie zelených striech atď.
Čo dodať na záver ? Táto cesta nám potvrdila, že naša obec je na správnej
ceste na kompostovanie a aj skutočnosť, že aj v Rakúsku sa nájdu ľudia, čo
vyhodia na kompostovisko aj také zložky, čo tam nepatria, ako sú PET fľaše,
sklenené fľaše, plechovky atď. Preto chcem aj touto cestou požiadať našich
občanov, aby na naše kompostovisko vyvážali len taký odpad, ktorý sa tam
vyvážať má, veď všetok iný odpad sa zbiera pri všetkých ostatných zberoch.
M.Kán, úsek VVS

Obec POLOMKA - Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:
OPATROVATEĽ / KA
Skrátený úväzok 3 hodiny denne počas pracovných dní.
PPV na dobu určitú – do doby trvania podmienok poskytovania opatrovateľskej služby.
Podmienka – opatrovateľský kurz.
Dátum nástupu: 01.06.2022
Odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.
Obec POLOMKA s.r.o. – Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:
KUCHÁR / KA
Predpokladaný dátum nástupu: 01.07.2022
PPV na dobu určitú do 30.06.2023 . Plný pracovný úväzok.
Podmienka: vyučený v odbore, prax 2 roky.
Odmeňovanie: 6,50 € brutto / 1 hod. + príplatky v súlade so Zákonníkom
práce.
V prípade záujmu o uvedené pracovné pozície zasielajte žiadosti na Obecný
úrad Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 POLOMKA. Alebo mailom personalne@polomka.sk
Tel. kontakt – p. Vernárska 048/6193102
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ENIKI BENIKI

Dňa 24.4.2022 sme sa my - Detský folklórny súbor Brezinky predstavili v Selciach na regionálnom kole postupovej
súťaže a prehliadke detských folklórnych
súborov ENIKI BENIKI. Súperili sme s: DFS
Malá Kýčera z Čierneho Balogu, DFS Radosť z Banskej Bystrice, DFS Graniarik,
DFS Matičiarik 1 a DFS Dupkáčik. Cesta
tam začala trochu neskôr, pretože nám
meškal autobus, no spríjemnili sme si ju
obľúbenými pesničkami. Dorazili sme
však včas a stihli sme generálku. No a
potom do kroja. Pred vystúpením sa vyskytla trochu aj tréma, keďže pre naše
drobce to bola prvá skúsenosť a pre nás
nový program po dlhšej pandemickej
pauze. Po skončení programu sa porota
v zložení: Igor Gašpar, Vanda Golianová

a Martin Urban išla poradiť a my sme
čakali, čakali a čakali... Naša Laďka, keďže má hendikep, dostala špeciálnu cenu
za to, ako to super zvládla. V hodnotení
najprv prišli bronzové priečky, strieborné
a napokon zlaté. Získali sme ocenenie
Laureát a postúpili sme na krajské kolo.
Nikto tomu do poslednej chvíle neveril.
Neveríme tomu stále. Najviac ďakujeme
našej pani učiteľke Marte Pisárovej za to,
ako nám pomáhala, tlačila nás dopredu
a vďaka nej sme tam, kde sme. Aj keď
boli niektoré skúšky náročné, dali sme to.
Cesta domov prebiehala v dobrej nálade,
spievali sme si a zastavili sme sa na zmrzlinu. Krásny výlet, krásny zážitok, krásne
ocenenie.
Kamila Kohútová, foto: SOS B.B

Aký je mesiac apríl v materskej škole

Jar Kláry Jarunkovej

Pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky Kláry Jarunkovej dňa 29.4.2022
privítala Základná škola v Šumiaci hostí
z radov pedagógov a žiakov základných škôl breznianskeho okresu. Žiaci
sa prezentovali recitáciou, literárnou a
výtvarnou tvorbou. Tešíme sa, že môžeme blahoželať Filipovi Schvarzbacherovi zo 7.A triedy, ktorý v literárnej súťaži
získal krásne 2. miesto. Odmena neminula ani žiakov - recitátorov, ktorí tu tento
rok prišli nesúťažne. Medzi nimi bola aj
Kvetka Nezbedová z 2.A triedy. V tento
významný rok sa mohli všetci zúčastnení

stretnúť s dcérou pani Jarunkovej a vypočuť si niekoľko zaujímavostí zo života
najprekladanejšej slovenskej spisovateľky Bol to veľmi milé a prínosné podujatie.
ZŠ Polomka

Historické pamiatky v Polomke
Drevenice
Keď sa prví obyvatelia Polomky začali usídľovať, materiál na stavbu domov
brali z lesov, ktoré sa okolo rozprestierali,
v tridsiatych rokoch 20.
storočia bol les o rozlohe
vyše 5 tisíc hektárov a v
roku 1960 to bolo 3472
ha. Na drevenicu vyberali
podľa možnosti smrečinu,
lebo v jedľovom dreve sa
viac držal drobný hmyz.
Drevenice sa stavali odrazu, po celej dĺžke, začínalo sa tak, že pod ne
„do uhlov“ podkladali
veľké kamene a na ne
položili základné drevá
zrubu a potom ďalšie až
po potrebnú výšku. Pôvodne sa drevo na
stavbu domov nekresalo, až neskôr začali
stavať z kresaných hrád.
Niektoré drevenice mali z kameňa a
hliny podmúrovku a na ňu kládli zrub.
Vyššie podmúrovky dali podnet k vzniku
pivníc na uskladnenie zemiakov. Drevo
nemohlo na dreve sedieť, musela byť
medzi hradami medzera (škára), ktorá sa
vypĺňala machom, zamazávala hlinou a
potom zabielila vápnom. Povalové hrady tvorili kostru vnútorných povál, ale
zároveň aj základ krovnej konštrukcie.
Vyčnievajúce konce hrád na frontálnych
uhloch boli výtvarne dotvorené, ale neboli len na ozdobu, pomáhali udržať celý
krov. Zvislé doskové debnenie = štít uzatvára predný otvor podkrovného priestoru a na jeho osvetlenie ako aj ozdobu
boli vypiľované otvory rôznych tvarov,

v Polomke sú to zvyčajne tri srdiečka.
Ako krytina striech prevládal šindeľ. Z
hľadiska priestorového členenia domov,
najstaršie boli dvojpriestorové domy pozostávajúce z izby a pitvora, ďalším vývinom
vznikol dom trojdielny,
s komorou. Budovanie ďalšej, zadnej izby
(chyže) nasledovalo,
keď v dome bolo viac
rodín. V čase, keď sa
stavali drevenice, ešte
nevedeli vyrobiť sklá s
väčšími rozmermi, takže okná sú členené, na
ich veľkosť vplývali aj
vedomosti a praktické skúsenosti o úniku
tepla. Druhú časť polomského domu
tvoril hospodársky trakt, situovaný ďalej
do hĺbky dvora ( podšop, šop, chlievy,
stajňa). Humno (priestor na mlátenie)
uzatváralo dvor. Približne koncom 19.st.,
hlavne po veľkom požiari v r. 1873 sa začala na stavbu domov používať nepálená
tehla, tzv. hlinené váľky. Potom však prichádza lepší stavebný materiál, pálená
tehla.
Dreveníc v pôvodnom stave sa už u nás
veľa nezachovalo a určite si mnohí z nás
spomínajú ako sa ľahkovážne „váľali“, aby
sa získal pozemok na „nový štvorec“.
Drevenice svojou primeranosťou adekvátnou k prostrediu, citlivým zasadením
do okolia či farebnou estetikou a použitými materiálmi sú vzorom overeným
skúsenosťami mnohých generácií.
I.Š+foto, zdroj: monografia Polomka

Mesiac Apríl začal aj v našej materskej
škole dňom žartíkov. Zasmiali sme sa,
niektorí si obliekli aj tričká naopak a spoločne sme vstúpili do obdobia, kedy sa
príroda viac zelená, rozvoniava a hýri farbami a zvukmi.
Začali sme tematický celok Zvedavkova
jar. Prvý týždeň sme prežili so zvieratkami a ich mláďatkami, pozorovali sme
a poznávali domáce zvieratká. Rozlišovali
sme ich podľa vonkajších znakov tela.
Podľa spôsobu ich pohybu, podľa získavania potravy. Deti poznávali zvieracie
rodinky, hrali sa s plastovými zvieratkami, ale navštívili aj hospodárske dvory tu
v Polomke. Pre deti bola obrovským zážitkom najmä liaheň na kuriatka a možnosť nielen vidieť, ale aj pohladkať niekoľkodňové kuriatka.
Nechýbali piesne a riekanky ako napríklad Na dvore, Moja mačka, Ťuki – ťuki,
Húsky...
Ďalší týždeň sme deťom priblížili Veľkú
noc, oboznámili sme ich s tradíciami a zapojili sme ich do prípravy sviatkov – zdobenia vajíčok, ktoré sú symbolom života

a znovuzrodenia. Nechýbala aj oblievačka, ktorú si
deti užili naplno a aj pani
učiteľky museli povyberať
náhradné tričká. Spievali
sme piesne: Maľujem si vajíčko, Veľkonočná. Učili sa
riekanky a priblížili si symboly Veľkej noci : korbáč,
kraslice, veľkonočného zajaca a baránka.
Nasledovala téma týždňa
Slovensko, deti poznávali
verejné inštitúcie , rozlišovali dedinu a mesto prostredníctvom
významných budov. Poznávali najznámejšie prírodné krásy našej vlasti: Vysoké Tatry, Dunaj. Tiež krásy v našom okolí:
Bučník, Nízke Tatry, Hron, doliny: Voľchovô, Ždiarskô. Nechýbali ani štátne symboly a hymna.
22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme,

ktorý sme oslávili brigádou na našom
školskom dvore a vyčistili tak aspoň malý
kúsok našej Zeme.
Mesiac sme uzavreli rozkvitnutou a tak
trochu bzučiacou témou - Jarné kvietky a hmyz. Deti poznávali jarné kvety:
snežienku, podbeľ, narcis, tulipán, fialku,
púpavu.... Porovnávali jednotlivé časti
rastlín a skúmali proces klíčenia a rastu.
Kresbou jarných kvetov si zapamätali
stavbu kvetu a týmito výtvarnými dielami skrášlili prostredie našej materskej
školy.
Hrali sa na včielky, lienky, motýle nechýbali piesne, riekanky a hudobno-pohybové hry.
Bol to mesiac plný jarných vôní, farieb
a radosti z prebúdzajúceho sa Života
v každom z nás.
Mgr. Monika Veljačiková, učiteľka v MŠ.

