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Mojej mame
a všetkým mamám
Aj takto, v Deň našich matiek, sa chcem v mene svojom a v mene mojich spolubratov a všetkých detí poďakovať svojej mame a ostatným mamám za dar života a výchovu.
Kdesi som čítal peknú báseň o modlitbe matky a jej
spomienke na syna kňaza. Nepoznám autora, ale podelím sa s ňou so všetkými.
Michal Jenča

Ruženec kňazovej matky
Obrázok úsmevov, úpätia hôr,
večne zelené sosny a svieže smreky,
krajinka zlatých snov!
V náručí hôr sní domček utúlený,
záhradka pred ním slní sa na brehu rieky.
Chlapča to, ách, Pane, daj aby kňazom bol!
Ruka jej kolíše batôžtek rozkričaný.
Keď chlapča oči priviera a ticho drieme,
mať usmiata v pokoji zrnká ruženca preberá
a splieta zbožne tajomstvá:
Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila...
Už chlapča povyrástlo, z bieleho domku odišlo,
mať dala si ho študovať do mesta.
Chce radosť z neho mať, keď príde k žitia sklonku,
chce kňaza z neho vychovať a celkom Bohu ho dať.
Už mnohokrát sneh pokryl bielu chalúpku,
i stromy zakvitli už neraz i zarodili.
Adventy idú jeden za druhým, náhlia sa.
Aj mať má advent, dobu čakania.
Veď čoskoro sa splní jej túžba –
syna jej vysvätia za kňaza!
A matka cíti synovu kalváriu,
slzami skrápa ubolené ťahy
a znovu zdraví bolestnú Matku Máriu
tajomstvom krvavým:
Ktorý bol pre nás bičovaný...
Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný...
Syn usmiaty jej veľa, veľa rozpráva...
Ako je dobre trpieť, ako to dušu kriesi!
Ako to vedie srdce a správne vychováva...
že za duše len veľa, veľa trpieť treba
a tak im v láske a utrpení ukázať kúsok neba...
A matka zdrvená sa šťastím syna vyrovnáva...
A keď jej syn sa v izbietku uchýli a breviár sa modlí,
ona si berie do rúk ruženec starý, ošúchaný...
A slzy radosti jej kropia biele líca
a srdce k Bohu letí do výšin s tajomstvom:
Ktorý slávne zmŕtvych vstal...
Dnes už jej niet, už ticho v rodnej zemi spočíva.
Syn spomína si na ňu pri oltári,
myšlienka na drahú matku v duši mu žiari,
čo ružencom mu kňazstvo vyprosila,
ružencom jeho kňazstvo chránila,
ružencom spomienka na ňu ožíva...
Ktorý ťa, Panna, do neba vzal...
Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval...

Prijímacie skúšky
Základná umelecká škola v Polomke oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch od 10.6.2013
do 14.6.2013 sa budú konať prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Skúšky sa budú konať v hlavnej budove ZUŠ na Ulici osloboditeľov v uvedené dni
od 13.00 do 17.00.

Vo veži už nestraší...
Myslime ekologicky
Zochova divadelná
Revúca
Deti z Breziniek
Metamorfózy rodinných vzťahov

Umenie farby,
hudby a tanca
ZUŠ Polomka Vás srdečne pozýva na program
Umenie farby, hudby a
tanca, ktorý sa uskutoční 9.6.2013 o 15.00 v KD
Polomka.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 18.4.2013
podľa nasledovného programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
4/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie,
plánované údržby v roku 2013
5/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
6/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
7/ Rôzne
8/ Interpelácia a diskusia
Starosta obce pán Lihan priví- sociálnej a rómskej problematike.
Po diskusii s poslancom NR
tal na zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných SR obecné zastupiteľstvo pokračovalo vo svojom rokovaní. Zoprítomných.
Podľa prezenčnej listiny kon- bralo na vedomie správu o plneštatoval, že na zasadnutí obec- ní uznesení obecného zastupiteľného zastupiteľstva je prítomná stva a kontrolnej činnosti.
V bode Zhodnotenie stavu
nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo zasadnutie uzná- obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby hovorili
šania schopné.
Vedením zápisnice z roko- o potrebe vymeniť žľaby na povania poveril p. Hebeňovú a p. žiarnej zbrojnici a pláne vybudoĎurčenkovú, referentky obec- vať verejné WC za budovou lekárne, ktoré bude slúžiť trhovného úradu.
Za overovateľov správnos- níkom, návštevníkom trhovisti zápisnice z rokovania určil ka a širokej verejnosti. Prístavpána MUDr. Dušana Maruškina ba by bola z východnej strany
na mince a zvonku umývadlo na
a Františka Bučku.
Starosta obce predložil na senzor. S obsluhou sa nepočíschválenie program rokovania ta. Poslanci sa zaoberali aj doobecného zastupiteľstva, ktorý pravným značením. Dopravbol všetkými hlasmi schválený. né značenie je zakúpené, osaZasadnutia sa zúčastnil aj po- denie sa bude realizovať, všetslanec NR SR pán Ľudovít Ka- ko sa oddialilo pre dlhú zimu.
ník s jeho asistentkou. Využil prí- Obecné zastupiteľstvo zobralo
tomnosť na zasadnutí 0Z, ktorú na vedomie správu o zhodnomu umožňuje zákon. Diskutoval tení stavu obecného majetku,
s poslancami o probléme neza- jeho využitie, plánované údržmestnanosti v našom regióne, by v roku 2013 a odporučilo vy-

konať opravy a údržbu tak, ako
je uvedené v správe.
Poslanci OZ sa zaoberali aj
uplynulou lyžiarskou sezónou.
V diskusii k tomuto bodu sa venovali ubytovacím kapacitám a nákladom na jeden deň prevádzky
strediska, čo bolo aj dôvodom
ukončenia lyžiarskej sezóny.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o vývoji získavania zdrojov z fondov
EÚ. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť riaditeľky Základnej umeleckej školy
o prechode na súkromnú školu.
Obecné zastupiteľstvo rozhodne
na najbližšom zasadnutí po získaní stanoviska rady školy.
V bode rôzne poslanci schválili nákup ojazdeného motorového vozidla do 4000€ pre potreby obce a odpredaj obecného
bytu na Ulici osloboditeľov č. 4
v zmysle platných zákonov.
Získané ﬁnančné prostriedky sa
použijú na rekonštrukciu priestorov v požiarnej zbrojnici.
Zároveň poslanci schválili zrušenie prístrešku – cyklozastávka- na Ulici Štúrovej (oproti pekárni) a žiadali zvážiť možnosť
preniesť ju na trhovisko, kde by
z nej bol väčší úžitok.
V bode interpelácia a diskusia sa
poslanci venovali určeniu limitu
na vysielanie gratulácií v miestnom rozhlase, problematike výrubu stromov v cintoríne a Pánskemu domu.
Janka Hebeňová

Vo veži už nestraší – vo veži sa športuje!
Nápad postaviť umelú
lezeckú stenu v Polomke
tu už bol dávno. Skupina
nadšencov pre tento šport
hľadala priestor a možnosti, ale nedalo sa, nebolo
vhodné, nevyhovovalo...
Neskôr si vyhliadli vodárenskú vežu ŽSR, ktorá už
roky neslúžila svojmu účelu, ani inak nebola využívaná a chátrala.
(Pokrač. na str. 4)
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Myslime ekologicky
- chráňme si svoju planétu!
v mesiaci máj
Emília Hrablayová, SNP 92, 85 r.
Barbora Roľková, SNP 78, 90 r.
Anna Spišiaková, SNP 58, 85 r.
Andrej Rusin, Hámor 15, 90 r.
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa
rokov spokojného života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2013
Narodení: Veselovská Nina, Železničná 1
Berky Eduard, Hronská 41
Harvan Denis, Osloboditeľov 45
Prihlásení: Štefánik Rastislav Železničná 16
Štefániková Danka
-„Odhlásení: Mgr. Saksová Janka, Štúrova 18
Zomretí:
0
Počet obyvateľov k 30.04.2013 - 3002

Blahoželáme jubilantovi
Závoj spomienok halí

Dnes ako v škole magister

predstavu milú – mladíka.

dávate mladým pravý smer.

Čo sa v nej všetko tají,

Skalný spevokol farský náš

skutkom však neuniká.

s radosťou čistou víta vás.

Takmer tridsaťročie plynulo

Dnes chceme k vášmu sviatku,

ako Pán času prikázal,

keď slávite už päťdesiatku,

keď vás vnuknutie oslovilo:

zaželať zdravie, pokoj, šťastie,

- Daj, čo si z Ducha dostával,

nech požehnanie u vás rastie,

službu blížnemu konaj

by Svätý otec jediný

na úžitok všeobecný,

posvätil vaše hodiny,

sprevádzaj a na organe hraj

manželskú vernosť i svornosť.

tebe na slávu, Bože večný.-

Nech máte z detí vždy radosť.

Vzácne je vaše zveľadenie

My v chráme našom prosiaci

v polomskom šírom chotári,

pred Pánom s úctou kľačiaci

štúdium, hranie, ozvučenie

prosíme so sklonenou hlavou,

bez mrzutosti na tvári.

by vám dal Pán náš mnoho rokov.

Za cirkevný spevokol – Mária Oceľová
v apríli oslávil 50 rokov svojho plodného života náš
pán kantor Ervín Martinelli

SPOMÍNAME
Odišiel nečakane, na rozlúčku nebol čas,
veľká bolesť a spomienky
zostávajú v srdci každého z nás.
Dňa 22.5.2013 si s bolesťou v duši pripomenieme prvé výročie úmrtia
Jána Murína
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Anna s rodinou a syn Ján s rodinou.
...
V diaľ odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť trápi,
ale Teba nám už nič nenavráti.
Chceli sme Ti šťastie, zdravie priať,
no teraz môžeme už len s láskou spomínať
a kytičku kvetov na hrob Ti dať.
Dňa 14.4.2013 sme si pripomenuli smutné
tretie výročie úmrtia
Anny Skalošovej
S láskou spomína manžel, syn Vladimír s rodinou
a dcéra Anna s rodinou.

Problematika životného prostredia sa dotýka nás všetkých a informovanosť verejnosti o problémoch, pred ktorými stojí naša
planéta a život prírody, je na vysokej úrovni. Ochranou životného prostredia sa naozaj dá veľa
zmeniť. Sme tým najnebezpečnejším živočíšnym druhom planéty, pred ktorého ničivou silou
sa musia mať na pozore nielen
všetky ostatné druhy, ale aj samotná ZEM. Sme však takisto
jediným druhom, ktorý -ak bude
chcieť- vynaloží veľké úsilie na
záchranu toho, čo by inak zničili.
Keby vám niekto zdemoloval
a zničil dom, udali by ste ho. To,
že si ničíme našu planétu domovým, a hlavne odpadom, ktorý
je ľahko separovateľný a už deti
v materskej škôlke vedia ako a čo
sa separuje, je rovnako trestné, necivilizované a nehumánne, ale skutočnosť je žiaľ taká,
že sa každodenne presviedčame o tom, ako to ľudia nechápu a dôležité pre nich je, aby
mali poriadok na svojom dvore
a v očiach svojich blízkych a susedov mali renomé- akí sú ,,poriadkumilovní´´!
Spoločne môžeme pomôcť so
znížením množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov, ale
legálnych. Stačí, keď budeme
všetci separovať. Je to jednoduché a nevyžaduje to ani žiadne
zásahy do ﬁnančných rozpočtov

vašich domácnosti.
Vyseparované komodity sa po
odovzdaní tomu- ktorému odberateľovi vrátia späť do výrobných
procesov a vzniknú z nich nové
výrobky. Šetria sa tým prírodné
zdroje a energie potrebné na výrobu stále nových výrobkov.
SKLO DO PRÍRODY
NEPATRÍ !
Sklo, katalóg číslo 200102- sa
dostáva do prírody prostredníctvom ľudskej činnosti a vedeli
ste, že sa rozkladá približne až
4000-4500 rokov??!!
Svojím pôsobením v prírode
negatívne ovplyvňuje nielen súčasné, ale aj budúce generácie.
Vyhodené sklenené obaly môžu
spôsobiť poranenie ľuďom, ale
hlavne lesným obyvateľom - zvieratám ,pre ktoré je to neskutočné
utrpenie sprevádzané s bolesťami, zápalovými až odhnívajúcimi
časťami tela, v tých horších prípadoch to končí úhynom ,nakoľko takto poranená zver si nemá
ako sama pomôcť a ani k zverolekárovi si nemôže odbehnúť- má
len dve možnosti- buď sa z toho
nejak sama ,,vylíže´´- vylieči, aj
keď s nejakými následkami, alebo
uhynie. Inej cesty pre nich niet!.
Apelujem na všetkých, zabráňme takýmto krutým následkom
páchajúcej na zveri našou NEZODPOVEDNOSŤOU!
Predsa plná sklenená fľaša
s vodou či inou tekutinou je oveľa
ťažšia –keď ju nesieme do prírody

na prechádzku, či na gulaš-párty,
ako prázdna, ktorú by sme si mali
poľahky doniesť aj domov a nenechávať ju ako neželaný suvenír prírode!.
SKLO patrí medzi veľmi dobre
recyklovateľný materiál, a preto
je dôležité separovať ho. Z vyseparovaného skla sa vyrábajú nové číre alebo farebné sklenené obaly.
Do skla patrí: sklenené obaly od
nealkoholických a alkoholických
nápojov, sirupov, ochucovadiel
jedál, liekov, vitamínov a ich črepiny, tabuľové sklo-z číreho (bieleho) skla, poháre od zaváranín,
bez kovových vrchnákov.
Do skla nepatrí: Znečistené sklenené obaly od chemikálii, farby, drôtené sklo, porcelán, plexisklo, žiarovky a žiarivky, autosklo, teplomer, TV obrazovky - tieto komodity sa následne separujú podľa katalógových
kódov a stupňa obsahujúcej nebezpečnej látky- napríklad žiarivky a teplomer- obsahujú ortuť-katalog.číslo-200121.
Preto žiadam občanov aby pri
separovanom zbere nevykladali tieto komodity, a už vôbec nie
aby boli zmiešané spoločne vo
vreciach so sklom.
V dnešnom príspevku som sa
venovala SKLU, v ďalšom to bude
o PLASTOCH.
Záverom už len ochranárska
múdrosť: Pravým ochrancom je
ten, kto vie, že ZEM nám nedali
otcovia a praotcovia, ale len požičali naše deti. Preto sa správajme
k požičanému tak, aby sa naše
deti a vnúčatá za nás nehanbili.
Piliarová Zuzana

Nekonečný príbeh
Zo strany obce i mnohých občanov je presadzovaná myšlienka, že priestor cintorína by mal
vyzerať tak, aby sme sa nehanbili sami pred sebou ani pred návštevníkmi. Obec kladenie dôraz na dôsledné čistenie. Na odpad pochádzajúci z cintorína umiestnila v priestore cintoríne
deväť kontajnerov. Napriek tomu je smutné a zarážajúce, že občania po úprave hrobov svojich
blízkych zosnulých, nepotrebný odpad neustále hádžu do jarku za cintorínom. Nad týmto konaním zostáva rozum stáť. Nie je to ani bližšie ako kontajnery a aj prístup ku jarku je zložitejší. Každý môže pohodlne po chodníkoch prejsť ku kontajneru a odpad vyhodiť. Sú vytvorené
nadštandardné podmienky pre likvidáciu odpadu z cintorína a napriek tomu neustále nachádzame v jarku nahromadený odpad. Preto vyzývame občanov, aby prestali s týmto konaním,
a tým prispeli k peknému a čistému cintorínu aký si všetci predstavujeme.
Ing. Ján Lihan

Stavebný ruch v obci
S príchodom dobrého počasia
sa mohli rozbehnúť práce v exteriéri obce. Ako každý rok aj na
tento sme si naplánovali údržbu
a opravy budov vo vlastníctve
obce. Sme radi, že po dlhých rokoch sa dokončili zemné práce
na budovaní kanalizačných zberačov. Môžeme povedať, že celá
obec je odkanalizovaná a až na
pár výnimiek je každý dom pripojený na verejnú kanalizáciu.
Prostredie okolo potoka a v Hrone sa nám isto za to odvďačí. Teraz na posledných uliciach, kde
sa uskutočnili práce na zberačoch sa budú opravovať obrubníky a následne sa vykoná asfaltovanie ulíc.
Na vzhľade a taktiež energetickej náročnosti nám nesmierne
záleží a tak sme pristúpili k výmene okien a zateplení budovy
zdravotného strediska, postup-

nej výmene okien na kultúrnom
dome tak, aby sme ho v priebehu budúceho roka zateplili. Tento rok chceme začať aj s výmenou okien na severnej časti budovy lekárne. Po rozhodnutí
obecného zastupiteľstva dôjde
k predaju dvojizbového bytu vo
vlastníctve obce v bytovke a tieto získané ﬁnančné prostriedky
sa použijú na rekonštrukciu budovy hasične.
V termíne do 31.3.2013 sme
začali s výrubom stromov v materskej škole a v cintoríne (výrub
bude pokračovať od 1.10.2013).
Po troch rokoch sa nám konečne podarilo vysúťažiť dodávateľa stavby a začať realizovať projekt Zmena palivovej základne
základnej školy a obecných budov. Súčasťou tohto projektu je
aj výmena okien a následné zateplenie budovy. Podľa projektu

je potrebné vymeniť 96 okien a 4
dvier. Zároveň treba prestrešiť
aj vchody do jednotlivých pavilónov. Súčasť rekonštrukcie budovy MŠ bude aj obnova celého areálu. Z rozpočtu obce bude
v plnej výške hradená výmena
oplotenia. Osadí sa nový plot,
ktorý bude spĺňať aj ochrannú
funkciu areálu. uskutoční sa aj
náhradná výsadba stromov, ktoré boli odstránené. Všetky plánované práce na MŠ sa musia vykonať tak, aby nebola ohrozená
vykurovacia sezóna. Sme presvedčení, že rekonštrukciou budovy MŠ sa nielen zlepší prostredie a komfort detí a personálu,
ale sa zníži spotreba vykurovacej energie a tým sa ušetria ﬁnančné prostriedky ktoré sme
každý rok vynakladali na kúrenie. Takto ušetrené prostriedky
sa budú môcť použiť na ďalšie
vybavenie škôlky a areálu.
Ing. Ján Lihan
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Speváci ZUŠ bodujú
Že na Horehroní máme spevácke talenty, nikto nepochybuje.
Potvrdzujú to aj súťaže, ktorých sa zúčastnili žiaci speváckeho
odboru našej ZUŠ. Prvým úspechom je pilotný projekt speváckej
súťaže Slávik Horehronia, zameraný na podporu mladých speváckych talentov regiónu. Ponuku pozície patrónky nad projektom prijala populárna slovenská speváčka Kristína. Z našej školy sa do ﬁnále prebojovala Terézia Zibríková s piesňou Správne dievča od Mariky Gombitovej. V súčasnosti prebieha príprava ﬁnále projektu, ktoré sa uskutoční dňa 29.5.2013 v Mestskom
dome kultúry v Brezne. Našej Terezke držíme palce!
Druhou speváckou regionálnou súťažou z ktorej si naši žiaci
priniesli okrem pekných zážitkov, skúseností aj pekné umiestnenie je Horehronská valaška. Organizátorom súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru okresu Brezno je Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a obec Telgárt. V nedeľu 5. 5. bol jubilejný 50. ročník tejto prehliadky. ZUŠ Polomka
úspešne reprezentovali Terezka Zibríková, ktorá sa umiestnila
na 2. mieste, Adrián Ševc a Anetka Nemčoková, ktorí obsadili 3. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme!
ZUŠ Polomka

Deň Zeme
Tak ako aj po iné roky sme aj tento rok 22. apríla prišli do školy ináč ako
inokedy. Zástupcovia z každej triedy vytvorili trojčlenné družstvá a išli súťažiť. Konala sa totiž EKO-súťaž – 11. ročník, ktorá sa skladala z dvoch častí. Jedna časť bola vedomostná, druhá tvorivá. Tí, ktorí radi kreslia alebo
píšu, sa mohli zapojiť do výtvarnej alebo literárnej súťaže. Okrem našich
žiakov súťažili aj žiaci z iných škôl nášho regiónu.
VÝKRESY
No a tí, ktorí nesúťažili si skrášľovali
školský areál. Každá trieda mala urče- Viktória Suranovská, ZŠ Šumiac
ný úsek a ten upratovali. Všetci mali čo Nikola Kudeleková, ZŠ Beňuš
robiť. Po zime sa našlo veru veľa ne- Petronela Nosková, ZŠ Závadka nad
poriadku. No nikomu to veľmi nevadi- Hronom
lo. Všetci usilovne pracovali. Dokon- Daniel Štavina, ZŠ Závadka nad Hroca aj počasie nám prialo. Bolo veľmi nom
pekne a teplo. Veríme, že naša robo- Miroslav Žofčín, ZŠ Závadka nad
ta nebola zbytočná a areál školy osta- Hronom
ne čistý a že sa nenájdu žiaci, ktorí po- Natália Balogová, ZŠ Závadka nad Hročas prestávok alebo po ceste z obeda nom – špeciálna trieda
LITERÁRNA ČASŤ
budú odhadzovať papieriky a iné veci
- „Rozprávková planéta“
na zem a nie do koša.
Poézia
Výsledky
1. kategória
ENVIRONMENTÁLNA ČASŤ
Nikolka Kňazíková, ZŠ Beňuš
vedomostná a výtvarná súťaž
Jerguš Faško, ZŠ Beňuš
1. stupeň
1. ZŠ Polomka, 2. ZŠ Beňuš, 3. ZŠ Ba- Renko Srnka, ZŠ Beňuš
2. kategória
cúch, 4. ZŠ Heľpa
1. Branislav Machnič, ZŠ Beňuš
2. stupeň
1. ZŠ Polomka č.2, 2. ZŠ Beňuš, 3. ZŠ 2. Ema Pôbišová, ZŠ Beňuš
3. Veronika Gašperová, ZŠ Beňuš
Heľpa, 4. ZŠ Polomka č.1
3. kategória
VÝTVARNÁ ČASŤ
1. Daniela Hrabovská, ZŠ Heľpa
- PRIESTOROVÉ PRÁCE
2. Jozef Šuchaň, ZŠ Polomka
1. stupeň:
Evka Janková, ZŠ Bacúch - „Ko- 3. Silvia Fedorková, ZŠ Polomka
Próza
cúr a jež“
1.kategória
ZŠ Šumiac - „Vianočný strom“
ZŠ a MŠ Závadka nad Hronom – „Motýľ“ Matúš Margeta, ZŠ Polomka
Sabina Dudášová, ZŠ Polomka – „Púšť“ Darina Čarnogurská, ZŠ Polomka
Veronika Danieličová, ZŠ Polomka
ZŠ Bacúch – „Strom“
2. kategória
2. stupeň:
1. Anna Solavová, ZŠ Beňuš
Žiačky 7A, ZŠ Polomka – „Naušnice“
2. Denisa Vernárska, ZŠ Polomka
Mária Baťková, ZŠ Heľpa – „Šaty“
Kristína Dratvová , ZŠ Polomka – „Anjel“ 3. kategória
Košík s kyticou – A. Ševc, A. Guzmo- 1. Miriam Kánová, ZŠ Polomka
2. Alexandra Zlúkyová, ZŠ Beňuš
vá, ZŠ Polomka

Polomske novinky
Dňa 2.-4. mája 2013 sa konal 39. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho činoherného divadla a divadla
mladých. Na prehliadke súťažilo 9 amatérskych kolektívov
a 3 kolektívov mladých. Do celoslovenského kola postúpili Divadlo bez groša z Veľkého Krtíša s divadelnou hrou Matka, DS
ČI-PR-CHA z Kremnice s divadelnou hrou Moskva – Petušky, a divadlo mladých Alterna
z Rimavskej Soboty. Ochotníci z Breziniek s hrou Štyri ročné
obdobia medzi kolektívmi, ktoré sa venujú iba divadlu, obstáli veľmi dobre. Dokonca, podľa slov poroty, sme zahrali lepšie ako niektoré divadelné súbory. A podľa slov našich chlapov
môžeme byť spokojní už s tým,
že sme sa mohli zúčastniť krajskej prehliadky.
Okrem toho sme odohrali dve
predstavenia v Závadke nad
Hronom a Pohronskej Polhore, kde tiež pripravujú divadel-

Zochova
divadelná
Revúca
né predstavenia.
Snáď sme boli pre nich malou
motiváciou pre ich ďalšiu prácu a určite sme potešili aj divá-

STRANA 3
kov. Povzbudiť nás prišiel aj divák pre nás obzvlášť milý, náš
dlhoročný ochotník pán Horník.
Stretnutie sním nás veľmi potešilo a veríme, že náš výkon na
javisku veľmi potešil jeho. Pán
Horník nám zaželal veľa úspechov v ďalšej práci a takto príjemne sa (dúfame, že len na
čas) ukončila naša divadelná
púť s hrou Štyri ročné obdobia.
Marta Pisárová

sa 21.4.2013 zúčastnili v Bacúchu okresnej súťažnej prehliadky pre okres Brezno. Zo šiestich choreograﬁí boli naše
dve zaradené do zlatého pásma – tanec Na moste – malá
forma a do zlatého pásma s postupom na krajskú prehliadku - choreograﬁa Jak sa drelej bavilo. Najlepšie umiestnenie a hodnotenie poroty umocnila radosť našich detí, rodičov a našich fanúšikov.

vytrvalosť a príkladnú reprezentáciu našej spoločnej práce (roboty !). Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a fandia nám.
Ďakujeme rodine Pohančaníkovej za darované plátno, z ktorého sme malým deťom ušili krojové súčasti – kikličky a obecnému
úradu, vďaka ktorému sme zakúpili nové oplecká.

A tak sa v dňoch 1.-2. júna opäť
po dvoch rokoch vrátime pod Likavský hrad a budeme si môcť
pozrieť najlepšie detské kolektívy Slovenska.
Na záver ďakujem deťom za

A tak po malej prestávke a predýchaní tohto úspechu pracujeme ďalej, pretože nás čakajú dôležité vystúpenia v Heľpe
a Likavke.
Marta Pisárová

Deti z Breziniek

Krajská prehliadka sa konala
7.5.2013 v Kokave nad Rimavicou, kde sa o postup na celoslovenskú prehliadku uchádzali deti
z jedenástich súborov. Z toho boli
dve malé formy. Odborná porota
zaradila súťažiace kolektívy do
bronzového pásma – deti z Kokavy, Klenovca a Lučenca. Do
strieborného pásma – deti z veľkého Krtíša, Detvy a Revúcej.
Do zlatého pásma deti z Banskej
Bystrice, do zlatého pásma s návrhom na postup deti zo Zvolena
a z Hrušova. Do zlatého pásma
s priamym postupom deti zo Zvolena s malou formou a deti z Polomky s choreografiou Jak sa
drelej bavilo.
Veľká radosť, slzy šťastia, objatia, gratulácie rodičov, ktorí
nás prišli podporiť a hlavne výborné hodnotenie odbornej poroty umocnili naše víťazstvo.

STRANA 4
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Futbalové zápasy v Polomke
23. kolo 19.5.2013 o 17.00
Tatran Polomka – Družstevník Šumiac
...
25. kolo 2.6.2013 o 17.00
Tatran Polomka – FK 09 Bacúch
...
27. kolo 16.6.2013 o 17.00
Tatran Polomka – Slovan Michalová

Regionálna prehliadka speváckych
skupín seniorov v Brezne
Regionálna prehliadka speváckych skupín, na ktorej sa zúčastnilo 9 speváckych skupín sa konala 10.
apríla 2013. Z okresu Brezno sa zúčastnilo 5 speváckych skupín, z okresu Revúca tri a jedna skupina z okresu Banská Bystrica. Prehliadku speváckych
skupín otvorila predsedníčka OO JDS V Brezne Mgr.
Viera Pernishová. Privítala pozvaných hostí, staros-

Metamorfózy
rodinných vzťahov
Ľudská spoločnosť už od svojho vzniku sa riadila zákonitosťami,
ktoré zabezpečovali jej schopnosť prežitia dlhodobého demograﬁckého rozvoja a to vo všetkých etapách života človeka. Uvedené zákonitosti počas celej existencie ľudskej spoločnosti v rôznych formách ovplyvňovali ľudské vzťahy v živote človeka. Vo veľkej miere
ovplyvňovali medziľudské vzťahy prostredie v ktorom ľudské spoločenstvo dlhodobo prebývalo a tak isto aj religiózne stavy, ktoré si
človek vytváral a tak kontroloval správanie sa jedinca rodiny ako aj
celého spoločenstva. Dodržiavaním platných spoločenských zákonitostí či už v spoločnosti alebo v rodine vyvíjali sa aj medziľudské
vzťahy, ktoré existenčne ovplyvňovali životy ľudí. Hlavne ako najdôležitejšie sa javia vzťahy v základnej jednotke spoločnosti, v rodine. Harmonické vzťahy v rodine založené na láske, tolerancii a vzájomnom sa chápaní ako aj vzájomnej potrebnosti, boli a sú zárukou
proporcionálneho rozvoja rodiny zaručujúcej jej dlhodobú reprodukciu a existenciu. Ich silu a trvácnosť veľmi ovplyvňujú celospoločenské zmeny hlavne sociálno-ekonomický rozvoj a industriálny rozvoj.
„Skokové“ celospoločenské zmeny silne ovplyvňujú najmä rodinné
vzťahy, treba povedať, že vo veľkej miere negatívne, pretože rodinné
vzťahy v prevažnej miere nereagujú ﬂexibilne na tieto zmeny, čoho
dôsledkom sú narušené vzťahy a to hlavne v generačnom ponímaní
týchto zmien. Rozdielne sa tieto rodinné vzťahy a ich generačné postavenia ponímajú v rôznych častiach sveta a to v závislosti od politického systému danej krajiny, prostredia, historických zvyklostí ako
aj náboženskom ponímaní ľudskej spoločnosti. V prevažnej väčšine sa pohľad na rodinné vzťahy stotožňuje napriek hore uvedeným
skutočnostiam preto, lebo rodinné pomery a náboženskej presvedčenie členov rodiny sú veľmi silným fenoménom.
Napriek tomu sa z historického pohľadu vo svete vyskytujú územia,
ktoré sa vyznačujú osobitými generačnými rodinnými vzťahmi. Takými výraznými oblasťami sú ich obyvatelia napr. za polárnym kruhom
alebo v Austrálii. Jedná sa hlavne o pôvodných obyvateľov, ktorých
sa ešte nedotkli „skokové celospoločenské zmeny“.
Našťastie naša stará Európa je historicky ovplyvňovaná náboženstvom a týmito zmenami, takže možno povedať, že Európa je ponímaná ako oblasť „kresťanská“. Silné kresťanské korene v Európe
počas celej dlhej histórie existencie ľudskej spoločnosti veľmi vplývajú na rodinu ako na základný článok spoločnosti ako aj priamo na
rodinné generačné vzťahy.
V poslednom období však silné sociálno-ekonomické otrasy v Európe „ostro“ zasiahli do rodinných vzťahov a doplácajú na to v rodinách najmä mladí jedinci – deti a v neposlednom rade členovia rodín v pokročilom veku. Možno konštatovať, že jednotlivé zložky štátu nevenujú dostatočnú pozornosť týmto dvom zložkám rodiny, čo
sa odzrkadľuje v tom, že sú odsúvaní v rôznych formách mimo rodinu a to prináša nezvratné škody do rodinných vzťahov. Preto treba mať neustále na zreteli, že deti a starší ľudia sú neoddeliteľnou
súčasťou rodiny. Taktiež, že tieto nevytvárajú ani podmienky pre
vznik nových rodín.
K tomuto treba povedať, že medzi znaky kultúrneho života v štáte zákonite patrí starostlivosť o deti, ženy-matky, starých rodičov a
ich zákonnej ochrany.
Motivácia štátu, samosprávy, cirkvi a spoločenských organizácii
v rôznych formách mala byť o tom, aby sa celistvosť rodiny v celej šírke utužovala a aby prípadné negatívne javy už v ich zárodku
vzniku boli eliminované.
Relatívna sociálno-ekonomická nezávislosť rodín je zárukou pevných rodinných vzťahov. Hlavne sociálna politika samosprávy má
veľký dosah na formovania vzťahov v rodinách.
Záverom treba povedať, že je veľkou cťou pre rodinu, keď sa
môže s láskou a porozumením postarať o svoje deti a starých rodičov. Taktiež platí: „Ak v rodinách pretrváva láska, je to veľká výhoda v rodinných vzťahoch“.
Jozef Jagerčík

MÁJ 2013

(Dokonč. zo str. 1)
A hoci bola chuť pracovať i prísľub pomoci, nestačilo to. Bolo potrebné nájsť ﬁnančné zdroje. Keďže niektorí „lezci“ sú aj členmi OZ
TREND, dohodli sme sa na spolupráci a vytvorili sme projekt Krok
za krokom – na samý vrchol (le-

tov jednotlivých obcí, spevácke skupiny a všetkých
prítomných.
Naša spevácka skupina vystúpila ako prvá a predstavila sa peknými ľudovými pesničkami – V tej Polomke, Kukurička strapatá, Šípová ružička a Nedobre
je v nízkej chyži bývať. Spevy boli obohatené aj tancom a krásnym polomským krojom. Vystúpenie spestrila aj vnučka Anny Čupkovej malá Emka
( samozrejme v kroji), ktorá sa predviedla
ako malá tanečnica. Aj jej pričinením spevácka skupina zožala veľký potlesk. Pri
pekných pesničkách účinkujúcich popoludnie rýchlo ubehlo a určite každý odchádzal
s dobrým pocitom z pekne prežitého dňa.
Na záver všetkým účinkujúcim, hosťom,
prítomným, poďakovala predsedníčka OO
JDS v Brezne za účasť na tomto podujatí. Vedúcim speváckych skupín odovzdala
ďakovné listy. K poďakovaniu sa pripojila
aj predsedníčka OO JDS v Revúcej Mgr.
Zuzana Homoliaková.
Prehliadka bola ukončená hymnou seniorov – Zahučali hory, zahučali lesy, ktorú zaspievali všetci prítomní.
Anna Ďurčenková

ný pás steny.
Prešli sme dlhotrvajúcimi a ťažkopádnymi rokovaniami so ŽSR o prenájme budovy, ďalšími schvaľovačkami, vyjadrovačkami, papierovačkami... A to sme prišli do kontaktu
s milými a ústretovými ľuďmi. S prácami sa začalo až na jeseň. Dlhotr-

stenu mohlo pozrieť, či vyskúšať asi
dvesto návštevníkov. Pre tých, ktorí práve neskúšali svoje sily na stene, boli pripravené ďalšie atraktívne adrenalínové športy.
Od tohto dňa je možné športovať na
lezeckej stene po dohode na telefónnom čísle 0903 680 639 alebo

Vo veži už nestraší – vo veži sa športuje!
zecká stena v Polomke), s ktorým
sme sa uchádzali o podporu najprv
v programe O2-ThingBig nadácie

Ekopolis (tu sme neuspeli), následne v programe Šanca pre Váš región Nadácie Orange. Tá podporila
projekt čiastkou 2050€. S touto sumou sme plánovali postaviť stred-

vajúca a mrazivá zima skomplikovala výstavbu steny – technológia
si z bezpečnostných dôvodov vyžaduje teploty nad 5°C.
A tak v marci a apríli
sa pracovalo naplno,
niekedy dlho do noci.
Podpora Nadácie
Orange naštartovala ďalšiu pomoc. Finančné a neﬁnančné
dary boli väčšie, ako
sme na začiatku očakávali. Nadšenie a šikovnosť realizátorov
presvedčilo darcov,
že prostriedky venujú na dobrú vec. Tak
sa podarilo vybudovať kompletnú lezeckú stenu – všetky tri
diely. Stena má šírku 7,5 m a výšku 10
m, čím sa radí medzi najvyššie na Slovensku. V súčasnosti
má toto dielo hodnotu približne 10 000€.
Bolo tu odpracovaných viac ako 1 000
dobrovoľníckych hodín (zadarmo). Pracovali nielen predkladatelia projektu, ale aj
príbuzní a známi.
A tak sme mohli 4.
mája umelú lezeckú
stenu VEŽA otvoriť pre verejnosť.
Potešil nás záujem malých, mladých aj tých starších. Na otvorenie
o 10. hodine prišlo asi šesťdesiat
ľudí, do večera prišli ďalší, a tak si

na e-mailovej adrese veza@polomcania.sk s malou ﬁnančnou podporou (vyzbieraná ﬁnančná podpora
bude slúžiť na prevádzkové náklady – nájomné, energie, a na údržbu steny). Je potrebné dodržiavať
návštevný poriadok a bezpečnostné pokyny. Lezecké pomôcky sa
dajú vypožičať. Všetky potrebné
a podrobné informácie získate na
www.veza.polomcania.sk.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás v našom úsilí podporovali a povzbudzovali. Predovšetkým Nadácii Orange, bez grantu ktorej by sme ťažko začínali. Za ústretovosť a podporu ďakujeme starostovi obce Ing.
Jánovi Lihanovi. Ďakujeme partnerom, ktorí prispeli ﬁnančne a materiálne k dokončeniu lezeckej steny:
Parkety – Černák, TWD – fach centrum, Stavebniny Polomka, M&M,
HLP graﬁk. Poďakovanie patrí mnohým ďalším, ktorí nám pomohli riešiť problémy, prispeli radou, prácou,
odbornosťou; všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí nás podporujú a stoja pri nás. A pečú buchty
a štrúdle na otvorenie, či varia guláš
pre organizačný tím J. Vopred ďakujeme za vašu priazeň. Vaša pomoc je naďalej vítaná, pretože práce je pred nami ešte veľa.
Sme radi, že ešte pred dokončením steny prejavili záujem regionálne médiá a tiež Turistická informačná kancelária v Brezne, ktorá
zaradila lezeckú stenu v Polomke
do svojej ponuky. Obec Polomka
sa opäť raz zviditeľnila – tentoraz
v pozitívnom svetle.
M. Heretová
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