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 SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ
 PANNY MÁRIE

 Z VALACHOV VALASI
 OKTÓBER MESIAC ÚCTY 

 K STARŠÍM
 SENIORI, POZOR 

 NA PODVODNÍKOV!
 TENISOVÝ TURNAJ

   Každý rok v našej farnosti ďakujeme za 
úrodu. Poslednú septembrovú nedeľu sa 
zídeme všetci veriaci v kostole pri našom 
Pánovi.
Bolo to tak aj v tomto roku. I napriek si-
tuácii, ktorú prežívame, 27. septembra 
v  nedeľu kráčali veriaci oblečení v  kro-
joch do vyzdobeného chrámu. V sobotu 
naše šikovné ženičky (vďaka vám) vyzdo-
bili oltáre ovocím a  zeleninou, aby tak 
vzdali vďaku nášmu najvyššiemu darcovi.
    Svätú omšu o  10.00 hodine celebro-
val náš duchovný otec Michal Jenča. Vo 
svojej homílii nás povzbudil príhovorom 

o  chudobnom mužovi, ktorý prišiel ďa-
kovať za krajec chleba pekárovi. Pekár 
ho poslal k mlynárovi a mlynár k  farmá-
rovi. Farmár mu povedal, aby poďakoval 
nášmu Stvoriteľovi. On zošle dážď, slnko, 
aby bola hojná úroda. Aj my si máme 
uvedomiť, že za všetky dary, ktoré do-
stávame, máme každý deň ďakovať Pánu 
Bohu.
Vďaka Ti dobrý Bože vďaka,
štedro dáš, čo len duša žiada.
Ďakujte s nami všetky tvory,
ďakujte veď Pán Boh je dobrý.

Ľ.Tokárová

Dňa 17.9.2020 sa konalo zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Na zasadnutí 
sa zúčastnili všetci poslanci okrem Ing. 
Jána Fuseka, ktorý bol ospravedlnený.

Starosta obce pán Lihan privítal na 
zasadnutí poslancov obecného za-
stupiteľstva a ostatných prítomných. 
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, 
že na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov, čím bolo zasadnutie uzná-
šania schopné.

Vedením zápisnice z rokovania pove-
ril  Janku Hebeňovú a Dianu Ďurčen-
kovú.

Za overovateľov správnosti zápisnice 
z rokovania určil  Mgr. Františka Heretu 
a doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD. 

Starosta obce predložil na schvá-
lenie program rokovania obecného 
zastupiteľstva. Keďže poslanci nemali 
k programu žiadne pripomienky, bol 
všetkými hlasmi schválený. 

Starosta obce predložil návrh, aby do 
návrhovej komisie boli zvolení poslan-
ci: Vladimír Račák, Roman Kohút, Mgr. 
Ivana Šandorová. K návrhu neboli žiad-
ne pripomienky a  návrhová komisia 
bola jednomyseľne zvolená.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie správu o  plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva a  kontrolnej 
činnosti ako aj zhodnotenie plnenia 
rozpočtu obce za I. polrok 2020 vo vý-
davkovej a príjmovej časti a  likvidáciu 
pohľadávok. Následne obecné zastu-
piteľstvo zobralo na vedomie správu 
o zabezpečovaní úloh na úseku požiar-
nej ochrany za I. polrok 2020.

V ďalšom bode programu sa poslanci 
zaoberali návrhom spolufinancovania 
projektu „ Nabíjacia stanica Polomka 
– Bučník. Ministerstvo hospodárstva 
vyhlásilo výzvu 2.9.2020 na nabíjacie 
stanice pre elektromobily. Výzva je 
určená pre obce, mestá, samospráv-
ne kraje a podnikateľské subjekty. Pre 
obce je možné čerpať určený príspe-
vok do výšky 95 % a pre podnikateľské 
subjekty 50% určenej sumy. Predkla-
dáme návrh na čerpanie prostriedkov 
na nabíjaciu stanicu do 25 kW s nabíja-
ním DC ( jednosmerné nabíjanie ). Cel-
kový náš projekt je  26 005,32 €. Tento 
projekt zahŕňa elektrickú časť a  časť 
stavebnú. Stanica má byť umiestnená 
na lyžiarskom stredisku v blízkosti tra-
fostanice. Naša spoluúčasť vychádza 
na 13  005,32 €  za predpokladu, že 
dostaneme plnú výšku t. j. 13 000 €. Po 
diskusii k parametrom a podmienkam 
projektu obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo predloženie žiadosti o  nenávratný 
finančný príspevok ( refundácia ) na 

vybudovanie DC nabíjacej stanice, po-
skytovateľ Ministerstvo hospodárstva 
SR ( MH SR ): kód výzvy č. 11378/2020-
4210-52028

názov projektu : Nabíjacia stanica Po-
lomka – Bučník, predpokladané celko-
vé oprávnené náklady podľa rozpočtu 
projektanta s  20% DPH: 26  005,32 €. 
Spolufinancovanie projektu : 13 005,32 
€ ( 50% )

Obecné zastupiteľstvo deleguje za 
zriaďovateľa členov do Rady školy pri 
Materskej škole poslancov Erika Mi-
chalca a Mgr. Ivanu Šandorovú.

V ďalšom bode programu sa poslan-
ci zaoberali schválením bezúročného 
úveru pri výpadku podielových daní. 
Vláda SR schválila finančnú výpomoc 
pre mestá a obce v dôsledku výpadku 
príjmov v  súvislosti s  pandémiou CO-
VID 19. Žiadaná výška úveru 93  003,- 
EUR, čerpanie do konca roka 2020. 
Splácanie úveru v rokoch 2024 – 2027 
s možnosťou odpustenia.

Hlavný kontrolór konštatoval, že 
Obec Polomka spĺňa podmienky podľa 
zákona 583/2004 § 17 čl. 6. Úver je nižší 
ako 60% skutočných bežných príjmov 
minulého roka, splátka zdrojov finan-
covania neprekročí 25% skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho 
roka. Na základe týchto skutočností 
doporučil obecnému zastupiteľstvu 
čerpanie úveru schváliť.

Obecné zastupiteľstvo schválilo bez-
úročný úver pri výpadku podielových 
daní v sume 93 003,-EUR.

V  bode rôzne sa poslanci venovali 
žiadostiam o  prenájom a  odkúpenie 
obecných pozemkov. V  diskusii sa ve-
novali detskému ihrisku pri MŠ. Boli 
informovaní o  termíne technickej in-
špekcie, bez ktorej kladného hodnote-
nia nemôže byť ihrisko skolaudované. 
Diskutovali aj o budove bývalých jaslí. 
Poslanci sa venovali aj problémom 
nadmerného množstva prívalových 
vôd počas prietrží, najmä v  spodnej 
časti obce. Starosta obce ich informo-
val o plánovanej výstavbe odvodňova-
cích rigolov. Sú objednané tri mini pro-
jekty na robenie rigolov. Na budúci rok 
sa bude robiť rigol na Ulici Jánošíkovej. 
Projekty budú na časti Ulice Sama Cha-
lupku, Ždiarska, SNP.

Poslancov zaujímali aj mosty po-
nad potok. Starosta ich informoval, že 
mosty cez potok si vybudovali obča-
nia. Od 1.1.2020 vodný tok patrí vodo-
hospodárom. Zatiaľ im to Štátne lesy 
neodovzdali. Obec ich predtým žiadala 
o finančný príspevok na údržbu poto-
ka, ale nedostali sme žiadnu odpoveď.   

DĎ.

Zasadalo obecné 
zastupiteľstvo

Poďakovanie za úrodu Dožinky

     Napriek  nepriaznivej situácii vzhľadom 
na prebiehajúcu pandémiu, sme veľmi 
šťastní, že sa nám podarilo spolu s ostat-
nými rodičmi detí zorganizovať Prvé sväté 
prijímanie. Túto sviatosť prijalo 30.9.2020 
20 detí prevažne z Polomky. Z toho boli 4 
dievčatá z nášho centra.  Pán farár Michal 
Jenča deti pripravoval už od minulého 
roka, ale keďže bola nepriaznivá situácia 
plánovaného termínu v  máji, termín sa 
upravil na najbližší možný.  
     Dnešné deti a mládež sú v súčasnosti 
pod obrovským vplyvom médií, sociál-
nych sietí, dezinformácii, a  preto majú 
z  toho všetkého zmätok. Ak im rodičia 

alebo vychovávatelia už v detstve nevšte-
pia tie správne hodnoty a  vieru v Boha, 
deti sú potom vystavené riziku, že ich 
budú vychovávať média, ulica. Duchov-
né hodnoty je veľmi dôležité vštepovať 
už od detstva, aby sme potom nemuseli 
s  deťmi „bojovať“, keď budú dospievať. 
Rodičia, žiaľ, na svoje deti pre pracov-
nú zaneprázdnenosť alebo iné životné 
osudy nemajú dostatok „dobrého času“. 
Dobrý čas sa rozumie aspoň krátka chvíľ-
ka, možno 15 minút, kedy sa venujeme 
výlučne dieťaťu – rozhovoru s ním, mod-
litbou, spoločným 
športovaním, spo-

Prvé sväté prijímanie detí z CDR

pokračovanie na str. 4
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Rok sa s rokom zišiel a je tu deň, v ktorý si nám navždy odišla. 
Aj po rokoch tá rana v srdci bolí a zabudnúť nám na ten smutný 
deň nedovolí. 
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal,
zostali nám iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. 
Spi sladko, Bibka naša, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.
Dňa 13.októbra uplynulo päť rokov, ako nás na-
vždy 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.

...
...a láska zostala, tá smrť nepozná. Prišla chvíľka spomienky.
Ten deň bol plný sĺz a bôľu, odišla si v tichosti, bez slov na roz-
lúčku.
Oči plačú, srdce bolí, veď sme Ťa všetci radi mali.
Ťažko je uveriť, že srdce nebije, ťažko je pocho-
piť, že Ty, mama, už nežiješ.
Dňa 14. októbra si pripomíname prvé výročie 
úmrtia našej drahej mamy

Marty Vernárskej
S láskou a vďakou spomína syn Marián a dcéra 
Monika

...
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí a v našich srdciach 
budeš stále žiť.
Dňa 15. októbra uplynulo smutných tridsať ro-
kov od smrti nášho drahého

Miroslava Málika 
S láskou a úctou spomína manželka Ľubica, syn 
Peter s manželkou Zuzkou, vnúčatá Ondrej, Ti-
motej, Benjamín a Klárka, dcéra Katka a ostatná 
rodina.

...
Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Už necítiš bolesť, už necítiš muky, tam v diaľke Ťa objali Pánove 
ruky.
Slza nám steká po líci, zabudnúť sa nedá, aj keď hľadíš na nás 
z neba.
Dňa 13. októbra sme si pripomenuli smutné 
prvé výročie úmrtia našej drahej svokry, starkej 
a prastarkej

Márii Šulejovej
S láskou na ňu spomína nevesta, vnučka Denis-
ka s manželom Jánom, pravnučka Natálka a os-
tatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku a modlitbu.

Ó, Mária Bolestivá naša ochrana,
slovenský náš národ volá,
pros za nás Boha...
I  táto známa marianska pieseň sa rozliehala na 

našom malom pútnickom mieste Sedembolestnej 
Panny Márie 15. septembra vo sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie. Počasie bolo priaznivé, tak 
naša malá púť bola bohato obdarená veriacimi 
z  nášho horehronského okolia predovšetkým Po-
lomky i Bacúcha.
Slávnostnú svätú omšu celebroval náš duchovný 

otec pán kanonik IC LICI Michal Jenča. V  homílii 
vzbudzoval u veriacich hlbokú úctu k Panne Márii, 
vďaku za všetky jej bolesti, ktoré spolu so svojím 
božským Synom Ježišom Kristom vytrpela i vďaku 
za jej patronát nad naším malým, ale drahým Slo-
venskom.
Po svätej omši pani Marta Bučková predniesla 

oceňujúci i  blahoprajný prejav pri príležitosti 63. 
narodenín duchovného otca a  jeho celej dekády 
pôsobenia v našej farnosti.
Pre kresťana je najväčším darom viera v  Boha 

a  keď je sprostredkovávaná vzácnou osobnosťou 
kňaza, potom vďačíme Bohu za dar správneho 
pastiera Božieho ľudu.
Tak je to práve dnes, keď sa naša partikulárna cir-

kev teší, že môže pri príležitosti 63. narodenín po-
zdraviť nášho duchovného otca.

Bolo to 16. septembra 1957, po sviatku Sedembo-
lestnej Panny Márie, akoby sama Bolestná matka 
poslala na svet budúceho kňaza, ktorý bude hájiť 
záujmy našej rímskokatolíckej cirkvi a  súčasne 
upevňovať vieru i slovenské katolícke tradície pod 
ochranou Sedembolestnej Panny Márie.
    Drahý duchovný otče, dnešné Vaše narodeniny 

sú pre nás o  to vzácnejšie, že ich v  našej farnosti 
slávite už desiatykrát. Tých desať rokov Vášho živo-
ta medzi nami vytvorilo jemnú retiazku pospájanú 
desiatimi ohnivkami Vašej systematickej obetavej 
práce.
Už v roku 2010 bola realizovaná určitá úprava 

zariadenia v  interiéri farskej budovy. Kvôli úspo-
re tepla boli vymenené drevené dvere a  okná za 
plastové a venovali ste i značnú pozornosť úprave 
farskej záhrady i nádvoria. V roku 2001 sa potešilo 
nádvorie kostola novým úhľadným bezpečnejším 
chodníkom a  kovovým bránam. Dlažba v  kostole 
a v sakristii bola vymenená v roku 2012, kedy do-
stali lavice slonovinový náter a následne i čalúne-
nie. Veriacich sedávajúcich na chóre v  roku 2013 
potešila nová dlažba a  nové estetické čalúnené 
lavice. V roku 2014 bola zrekonštruovaná Kaplnka 
všetkých svätých v cintoríne. Za spolupráce s obec-
ným úradom v  roku 2015 dostal kríž v  cintoríne 
nové pozlátenie a  bol vydláždený i  priestor pred 

Kaplnkou všetkých svätých. V  roku 2016 bola do-
žičená celková rekonštrukcia barokovému organu 
v kostole. Strecha kostola dostala nový náter v roku 
2017 a v zápätí i strechy budov ŠZŠ vrátane budovy 
na Dadove. V roku 2018 bolo v kostole inštalované 
elektrické kúrenie a v  tomto roku prebehla i von-
kajšia rekonštrukcia Kaplnky Jána Nepomuckého.
Nový maľovaný šat dostala Kaplnka Sedembo-

lestnej Panny Márie v roku 2019. Naďalej sa syste-
maticky vykonávajú údržbové i  udržiavacie práce 
v  kostole, vo všetkých a  na všetkých sakrálnych 
stavbách, cirkevných budovách a farskom úrade.
Drahý náš duchovný otče, za túto náročnú správ-

covskú činnosť, ale i za odovzdávanie duchovných 
hodnôt pre nás si prijmite od všetkých našich ve-
riacich úprimnú vďaku.
Autorom Svätého písma je sám Boh, tiež si vyvolil 

ľudí, ktorí Sväté písmo slovom sprostredkujú.
Tak sa tešíme na Vaše tlmočenie myšlienok Svä-

tého písma, tešíme sa z Vašich hodnotných pub-
likovaných článkov, tešíme sa účasti na svätých 
omšiach s Vami, vítame každý rok prvoprijímajúce 
deti, máme radosť, keď sú birmovanci obdarení 
darmi Ducha Svätého, tešíme sa z  rastu pokrste-
ných členov našej farnosti, jasáme radosťou na 
sobášnych svätých omšiach a smútime s Vami pri 
posledných rozlúčkach s našimi bratmi a sestrami.
Povzbudzuje nás i  Vaša spolupráca s  umelcami, 

predovšetkým interpretmi vážnej hudby ako i Vaše 
zapájanie sa do športových akcií a verejnoprospeš-
nej práce.
Nádejou na pokračovanie generácií vo viere nás 

napĺňa Vaša práca s  mládežou, oceňujeme Vašu 
spoluprácu s masmediálnymi prostriedkami – s rá-
diom Lumen, Regina a s televíziou Lux, čím prispie-
vate k apoštolátu a upevňovaniu našej viery. Vďa-
číme Vám za organizovanie a  sprostredkovávanie 
náboženských pútí a podujatí. A ako sa tešia naše 
duše po svätej spovedi, to vedia len ony.
Veľadôstojný pán kanonik,
Prijmite naše vďaky za všetku Vašu menovanú 

i nemenovanú správcovskú i duchovnú činnosť. Vo 
Vašej svätej službe v prospech ľudí a spoločenstva 
cirkvi Vám želáme veľa úspechov, aby Vaša starost-
livosť o Vaše stádo bola naďalej dôkazom lásky ku 
Kristovi, nech naďalej vykonávate s  Kristom svoje 
kňazstvo a Vaša práca nech je prácou pre nebeský 
svet. K tomu Vám želáme veľa sily, pevného zdra-
via, podporu Vašej drahej matky, pokoru a lásku ve-
riacich a nad tým všetkým nech vládne sväté Božie 
požehnanie a  láska Sedembolestnej Panny Márie, 
aby ste i naďalej boli pokračovateľom obnovovania 
tvora a diela vykúpenia na Zemi.

Za všetkých veriacich i občanov 
    autorka Mária Oceľová

- Kúpim kapku- rozobratú, najlepšie novú, nezošitú, resp. 
jednotlivé časti: kľúče, zúbky, predničku atď. Bude použitá 
ako dokumentačný materiál. Info: 0907113548
- Predám šrotovník na všetky druhy obilia. Cena dohodu. 
Info: 0940879994

Slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie

A-SPORT   OD Jednota Brezno
******************************************************

ZĽAVY na tovar:
20% na  textil
10% na obuv

Platí aj na akciový tovar.
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Usilovný a priateľský Ioannis medzi rusínskymi 
a  ukrajinskými valachmi, ktorí prenikali na Slo-
vensko z Litevského veľkokniežatastva a Poľské-
ho kráľovstva, si veľmi rýchlo našiel svoje miesto. 
Uvedomujúc si svoje postavenie s pokorou, ale 
s  dôstojným sebavedomím odovzdával svoje 
poznatky a skúsenosti z valašskej praxe novým 
valašským druhom.

I  keď roboty bolo viac ako treba, no zodpo-
vednosti bolo o čosi menej než na jeho bývalom 
salaši, tak sa sem – tam našla voľná chvíľka i pre 
rodinu.

,, Aspoň, že je tu pokoj a že tu nik nešpehuje na 
každý náš krok. A môj opa často hovorieval, ako 
prichádzali nemeckí obyvatelia do Rudohoria na 
Horehronie zakladať železiarske usadlosti. Bolo 
to ešte v 13. storočí a vtedy aj šoltýsi boli nemec-
kí, no ale ani tí neboli o nič lepší k chudobe ako 
Stojanovci.“ S povzdychom spomína Vihelmína.

,, Tak vidíš, ako sa tu stretávame už od Nemcov, 
Arumunov, Rusínov, Ukrajincov, Poliakov a  už 
teraz v začiatkoch 15. storočia i Slováci sa začí-
najú zaoberať valašským zamestnaním. No nech 
je ako je, ty si vždy pre mňa moja verná a drahá 
Vihelmína. A naše deti majú nemeckú i arumun-
skú či rumunskú krv a  deti našich detí ktovie, 
budú mať možno ukrajinskú, rusínsku, poľskú 
alebo i slovenskú krv. Čistej láske nezáleží na pô-
vode, ale na čestnosti a úprimnosti. Tak je to. No 
ale raz dva bude ráno. Dopovieme si to zajtra.“

,, Áno, súhlasím, môj múdry Ioannis.“
Zatiaľ, čo v  novom chudobnom bývaní Ioan-

nisovej rodiny vládne pokoj, zlý, nestály a  bez-
cieľny Kozma nevie, čo so sebou. Od tých čias, 
čo vyhnal Ioannisa, je ešte zbesilejší, zlý a bez-
ohľadný k svojmu otcovi – starému šoltýsovi. Na 
svojom najlepšom koni sa preháňa po kopcoch, 
prenasleduje ženy a  dievčatá a  prenasleduje 

poddaných.
Priveľa popije vína a keď príde na miesto býva-

lého Ioannisovho salaša, vtedy sa už dostáva do 
nepríčetnosti. Zúri.

,, Ako to tu vyzerá. Všetko tu pustne. A všetko 
je tu pusté!“ A ešte aj teraz preklína Ioannisa. No 
ale psí hlas do neba nejde a keď zlostne pobod-
ne koňa viac ako treba, splašený kôň uháňa dole 
kamenným zrázom a  s  bolestným erdžaním 
padá do rokliny i so svojím jazdcom.

Nekonečné horehronské lesy i východné lesy 
Muránskeho panstva siahajú takmer po Hranov-
nicu, tak nie div, že sa v  nich i  zbojníkom dosť 
dobre darí.

A  tak je tu opäť príležitosť pre valašskú po-
vinnosť zakročiť proti zbojníckemu vyčíňaniu. 
A  opäť má Ioannis s  družinou plné ruky práce 
a  keď vidí úbohého zničeného starého šoltýsa 
Stojana spútaného a  priviazaného o  jedľu, ne-
môže uveriť vlastným očiam. No pocity nabok, 
nabok zlosť, pomstu, to by Ioannisa nectilo, 
teraz musí konať svoju povinnosť. Naučený ob-
ratne narábať s  valaškou, si veľmi ľahko poradí 
so zbabelým zbojníkom a tí ďalší, keď vidia, kto 
sa na nich rúti, pre istotu zoberú nohy na plecia 
a zmiznú.

Až teraz, keď bol starý šoltýs vyslobodený 
z pút povrazov a keď mu Ioannis doniesol v klo-
búku vodu z  horskej bystrinky, prišiel k  sebe 
a prekvapene povedal: Ty? Ioannis, ale veď...“

,, Áno, ja som. Nič nehovorte. Oddychujte.“
Starý šoltýs až teraz docenil význam Ioanni-

sovej valašskej práce a  zanedlho sa Ioannis so 
svojou rodinou i s čerstvo narodeným maličkým 
Alexom vracia na svoj salaš, ktorý už dostal na-
vždy do svojho osobného vlastníctva.

Mária Oceľová

Divadelná Chalupka 2020

Pavel Koyš: 
Čo vidia starí ľudia

Pokojne sedia na návrší času,
na ktoré ich vyniesli žilovaté nohy,
unaveným zrakom hľadia do minulosti..
V pestrých farbách vidia svoju mladosť,
opäť si sadajú na jej kolotoč,
lopotia na chlebík, ukladajú korunku ku korunke,
odháňajú deťom horúčku, od seba duchov pochabosti,
ktorých jednoduchý človek nikdy nemal rád..
Starí ľudia cítia svoju mladosť strapatú
ako čerstvú vôňu mäkkého medovníka
v tvrdých rokoch, keď mana a radosť
nepadali z neba, ani z inej milosti.
V teplých farbách vidia splývajúce roky,
do ktorých sa plní úfnosti poponáhľali.
Zo steny vystupuje inžiniersky diplom syna,
víťazstvo v kráse mladšej dcéry.
Dobré deti chceli poslať medzi dobrých ľudí
skôr, než sa utiahnu do kvitnutia vnúčat.
A poslali. Aj ich pripravili na zlé,
lebo zlo je úskočné, nebýva za horami,
ale je skutočné ako my sami, trávi vzduch
i vodu, trávi v ľuďoch človeka.

Oveľa viac ako inokedy si 
pripomíname, čo naši rodičia, 
ale aj starí rodičia urobili po-
čas svojho života pre nás, naše 
deti, pre rodinu, spoločenstvo 
či obec. Čo pre nás znamenajú. 
Sme svedkami rýchleho rastu 
počtu starých ľudí. Znamená 
to, že čoraz viac občanov vstu-
puje do veku, kedy častejšie po-
trebujú pomoc a starostlivosť 
blízkych rodinných 
p r í s l u š n í k ov, 
obce či štá-
tu. Prog-
nostici 
tvrdia, 
že tento 
t r e n d 
b u d e 
p o k r a -
č o v a ť . 
Rodí sa čoraz 
menej detí, ľud-
ský vek sa predlžuje. Dnešný 
sedemdesiatnik je podstatne 
vitálnejší ako ten pred dvadsia-
timi rokmi a o ďalšie desaťročie  
budeme o skok vpredu.

Staroba neznamená koniec 
životnej aktivity, môže byť 
prospešná aj pre široké oko-
lie. Život treba prežiť aktívne 
a produktívne, ak to človeku 
dovoľuje zdravotný stav, mal 
by tak urobiť. Nástup do dô-
chodku vôbec nemusí byť 
koncom životnej aktivity. Je 
obdivuhodné, že naše babičky 
a deduškovia študujú, chodia 
na výlety, do kina, do divadla, 
do prírody. Dôchodkový vek je 

ideálny na nadviazanie kama-
rátskych vzťahov s rovesníkmi, 
ktorí majú rovnaké záujmy o 
kultúru, o ľudí. Vedia sa vzá-
jomne podporiť, poradiť. Jeseň 
života možno prežiť príjemne – 
len nech slúži zdravie.

Na prejav úcty nestačí len 
1. október  „Medzinárodný 
deň seniorov“ a následne celý  
október - ako „Mesiac úcty k 

starším“, kedy si  pri-
pomíname zá-

sluhy starších 
spoluob-

č a n o v 
o náš 
d n e -
š o k , 

a l e 
ú c t u 

c h c e m e 
p r e j a v o v a ť 

počas celého roka 
v rodine, na pracovisku, v do-
pravných prostriedkoch, jedno-
ducho všade. Kto sa naučí vážiť 
si šediny, nemusí sa báť, že zo-
stane v starobe nepovšimnutý. 
Nájdime si čas, vľúdne slovo, 
úsmev pre starších neustále, 
nielen počas októbra. Preukáž-
me im našu úctu. 

Nakoľko nám súčasná pan-
demická situácia nedovoľuje 
zorganizovať tradičné pose-
denie so seniormi, ako bývalo 
dobrým zvykom, neznamená 
to však, že sme na našich senio-
rov zabudli. 

Ing. Ján Lihan, starosta obce

V rámci 16.ročníka festivalu Divadelná Chalupka 2020 sa 17.septembra žiaci našej 
školy zúčastnili predstavenia Ona je Ina. Príbeh malého dievčatka prerozprávaný už 
dospelou Inou, ktorá našla svoj domov, zaujal všetkých. Herecké umenie ocenili veľ-
kým potleskom.

Z Valachov valasi

blízkych rodinných 
p r í s l u š n í k ov, 
obce či štá-
tu. Prog-

p o k r a -
č o v a ť . 
Rodí sa čoraz 

starším“, kedy si  pri-
pomíname zá-

sluhy starších 
spoluob-

ú c t u 
c h c e m e 

p r e j a v o v a ť 

Október Mesiac 
úcty k starším



ločnou hrou, spoločnou činnosťou - vte-
dy sa dieťa ľahšie otvorí .
     My dospelí vieme z vlastnej skúsenosti, 
že „nielen z chleba je človek živý“.  Aj mno-
hí psychológovia čoraz viac hovoria, že 
viera je pre človeka veľmi dôležitá, hlavne 
v tejto dobe. Varovným signálom je čoraz 
viac stúpajúci počet psychicky chorých 
ľudí, ktorí nezvládajú súčasnú situáciu 
a  siahajú po alkohole, drogách, psycho-
farmakách. Vieru, nemôžeme nikomu na-
nútiť, každý má slobodnú vôľu, ale viera 
v Boha  je jeden zo spôsobov, ktorý dáva 
životu zmysel, pomáha ľuďom v  ťažkej 

chvíli, učí ich vďačnosti, dáva im nádej do 
života. Preto sme radi, že sme vychováva-
telia centra spolu s  ich  rodičmi priviedli 
deti k 1.svätému prijímaniu a naštartovali 
tak ich duchovný život. Ten plamienok 
viery, čo spomínal  pán farár,  budeme 
stále udržiavať, aby horel. Nenecháme ho 
zhasnúť. Možno prejde dlhšia doba, kedy 
na deťoch nebudeme pozorovať žiadnu 
zmenu, alebo možno nás prekvapia, keď 
dospejú, osamostatnia sa a zo svojej vnú-
tornej duchovnej výbavy vytiahnu niečo, 
čo sme im v centre  vštepovali.

Mgr.Mária Ďuricová, CDR Polomka
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Prvé sväté prijímanie detí z CDR

Tenisový Turnaj
       Obec Polomka a komisia pre šport a cestovný ruch usporiadali v nedeľu 13.9.2020 
Tenisový turnaj o pohár starostu obce na multifunkčnom ihrisku v športovom areáli 
obce. Turnaj sa konal za krásneho slnečného počasia za účasti šiestich športovcov, 
ktorí najprv rozdelení do dvoch základných skupín odohrali vzájomné zápasy každý 
s každým na jeden víťazný set a po odohraní skupinových zápasov vzišli semifinálové 
dvojice Jozef Brozman ml. – Ľubo Hrablay a Peter Kohút – Jozef Barník. 
Do finále turnaja postúpili Jozef Brozman ml. a Jozef Barník, ktorí si tak zopakovali 
svoj vzájomný zápas zo základnej skupiny, ktorý bol otváracím zápasom turnaja. V 
oboch zápasoch po veľmi vyrovnanom priebehu hry zvíťazil Jozef Brozman ml. a stal 
sa víťazom turnaja už po tretíkrát, keďže zvíťazil aj v rokoch 2016 a 2019. Obom fi-
nalistom turnaja, rovnako aj Petrovi Kohútovi patrí uznanie za reprezentáciu našej 
obce na tenisovom turnaji v Brezne, Peter Kohút navyše organizuje na Breznianskych 
tenisových kurtoch s antukovým povrchom aj Amatérsku Horehronskú tenisovú ligu.

Ľ.H

SENIORI, POZOR 
NA PODVODNÍKOV!

Milí spoluobčania, 

Policajný zbor Slovenskej republiky aj v 
čase vzniknutej situácie pandémie CO-
VID-19 upozorňuje občanov, najmä se-
niorov na páchanie podvodov a  krádeží 
pod vymyslenými legendami s  rôznymi 
emotívnymi príbehmi, ktorými sa pod-
vodníci snažia získať dôveru seniorov, 
dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať 
miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli 
od nich podvodne vylákať peniaze ale-
bo ich okradnúť o celoživotné úspory.  
V  súvislosti so vzniknutou situáciou 

pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, 
kedy  podvodníci kontaktovali seniorov 
telefonicky, že im prídu zmerať teplotu, 
ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezin-
fekčné gély a ochranné rúška.
Páchatelia seniorov vždy dôrazne žiada-

jú, aby nikoho z príbuzných nekontakto-
vali, s  nikým túto záležitosť nepreberali 
a striktne dodržiavali ich pokyny. Úmysel-
ne volajú viackrát za sebou, aby seniorom 
zabránili kontaktovať svojich príbuzných 
alebo iné osoby, ktorým  dôverujú. Pre 
peniaze chodia osobne a  tiež ponúkaný 
tovar prinesú seniorom do ich príbytkov.
Nie je vylúčené, že seniorov môžu pá-

chatelia kontaktovať aj osobne priamo 
v  ich príbytkoch s ponukou rôznych slu-
žieb (napr. nákup potravín) alebo predaja 
liekov na  ochranu pred koronavírusom 
alebo na podporu imunitného systému. 
V  tejto súvislosti Policajný zbor Sloven-

skej republiky: 

- upozorňuje seniorov, aby boli oboz-
retní voči neznámym osobám, ktoré ich 
telefonicky kontaktujú z  rôznych príčin 
(napr. meranie teploty, predaj filtrov, 
ochranných rúšok, dezinfekčných gélov 
a pod.) a žiadajú od nich peniaze,
- odporúča seniorom, aby si skutočnos-

ti uvádzané v  telefonickom rozhovore s 
neznámou osobou ihneď overili u svojich 
príbuzných alebo iných osôb, ktorým dô-
verujú, 
- vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje 

finančné úspory pre cudzie osoby zo svo-
jich účtov alebo vkladných knižiek a ne-
dávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
- odporúča seniorom, aby nevpúšťali 

cudzie osoby do svojich príbytkov a boli 
opatrní pri  internetových nákupoch 
a overili si predajcov e-shopov,
- žiada seniorov, aby v týchto prípadoch, 

alebo v  prípadoch, kedy vzniká podo-
zrenie z  podvodného konania, ihneď 
kontaktovali Policajný zbor Slovenskej 
republiky na čísle 158.
Pri nákupoch liekov a  dezinfekčných 

prostriedkov cez internet je tiež potreb-
né, aby si seniori overili zdroj (predajcu) 
a nenakupovali z neoverených zdrojov 
(predajcov), u ktorých hrozí riziko predaja 
falšovaných liekov (nepovolených a  ne-
schválených liekov) a  ochranných pros-
triedkov (vrátane dezinfekčných gélov). 

ORPZ Brezno

dovoľujem si Vás osloviť v mene detí z 
nášho Centra pre deti a rodiny v Polom-
ke, ale aj v mene svojom ako spoluautor-
ky projektu: Stretnutie s pohybom. Je to 
projekt zameraný na rozvíjanie športovej 
aktivity, telesnej zdatnosti, vytrvalosti, 
relaxácie a v neposlednom rade poslúži 
na zmysluplné využitie voľného času detí 
nášho Centra. Ide o zriadenie a vybave-
nie fitnescentra Centráčik realizované-
ho v spolupráci s Nadáciou Volkswagen 
Slovakia Bratislava, ktorá tento projekt 
finančne podporila formou grantu. Plne 
si uvedomujem zložitosť a vážnosť situá-
cie, v ktorej sa všetci nachádzame. Realitu 
dnešného sveta, v ktorom prevláda viacej 
negatívnych správ a udalostí, neistota 
a kopec otáznikov, čo bude nasledovať. 
Netreba však strácať vieru, nádej a chuť 
urobiť niečo, z čoho by ste mali radosť 
vy, čo by urobilo radosť Vašim blízkym, 
rodine, kamarátom, či deťom s ktorými sa 
osud nepríjemne zahral a skončili u nás v 
Centre.

Keďže sa pomaly blíži čas vianočných 
sviatkov a pokoja, kedy sa v ľuďoch srdcia 
štedrosťou a šťastím otvoria. Verím, že aj 
tie Vaše budú naklonené dobrou myšlien-
kou - urobiť niekoho šťastným. Stať sa po-
mocným anjelom pre deti z CDR Polomka 
a prispieť dobrovoľným finančným pro-
striedkom na rekonštrukciu skladových 

priestorov v areáli zariadenia Centra. Ako 
sa vraví: kvapka ku kvapke a je z toho 
more. Euro k euru a je z toho výťažok, 
ktorým dofinancujeme stavebné práce, 
ako sú: výmena okna, dverí, zníženie a 
úprava stropu, penetrácia podlahy, zalo-
ženie podlahy, prívod elektrickej energie, 
vymaľovanie a namontovanie zrkadiel.

Nadácia Volkswagen Slovakia už svoje 
srdce otvorila a deťom v Centre pre deti 
a rodiny v Polomke úsmev a radosť na 
tvárach vyčarila, aj zamestnanci Centra 
prispeli k dielu svojou zbierkou, a do tre-
tice to nechávame na Vás spoluobčanov - 
ľudí dobrej vôle , podnikateľov, živnostní-
kov s ktorými sa dennodenne stretávame 
a sme súčasťou jednej peknej horehron-
skej dediny Polomka.  

Deti  z Centra sa Vám poďakujú svojou 
spokojnosťou a zmysluplným využitím 
svojho voľného času. Za deti Vám na 
začiatku našej spoločnej spolupráce po-
ďakujem ja – autorka projektu Martina 
Prčová. 

Som aj organizátorkou dobrovoľnej 
CDR zbierky, ktorá potrvá do 20. 12.2020 
na čísle darovacieho účtu: SK33 8180 
0000 0070 0042 4788

Všetkým ľuďom dobrej vôle  s dobrým 
srdcom, ktorí prispeli do zbierky ďakujú 
deti z CDR Polomka

Mgr. Martina Prčová

pokračovanie zo str. 1


