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    Polomský roľník si odjakživa vážil a mi-
loval pôdu, pretože bola zárukou jeho 
existencie a beda bolo tomu, kto po smr-
ti svojich rodičov z nej odpredával. Každý 
dobrý hospodár sa snažil svoje role rozši-
rovať. Naši predkovia i rodičia vedeli, ako 
sa pôda preťažko nadobúdala, preto mali 
k nej nesmiernu úctu a s pokorou Božích 
detí sa o ňu príkladne vo vtedajších pod-
mienkach starali.
    Vedeli, čo do nej vkladajú a čo od nej 
môžu očakávať. Nech bola úroda aká-
koľvek, vždy s  nesmiernou vďačnosťou 
chválili Boha za požehnanie obživy pre 
nich i pre domáce zvieratá. Tak nikdy nič 
nevyšlo nazmar a všetko sa vedelo zužit-
kovať, ba i skromné pomyje, každá šupka 
zo zemiakov i zeleniny a každá omrvinka 
zo stola. Ľud našej obce bol od rokov väč-
šinou zbožný a ďakovanie za úrodu pre-
biehalo podobným spôsobom ako dnes.
    Dňa 30.09.2018 sa do dožinkového 
sprievodu zapojili deti, mládež, dospelí 
a seniori v sviatočných krojoch, hasiči vo 
svojich uniformách, občania, pracovní-
ci obecného úradu, členovia obecného 
zastupiteľstva so starostom Ing. Jánom 
Lihanom. A nechýbal tu ani čestný občan 
našej obce Jozef Mikuš, poslanec NR SR. 
Už od námestia niesli mládenci symbo-
lický dožinkový veniec, ktorý sprevádza-
li mladé dievčatá odeté ako mladuchy 
a  hlavy im zdobili party. Na čele sprie-

vodu kráčal statný krojovaný pár nesúci 
vzácny Boží dar – chlieb náš každodenný. 
Keď spevokol spieval pieseň – Tvoj ľud 
pred Tebou sa schádza Bože náš – sprie-
vod vstúpil do chrámu vyzdobeného 
plodmi zeme, pripomínajúceho vďačnú 
jesennú záhradu.
     Slávnostná svätá omša celebrovaná 
kanonikom v.d.p. farárom Michalom 
Jenčom sa niesla v  ďakovnom duchu, 
zdôrazňujúc význam chleba i  vína v  sú-
vislosti so svätou eucharistiou. Počas 
svätej omše odzneli ďakovné piesne 
nášmu Stvoriteľovi za dary úrody v poda-
ní cirkevného spevokolu. Po slávnostnej 
svätej omši boli všetci prítomní pozvaní 
na štedré agapé v záhrade kostola, ktoré 
pripravil obecný úrad. 
   Napriek chladnému počasiu tu z  tep-
lých ľudských sŕdc plynuli medzi veriaci-
mi úprimné a milé rozhovory.
    Za túto povznášajúcu dožinkovú at-
mosféru farníci vyjadrujú vďaku nášmu 
duchovnému otcovi, všetkým akokoľvek 
zúčastneným na slávnostnom priebehu 
slávnostnej dožinkovej omše , všetkým 
tým, ktorí sa zúčastnili dožinkového 
sprievodu, všetkým tým, ktorí svojou 
prácou, zručnosťou, vkusom i  darmi vy-
zdobili Boží chrám a obecnému úradu na 
čele so starostom Ing. Lihanom za boha-
té agapé.

Mária Oceľová

Jeseň života
Bože môj, komu to povedať?

Nikto ma nechce počúvať.
Že ubúda mi už síl, nevládzem.

Už dobre nevidím. 
Sluch ide kdesi do ticha.

Na listoch života, píše sa nová rubrika.
Všetko je inak, 

nič už nie je tak ako bolo.
Na dvere klope mi staroba.

Tak ako po búrke steblo trávy 
či poľný kvet,

zodvihnem hlavu sklonenú.
Vyrovnám skrivený driek.

Veď život krásny je pre každý vek.
Ďakujem za každý nový deň.
Za vzduch, za vodu, za zeleň.

Za každý kúsok chleba.
Veď čo viac nám k životu treba.

OBEC POLOMKA
STAROSTA

v Polomke, dňa 01. 09.2  018

Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň :

25. októbra 2018 (štvrtok) o 17,00 hodine
( v budove obecného úradu – bočný vchod )

Program: Predkladá :
1/ Otvorenie starosta obce
2/ Voľba návrhovej komisie starosta obce
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti Ing. Svetlák
4/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu 
na školách v obci riaditelia škôl
5/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO Piliarová Zuzana
6/ Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií Kán Marián
7/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu starosta obce 
8/ Rôzne starosta obce
9/ Interpelácia a diskusia 

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Poďakovanie 
Touto cestou by sme radi  poďakovali všetkým, ktorí priložili ruku k dielu,  aby sa do-
žinkový deň vydaril. Predovšetkým ďakujeme  Cyrilovi Ďurčovi, družstvu vlastníkov 
oviec  za ich syrové výrobky, p. Ivane Tokárovej za vynikajúce zákusky a všetkým 
zúčastneným. 

Dožinky

Pracovná ponuka 
Penzión Bučnik prijme do zamestnania 
na TPP (alebo dohodu) počas lyžiarskej 
sezóny 2018/2019 na pracovnú pozíciu  
kuchára/kuchárku. Požiadavky: vyuče-
ný v odbore, prax min. 2 roky, flexibili-
ta. Ponúkaný plat: 4,20 € brutto na ho-
dinu (+ mzdové zvýhodnenia).
Na pracovnú pozíciu čašníka/čašníč-
ku. Pozícia je vhodná aj pre študentov, 
alebo absolventov. Vyučenie v odbore 
je výhodou, ale nie podmienkou. Po-
núkaný plat: 3,60 € bruto na hodinu                 
(+ mzdové zvýhodnenia).
Predpokladaný termín nástupu je 
20.12.2018
V prípade záujmu zasielajte žiadosti na 
adresu: Obec Polomka s.r.o., Oslobodi-
teľov 12, 976 66  Polomka. Alebo mai-
lom: personalne@polomka.sk

Stavba bola začatá v  septembri 2017 
dodávateľom Obec Polomka s.r.o., a  je 
pred ukončením, uskutočňuje sa kolau-
dačné konanie. Niekoľko základných 
údajov o stavbe: štvorcový pôdorys roz-
merov 5,6 x 5,6 m, výška stavby 29,98 m, 
vyhliadková plošina je vo výške 25 m. 
Nosná konštrukcia je oceľová ukotvená 
do betónového základu. Steny sú oblo-
žené kompozitným obkladom – firma 
Timbermax. Na štíte strechy je červené 
letecké prekážkové osvetlenie. V  príze-
mí stavby je predajňa suvenírov a bufet. 
Na stavbu bolo použité 150 m3 betónu 
a 50 ton ocele. Najväčším problémom 
bola doprava betónu na kopec. Polopl-
né domiešavače bolo nutné ťahať bul-
dozérom, a  to len za dobrého počasia. 
Všetko sa našťastie podarilo bez úrazov 
a havárií. V  r. 2017 bola zabetónovaná 
základová pätka (110 m3 betónu ), oce-
ľová konštrukcia sa začala montovať na 
jar 2018 a od začiatku pútala pozornosť 
turistov. Tiež bolo nutné dopraviť na ko-
pec žeriavy, ktoré sa vystriedali 3- podľa 
výšky oceľovej konštrukcie. Toto bolo 
zložité hlavne pri poslednom žeriave 
Felbermayr , ktorým sa osádzali najvyššie 
konštrukcie a krov. Záujem verejnosti sa 
postupne zvyšoval a už mnohí , aj zo za-
hraničia, si vežu boli pozrieť. Dúfame, že 
Polomská veža bude dobre slúžiť svojmu 
účelu. Veža je voľne prístupná, vstup je 
však na vlastné nebezpečenstvo, v prípa-
de búrky je vstup na vežu zakázaný. S ná-
padom výstavby vyhliadkovej veže pri-

Vyhliadková veža Polomské očko 

 Letný Lyžiarsky kemP

 Požiar nad PoLomkou

 sústredenie Breziniek

 mjartanoVo seBedražie

 Požiar nad PoLomkou

 náVrat na PoLomku

OZNAM
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť – servising s.r.o. spracováva projektovú 
dokumentáciu na realizáciu  výmeny vodovodného potrubia a  prípojok na ulici 
SNP od RD č. 115 po RD č.141 v  celkovej dĺžke cca 250m. V  rámci rekonštrukcie 
sa zrealizuje aj rekonštrukcia 14 domových prípojok po hranicu pozemku resp. vo-
domerných šácht. Navrhovaný vodovod bude tesne kopírovať trasu existujúceho 
vodovodu. Predpoklad realizácie stavby je v roku 2019.

šiel v r.2016 starosta obce Ing. Ján Lihan, 
v súvislosti s možnosťou jej financovania 
cez eurofondy- program cezhraničnej 
spolupráce INTERRREG Slovensko-Ma-
ďarsko. Spolu s maďarskou obcou Nézsa 
bol podaný projekt, no nebol úspešný. 
V  r. 2017 obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo rozpočet na výstavbu z  vlastných 
zdrojov. Náklady na výstavu veže boli 
cca 320 tis. EUR. Stavbu navrhla projek-
tová spoločnosť KONSTRUKT STEEL s.r.o., 
Brezno, ako subdodávatelia sa na stavbe 
podieľali Mijas s.r.o., Banská Bystrica, Tec 
Trade Peter Vojtko Pohorelá a Brikol s.r.o., 
Brezno. 

Ing. Stanislav Príboj



V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa 
mal rád. Odišla si od nás ostali sme 
v žiali, no vždy budeš v srdciach tých 
ktorí ťa milovali. 
4. 9. 2018 sme si pripomenuli 
rok ako nás navždy opustila naša 
mama, stará mama, prastará mama

Emília Murínová. 

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, 
ostáva v nás. 
Dňa 26.10.2018 si pripomenieme 
1. výročie úmrtia nášho drahého 

Štefana Miklošku. 
S láskou a úctou spomína manžel-
ka Anna, synovia Jozef a Ľubomír, 
vnúčatá a ostatná rodina.  

Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam, čím ďalej ubieha, 
tým viacej, Bibka, chýbaš nám.
Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie 
je také, ako bolo predtým.
Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srd-
ciach budeš navždy žiť.
Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa mal 
rád.

Dňa 13. októbra uplynuli tri smut-
né roky odvtedy, čo nás  navždy 
opustila 

Ing. Bibiána Ďuricová, 
rod. Vernárska.

S láskou na ňu spomína a za tichú 
spomienku jej priateľom, známym a všetkým, ktorí 
ju mali radi, ďakuje celá rodina.
Posielame Ti pozdrav do neba a objímame Ťa.

Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať, spokoj-
ný, večný spánok môžeme ti priať.
 S  láskou a  úctou si spomíname na našu drahú 
mamu 

Elenu Oceľovú, 
kedy si pripomíname dňa 3.10. 
uplynutých 14 rokov úmrtia 
a 22.10. nedožitých 90 rokov živo-
ta. So stálou spomienkou v  srdci 
dcéra Emília s  rodinou, syn Ján 
s rodinou, nevesta Mária s rodinou. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
sePteMbeR 2018
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Keď som prvýkrát počul o myšlienke zorganizovať 
letné sústredenie pre našich začínajúcich lyžiarov 
(športovcov), mal som zmiešané pocity. Predovšet-
kým mi hlavou vŕtala otázka, či o to bude záujem, či 
sa nikomu nič nestane, zvládneme taký počet detí 
na celý týždeň, nebudú sa nudiť ..... a množstvo ďal-
ších otázok.

 Ako sa však blížil termín a kolega Julo Piliar ma 
neustále  zahlcoval rôznymi prehláseniami a  po-
tvrdeniami od poistenia cez zdravotné prehliadky, 
pochopil som, že už cesty späť niet. Vybrali sme po 
10 € za dieťa (20 € za deti z krúžku) a hurá do toho.

V práci sme si všetci „dospeláci“ nahlásili dovolen-
ky. A v pondelok ráno sme prebratím detí (v počte 
16 + traja juniori) zahájili spolu s  troma trénermi 
a jedným zdravotníkom naše sústredenie na Lyžiar-
skom stredisku Polomka - Bučník.  

Prvý deň sme si deti rozdelili do družstiev podľa 
fyzických predpokladov. Vytvorili sme tri družstvá, 
ktorým sme priradili vedúcich z radov juniorov. Deti 
sme oboznámili s  programom celého sústredenia 
a  vybrali sme sa na turistiku (cieľ Rybník). Po ná-
vrate, skvelom obede  a odpočinku sme sa vrhli na 
vstupné testy (člnkový beh, skok do diaľky...) a rôz-
ne cvičenia. Večer očakávajúc, že deti budú una-
vené a rýchlo zaspia sme sa celkom prerátali. Kým 
nastal večerný kľud poriadne nás deti potrápili...

Druhý deň nás čakal tréning zameraný na vytr-
valosť, a  po obede sme mali dohodnutú plaváreň 
v  obci Závadka. Plaváreň bola na dve hodiny vy-
hradená len pre naše deti. Poniektoré deti prvýkrát 
cestovali autobusom a tak o zážitky nebola núdza. 
Deň sme po večeri zavŕšili vybíjanou.

Tretí deň bola naplánovaná celodenná túra do Vy-
sokých Tatier (Štrbské pleso – vodopád Skok).  Po 
pristavení autobusu  a úspešnej ceste bez „zvraca-
nia“, sme dorazili na miesto.  Na moje prekvapenie 
všetky deti vládali,  niektoré sa doslova pretekali. 
Na vrchole našej cesty sme sa naobedovali, pofo-
tili a vybrali sme sa späť. Tesne pred koncom našej 
trasy už únavu bolo vidieť, avšak nielen na deťoch. 
Vydýchol som si až po spočítaní všetkých detí a ná-
stupe do autobusu. Poposielal som fotky rodičom, 
a deň sme ukončili opäť vybíjanou.

Štvrtý deň nás čakali cvičenia cestou na Polomské 
Očko. Tam si deti uvedomili, že keď cvičia hravou 
formou, ani nevedia ako perfektne trénujú. Na Po-
lomské Očko doslova vybehli. Ani sa nestačili po-
sťažovať, že nevládzu. Poobede nás za rovnakých 
podmienok ako v utorok čakala Závadská plaváreň 
vyhradená len pre nás. Večer to už niektorí rodičia 
nevydržali a prišli si deti skontrolovať. 

Posledný piaty deň nám trochu zapršalo, tak sme 
trénovali pod strechou, na žinenkách z telocvične. 
Nasledovali výstupne testy, odovzdanie ocenení, 
vyhodnotenie sústredenia a odovzdanie detí rodi-
čom.

Až keď sústredenie opustilo posledné dieťa, 
skonštatovali sme, že sa nám to celkom podarilo. 
Deti dokázali fungovať bez mobilov, tabletov, slad-
kostí (až na výnimky), počítačov, televízora  a hlav-
ne vety „Ja sa nudím, čo ideme robiť“. Našim cieľom 
bolo ukázať deťom, že sa dá žiť pohybom tak, ako 
sme niekedy vyrastali aj my. Je veľká výhoda mať 
zariadenie ako je Lyžiarske stredisko Polomka Buč-
ník priamo v obci . Poskytuje to také možnosti, len 

Oprava miestnych komunikácií
V uplynulom období sa uskutočnila oprava miestnej komuniká-
cie na Ulici Ždiarskej o výmere 825 m2. Frézovanie, živičný postrek 
a pokládka betónového asfaltu boli realizované firmou Skanska 
SK a. s. s finančnou podporou LESOV Slovenskej republiky, š. p., 
OZ Beňuš.
V nasledujúcom období firma EUROVIA SK, a. s. vykonávala asfal-
tové zálievky v celkovej výmere 1 736 m, a to na uliciach Komen-
ského, SNP, Zápotockého, Hronská, Mlynská a Štúrova dolná časť.
Za finančnú pomoc na rekonštrukciu komunikácie ďakujeme 
Lesom Beňuš

„Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v  srd-
ciach, smútok, prázdny domov a spomienky nám ponechal. “
Ďakujeme rodine, blízkym príbuzným, susedom, pria-
teľom, známym, spolužiakom, spolužiačkam a  všet-
kým, ktorí sa dňa 22.9.2018, prišli rozlúčiť a na posled-
nej ceste odprevadiť manžela, otca, starého otca, zaťa, 
kmotra, brata a krstného otca Ivana Švidraňa z ulice 
Zápotockého č. 35. Zároveň všetkým ďakujeme za 
prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Letný lyžiarsky kemp

by sme ich mali začať vyu-
žívať.

Týmto by som chcel poďa-
kovať obecnému úradu Po-
lomka za finančnú pomoc, 
zamestnancom reštaurácie 
na vleku za výborné jedlo, 
ochotu a  ústretovosť.  Ďa-
kujem kolegom z  lyžiarske-
ho klubu Julovi Piliarovi, 
Zitke Šuchaňovej, Radovi 
Šuchaňovi, našim juniorom 
– Julianke Piliarovej, Paťovi 
Hrablayovi a Marošovi Šule-
jovi,  bez ktorých by sa let-
né sústredenie zrealizovať 
nedalo.
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Dobrovoľníctvo a ochota nezištne pomáhať nie sú fenoménom iba súčas-
nej vyspelej spoločnosti. Pripravení chrániť životy a majetok boli členovia 
dobrovoľného hasičského zboru už pred 120 rokmi. Rok 1898 sa oficiálne  
dokumentuje ako rok jeho vzniku. Vypuknutím prvej svetovej vojny v roku 
1914 ale museli svoju činnosť prerušiť. Už v roku 1927 bol však DHZ obno-
vený.
Dnes sú dobrovoľní hasiči v Polomke viditeľní takmer neustále. Na jednej 

strane vtedy, keď je skutočne nevyhnutné zasiahnuť pri ochrane životov či 
majetku. Pri požiaroch v dedine, či jej katastri sú medzi prvými zasahujúci-
mi. Jednoducho sú naozaj blízko. Na druhej strane sú aktívni aj pri výchove 
mladých ľudí, ktorí budú raz možno tiež pokračovať v ich šľapajach. Členo-
via dobrovoľného hasičského zoru sú ale neprehliadnuteľní ani pri kultúr-
no-spoločenských podujatiach. Vedia reprezentovať v slávnostných unifor-
mách, ale aj organizačne zasiahnuť v pracovných odevoch. 
Počas 120 ročnej histórie prešiel DHZ v Polomke rôznymi zmenami. Po jeho 

povojnovom obnovení sa jeho prvými veliteľmi stali vojenskí vyslúžilci Ko-
loman Biel a Eber. Krátko funkciu zastával aj Jozef Hrablay. V  tých časoch 
zbor tvorilo 28 až 35 členov. Dve štvorkolesové striekačky patrili k jeho vý-
bave už v rokoch 1918 až 1930. Ku kvalitnej výbave patrilo v tých rokoch 
aj 30 požiarnych vedier. Počas 120 ročnej histórie prešiel zbor obdobiami 
rozvoja, ale aj časmi útlmu. Vždy sa však našlo dosť ľudí ochotných pomáhať 
a aj vďaka tomu sú hasiči v Polomke aktívni dodnes.
Aj v súčasnosti musia členovia a funkcionári DHZ Polomka riešiť množstvo 

problémov. Najťažšie je to so zabezpečovaním financií. Bez nich nie je mož-
né udržať požiarnu zbrojnicu a ani hasičskú techniku. Napriek nedostatku 
peňazí sú hasiči stále tu. Jedna generácia strieda ďalšiu a po nej prichádza 
ďalšia. Ochota nezištne pomáhať a chrániť nie len obec, ale v prípade potre-
by aj najbližších susedov prežila v Polomčanoch už 120 rokov. A ak niekedy 
prídete na hasičskú súťaž, hoci aj na Memoriál Michala Oceľa,  zistíte, že táto 
ochota v génoch našich obyvateľov pretrvá  aj oveľa dlhšie. 

Ján Siman

Požiar nad Polomkou
Vrtuľníky, desiatky kusov hasičskej techniky, dobrovoľníci, profesionáli to 
všetko sa muselo aktivovať pri likvidácii požiaru mladého lesa nad Polom-
kou. Oheň, ktorý vypukol 13. septembra zasiahol aj územie Národného par-
ku Nízke Tatry. 
Oheň zachvátil mladý les vo štvrtok po 11.00 h. Hasičom prácu od začiatku 
komplikoval silný vietor a ťažko dostupný terén. Oheň  zasiahol plochu naj-
skôr približne šesť hektárov. Pri udalosti zasahovali hasiči z Modulu pozem-
ného hasenia požiarov v prírodnom prostredí Stred a Západ. Podporili ich aj 
hasiči z Pliešoviec, Žiaru nad Hronom, Novej Bane, Rimavskej Soboty, Rož-
ňavy, Zvolena a Brezna. Podporu zo vzduchu poskytoval vrtuľník Leteckého 
útvaru ministerstva vnútra i ministerstva obrany. Na mieste udalosti zasa-
hovalo okolo 80 ľudí, profesionálni i dobrovoľní hasiči a pracovníci lesov. Na 
oheň spotrebovali vyše 300.000 litrov vody z bambi vakov a cisterien. 
Po piatich dňoch sa nebezpečný živel prebral na rovnakom mieste znova. 
18. Septembra o 11,22 hod. bol nahlásený požiar lesa a krovia za obcou 
Polomka. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali prís-
lušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne z 
hasičských staníc v Brezne a v Závadke nad Hronom, príslušníci Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, príslušníci 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, prís-
lušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad 
Hronom, Modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí Stred 
a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Polomka, Bacúch, Závadka 
nad Hronom, Michalová, Mýto pod Ďumbierom, Čierny Balog a Brusno pia-
timi D prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Priama materiálna 
škoda spôsobená požiarom nebola doposiaľ vyčíslená.

 
Ján Siman

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce Polomka

10. novembra 2018
Miestna volebná komisia v Polomke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala dňa 13.09.2018 tých-
to kandidátov:
Kandidáti: 
1. Roman Kohút, 44 r., colník, nezávislý kandidát 
2. Ján Lihan, Ing., 66 r., starosta, Slovenská konzervatívna strana 

V Polomke 25.9.2018

Júlia Gorduličová
Predseda Miestnej volebnej komisie 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Polomke
10. novembra 2018

Miestna volebná komisia v Polomke podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala 
dňa 13. 9. 2018 týchto kandidátov:
 Kandidáti: 
1. Roman Bešina,  55 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia  
2. Monika Brozmanová, PaedDr.,PhD., 48 r., vysokoškolská učiteľka, Slo-
venská konzervatívna strana 
3. Roman Brozman,  47 r., pracovník v strojovej výrobe, Slovenská kon-
zervatívna strana 
4. Iveta Buvalová, Bc., 48 r., živnostníčka, Kresťanskodemokratické hnu-
tie 
5. Ján Černák, Mgr.,  57 r., výsluhový dôchodca,  nezávislý kandidát
6. Brian Ďurčenka, 20 r., automechanik, Smer – sociálna demokracia 
7. Dušan Fodor,  58 r., výsluhový dôchodca, Sloboda a Solidarita – Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
8. Ján Fusek, Ing., 39 r., živnostník, Sloboda a Solidarita – Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano)  
9. Jozef Gordulič,  65 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia
10. Ján Harvanka,  54 r., elektrikár, Kresťanskodemokratické hnutie 
11. František Hereta, Mgr., 57 r., štátny zamestnanec, Kresťanskodemo-
kratické hnutie
12. Vladimír Hrablay, Ing., 40 r., konateľ spoločnosti, Smer – sociálna de-
mokracia   
13. Marián Jagerčík, Ing., 58 r., technik, Slovenská konzervatívna strana 
14. Roman Kohút,  44 r., colník, nezávislý kandidát  
15. Ján Lihan, Ing.,  66 r., starosta, Slovenská konzervatívna strana
16. Dušan Maruškin, MUDr., 55 r., lekár, Slovenská konzervatívna strana 
17. Erik Michalec, 34 r., policajt, nezávislý kandidát 
18. Dušan Muška, 59 r., živnostník, Slovenská konzervatívna strana
19. Michal  Ondris, 30 r., vodič, nezávislý kandidát 
20. Katarína Piliarová, 51 r., SZČO, nezávislá kandidátka 
21. Pavel Pisár, Ing.,  58 r., správca majetku a budov,  nezávislý kandidát  
22. Ján Pohančaník, 59 r., elektrikár, Slovenská konzervatívna strana 
23. Vladimír Račák ,43 r., zámočník, Sloboda a Solidarita – Obyčajní ľudia 
(oľano)  
24. Ivana Šandorová, Mgr.,  47 r., sociálna pedagogička, Slovenská kon-
zervatívna strana 
25. Peter Šuchaň,  39 r., account manager,  Sloboda a solidarita – Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)  
26. Radoslav Šuchaň,  42 r., hasič, nezávislý kandidát 
27. Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD.,  55 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý 
kandidát
28. Peter Vojtko, Ing., 51 r., živnostník, Slovenská konzervatívna strana

V Polomke 25. 9. 2018 Predseda miestnej volebnej komisie
Júlia Gorduličová

Organizovaní hasiči 
fungujú v Polomke 

už 120 rokov
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Obec Polomka a  komisia pre šport 
a agroturistiku usporiadali v náhrad-
nom termíne dňa 16.9.2018 Teniso-
vý turnaj o  pohár starostu obce na 
multifunkčnom ihrisku v športovom 
areáli obce. O  pohár starostu bojo-
valo 5 tenistov systémom každý s 
každým. Víťazom turnaja sa stal prvý 
krát Peter Kohút, ktorý nenašiel pre-
možiteľa, pred Jozefom Brozmanom 
ml..

Ľ. Hrablay

Hornonitrianska obec Sebedražie nachádzajúca sa na severozápadnom úpätí 
pohoria Vtáčnik je známa tým, že z nej pochádza nestor slovenskej národopis-
nej vedy, ktorého mnohí odborníci považujú aj za prvého profesionálneho etno-
grafa na Slovensku - PhDr. Ján Mjartan, DrSc. Tento slávny rodák sa zapísalako 
vynikajúci bádateľ, autor množstva vedeckých prác, ako pedagóg a organizátor. 
Vo všetkých svojich prácach sa snažil objasniť korene, vývin a zmeny ľudovej 
kultúry Slovenska. Obyvatelia obce Sebedražie spojili s jeho menom súťaž v 
etnologickom bádaní, ktorého hlavným vyhlasovateľom je regionálne kultúrne 
centrum v Prievidzi a obec Sebedražie. Tohoročné kolo sa konalo pod záštitou 
Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre. Do tohoročného kola bolo prihlásených 18 prác a pri vyhod-
notení tejto súťaže boli prítomné aj Brezinky a tiež známa slovenská etnologička 
Katarína Nádaska. Naše vystúpenie sa začalo pri pamätnej tabuli Jána Mjartana 
pri Obecnom úrade, kde sme zaspievali pieseň Kopala studienku. Potom celý 
program prebiehal v kultúrnom dome, kde sa naši chlapi, mládežníci a hudob-
níci postarali o dobrú náladu počas slávnostného odovzdávania cien a počas 
talkshow kataríny Nádaskej. Divákom sme priblížili naše pracovné a vojenské 
piesne aj naše nárečie v rozprávaní našich chlopov. Príjemné stretnutie a vydare-
né vystúpenie sme ukončili chutnými melencami s hubami /po našom cierom/.

V sobotu 29.9.2018 sme sa opäť „sústredili“. V našom kine bolo od rána ruš-
no. Deti sa zdokonaľovali v tanci pod vedením našich tanečníkov Veroniky 
Horváthovej a Mareka Turčina. Do pomoci im prišli mládežníci z FSk Brezinky 
a miestami sa zazdalo, že vekový rozdiel ani nebolo badať. Zvlásť zábavne bolo 
pri jablkovom tanci a iných krkolomných kreáciách. Každé takéto stretnutie si 
naplánujeme aj tvorivé dielne, tento raz sme zdobili venčeky. S pomocou našim 
mamičiek sme sa cítili ako v kvetinárstve. V macíkove na poschodí /ďakujeme za 
tú možnosť/ sme s tetou Hankou cvičili správne dýchanie aj si niečo pekné pre-
čítali /prečo sa Besník volá Besník/ aj si oddýchli. O dobré jedlo sa nám postarali 
v reštaurácii Bumbaras. Naši budúci muzikanti pod taktovkou Mareka nám na 
záver zahrali, spoločne sme si zaspievali a s konštatovaním, že sme mali pekný 
deň sme sa dohodli, že prídeme zas.

Tenisový turnaj o pohár starostu obce

Slovenský pohár v zjazde sa po sied-
mych rokoch vrátil na Polomku. Určite 
sa viacerým z vás Polomka spája s ob-
dobím, kedy sa na zjazdových akciách 
stretávalo veľa bikerov, ktorí si prišli 
užiť víkend nielen na kopci, ale aj s veľ-
kou partiou ľudí. Preteky boli o zábave, 
spoločnom zdieľaní, fandení… Nikto 
neriešil, kto za koho jazdí, akých má 
sponzorov, depá boli večer preplnené. 
Myslím si, že aj tieto spomienky boli 
dôvodom, že sa niektorí zjazdári tešili 
viac z  toho, že bola táto lokalita opäť 
zaradená do seriálu a spomínali návrat 
legendárnej Polomky.
Piatkový večer patril v  Polomke roz-

lúčke s  kategóriou Hardtail. Organi-
zátori sa rozhodli s  touto kategóriou 
rozlúčiť na úrovni. Vykopali hrob, pre-
behol smútočný obrad a zakopávanie 
„HT rámu“. Väčšinu zjazdárov to „chyti-
lo za srdce“ až tak, že smútok zapíjali 
až do rána. Následky tejto noci sa od-
zrkadlili aj vo finálový deň a na bedni 
to bolo pestré. Napriek nevydarenej fi-
nálovej jazde sa posledným celkovým 
víťazom HT kategórie vďaka väčšiemu 
náskoku bodov stal Pavol Magda. Cel-
kovo druhým najrýchlejším jazdcom 
sezóny 2018 sa stal Jakub Eliáš a tretie 
miesto obsadil Andrej Páleník.
Medzi ženami v  Polomke prebiehali 

napínavé súboje, hlavne kvôli menším 
bodovým rozdielom v  celkovom po-
radí. Karty zamiešala možnosť získať 
vo finálovom kole dvojnásobný počet 
bodov. Ester Bartekovej nevyšla finálo-
vá jazda podľa predstáv, čo ju len o 6 
bodov pripravilo o prvenstvo v celko-
vom hodnotení. Z víťazstva sa nako-
niec tešila dlhoročná zjazdárka Jana 
Krajčovičová.
Tesné súboje sa odohrávali v kategórii 

žiakov, v  ktorej napokon zvíťazil Noel 
Danko s náskokom 38 stotín pred Ti-
motejom Ščepkom. Tretie miesto zís-
kal úradujúci majster SR Patrik Svitok, 
ktorý sa aj napriek nevydarenému 
finále udržal na prvom miesto v celko-
vom hodnotení.
V  kategórii Kadet sa najviac darilo 

Adriánovi Vankovi, ktorý si svojim vý-
konom obhájil aj prvenstvo v  celko-

vom hodnotení. Druhé miesto v  cel-
kovom hodnotení obsadil jeho tímový 
jazdec Samuel Paučin, ktorému však 
finálová jazda nevyšla podľa predstáv.
V kategórii Junior sa na prvom mies-

te umiestnil Erik Petrovič, na druhom 
mieste skončil Marcell Ferenczi a spo-
lu s nimi sa na bedňu postavil aj Ivan 
Kiňa.
V kategórii Elite predviedol v Polom-

ke najrýchlejšiu jazdu Rasťo Baránek, 
ktorému víťazstvo však nestačilo na 
to, aby v celkovom hodnotení dobehol 
Adama Rojčeka, ktorý sa stal celkovým 
víťazom SPDH 2018.
Polomka odštartovala novú kategó-

riu Enduro, ktorá v  ďalších sezónach 
nahradí kategóriu Hardtail. Na štart sa 
postavilo 12 jazdcov. Najviac sa darilo 
skúsenému Peťovi Drábikovi, ktorý si 
v novej kategórii zmeral sily so svojim 
synom Oliverom, s  ktorým nakoniec 
stál aj na bedni. Druhé miesto obsadil 
eliťák Martin Beťko.
Vyrovnané súboje predviedli aj v naj-

početnejšej kategórii Hobby. O prven-
stvo vo finále bojoval Jakub Gorecký s 
Michalom Valaštíkom, ktorý nakoniec 
zadelil lepší čas. Najviac bodov počas 
sezóny však získal Jakub, ktorý odjazdil 
v  kategórii Hobby svoju prvú sezónu 
a stal sa jej víťazom.
Medzi najstaršími v kategórii Masters 

najviac zabojoval o posledné body do 
celkového hodnotenia Lukáš Plátek, 
ktorý vyhral finálové kolo, čo ho po-
sunulo na druhé miesto v  celkovom 
hodnotení. Prvé miesto si udržal líder 
kategórie, maďarský reprezentant Ga-
bor Lenthar.
Veľká vďaka patrí všetkým partnerov, 

ktorí podporili Slovenský pohár v zjaz-
de v sezóne 2018 a samozrejme orga-
nizačnému tímu a  všetkým bikerom, 
ktorí sa kôl zúčastňovali. Teraz si môže-
me na chvíľku vydýchnuť a verím, že sa 
máme na čo tešiť aj v sezóne 2019.

Text: Veronika Takácsová
Foto: Veronika Takácsová,

Marián Vejčík

Návrat na POLOMKU

Mjartanovo Sebedražie

Sústredenie Breziniek


