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Letný deň
Bol letný deň.
Ťažké mraky viseli na oblohe.
Každú chvíľu začnú padať na zem.
Aj začali.
Padla jedna, dve, tri, až začal padať hustý lejak.
Ona stála na zastávke autobusu.
Priliehavé tričko a krátka suknička začali moknúť.
Čím viac mokli, tým viacej dáždik odkrýval
obrysy jej dokonalého tela.
Kvapky dažďa už stekali po jej čiernych kaderiach,
po jej krásnej tvári.
A ona stále stála.
Ani sa nepohla.
Nemala sa kde ukryť pred tými hroznými kvapkami.
Bolo krásne dívať sa na prekrásne dielo prírody,
ktoré kvapky dažďa odkrývali.
Neodolal tej kráse a jej blízkosti.
Pristúpil k mokrej dievčine
s roztvorenými dáždnikom.
Ona sa jemne naňho pousmiala.
O malú chvíľočku prišiel autobus.
Nastúpila do autobusu.
Dvere na autobuse sa zatvorili.
Dievča sa pousmialo a zakývalo mu.
Preňho bol aj tento umoknutý letný deň krásny.

Obvodný pozemkový
úrad v Brezne
Upozorňuje a vyzýva
Každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku
pôdu ako to ustanovuje § 3
zákona č.220/2004 Z.z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších predpisov .
Každý vlastník, nájomca
a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1/ vykonávať
agrotechnické
opatrenia
zamerané na ochranu a
zachovanie kvalitatívnych
vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu
pred jej poškodením a degradáciou;
2/ predchádzať výskytu a
šíreniu burín;
3/ zabezpečiť využívanie
poľnohospodárskej pôdy

tak, aby nebola ohrozená
ekologická stabilita územia
a bola zachovaná funkčná
spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí;
4/ usporiadať a zosúladiť
poľnohospodársky
druh
pozemku s jeho evidenciou
v katastri. Zároveň upozorňujeme občanov, že na internetovej stránke MP SR
bola zverejnená
výzva, aby občania svoje
poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na
stránke www.mpsr.sk– Informačné nástroje – Agrofórum – fórum
o využívaní poľnohospodárskej pôdy.
V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie
ustanovení § 3 zákona
vyvodzované dôsledky.

Panský dom
Pozor na požiare
Korene naše
Na Bielych Handľoch
Hasičská súťaž
Western, riding
a rodeo

Panský dom
Panský dom v Polomke (v minulosti budova štátnych lesov) je vo vlastníctve Slovenskej správy
ciest. Slúžil na účely podnikateľskej činnosti Koháryovcov a Coburgovcov od 18. storočia, v 20.
storočí prešla do majetku štátnych lesov.
Nachádza sa v tesnej blízkos- aby cesta dosiahla požadované
ti cesty I. triedy I/66. V tomto parametre podľa normy. Zámer
mieste cesty z druhej strany bol zahŕňal aj demoláciu dvoch buzačiatkom 20. storočia postave- dov v obci – Panského domu
ný kamenný oporný múr spo- a susednej nehnuteľnosti, býlu so základnou školou, neskôr valej starej lekárne. Takto poňatu bola školská jedáleň. Vznik- té riešenie odstránenia bodovej
la tak bodová závada, preto- závady bolo schválené poslanže nezostalo miesto
pre chodník pre chodcov. V súčasnosti je to
kolízne miesto chodcov a hlavne kamiónov
a autobusov. V zimnom období po odpluhovaní cesty je situácia doslova kritická a
prejsť týmto úsekom
je mimoriadne nebezpečné. Budova sa niekoľko desaťročí neužíva a opravy strechy sa
nerobili, čo zanechalo trvalé následky na
stavbe. Snahou vedenia obce od začiatku
90. rokov 20. storočia
bola snaha na odstránenie bodovej závady,
avšak bez úspechu,
stále chýbali peniaze. Situácia cami obecnom zastupiteľstva
sa zmenila až po vstupe Slo- v rámci Doplnku č. 3 územného
venska do Európskej únie, keď plánu v r.2008. Slovenská spráSlovenská správa ciest moh- va ciest na základe toho po vyla začať projektovú a majetko- pracovaní dokumentácie a vyvú prípravu odstránenia bodo- jadrení dotknutých orgánov zísvej závady v Polomke. Navrh- kala územné rozhodnutie a stanuté riešenie odstránenia bo- vebné povolenie. Po nadobuddovej závady bolo pojaté kom- nutí právoplatnosti územného
plexne a v zámere sa vyriešila rozhodnutia Krajský pamiatkový
rekonštrukciou cesty I/66 v dĺž- úrad v Banskej Bystrici, ktorý po
ke 4,283 km (od križovatky do troch predchádzajúcich súhlasobce Bacúch po závod Retten- ných stanoviskách na asanáciu
meier - bývalý Drevokombinát budovy Panského domu, dal vySmrečiny Banská Bystrica), pri- hlásiť stavbu za národnú kultúrčom na celom úseku sa odstra- nu pamiatku. Týmto krokom naňujú aj iné závady cesty I/66 tak, stal právny chaos. K celej prob-

lematike v poslednom období
som pristupoval so zreteľom na
skutočnosť, ktorá sa odohrala
21.2.2009 na železničnom priecestí v Polomke, kde vtedy zahynulo 12 ľudí.
Všetko dokážeme nahradiť,
ale ľudský život nie. Nestačí potom hľadať slová na ospravedlnenie. Podobná situácia je každú sekundu na spomínanom
cestnom úseku, kde dochádza
k stretu medzi kamiónmi, auto-

busmi a chodcami. Riešenie bodovej závady vyprojektovali odborníci ovládajúci normy a nie
je na mojej osobe, aby som projektoval tento úsek.
Je na Vás vážení čitatelia, aby
ste si vytvorili vlastný názor.
Ing. Ján Lihan,
starosta obce
Všetky dostupné dokumenty
ako sa situácia okolo Panského domu vyvíjala a aj fotograﬁe
z uvedenej stavby a podmienky
na ceste I. triedy I/66 v blízkosti budovy si môžete vyhľadať na
www.polomka.sk

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:
22. augusta 2013 (štvrtok) o 18,00 hodine
(v budove obecného úradu – bočný vchod)
Program zasadnutia:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2013 vo výdavkovej a príjmovej
časti a likvidácia pohľadávok
5/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
6/ Rôzne
7/ Interpelácia a diskusia
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Nakladanie s odpadmi
v mesiaci august
Elena Kubušová, Odbojárov 7, 80 r.
Helena Švidraňová, Komenského 26, 85 r.
Mária Saksová, SNP 105, 90 r.
Oslávenkyniam srdečne blahoželáme a prajeme im
veľa zdravia a optimizmu do ďalších rokov života.

SPOMÍNAME
Odišli tíško, niet ich medzi nami,
v našich srdciach stále žijú spomienkami.
Dňa 3.augusta 2013 uplynuli tri smutné roky, čo
nás navždy opustila matka
Magdaléna Šandorová rod. Vešťúrová
a 10. júna 2013 uplynulo 13 smutných rokov čo
nás navždy opustil otec
Ján Šandor
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
...
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, to nám osud vzal.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Do tmy zapáľme kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
Dňa 7. augusta 2013 sme si pripomenuli šieste
výročie smrti a zároveň 12. augusta nedožité 79narodeniny nášho drahého manžela, otca, starého a prastarého otca
Jána Šandora
S láskou a úctou na teba spomíname a ďakujeme. Manželka,
dcéry Janka a Milka s rodinami a ostatná rodina
...
Už rok spíš večným snom,
hrob tmavý Ti je domovom.
Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
v tom polomskom cintoríne
snívaš krásny sen.
Nemohla si tu s nami dlhšie byť,
ale v srdciach tých, čo Ťa mali radi,
budeš stále žiť.
Dňa 11. augusta 2013 uplynul rok od smrti našej milovanej
Paulíny Oceľovej
S láskou a úctou spomína rodina,
priatelia a známi.
...
Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s Tebou letí naše zbohom
až k nebeským výšinám.
Dňa 12. augusta sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej milovanej mamy a starej mamy
Márie Obrtancovej
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú dcéry
Anna a Emília s rodinami a ostatná rodina.
...
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Dňa 18. augusta 2013 uplynie 30 rokov od smrti nášho drahého
Jána Mikloška
S vďakou a úctou spomína dcéra Marta s rodinou, syn Ján s rodinou, vnúčatá Pavol,
Zuzana a Martin s rodinami, pravnúčatá
...
Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti priať, tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 8. septembra 2013 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa Mikloška
S hlbokým zármutkom spomína manželka,
dcéra Anna s rodinou, syn Marián so synom
a syn Ján s rodinou.
...
Dotĺklo mladé srdce,
zhasli oči a stíchol jeho radostný hlas.
Odišiel náhle a smrť jeho neskonale bolí nás.
Slnko už nesvieti ako svietilo.
Aj mesiac prestal svietiť.
Hviezdy zhasli.
Nič už nemá význam, keď Ty už tu nie si.
Dňa 11. septembra si pripomenieme smutné
prvé výročie úmrtia milovaného
Jozefa Tkáčika
S neutíchajúcim žiaľom spomína manželka,
syn Filip a ostatná rodina.

Počas obdobia od jari do jesene sa v našej obci vyskytuje pravidelný problém s pokosenou trávou
z dvorov a záhrad. Občania po skosení trávnikov vyvážajú trávu na verejné priestranstvá a rôzne plochy okolo dediny. Tam ku plotu, tam do jarku. Aj keď by sa mohlo zdať, že tieto plochy nikomu nepatria, majú svojich vlastníkov, ktorým sa takéto spôsoby nepáčia. Tráva na ich pozemkoch hnije, zapácha a oni ju musia pracne odpratať. Tento problém s trávou a nielen s ňou rieši VZN č 51/2012, ktoré
priamo ukladá spôsob ako separovať a likvidovať rôzne druhy odpadu. Pretože opakovanie je matka
múdrosti, pripomeňme si opäť, ako správne nakladať s odpadom, ktorý vyprodukujeme.
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Polomka č.51/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a
elektroodpadmi z domácností
§ 7 Systém separovania komunálneho odpadu
Systém zberu uvedených zložiek je
nasledovný:
a) Vyseparované zložky komunálneho odpadu v domácnosti a prevádzkach v obci - papier, sklo, kovové
obaly, a plasty sa ukladajú do farebne
rozlíšených igelitových vriec. Odvoz
je zabezpečovaný prepravcom podľa harmonogramu. Objem vyseparovaných zložiek sa znižuje stlačením.

b) Vyseparované zložky odpadu v
cintoríne - sklo a plasty sa ukladajú
do farebne označených zberných nádob (kontajnerov) umiestnených na
stojiskách na to určených.
c) Vyseparované zložky komunálneho odpadu - objemný odpad (starý
nábytok, drevené okná), kovy (železný šrot), elektroodpad z domácností - vyradené zariadenia obsahujúce chlórﬂuórované uhľovodíky (napr.
nefunkčné mrazničky a chladničky), vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (napr. nefunkčné televízory,
odstredivky, žehličky, umývačky riadu, mikrovlnné a teplovzdušné rúry,

kávovary, elektronáradie (vŕtačky,
brúsky, píly...), sušiče vlasov, ohrievače, rozhlasové prijímače, videá,
gramofóny, telefónne prístroje, mobilné telefóny, fotoprístroje, počítače,
klávesnice, šijacie stroje a pod.), odpadové oleje a ostatné vyseparované
zložky komunálneho odpadu, pre ktoré nie sú určené zberné nádoby alebo vrecia, sa odoberajú na zbernom
dvore alebo sa odovzdávajú pri zbere veľkoobjemového odpadu dvakrát
ročne, alebo pri zbere elektroodpadu.
d) Biologicky rozložiteľný odpad pôvodca odpadu likviduje kompostovaním.
D.Ď

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne v spolupráci
s Obvodným lesným úradom v Brezne
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2,odst.1 vyhl. MV
SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení platných predpisov.
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO
NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Brezno od 25. 07. 2013
– do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na
lesných pozemkoch zakazuje najmä:
- zakladať alebo udržiavať ohne
- používať otvorený oheň
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety

Pozor na
požiare

neho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd
hasičských jednotiek a ich využitie na
účinný zásah,
- prijímať osobitné opatrenia pre
priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú
techniku, vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov
po ťažbe.
pplk. Ing. Ivan Švantner,
riaditeľ OR HaZZ Brezno
Ing. Miroslav Tokár,
prednosta Obvodného lesného úradu Brezno

- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s
ochranou lesa pred požiarmi sú podľa
§ 4, písm. p) zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a podľa § 10
vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení platných predpisov. povinný najmä:
- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu
činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový
harmonogram s určením trasy pochôdzok s uvedením konkrétnych časov a
miest, kde sa má hliadkovacia služba
v danom čase nachádzať a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiar-

MYSLIME EKOLOGICKY – CHRÁŇME SI SVOJU PLANÉTU
MENEJ ODPADU- VIAC LESA! Myslíte na to, keď budete mať v
ruke akýkoľvek PAPIER!
Spotreba papiera vo svete narastá obrovskou rýchlosťou, čím
rastie aj množstvo papierového odpadu. Prieskum ukázal, že na
Slovensku vyhodíme denne viac ako 2000 ton papierového odpadu, ktorý by zaplnil 2 km dlhý nákladný vlak a toto množstvo
sa každý deň zväčšuje! To spôsobuje rastúcu záťaž životného
prostredia.
Každý rok vyhodením papiera do zmiešaného ,,smetia´´ zničíme v SR 2200 hektárov 100 ročného lesa!! Takto miznú posledné
zvyšky prirodzených lesov-komplexných ekosystémov. Lesy sa tak
degradujú na ,,farmy so stromami´´ s nízkou rozmanitosťou života,
eróziou pôdy, viac podliehajú škodcom a zvyšuje sa riziko povodní – menej zadržiavajú vodu. PAPIER má predpoklady byť a oproti niektorým iným materiálom napr. plast, hliník aj často je, ekologicky prijateľnejší, no aj napriek tomu papier taktiež škodí prírode.
Viete, že pri výrobe papiera sa používa do 3000 chemikálii?! Čím
viac je papier bielený, tým viac chemikálii obsahuje a následne aj
viac škodí životnému prostrediu. Papier sa v prírode rozkladá niekoľko mesiacov až niekoľko rokov, záleží to od množstva použitých
chemikálii na jeho výrobu.
Priaznivé riešenie pre prírodu a ľudí je RECYKLÁCIA !
Vytriedením 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa
až 70% energie .Znečistenie ovzdušia sa zníži až o 75% a vody
o 35%.Spotreba vody pre prírodu a ľudí veľmi dôležitá je pri recyklácii papiera menšia- oproti výroby z primárnych surovín, čo je
veľké pozitívum!
Ako môžete pomôcť VY – ŠETRITE PAPIEROM! Používajte papier z oboch strán, využite celú plochu papiera, požadujte ,,rozumnú belosť´´papiera, nie extrémnu. Ak aj Vás obťažuje vhadzovanie reklamných tlačív do schránok, označte si schránku nápisom
,,Nevhadzovať reklamné materiály´´ Vyhýbajte sa plienkam na jedno použitie -majú buničinovú výplň! Ročne padne vyše 1 miliardy

stromov za obeť len pre výplň plienok, ktoré sa použijú iba JEDINÝ RAZ! Následne stúpa objem komunálneho odpadu, keďže tieto
plienky sú nerecyklovateľné! Uprednostnite textilné a hlavne opakovane použiteľné.
Začnite triediť papier doma, na pracovisku, v škole. Z domáceho recyklovaného papiera sa následne vyrába: kancelársky papier,
výkresy, obálky, úradnícke a ekonomické tlačivá, ale aj hygienické
potreby, ako je toaletný papier, vreckovky a servítky. Sami viete,
koľko z týchto výrobkov spotrebuje vaša domácnosť len za jeden
mesiac, tak myslite nato, keď budete čítať noviny, či časopis, že ak
ich po prečítaní zrecyklujete, následne sa vám to vráti v hore uvedených hygienických, či iných potrebách. Čo patrí do separovaného papiera: noviny, časopisy, kancelársky a obalový papier, letáky, papierové krabice od liekov a obuvi, kartónový papier. Separovaný papier musí byť čistý! Nesmie obsahovať zvyšky potravín
ani iné materiály ako napr .spinky, či iné kovové časti ani plasty, či
igelit. Papier pripravíme do balíkov, previazaných špagátom, alebo poukladáme do krabíc od topánok -vyložíme pred dom v čase
separovaného zberu a naše svedomie bude o jeden ﬂiačik čistejšie, že som takýmto spôsobom zachránil čo i len malý, práve zasadený stromček pre ďalšie generácie! Čo nepatrí do separovaného papiera: papier znehodnotený farbou, olejom, potravinami, tapety. Papier potiahnutý fóliou, či obsahujúci iné komodity ako napr.
sklo, plasty a podobne.
Tetrapakové obaly, lakované kartóny, použité plienky, či iné hygienické potreby.
Možno ste nevedeli, že: Tropické dažďové pralesy sa zaraďujú
medzi najbohatšie suchozemské prírodné prostredia. A pritom každoročne v dôsledku ľudského koristenia dochádza k ich zničeniu
na ploche rovnajúcej sa územiu Poľska!
Pravidelným a zodpovedným separovaním papiera sa v pomyslení zhostíte úlohy lesníkov a ochrancov prírody, ktorí toto územie
vysadia novými stromčekmi.
Piliarová Zuzana
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Na Bielych Handľoch
sú neodmysliteľnou súčasťou
aj našich Breziniek. Zožali obrovský aplauz, takže odteraz
už žiadne výhovorky. Kto umí,
ten umí. Každá obec sa snažila prezentovať svoju dedinu
a svoj program čo najlepšie,
ale nám sa aj tak najviac páčili
naši. Ovce v košiari takmer na
nerozoznanie od originálnych
aj s hlasovým prejavom, tance a piesne Na moste dvíhali
divákov z lavíc. Úžasná atmosféra v hľadisku sprevádzala
celý program. Oko i dušu potešila hojná účasť Polomčanov,
ktorí za folklórom idú aj mimo
obce a prišli povzbudiť Brezinky potleskom ako sa patrí. Záver programu a spoločný nástup všetkých účinkujúcich nemal chybu. Neutíchajúci potlesk stojacich divákov zavŕšil vynikajúci program, ktorého
režisérkou bola Marta Pisárová. Skvelá práca Martuš, gratulujeme!
Horehron na javisku vystriedal folklórny súbor Kopaničiar

Narodení:

Čarnogurský Lukáš, Nálepkova 18
Kožiaková Petra, SNP 145
Prihlásení: Oceľová Erika, Komenského 109
Oceľová Laura
-„Oceľ Filip Alexander
-„Odhlásení: Kešeľ Jaroslav, Hronská 37
Zomretí:

Bodák Jozef, Štúrova 34, 51 r.
Škvarka Ján, Mlynská 2, 85 r.
Kocprdová Anna, Štúrova 83, 91 r.
Počet obyvateľov k 31.07.2013 - 2998

Korene naše
Každý človek by mal vedieť odkiaľ pochádza, kde má svoje
korene. Mal by poznať svoju históriu, svoj pôvod, svoju kultúru, iba tak môže s hrdosťou pozerať do svojej budúcnosti.
Hlavnou úlohou ľudského spoločenstvá je udržiavať tradície
svojich predkov, ich hodnôt vo
všetkých podobách ľudovej tvorivosti v ich autentickej forme, bez
degeneratívnych vplyvov dnešnej
doby. Epocha, v ktorej človek žije,
tvorí súčasť jeho života a takto je
to aj v oblasti ľudovej tvorivosti. Ľudová tvorivosť je sprievodcom človeka od jeho narodenia až po jeho
skon.
Ľudové umenie nás približuje k
Bohu. Je to vyjadrovanie Božej lásky ku človeku. A naopak, Boh je
prítomný všade medzi nami a jeho
prítomnosť v spoločenstve človeka
je vyjadrené aj v jeho ľudovej kultúre vo všetkých jej formách. Ľudové
umenie vyjadruje lásku k Bohu, ako
aj človeka ku človeku.
Naša ľudová pieseň z minulosti
sa stala vzácnym historickým dokumentom mentality nášho ľudu, v
ktorom sa zrkadlí jeho život v celej
jeho hĺbke a šírke, v jeho boji o prežitie, ťažkostiach, ale aj v radosti a
viere v lepší život.
Ľudová pieseň je zvlášť jasné a
citlivé zrkadlo, ktoré najvernejšie
odráža prostredie, ktoré ho zrodilo. Pieseň poskytovala nevyčerpateľnú zásobáreň pre vyžalovanie bolesti srdca, hovorila tónom aj
slovom a citlivo reagovala na rozličné životné situácie. Bola verným
zrkadlom života prostého človeka,
a to bez falše a však v čistote jeho
myšlienkového vyjadrenia. Na strane druhej vyjadrovala odpor voči
bezpráviu a útlaku.
Spevnosť vždy patrila k podstate
slovenského národa, o čom svedčí,
že celé historické obdobie sa uchováva medzi ľudom „živé“ a naďalej
sa prenáša z pokolenia na pokolenie, a to bez izolovania od jeho historických tradícií.
Produkcia a reprodukcia ľudovej
piesne je v ustavičnom vare spoločenských zmien. Je to proces, ktorý ustavične trvá. Tento tvorivý pro-

ces je skrátka nepretržitým. Za každou ľudovou piesňou treba vidieť
konkrétneho človeka a jeho schopnosť túto pieseň prenášať do spoločenstva. Preto ľudová pieseň nikdy
nevymiera a každá ľudská spoločnosť „bude“ spievať, lenže charakter a podstata ľudovej piesne bude
iná, taktiež bude iný aj nositeľ piesne. Aj preto je dobre objavovať čo
najviac čistých nedeformovaných
foriem. Tento trend bol charakteristický hlavne v našich dedinách. Ľudia si „svoje“ piesne chránili a rozvíjali. Spolu s migráciou ľudí, hlavne za prácou putovala s nimi aj pieseň z jednej oblasti do druhej a tak
táto pieseň podliehala rozmanitým
zmenám. Tieto zmeny sú nepretržité a si badateľné aj v tejto dobe.
Podanie ľudovej piesne je rozdielne hlavne v oblasti Tekova
(migrácia ľudí z Horehronia na letné práce) kde sa „prenesené“ piesne spievali prirodzeným hlasom
na rozdiel od Horehronia, kde sa
spieva silným, pozmeneným hlasom, alebo prsným hlasom. Intonuje sa zmeneným hlasom, a to
pod vplyvom starej tradície. Prsný
hlas umožňuje jeho väčšiu silu, čo
sa niekedy prejavuje aj v hovorovej reči v našej dedine. Tento prejav ovplyvňuje aj skutočnosť o rušivých momentov, či už pri práci žien
pri praní na potokoch, alebo lesných prácach pri rúbaní stromov,
alebo iných zvukovo náročných
činnostiach.
Nezáleží mi, aby som vo svojich
vyjadreniach zasahoval do výsostne odborných pohľadov na ľudovú
tvorivosť a hlavne ľudovú pieseň,
ktorá mi je však srdcu veľmi blízka.
Avšak chcem upriamiť pozornosť
kompetentných ľudí, aby si všetky tu uvedené skutočnosti uvedomovali, a tak chránili dedičstvo našich otcov a aby vytvárali podmienky pre uchovávanie a šírenie našej
ľudovej tvorivosti.
Jozef Jagerčík
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Folklórny festival v Braväcove má už nezastupiteľné
miesto v letnom folklórnom
kalendári nielen našich Breziniek, ale aj mnohých iných
folklórnych súborov. Nebolo tomu inak ani tento rok,
a tak sa skalní folkloristi na
Biele Handle už tešili. V sobotu 20.júla 2013 boli do večerného programu zaradené
aj naše Brezinky. No kým sa
program začal, predchádzala tomu tradičná tortúra s prezliekaním a generálkou. Blok
večerného programu nazvaný
Hore Hronom bol zostavený
z programov jednotlivých obcí,
vynikajúco tematicky spojený
drotárom, ktorý hore Hronom
chodil po dedinách hrnce drótovať. Tejto úlohy sa vybave-

ný potrebným náradím a kultovým dopravným prostriedkom, úžasne zhostil náš Jano Šuchaň
Bovík. Či dáky hrnok
aj zdrôtoval sme nepostrehli, ale divákov skvele pobavil
a tak jeho cesta hore
Hronom bol viac ako
úspešná. Začala v
Dolnej Lehote, pokračovala v Braväcove, Bacúchu, Polomke, Závadke nad
Hronom. Heľpu a
Pohorelú reprezentovali skvelí odteraz
aj sóloví speváci Marek Pribylina a Matúš Pompura, ktorí

z Myjavy. Až po ich programe,
v ktorom zaujali iným krojom a
iným štýlom, sme sa odobrali domov. Pekný deň za nami
plný fantastických zážitkov aj
vďaka našim Brezinkám. Ešte
raz ďakujeme a tešíme sa na
ďalšie vystúpenie.
Diana Ďurčenková

Pranostiky na august a september
Leto
Keď júl a august sú rovnako teplé alebo keď júl bol
chladnejší než august – bude mierna zima. Daždivé leto
horšie od podzimku. V lete viacej močí než v jeseni. Jestli je leto mokré, býva v budúcom roku drahota. Ak je zlé
leto, bude pekná jeseň. Mokrá jar a mokré leto pritiahnu
za sebou obyčajne jasnú jeseň. Nijaké leto, nijaká zima.
Horúce leto, studená zima. Lepšie jedno leto ako sto zím.
August
8. Ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy. 20. Pekná chvíľa

na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky. 24. Aký Bartolomej, taká celá jeseň. 24. Na Bartolomeja každá plánka
zrelá. 24. Svätý Bartolomej ovos láme. 24. Bartolomej svätý odpoludnia kráti. 24. Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej. 28. Ako je teplo na Augustína, taká
chladná bude Katarína (25.11). 28. Okolo Augustína tiahnu vetry do Budína (časť Budapešti). 31. Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň. Aký je august spočiatku, taký bude (je) až do konca. Keď je v prvom augustovom
týždni teplo, bude biela zima. Severné vetry keď v auguste

dujú, opadanie úrody spôsobujú. Severné vetry v auguste
prinášajú stále počasie. Horúčosť v auguste ničomu neškodí, iba čo sa mlynár po potoku brodí. Suchý august – suché
víno, mokrý august – vodnaté víno. Dážď, ktorý v auguste doobeda prší, skorej ako obed minie, sa usuší. Čo august nedopečie, to september nedovarí. Strnisko v auguste kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva.
Aký je v august je posledný deň, taká má byť vraj i celá jeseň. Keď august páli, bude páliť aj víno. Ak prší na Romana, zhnijú zemiaky.
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Nočná hasičská súťaž
Nočná hasičská súťaž, ktorú organizujú členovia nášho hasičského zboru, bola tento rok v mnohom výnimočná. Po prvý krát
sa konala ako Memoriál Michala Oceľa, ako pocta a spomienka na
spoluzakladateľa obnoveného DHZ v Polomke, ktorý sa neúnavne podieľal na získaní ﬁnančných prostriedkov, ako aj začiatku
samotnej výstavby hasične. Bol hasič z povolania a tejto činnosti sa venoval ako aj aktívny člen DHZ v Polomke. Michala Oceľa
si v rámci tohto podujatia uctili naši hasiči spolu s jeho synom aj
položením venca na cintoríne v podvečerných hodinách.
Ďalšou výnimočnosťou bola rekordná účasť súťažiacich družstiev. Zišlo sa ich 29. Najväčšie
zastúpenie mal Horehron, ale
zaznamenali sme aj družstvo z
Mučína vzdialeného 100 km. Polomka postavila až štyri družstvá
– A, B, juniori a veteráni.
Obohatením podujatia boli aj
sprievodné akcie. Veľký úspech
zaznamenala detská súťaž O
mini železného hasiča, ktorej sa zúčastnilo viac ako 100
detí. Všetky deti získali za odvahu sladkú odmenu a víťazmi
sa stali:
Najmladšia kategória do 10 r. - 1.
miesto Lukáš Divok 21:40 s
do 15 r - 1. miesto Denis Kubajda 32:25 s
nad 15 r. - 1. miesto Kristián
Šándor 18:89 s
Divákov zaujala aj ukážka práce hasičov, ktorí zasahovali pri horiacom automobile. Nočnú súťaž
sledovalo a hlavne povzbudzova-
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Polomský western sa 13.7.2013 po vlaňajšie prestávke konal opäť. Pretekov sa zúčastnilo 22 súťažných dvojíc (jazdec a kôň), ktorí štartovali striedavo v drezúrnych, rýchlostných a pracovných disciplínach. Pri drezúrnych disciplínach (Trail, Western pleasure) je dôležitá poslušnosť koňa a umenie jazdca ho ovládať. Pri rýchlostných (Pole
bendinng, Barel race) samozrejme rýchlosť koňa a schopnosť jazdca manévrovať s
koníkom pomedzi slalomové tyče a sudy. Pracovné disciplíny (Lasovanie, Catlle penning, Team penning) sú s dobytkom. Vyžadujú si šikovnosť jazdca a úplné ovládanie
koňa na chytenie teľaťa do lasa alebo oddelenie teľaťa od stáda a následné zahnanie do ohrady. Nie vždy sa to podarí a aj šťastena musí pri súťažnej dvojici stáť. Záleží aj od rýchlosti a inštinktu teliat, aby sa nedali len tak ľahko chytiť. Preteky vyžadujú 21 kusov teliat a sme povďační predsedovi družstva AgroPohorelá pánovi Jozefovi
Tlučákovi za ochotu nám ich zapožičať. Bez nich by rodeo nebolo rodeom.

Western, riding a rodeo

bola medzi nimi aj jedna slečna. Víťazné družstvo tvorili Šuchaň Peter,
Šuchaň Jakub, Kaštanová Michaela, Bučko Dominik, Adrián Kubajda,

Počasie sa na nás tento rok
vybúrilo. Bolo chladno, zamračené, ale dážď nás našťastie obišiel, a tak si podujatie vychutnávali jazdci i diváci.
Hladký priebeh a pripravenosť
akcie potvrdil aj rozhodcov-

ský zbor zo Slovenskej asociácie weternu, ridingu a rodea.
Hlavný rozhodca, technický
delegát a ringsteward spísali s
riaditeľom pretekov starostom
Ing. Jánom Lihanom záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej

najvyššími známkami vyjadrili spokojnosť s Polomským westernom.
Počas podujatia sme
mali tú česť privítať vzácnu návštevu. Svojou prítomnosťou nás poctili:
poslanec NR SR p. Jozef
Mikuš a poslanec NR SR
p. Ľudovít Kaník.
Obedňajšiu prestávku a prestávku medzi
jednotlivým disciplínami
spestrili členky tanečnej
skupiny Arizona zo Šároviec. Dámy v country
oblečení predviedli tanečné kreácie ako úplné profesionálky. Zaujímavosťou je, že členkou
súboru je aj pani starostka Šároviec Judita Trníková.
Sme radi, že do Polomky pricestovali a čas strávený s nimi
bol veľmi príjemný. Popoludnie pri zaujímavých disciplínach s dobytkom ubehlo veľmi rýchlo. Počasie vydržalo a
tak nič nebránilo TULIBANDE, aby nás do ráno bieleho
zabávala country produkciou.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na príprave a priebehu rodea. Aj vďaka nim bolo
tohtoročné rodeo v Polomke
úspešné.
Diana Ďurčenková

Rozpis
futbalových
zápasov

lo (najmä Fantaclub s bubnami) asi
700 divákov, ktorí vytvorili úžasnú
atmosféru celého večera a hlavne
noci do skorých ranných hodín.
Víťaznú trofej- putovný pohár si odniesli hasiči z Bánoviec nad Bebravou v športovej kategórii, v kategórii veteráni zvíťazilo družstvo Šumiac, v kategórii ženy patrí prvenstvo Šalkovej a v kategórii do 1500
cm3 zvíťazilo družstvo Polomka juniori. Prvenstvo je o to cennejšie,
že mladí súťažili v kategórii muži, i
keď to ešte muži tak úplne nie sú, a

Ševc Kamil a Kristián Šandor.
Na záver by sme radi poďakovali
podporovateľom a sponzorom. Obci
Polomka a starostovi obce, podnikateľom a živnostníkom, ktorí prispeli
svojimi výrobkami do tomboly a každému, kto sa akoukoľvek formou a
mierou pričinil o zdarný priebeh podujatia.
Sme radi že memoriál Michala
Oceľa bol úspešný a už teraz sa tešíme na budúci ročník s podporou
Vás, Polomčanov.
Ivana Tokárová

Tieto zápasy jesennej
časti 2. triedy dospelých
skupiny C odohrajú naši
futbalisti doma na ihrisku
v Polomke.
4. kolo
25. augusta 2013 – 16.00
Polomka – Michalová
7. kolo
15.septembra 2013 – 15.30
Polomka – Šumiac
10. kolo
6. októbra 2013 – 14.30 Polomka – Beňuš
12. kolo
20. októbra 2013 – 14.00
Polomka Brusna B
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