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Veľká noc a sviatky jari
Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého
si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však
ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote
Veľkonočný - tichý týždeň
trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si
cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia
a smrti Ježiša Krista. Ich vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho.
Kvetná nedeľa
Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti
spásy. Počas Kvetnej nedele
si pripomíname vstup Ježiša
do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka
sa vtedy mohla konať jedine v
Jeruzaleme - hlavnom meste
Židov. Zástupy nadšene vítali
Ježiša a pod nohy mu hádzali
palmové ratolesti (Ján 12,13),
preto má táto nedeľa pôvodne názov Palmarum t.j. nedeľa paliem. Pomenovanie Kvetná nedeľa pravdepodobne
vzniklo u nás podľa toho, že u
nás palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi.
Snáď aj podľa toho, že tento
deň spadá do skorého jarného obdobia, kedy sa objavujú
prvé kvety. Na Kvetnú nedeľu,
Zelený štvrtok a Veľký piatok
sa na službách Božích čítajú a
spievajú pašie.

Zelený štvrtok
Pomenovaný je pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Pán
Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi. Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa je ustanovenie
Večere Pánovej Pánom Ježišom Kristom.
Veľký piatok
Ježiš bol pochovaný do hrobu. V sobotu sa v chrámoch
nekonajú služby Božie. Len
večer bývajú v niektorých cirkevných zboroch služby Božie, ktoré sa začínajú v pôstnom duchu a končia sa už
radosťou z Pánovho vzkriesenia. Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami. Katolícka cirkev
slávi vigíliu už ako radostnú
slávnosť vzkriesenia a znovu
sa rozozvučia zvony, ktoré od
štvrtku večera nezvonili.
Veľkonočná nedeľa
Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo
zamrznutej zeme vyrastá trá-

va, rozkvitá zasnežená lúka,
na zamrznutom strome vypučia listy... Raz na jar pred
2000 rokmi na Veľkú noc sa
však odohral aj iný zápas so
smrťou. Veľká noc nie je len
sviatkom jari. Ježiš Kristus,
ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť
a vstal k novému životu. Neostal v hrobe, pretože Ho Boh
vzkriesil. Po Jeho smrti Ho
stovky ľudí opäť videli živého.
Mnohí s Ním hovorili, dotýkali sa Ho a dokonca s Ním jedli
a pili. Ježiš Kristus nebol obyčajným človekom, ale bol Božím Synom. “
Veľkonočný pondelok
Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie
prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok - nemajú kresťanský pôvod. Často sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného pondelka do úzadia.
žiaci ZŠ- Záškolák

Všade žijú ľudia
Súťaž hudobníkov
Deň učiteľov
Študijno-poznávací
zájazd do Anglicka
Ako sme volili
Z našej minulosti

Nikoho z nás neobchádzajú správy o náraste kriminality
v dnešných ťažkých časoch, ba čo viac, niektorí majú s kriminalitou aj osobnú skúsenosť. Ťažká ekonomická situácia,
dennodenné prežívanie bez plnohodnotného zmyslu života,
nútia niektorých ľudí dopúšťať sa priestupkov a trestných činov. Zúfalí ľudia robia zúfalé činy. Trestný zákon, súdnictvo
a nápravnovýchovné zariadenia sú už len poslednou inštanciou, ktorá ani poškodeným, ani spoločnosti neprináša pocit zadosťučinenia. Ideálnym stavom by bolo, ak by sa takéto priestupky a trestné činy nepáchali vôbec, ale to asi nie
je možné.
Preventívnym opatrením pre zníženie kriminality, vandalizmu a priestupkov proti majetku a občianskemu spolunažívaniu by mohla byť Obecná polícia. S touto myšlienkou sa zaoberajú už aj na vyšších územných celkoch – samosprávnych krajoch. Zriadiť obecnú políciu, vystrojiť, vyzbrojiť, vy-

Spoločná
obecná polícia
školiť a prevádzkovať, nie je v silách jednej obce. Zrodila sa
myšlienka spojiť svoje sily a možnosti a zriadiť obecnú políciu pre tri susediace obce. Jedná sa o Polomku a Závadku nad Hronom.
Všetky tri obce sa touto myšlienkou intenzívne zaoberajú. Je potrebné premyslieť množstvo vecí a spôsobov ako by
to malo a mohlo fungovať. Vedeniu týchto obcí záleží aj na
názore svojich občanov. Dôležité sú právomoci, frekvencia
hliadok na jednotlivých obciach, pracovná doba a spôsob ﬁnancovania. Predpokladá sa, že sídlo spoločnej obecnej polície by malo byť v Závadke nad Hronom.
V dohľadnom čase každá domácnosť v Polomke obdrží dotazník s otázkami ohľadne zriadenia spoločnej obecnej polície. Uvítame vašu ochotu spolupracovať v tejto záležitosti,
pretože aj na základe vášho názoru budeme môcť obecnú
políciu zriadiť tak, aby čo najviac a najlepšie slúžila predovšetkým vám slušným občanom, aby chránila váš majetok,
zdravie a pokojný život.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Deň matiek

Pozývame všetky mamy, staré mamy, babičky a starké
na program venovaný Dňu matiek
do kultúrneho domu v Polomke
v nedeľu 11. mája 2014 o 15.00 hod.

Foto: Faňo Hrablay

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:
24. apríla 2014 (štvrtok) o 17,00 hodine
(v budove obecného úradu – bočný vchod)
Program :
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Polomka za rok 2013
5 / Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2013
6/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby v roku 2014
7/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za II. polrok 2013
8/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
9/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/ Rôzne
11/ Interpelácia a diskusia

Ponuka stravovania
pre dôchodcov
Jedáleň Obce Polomka ponúka obedy pre dôchodcov,
občanov našej obce za zvýhodnenú cenu 2,32€. Pre imobilných a ťažko sa pohybujúcich dôchodcov je v cene
obeda aj dovoz priamo domov. Týždenné menu ponúka
pestrú stravu zloženú z mäsitých, zeleninových a múčnych jedál podľa noriem zdravej výživy. Obedy si môžete objednať priamo v jedálni v budove materskej školy
alebo na obecnom úrade, prípadne na tel 048/6193116.

Zber veľkoobjemového odpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 28. 4. 2014 sa uskutoční zber
veľkoobjemového odpadu. Do tohto odpadu patria: matrace,
nábytok, textil, sanita a iný odpad väčších rozmerov. Žiadame
občanov, aby do veľkoobjemového odpadu nedávali elektroniku a tvrdé plasty: ako záhradný nábytok, kvetináče a podobne. Tieto predmety bude možné odovzdať pri separovanom
zbere, respektíve pri mimoriadnom zbere elektroniky.

Polomske novinky
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
marec 2014
Narodení:

Oceľová Sára, Sládkovičova 8
Semaňáková Ladislava, Štúrova 29
Puška Pavol, Hronská 26
Bartoš Kristián, Hronská 37
Prihlásení: Siman Miloš, Sládkovičova 45
Odhlásení: Košková Janka, SNP 55
Karnóková Zuzana, Sládkovičova 40
Zomretí:
Maruškinová Elena, Komenského 19, 90 r.
Patrášová Mária, Záhradná 24, 91 r.
Harvanka Rudolf, Osloboditeľov 38, 83 r.
Šulejová Anna, SNP 169, 80 r.
Pohančaníková Emília, Janka Kráľa 32, 81 r.
Horný Dominik, Hronská 9, 81 r.
Počet obyvateľov k 31.03.2014 - 2982

SPOMÍNAME
Rok sa s rokom zišiel a je tu deň,
v ktorý si nám navždy odišiel.
Aj po tridsiatom roku
tá rana v srdci bolí
a zabudnúť na ten smutný deň nedovolí.
Dňa 4.apríla pri svätej omši sme si pripomenuli tridsiate výročie náhleho odchodu do večnosti nášho milovaného manžela, otca a starkého
Františka Danieliča
S úctou a vďakou spomína manželka,
dcéra s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá
...
Tam, kde kríže stoja a svätá tíš sa vznáša,
sníva večný sen mamička naša.
Nech večné svetlo jej svieti,
to je prianie a vrúcna spomienka detí.
Dňa 19. apríla uplynie 25 rokov odvtedy, čo nás navždy
opustila mama, stará, prastará a praprastará mama
Anna Zubaľová
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá, prapravnučka a ostatná rodina.
...
Neplačte, nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 25.apríla uplynie 17 rokov odvtedy, čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý, prastarý otec, brat a švagor
Ján Rástočan
S úctou a láskou spomínajú manželka,
dcéra a synovia s rodinami,
vnúčatá, pravnučka a ostatná rodina.
...
Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre Teba slnko hriať.
Ale tí, čo Ťa milovali
nikdy neprestanú na Teba spomínať.
Dňa 19. apríla uplynie 40 rokov od smrti nášho drahého brata
Janíka Obrtanca
S láskou a bolesťou v srdciach spomínajú sestry
Anna a Emília s rodinami
...
Veľké srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať.
Aj keby láskou sme ho prebudiť chceli,
neozve sa už viackrát.
Utíchlo, zmĺklo, odišlo vo večnú diaľ.
Dňa 18. apríla si s bolesťou v srdciach pripomenieme
smutné pätnáste výročie úmrtia našej milovanej
Anny Mesiarkinovej
S láskou navždy spomína manžel, dcéry Emília, Anna,
synovia Ján a Jozef s rodinami
...
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si otec náš, k tým nebeským výšinám.
Čo zaženie ten veľký žiaľ, keď odišiel otec, ktorý nás mal rád.
Už nič nie je ako bolo predtým, smutno je nám všetkým.
Dňa 10. apríla sme si pripomenuli smutné pätnáste výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný otec
Ján Pohančaník
S láskou a úctou na Teba spomíname a ďakujeme,
syn Ján s rodinou a dcéra Anna s rodinou.
...
Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že náš otec je niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame a neho s láskou spomíname.
Náhle nás opustil, nestihol nám ani zbohom dať,
srdcia naše budú stále naňho spomínať.
Dňa 9.apríla uplynulo smutných 20 rokov odvtedy, čo
nás navždy opustil manžel a otec
František Brozman
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn Jaroslav s rodinou, Ivan s rodinou
a švagriná Oceľová

APRÍL 2014

Všade žijú ľudia
V minulom čísle Polomských noviniek sme uverejnili postrehy a zážitky žiakov našej základnej školy
z pobytu v Nemecku. Sme radi, že
našim deťom bolo umožnené sa
pozrieť aj do inej európskej krajiny,
spoznávať v nej každodenný bežný život, národnú kultúru. Z ich vyjadrení bolo zrejmé, že sa im v Nemecku páčilo. Páčila sa im architektúra, spôsob života, životná
úroveň a čistota prostredia. A pri

tej čistote sa pozastavme. Veľmi radi poukazujeme na to, že čo
sa inde dá a na Slovensku to nejde. Áno sú veci, ktoré nie je v silách a možnostiach nás občanov
zmeniť. Ale čistota prostredia je len
a len v našich rukách. Na to nepotrebujeme ani politikov, ani legislatívu, ani žiadnu inú inštitúciu. Stačia nám doslovne naše ruky. Ani
v tých západných krajinách, na ktoré radi poukazuje aké sú vyspelé,

Súťažná udalosť hudobníkov
Nie je škola ako škola! Tá naša si v dňoch 24.03 až 28.03 vychutnávala súťažné napätie šikovných detí hudobného odboru
Talentária – súkromnej základnej umeleckej školy. A o tom, že
to napätie bolo poriadne, svedčia krásne medaily v ich rukách.
Už ako každý rok, so vztýče- to taká podpora. Sú veľmi šikovní
nou vlajkou pozývajúceho plagá- a dúfam že ich talent bude z roka
tu, dala škola na známosť, že je na rok rásť. Aj tu sa po vyhodnoto tu: “celoškolská súťaž hudob- tení poroty rozdávali medaile, dipníkov.“ Po celoškolskej súťaži ta- lomy a sladká odmena. Tóny hudnečného odboru sme tak marec by neutíchli, vedomosti určite neobohatili o ďalšiu motivujúcu ak- vyfučali a čakala nás streda. Otvociu pre našich žiakov. Prípravy rili ju speváci, keyboardisti a klavizačali v plnom prúde. Zvuky ná- risti Talentária blízkych elokovastrojov intenzívnejšie rozozvučali ných pracovísk Beňuš a Pohoškolské triedy. Každé šikovné die- relá. Na dolnom poschodí nádejťa sa tešilo, že ukáže svoj talent ní speváci rozospievavali svoa určité vyhrá. Zapojení boli žiaci je hlasivky, rozkladali sa mikrofónavštevujúci školu v jej sídle – v ny ako vo veľkom štúdiu a všetPolomke a taktiež elokované pra- ko tak bolo pripravené na súťaž.
coviská školy - Čierny Balog, Šu- Z horného poschodia znel klavír
miac, Pohorelá a Beňuš. Tvorilo a keyboard. Človek si nevedel vysa zloženie komisie, ktorá sa te- brať, kde sa má ísť skôr pozrieť.
šila na detské talenty. Naše Talen- Pri spevákov by som sedela aj
tárium ich ukrýva nejeden. Nie je celý deň no mali sme tam odborjednoduché na jeden týždeň zo- níka – našu pani riaditeľku. Svestaviť plán takejto náročnej ak- domito zapisovala a hodnotila. Pri
cie, kde súťaží 10 tried hudobné- takejto skvelej komisii som mohho odboru a na piatich miestach. la prekĺznuť, počúvať tóny klavíra
Pár dní pred súťažou bol ale zloži- a „muzičku“ keyboardistov. Koľko
tý harmonogram na svete. V pon- len gombíkov a pri tom všetkom aj
delok naši zuškári súťažili vo ve- hrať. V druhej polovici súťaže pridomostiach z hudobnej náuky a šli na rad naši starší klaviristi. A že
veruže boli veľmi šikovné. Neskla- hrali jedna báseň potvrdila aj naša
mali ani žiaci gitarového oddele- pani riaditeľka, ktorá sa po spevánia. Zároveň prebiehala v ten istý koch presunula do hornej komisie
deň súťaž aj na Šumiaci, kde sú- a po vyhodnotení opäť odovzdáťažili žiaci keyboardové, akorde- vala ceny. Klaviristom a keyboarónového, dychového oddelenia distom držíme palce na celosloa hudobnej náuky. Deti sa tešili z venskej súťaži, na ktorú už usilovocenení, ktoré dostali od našej ria- ne cvičia náročný program. Uvidíditeľky školy. Pre náročný harmo- me či nám odtiaľ prinesú zlato ako
nogram, ktorí plnili všetci ako vče- minulý rok. Krásny a pokojný štvrtličky, sa nám v utorok naša ško- kový deň sa niesol v rozohrávaní
la v Polomke na chvíľu odmlčala. dychových nástrojov a husličiek.
Ale ona nebola vôbec ticho. Pre- Kto sa prišiel pozrieť, veru mal zásunula sa na Čierny Balog. A že žitok. Hrať lesný roh, tenor, trúbsú u nás žiaci len prváci, nič tomu ku nepočuť každý deň. Máme šinenasvedčovalo. Na milé prekva- kovné deti, ktoré vedia prekvapiť.
penie tromﬂi Polomku v účasti ro- Súťaž sa konala v koncertnej sále
dičov. Polomka sa preto rozho- SZUŠ. Na záver štvrtkovej súťadla, že budúci rok si nenechá sú- že pani riaditeľka opäť odovzdala
ťaž svojich detí ujsť. Pre začínajú- medaily a v tento výnimočný deň
cich žiačikov na Čiernom Balogu svojim učiteľom k dňu učiteľom
to bola veľká výzva, možno aj pre- poďakovala za ich obetavú a náVážený pán starosta!
Som rodáčka z Polomky, ale už 42 rokov
žijem v Šumiaci. Nedávno som bola na obecnom úrade v Polomke
a bola som veľmi milo
prekvapená. Budovu
obecného úradu ste
vynovili nielen zvonka,
ale krásny máte aj interiér. A čo ma potešilo,
boli vaše zamestnankyne, ktoré ako úradníčky
sa správali veľmi ľudsky a prívetivo. Pod Vaším
vedením sa Polomka stala modernou a vynovenou dedinou. Za Vašu prácu Vám ako rodáč-

ani tam im poriadok neprídu každú noc spraviť nadpozemské sily.
Majú radi vlastnú krajinu, svoju domovinu, a tak sa k nej aj správajú.
Aj naše Slovensko je nádherná krajina, o ktorej vieme krásne
rozprávať turistom, ale nezdráhame sa v zápätí si z nej robiť smetisko. Nezdvihneme papierik, ešte
k nemu prihodíme ďalší, nepozametáme si pred domom, ešte kúsok ďalej vysypeme smeti z dvora a záhrady. Veď to niekto príde
upratať. Ozaj, a kto to príde upratať v tom Nemecku?
-rr
ročnú prácu.
Súťaž nemohla byť naplánovaná
v lepšom čase. Učitelia žali plody
svojej práce, žiaci získavali skúsenosti, preverovali svoje vedomosti a zručnosti, čo ich povedie ako
súčasť ich ďalšej motivácie k štúdiu. A plná škola šikovných detí.
Ukážkové uzavreté prepojenie:
škola - učiteľ a žiak na deň učiteľov. Pretože nebola by škola bez
žiakov a nebol by žiak bez učiteľa.
A čaká nás posledný deň súťaže. Najskôr sa súťažilo na Čiernom Balogu v speve a hudobnej
náuke a potom sa presunula súťaž do Polomky, kde nám súťažili akordeonisti a starší žiaci speváci. Výborná bola aj atmosféra, pretože Pohorelá rodičmi, starými rodičmi, susedmi a známymi vylepšila bilanciu účasti rodičov. Kto sa
prišiel pozrieť určite si odnášal neopakovateľný zážitok, ktorý pri
svojom speváckom umení predviedli starší žiaci. Spojilo sa divadlo a spevácky prejav v náročných umelých piesňach známych
skladateľov. Samozrejme nezabúdame ani na výtvarný odbor súkromnej základnej umeleckej školy, ktorého školská súťaž bude
prebiehať v najbližších dňoch v
Polomke, v Čiernom Balogu a v
Štiavnických Baniach. O tom však
až v budúcom čísle. Fotograﬁe z
každého dňa súťaže si môžete
pozrieť na facebooku súkromnej
základnej umeleckej školy Stanislavy Skladanej. Škola už pracuje aj na webovej stránke, ktorá sa
už pripravuje dlhšiu dobu, ale výsledok bude stáť za to!
Je jedna škola kde rastú talenty. Má názov Talentárium a
cveng. Cveng ľudí, ktorí tu učia.
Cveng umenia. Cveng odborného vedenia školy riaditeľky Stanislavy Skladanej a úžasné a šikovné deti. Dúfame, že nás vaše
deti prekvapia, tak ako tento rok,
aj ten budúci. Veríme, že si to nenecháte ujsť. Naša škola všetkých
žiakom otvára krídla k umeniu a
k tomu kým sú, čo je pre dnešný
svet veľmi dôležité.
SZUŠ TALENTÁRIUM

ka veľmi ďakujem.
Po mojej návšteve na Vašom úrade som prišla domov nesmierne šťastná a som rada, že
v dnešnej dobe ešte
stále sú ľudia, ktorým
nechýba ľudský prístup,
prívetivý úsmev na tvári
a dobré srdce.
Prajem Vám veľa pracovných úspechov
a nech Vás stále v práci sprevádza ľudskosť,
pretože tá sa v dnešnej dobe veľmi vytráca
Anna Hanulová (Košaricka),
Studnička 274 Šumiac

Prišlo poštou
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Deň učiteľov
Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.
28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je
spätý s menom učiteľa národov - Jana Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg
svojou pedagogickou činnosťou i náhľadmi sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z
prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia
Poďakovanie
,,Človek sa môže stať človekom
len pomocou výchovy, nie je
ničím ,iba tým ,čím ho robí
výchova“.
Takto si učiteľa národov pripomínajú žiaci našej základnej školy. Ani my starší, čo už
máme školské roky dávno za
sebou, sme nezabudli.
V jeho ideách pokračujú pedagógovia i dnes. Doba, ktorú prežívajú školstvu príliš nepraje, ale záleží im na tom, aby

pripravili do života vzdelaných
ľudí. Prácu učiteľa však mladí
ľudia docenia až keď dospejú
a majú vlastné deti. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý
k nim učitelia mali. Zaspomínajú na časy v školských laviciach. Na prvé písmenká a číslice, ktoré im otvorili cestu k poznaniu. Uvedomujú si, že svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých, ale i pekných chvíľ a že
práca učiteľa nekončí zvonením. Pri takýchto návratoch
do študentských čias si uvedo-
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mujeme poslanie učiteľa, jeho
zodpovednú prácu, za ktorú patrí všetkým pedagógom
naše veľké Ďakujeme!
Pri príležitosti Dňa učiteľov, starosta obce navštívil
pedagógov v našich školách,
aby osobne poďakoval učiteľom za obetavú prácu, ktorá
nie je len zamestnaním, ale
i poslaním. Porozprávali sa
o mnohých problémoch nielen
v školstve, ale aj v obci. Zaželal im veľa optimizmu, zdravia
a trpezlivosti do ďalšej práce
pri vzdelávaní a výchove našich detí.
-rr

Seniori Brezinky v Lune
Dňa 11.3.2014 naša spevácka skupina Senior Brezinky potešila
obyvateľov domu dôchodcov Luna kultúrnym programom. Privítala nás pani riaditeľka Ing. Jana Grlická. Ďalej privítala pána Ing.
Jaroslava Demiana, poslanca NR SR, primátora mesta Brezna
a pána Mgr. Jána Račáka predsedu OO Smer SD. Pán Račák
a pán Demian sa prihovorili a pozdravili obyvateľov tohto zariadenia. V krátkosti ich oboznámili s voľbami prezidenta. Keďže bol
aj sviatok MDŽ, prítomné ženy boli obdarované kvietkom. Potom
nasledovalo vystúpenie našej speváckej skupiny. Predstavili sme
sa pásmom básní, piesní, scénkou ,,dôchodkyne“. Počas spevu
vypadli mnohým aj slzy, pri pesničkách si niektorí aj pospevovali.
Odmenou nám bol potlesk, za čo sme boli vďační a hlavne šťastní. Hrialo nás to, že sme vniesli medzi týchto obyvateľov trošku
radosti a dobrej atmosféry. Na záver sme si všetci spolu zaspievali pesničku Zahučali hory.
Odchádzali sme s veľmi dobrým pocitom, pretože sme videli
v očiach týchto ľudí iskričky šťastia.
Anna Ďurčenková

Deti z materskej školy na návšteve
v obecnej knižnici
Keď mám peknú knižku v ruke, hoci neveľkú,
je to akoby som stretla dobrú priateľku.
Kadečo mi vyrozpráva, čo ja nepoznám,
zavedie ma do ďaleka, hore ku hviezdam.
Keď mi večer začne sníček lietať po líci,
ja zaspávam v postieľočke, knižka v knižnici.

Študijno-poznávací zájazd – Anglicko
V dňoch 15.03. - 27.03.2014 sa žiaci VIII. a IX. ročníka ZŠ v
Polomke zúčastnili na študijno-poznávacom pobyte v Anglicku.

Cesta začala 15. marca o 19.
hodine v Polomke. Cestovali sme
autobusom cez Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Belgicko,
Francúzsko a Anglicko. Vo francúzskom prístavnom meste Calais sme autobus vymenili za trajekt a šťastne sme sa preplavili
do anglického mesta Dover. Odtiaľ naša cesta pokračovala do
Windsoru a Stonehengu. Večer
sme sa ubytovali v hosťovských
rodinách v mestečku Exmouth.
Tu sme v dopoludňajších hodinách navštevovali Mountlandskú
jazykovú školu. Po skončení vy-
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učovania sme každý deň robili
výlety do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia Exmouthu. Navštívili sme veľa zaujímavých miest Plymouth – mesto známe tým,
že v ňom začal svoju trojročnú objaviteľskú cestu po južných moriach James Cook a tiež
sme si tu pozreli podmorské akvárium. Navštívili sme Babbacombe Model Village v Torquay - miniatúrnu dedinku Babbacombe, kde sme si pozreli tisícku modelov miniatúrnych budov,
ľudí a áut, ktoré nás oboznamovali s minulosťou, súčasnosťou a

v mesiaci apríl
Anna Ďurčová, Sládkovičova 45, 94 r.
Anna Šušorová, Jánošíkova 20, 90 r.
Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.
Milým oslávenkyniam srdečne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia do ďalších dní a rokov života

budúcnosťou Anglicka. Prezreli sme si mestečko Exeter, kde
sme si tiež zahrali bowling.
V sobotu 22.03.2014 sme v ranných hodinách opustili Exmouth
a odišli do Londýna. Po ceste
sme sa zastavili v Portsmouthe,
kde sme si prezreli múzeum starých lodí, loď Victory a plavbou
po mori sme prehliadku múzea
ukončili. Vo večerných hodinách
sme dorazili do hotela v Londýne,
kde sme strávili dva dni. Prezreli
sme si London Tower, prešli sme
sa po Tower Bridge, plavili sme
sa po rieke Temži. Navštívili sme
múzeum voskových ﬁgurín – Madame Tussauds, povozili sme sa
na London Eye, prešli sme popri
Parlamente a slávnom Big Bene,
odfotili sme sa na Trafalgarskom
námestí, ba pozreli sme si aj kráľovský palác – Buckingham Palace a množstvo iných zaujímavých
pamiatok. V Greenwichi sme si
postáli na nultom poludníku.
V utorok – 25.03.2014 – sme v
skorých ranných hodinách prišli
do Disneylandu, kde sme strávili celý deň. Večer sme sa presunuli do Paríža. Hneď ráno sme
sa vyviezli na druhé poschodie
Eiffelovej veže a pokochali sa
pohľadom na Paríž. Potom nasledovala plavba loďou po rieke Seina popod 22 parížskych
mostov. Nakoniec sme sa prešli po meste a pozreli si niekoľko historických pamiatok.
Večer plný dojmov a krásnych
zážitkov nielen z Paríža, ale aj z
celého pobytu, sme nasadli do
autobusa a tešili sa na príchod
domov, hlavne na našu domácu
stravu a vlastné postele.
Veľa sme videli, máme veľa
krásnych dojmov a zážitkov, ktoré v nás budú veľmi dlho doznievať.
Mgr. V. Petrovičová

Marec- mesiac knihy- viete, že...? Hovorí sa, že tradícia
marca, ako mesiaca knihy sa
odvodzuje od Mateja Hrebendu, osobnosti, ktorá sa v 19.
storočí aktívne podieľala na šírení slovenskej knižnej kultúry.
Jeho narodenie a úmrtie má
marcový dátum: narodil sa 10.
marca 1796 a zomrel 16.marca 1880
Ani sa nezelenám, ani rastlinou nie som a predsa mnoho
listov mám. Čo je to? (Kniha)
Aj my v materskej škole sa

nice.
V obecnej knižnici nás čakala pani knihovníčka Diana
Ďurčenková. Pekne nás privítala a oboznámila nás s knihami v knižnici. Deti porozprávali o tom, ako sa kniha vyrába,
akou dlhou cestou musí prejsť,
aby uzrela svetlo sveta. Pani
knihovníčka deťom ukázala
knihy určené pre najmenšieho čitateľa – leporelá cez rozprávky, riekanky, romány až po
náučné knihy a encyklopédie.
Deti mali veľký zážitok z počú-

spolu s deťmi v tomto mesiaci
viac venujeme knihám. Téma
– Marec mesiac knihy – sa
prelínala našimi edukačnými
aktivitami celý mesiac. Snažili sme sa u detí podporiť záujem o knihy a písmenká, naučiť ich orientovať sa v knihe.
V knihách objavovať krásu ilustrácií, utvárať trvalý pozitívny
vzťah ku knihe, k detskej poézii a próze. V materskej škole sme si urobili výstavku obľúbených kníh, ktoré si deti priniesli z domu. Spolu s rodičmi
sme si urobili odpoludnie rozprávkového čítania. Rodičia čítali deťom z kníh, ktoré mali na
výstavke. Keď sme nazbierali
dostatočné množstvo poznatkov o knihách, v jedno marcové dopoludnie sme sa vybrali
na návštevu do obecnej kniž-

vania rozprávok – O troch grošoch a Čin-Čin zo starého gramafónu. Spani knihovníčkou
sa deti rozprávali aj o tom, ako
každá kniha na polici prosí:
Neber ma do špinavých rúk
Neklaď ma na vlhké, ani
mastné miesto
Neohýbaj moje rožky
Nevkladaj medzi moje listy ceruzku ani pero, iba záložku
Nečítaj ma pri jedení
Tieto pravidlá si deti určite
zapamätajú a budú ich pri čítaní kníh dodržiavať. V obecnej knižnici boli deti prekvapené veľkými policami a stovkami kníh. Keď budú vedieť čítať,
určite si nájdu cestu do obecnej knižnice.
Ľ. Tokárová
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Hľadajme Božie vysvetlenie
Aj Dávid hriechy páchal,
Boh jeho ťažké viny sňal,
keď odhodil pýchu, bezuzdnosti
a našiel v žití vzácne cnosti.
My nie sme spupní králi,
však často sa vieme v bahne utápať,
no vedeli sme z blata vstať,
aby sme srdcia Bohu dali.
Už prešlo rokov päťadvadsať,
často ich vídať v kostole,
nie svoju vieru nechcú vzdať
i keď ich stretnú zraky nevôle.
A keď nás trápi cudzie presvedčenie,
hľadajme Božie vysvetlenie.
A my nechceme svoje hriechy znať?
Vo Svätom písme ich možno prečítať.
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Zimná sezóna v lyžovaní skončená
V tejto lyžiarskej sezóne
členovia Lyžiarskeho oddielu HST Polomka Bučník sa
zúčastňovali na rôznych lyžiarskych pretekoch v rámci lyžiarskych stredísk nielen Slovenska, ale aj v zahraničí. Zúčastnili sa na niekoľkých kolách Slovenského pohára Masters v alpskom lyžovaní, kde nás reprezentovala
Janka Jagerčíková, Július Piliar, Marián Jagerčík a v kategórii open Kristián Šandor
a Patrik Hrablay. Okrem týchto seniorských kategórií Slovenského pohára sme mali
svojich zástupcov aj v kategórii predžiactva a to Samuela Maruškina a v kategóri-

ách žiactva, kde našu obec
reprezentovala Julianka Piliarová z Brezna, Anna Príbojová zo Závadky, Petra Piliarová a Patrik Hrablay z Polomky,
vcelku peknými výsledkami. Aj
tohto roku náš lyžiarsky oddiel
spolupracoval so ZŠ Polomka
a s lyžiarskym krúžkom, ktorý
vedie pani učiteľka Janka Hebeňová a pán Július Piliar. Na
záver sezóny sme zorganizovali 2. ročník paralelného slalomu pod názvom Bacúšsky
oblúk na počesť p. Tibka Horského, ktorý pracoval mnoho
rokov v Horskej službe, kde
zachraňoval ľudské životy.
Na tomto podujatí sa zúčastnila pomerne veľká časť špič-

kových pretekárov zo Slovenska v kategórii Masters a taktiež aj najstarší účastník týchto podujatí, ktorí už má 89 rokov Otto Krajňák. Zároveň by
som sa chcel aj z tohto miesta poďakovať lyžiarskemu
stredisku za vytvorenie vhodných podmienok na tréning a
ústretovosť pri realizácii týchto podujatí a taktiež sponzorom za poskytnutie cieň pre
víťazov.
M. Jagerčík
Vyhodnotenie
Slovenského pohára kategórie open,
1. Miesto Kristián Šandor, 2.
Miesto Patrik Hrablay

Mária Oceľová
Ospravedlnenie: v ostatnom čísle Polomských noviniek bola uverejnená báseň Diadém ženy. Nedopatrením nebolo uverejnené meno autorky uvedenej básne. Autorkou básne Diadém ženy je Mária Oceľová.

Hasiči varujú pred požiarmi
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne
ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby
na prísny zákaz vypaľovania porastov burín, kríkov a zakazuje
zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť
k jeho rozšíreniu.
Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä
faunu a ﬂóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou
okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám
a fyzickým osobám-podnikateľom
môže byť uložená sankcia až do
výšky 16 597 € a fyzickým osobám
až do výšky 332 €.
Touto cestou upozorňujeme ob-

čanov na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné,
avšak len pri dodržaní všetkých
požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou zákona
o ochrane pred požiarmi a taktiež
po oznámení uvedenej činnosti
na okresné riaditeľstvo HaZZ na
telefónnom číslo 67 121 00, prípadne na čísle 112 (150).
Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia môžu spaľovať
len výnimočne a to na základe
písomného rozhodnutia vydaného príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.
Touto cestou žiadame všetkých
uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a
to požiaru, aby poskytli osobnú a
vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.

Ako sme volili
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konali v dvoch kolách. Prvé kolo sa uskutočnilo 15.3.2014. V našej obci dosiahli
kandidáti takéto volebné výsledky:
BÁRDOS Gyula, - 1 hlas
BEHÝL Jozef, Mgr., - 3 hlasy
ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., - 2 hlasy
FICO Robert, doc. JUDr., CSc., - 260 hlasov
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, - 6 hlasov
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., - 16 hlasov
JURIŠTA Ján, PhDr., - 3 hlasy
KISKA Andrej, Ing., - 147 hlasov
KŇAŽKO Milan, - 65 hlasov
MARTINČKO Stanislav, - 0 hlasov
MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., - 2 hlasy
MEZENSKÁ Helena, Mgr., - 20 hlasov
PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD., 206 hlasov
ŠIMKO Jozef, JUDr., - 4 hlasy
Volebná účasť - 30.06 %
V druhom kole, ktoré sa konalo 29.3.2014 občania našej obce
volili nasledovne:
FICO Robert, doc. JUDr., CSc., - 544 hlasov
KISKA Andrej, Ing., - 438 hlasov
Volebná účasť – 40,86%

Z našej minulosti
V každej spoločenskej formácii boli a sú veľké majetkové diferenciácie obyvateľstva.
Tak to bolo odjakživa i v našej obci. V roku 1616 bolo v
Polomke 40 gazdov a 22 želiarov. Existenčná úroveň valachov bola na nízkom stupni, zatiaľ niekoľkí bohatí gazdovia, najmä richtári, tvorili zámožnú vrstvu poddaných.
Roku 1616 polomský šoltýs
Michal, vlastnil mlyn, za ktorý muránskemu panstvu platil
ročne 16 zlatých a jednu kuniu kožušinu.
Bohatí gazdovia tu vlastnili tri
píly, z ktorých odovzdávali panstvu ročne po 100 dosák.

Len s povzdychom sa pristavíme na mieste bývalej píly, živiteľky chudobných už v coburgovských časoch i počas svetových hospodárskych kríz, svetových vojen, ba i počas obdobia
socializmu. A čo zostalo z nej v
období ,,nežnej demokracie?“
Pre tých, ktorí sa zaujímajú o pôvod Polomčanov i podľa mien, uvádzam miestne
mená poplatníkov zemepánskych poplatkov podľa poradia bohatstva:
Senko Valach, Stanko Kuchajda, Ivan Stanko, Peter
Mazer, Štefánik, Šoltýs, Stanko Cverna, Hric Kolesár, Demeter Myther, Juraj Koliba,

Vasil Valach, Šimko Macharan. mená tých, ktorí v roku
1564 platili poplatky z titulu desiatku: Senko, Kuhajda,
Ivan, Petro Mowczan, Štefan,
Štefan Čierny, Šoltýs, Hric Kolesár, Demeter, Koliba, Vasko,
Šimko, Urban, Benno.
Komentár k menám nechám
na čitateľov.
Súčasný stav kultúry i materiálneho vybavenia obce
ovplyvnil vývoj. Vítame pozitívny progres v našej obci,
ale je na škodu pre súčasné
a budúce generácie, že i progres niekedy zapríčiňuje zánik
vzácnych umeleckých i materiálnych hodnôt ľudských dejín vytvorených mozoľnatými
rukami našich predkov.
Mária Oceľová

Jarné pranostiky
Apríl
23. Na Vojtecha (bude) pekná potecha.
23. Na svätého Vojtecha v každom dolku pol mecha.
24. Hrmenie pred Jurajom bolo predzvesťou nepriaznivého roka.
24. Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure bude
mráz.
24. Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.
24. Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
24. Konope siate pred Dzurom sú dobré.
24. Dzur – kravy dur!
24. Pred Dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme,
nevyjde, po Dzure ju môžeš mlatkom biť, vyjde.
24. Svätého Ďura, vyháňa von ščúra (šťúra = bodavý
hmyz)
24. Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
24. Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
24. Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica je i komora.
24. Kŕkanie žiab pred Jurajom signalizovalo, že po Jure
zmĺknu, pretože príde ešte zima.
25. Na svätého Marka napijem sa z Jarka.
25. Studený Marek prinesie studené Krížové dni /začínajú sa po Krížovej nedeli, t. j. piatej nedeli po Veľkej noci/.
25. Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá.
25. Keď Marek do hrsti ozimín nenatrhá, budú sneťovie
žitá.
Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
Zemiaky sa sadievali v Zelený štvrtok
Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
Na Veliký piatok jestli poprchuje, to nám požehnaný, dobrý rok sľubuje.

Na Veľký piatok sa štepia ovocné stromy.
Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva mnoho hríbov.
Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa
počas celého leta.
Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.
Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo krmu a suché
leto.
Apríl v daždi, máj v kvete.
Mokrý apríl, suchý jún.
Suchý apríl, mokrý jún.
Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.
Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste.
Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.
Máj
1. Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.
1. Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa.
4. Svätý Florián úrodu nám chráň.
7. Stanislav ráňa orechy.
7. Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny
sud /sad/.
12. Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.
13. Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.
12. - 14. Pankrác, Servác, Bonifác – zamrznutí svätí, Žoﬁa /15.5/ ich potvrdí a Urban /25.5/ uzavrie.
12. – 14. Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.
15. Svätá Žoﬁa víno vypíja.
15. Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika.
15. Svätá Žoﬁa stromy rozvíja.
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