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Voľby 2022
Optická sieť
Dožinky
Divadelná Chalupka
v Polomke
Zoznam kandidátov

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

   Ideálne by bolo, keby sa vedomosti a skúsenosti starších (ve-
kom alebo služobne) spojili s novými nápadmi a energiou mladých. 
Keby rovnako ženy i muži vnášali do riešenia problémov svoj po-
hľad, intuíciu a empatiu na prospech nás všetkých, Keby sme mali 
v obecnom zastupiteľstve odborníkov na mnohé oblasti (financie, 
poľnohospodárstvo, sociálne služby, životné prostredie, odpadové 
hospodárstvo, kultúra, zdravotníctvo, cestovný ruch, právo, škol-
stvo, podnikanie, informatizáciu, marketing...), aby sa obec mohla 
všestranne rozvíjať. Keby sa pamäť a poznanie obce rodákov skĺbili 
s nadhľadom a dobrou praxou odinakiaľ, ktoré by mohli priniesť pri-
sťahovalci. Ale ideál je len ideál – neexistuje. Preto je dobré sa oň 
stále pokúšať.
   Rozhodnúť sa pre správnych kandidátov je veľká zodpovednosť. 
Veď nejde len o nás, ale aj o našich susedov, ide budúcnosť na-
šich detí, či vnúčat, no aj rodičov a starých rodičov, ktorí v tejto obci 
pravdepodobne dožijú. Ľahšie sa nám vyberá z kandidátov, ktorí sú 
verejne činní – vieme čo robia, hovorí za nich ich práca. Sú to bý-
valí poslanci, tí, čo pôsobia v komisiách pri obecnom zastupiteľstve, 
v občianskych združeniach, folklórnych súboroch, charitách, pomá-
hajú pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podu-
jatiach, ale angažujú sa aj v krízových situáciách. Ťažšie je vyberať 
z mien, za ktorými si nevieme predstaviť konkrétnu osobu.
   Občianske združenie TREND v Polomke pripravilo pre spolu-
občanov dve podujatia, kde budú môcť bližšie spoznať predstavy 
o budúcnosti našej obce kandidujúcich. V dňoch 19. a 20. októbra 
sa uskutočnia prezentácie kandidátov na funkcie poslancov do 
obecného zastupiteľstva. Záujemcovia si ich budú môcť vypočuť 
vo veľkej zasadačke obecného úradu o 17:00 hodine. V sobotu 22. 
októbra sa uskutoční Diskusné fórum s kandidátmi na post sta-
rostu obce, taktiež vo veľkej zasadačke obecného úradu so začiat-
kom o 16:30. Občania budú môcť klásť kandidátom otázky a vypo-
čuť si odpovede.
   Mnohí sú fatalisti – myslia si, že všetko je už dané a oni nič nezme-
nia. Veľa z nich preto nevolí. Ďalší sú presvedčení, že iba oni sami 
rozhodujú o svojom živote. Aj z nich viacerí nechodia do volebných 
miestností, pretože sú presvedčení, že sami to zvládnu. No sme tu 
aj takí, ktorí vieme, že tak ako naše rozhodnutia ovplyvňujú iných, 
ich rozhodnutia ovplyvňujú naše osudy. Vo voľbách rozhodujeme nie 
len o sebe, ale aj o iných. Je skvelé, že sa môžeme rozhodnúť, je 
dôležité sa rozhodnúť dobre a zodpovedne. Pretože “Osud nie je 
vecou náhody, ale voľby.” (W. J. Bryan).                         M. Heretová

Kedy:
streda 19. októbra o 17:00 (prvá skupina kandidátov)

štvrtok 20. októbra o 17:00 (druhá skupina kandidátov)
Kde:

veľká zasadačka obecného úradu

   Starosta obce predložil na 
schválenie 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 poslanci:Ing. Marian 
Jagerčík, Mgr. František He-
reta,  Mgr. Ivana Šandorová. 
K návrhu neboli žiadne pripo-
mienky a návrhová komisia 
bola jednomyseľne zvolená.
Vedením zápisnice z rokova-
nia poveril Janku Hebeňovú 
a Dianu Ďurčenkovú. Za ove-
rovateľov správnosti zápisnice 
z rokovania navrhol doc. Ing. 
Jaroslava Varechu, PhD. a Du-
šana Mušku.          
   Správu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva a kon-
trolnej činnosti predložil hlavný 
kontrolór obce Roman Kohút. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie predloženú správu 
o plnení uznesení obecného za-
stupiteľstva a kontrolnej činnosti.
   Zhodnotenie plnenia rozpoč-
tu obce za I. polrok 2022 vo 
výdavkovej a príjmovej časti 
a likvidáciu pohľadávok pred-
ložila Ing. Mária Danieličová, 
ekonómka ocú. Skonštatova-
la, že rozpočet za I. polrok je 
prebytkový. Poslanci zobrali na 
vedomie zhodnotenie plnenia 
rozpočtu obce za I. polrok 2022 
vo výdavkovej a príjmovej časti  
a likvidáciu pohľadávok
   Starosta obce Ing. Ján Lihan 
predložil návrhna zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením 
č. 7/2022. Je potrebné schváliť 
povolené prekročenie a viaza-

   Čisté Slovensko je inicia-
tívou Ministerstva životného 
prostredia SR, jej hlavným 
cieľom je upratať voľne po-
hodený odpad v našej príro-
de, v lesoch či v riekach. V 
dňoch 23.9. a 24.9.2022 
prebiehalo čistenie v ná-
rodných parkoch, obcí a 
vodných tokov. Aj žiaci na-
šej školy sa zapojili, vyčistili 
určité úseky našej obce a 
do pripravených zberných 
vriec nazbierali množstvo 
odpadu.

ZŠ Polomka

Čisté SlovenskoObčianske združenie TREND
vás pozýva na

Prezentácie kandidátov
na funkcie poslancov

do obecného zastupiteľstva

Kedy:
sobota 22. októbra o 16:30

Kde:
veľká zasadačka obecného úradu

Diskusné fórum s kandidátmi
na post starostu obce

Podrobnejšie informácie nájdete na www.polomka.sk, na informačných 
plagátoch a v hláseniach miestneho rozhlasu.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny.

Voľby: otázky a odpovede
Po štyroch rokoch si opäť budeme voliť svojich zá-
stupcov do vedenia obce. Každý máme predstavu 
o svojom živote v Polomke. S niečím sme spokojní, 
s niečím nespokojní. Chceli by sme, aby nám budúca 
starostka či starosta, budúce poslankyne a poslanci 

splnili naše potreby, želania... Preto si všetci kandidáti zaslú-
žia poďakovanie, že sa rozhodli so všetkou vážnosťou a zod-
povednosťou uchádzať sa o naše hlasy. Spravovať obec nie 
je vec jednoduchá. No ani rozhodnúť sa, komu ju zveríme.

Dňa 08. 09. 2022 o 18,00 hodine sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polomke 
v zasadacej miestnosti obecného úradu.Prítomní poslanci :Dušan Muška, doc. Ing. Jaro-
slav Varecha, PhD., Mgr. František Hereta, Ing. Marian Jagerčík, Ing. Ján Fusek, Mgr. Ivana 
Šandorová, Vladimír Račák,MUDr. Dušan Maruškin. Ospravedlnil sa poslanec Erik Michalec.

nie príjmov, a to:
- viazanie na položke kapi-
tálový grant MŠ vo výške 
1 140 711,00 €
- prekročenie na položke bu-
dova papiernictva vo výške 
40 000 €
- prekročenie na položke oplo-
tenie areálu vo výške 3 000 €
- viazanie na položke prístavba 
MŠ vo výške 1 340 711,00 €.
   Starosta obce informoval 
poslancov, že čo sa týka nad-
stavby MŠ, v roku 2021 bol 
vysúťažený dodávateľ, zmlu-
vu kontrolovalo ministerstvo. 
Z dôvodu zvýšenej ceny do-
dávateľ odstúpil od zmluvy. 
Už nemajú záujem o zákazku. 
Projektant prehodnotil rozpo-
čet a budeme sa uchádzať 
o ďalšiu výzvu. Zároveň infor-
moval, že jedna trieda detí je 
umiestnená do budovy Dreve-
nice. Je tam 21 detí, z toho13 
celodenných a 8 detí, ktoré sú 
len doobeda.
   Obecné zastupiteľstvo 
schválilo rozpočtové opatrenie 
č. 7/2022 tak, ako bolo predlo-
žené.
   Poslanci sa zaoberali aj sprá-
vou o zabezpečovaní úloh na 
úseku požiarnej ochrany, ktorú 
zobrali na vedomie.
   Následným bodom zasad-
nutia obecného zastupiteľstva 
bolo prerokovanie plánu zimnej 
údržby miestnych komunikácií. 
Na zabezpečenie pohotovosti 
a operatívneho zásahu na plu-
hovanie pri hustom a trvalom 
snežení bude zabezpečená 
pohotovostná služba, ktorá dá 
pokyn vodičovi. Na toto zimné 
obdobie je zabezpečený dovoz 

štrku z kameňolomu Červená 
Skala v množstve cca 240 ton.
Obecné zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie správu o nelegál-
nych skládkach odpadu, likvi-
dácií, zbere TKO, v ktorej bolo 
konštatované, že situácia so 
separovaním TKO sa mierne 
zlepšuje, avšak tvorba nelegál-
nych skládok sa zvyšuje.
   Informáciu o príprave na ly-
žiarsku sezónu podal starosta 
obce s tým, že v dohľadnej 
dobe bude potrebné vykosiť 
zjazdovku, servisy sa objed-
najú. Táto sezóna bude ťažká, 
čo sa týka inflácie, zvyšujúcich 
sa cien vstupov do prevádzky 
gastra a penziónu, mnohoná-
sobné zvýšenie cien elektrickej 
energie potrebnej nielen na 
samotnú prevádzku vleku, ale 
aj zasnežovanie. Všetky tieto 
aspekty výrazne ovplyvnia vý-
stupnú cenu lyžiarskych lístkov 
a je teda na zváženie, či do 
zasnežovania a následnej pre-
vádzky strediska túto zimu za-
investovať. Preto je potrebné 
prijať rozhodnutie o rezervácii 
elektrickej energie potrebnej 
na zasnežovanie.
   V bode rôzne sa poslanci 
zaoberali žiadosťami o kúpu 
a výmeny obecných pozemkov. 
V bode interpelácia sa poslanci 
zaujímali o zabezpečenie do-
statočného množstva štiepky 
na vykurovaciu sezónu, dotá-
cie pre občianske združenia, 
preventívne prehliadky vykuro-
vacích telies v domácnostiach, 
poruchovosť vodovodného po-
trubia v obci a nedostatok vody 
a diskutovali o spôsobe riešenia 
týchto problémov.                 D.Ď



§§§
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri 
plameni sviečky sa za 
nich modlíme. Dotĺkli srd-
cia, klesli pracovité ruky, 
stíchla záhrada, dom i 
dvor, už nepočuť hlas a 
kroky rodičov v ňom.
Dňa 17. októbra sme si 
pripomenuli 30. výročie 
úmrtia našej drahej

Anny Mikloškovej
a 5. decembra uplynie 
smutných deväť rokov 
ako nás navždy opustil 
náš drahý

Ján Mikloško
S nehynúcou vďakou 

spomína dcéra Ľudmila s manželom,
vnučky Katka a Mirka s rodinami.

§§§
Život a smrť. V nich nikdy nie si sám. Tvoj 
odchod žije s nami. Aj trýzeň smútku do 
nádejí prekvitá. Ty žiješ v nás – my v Tebe 
nie sme sami.
Dňa 15. októbra sme si 
pripomenuli prvé výročie 
úmrtianášho milovaného

Vladimíra Kubuša
S bolesťou v srdci spo-

mína manželka,
dcéra Monika s man-

želom,
dcéra Martina, vnúčik Rastík

a ostatná blízka rodina.
§§§

Odišiel tíško, už nie je 
medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spo-
mienkami.
Dňa 14. októbra sme si 
pripomenuli nedožité sté 
narodeniny nášho dra-
hého

Jána Kohúta
S láskou a úctou spomína manželka 

Elena a dcéra Drahuša s rodinou.
§§§

Existujú ľudia, ktorí nám 
budú chýbať večne. Sú 
to tí, korí sa dotkli nielen 
nášho srdca, ale aj našej 
duše.
Dňa 24. septembra sme 
si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho drahého

Františka Maruškina
So žiaľom v srdci spomína manželka, 

dcéra s rodinou,
syn s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

§§§
Navždy prestali pre Vás hviezdy svietiť, už 
navždy prestalo pre Vás slnko hriať, ale tí, 
čo Vás milovali, nikdy neprestanú na Vás 
spomínať.
Dňa 25. októbra sme si 
pripomenuli druhé výročie 
úmrtia našej drahej mamy

Márie Kohútovej 
a 11. decembra uplynie 
23 rokov od smrti nášho 
drahého otca 

Jána Kohúta
S nehynúcou vďakou

a láskou spomína
syn Anton s rodinou,

syn František s rodinou 
a dcéra Jana

s rodinou.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád 
nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojím tokom 
plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepo-
minie.
Dňa 22. septembra sme si 
pripomenuli 1. výročie úmr-
tia nášho drahého 

Jozefa Mikloška.
S láskou a úctou spomína 

manželka Mária, dcéra Ľuba 
s rodinou, syn Marian s rodi-
nou, vnúčatá a pravnúčatá.

§§§
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba 
žiť. Láska však smrťou nekončí, v našich srd-
ciach budeš stále žiť.
Dňa 21. októbra si pripome-
nieme smutné prvé výročie 
úmrtia nášho drahého

Jozefa Majerčíka
S láskou a smútkom spomí-
na manželka a dcéry s rodi-
nami, vnučka Natálka a Luc-
ka s rodinou.

§§§
Spi ticho, tichúčko, dosníval si života sen a ces-
tou bolesti odišiel si tam, kde 
je mier a láska len.
Dňa 12. septembra sme si 
pripomenuli 23. výročie úmr-
tia môjho milovaného syna

Janíka Šuleja
S láskou a bolesťou v srdci 
spomína mama, sestra De-
niska, Natálka a švagor Ján

§§§
Spite sladko, snívajte svoj večný sen, v spo-
mienkach sme pri Vás každučký deň. Smútok 
a žiaľ v srdciach máme, na Vás s láskou spo-
míname.
Dňa 13. októbra si pripo-
menieme smutné 3 roky od 
úmrtia mojej drahej milova-
nej svokry

Márie Šulejovej
S láskou a vďakou spomína 

nevesta a vnučka Deniska 
s rodinou.
§§§

Deň po dni sa míňa v kalendári, rok s rokom si 
podá ruku zas. Čas nezmazal smútok z našich 
tvárí.Ani bolesť ukrytú hlboko v nás.
Veľakrát už slnko zapadlo, 
tisíc sĺz nám z očí vypadlo. 
Tvoja strata úprimne bolí, keď 
plameň sviečky ticho horí.
Zostali len spomienky a od-
kaz jediný. Chýbaš nám  
v kruhu celej rodiny.
Dňa 13. októbra uplynulo 
sedem 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.

§§§
Čas akoby sa zastavil, len 
bolesť v srdci je vrytá, spo-
mienka – tá zostáva, je v 
našich srdciach skrytá.
Dňa 14. októbra sme si pri-
pomenuli štvrté výročie úmr-
tia našej drahej

Anny Bodákovej
A dňa 26. decembra si pripo-
menieme 41 rokov od úmrtia 
nášho drahého

Jána Bodáka
S láskou spomína syn Ján, 

nevesta Božena,
vnučky Janka, Boženka 

a Alenka s rodinami.
§§§

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy 
na ktoré tisíckrát spomíname.
Dňa 29. októbra uplynie 40 
rokov od chvíle, ako nás 
navždy opustila naša drahá 
mama

Anna Šuchaňová
S bolesťou v srdci spomína 

syn Ján s rodinou a dcéra 
Viera s rodinou.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SEPTEMBER 2022

   Naším cieľom je postupne modernizo-
vať celú telekomunikačnú sieť. Vo Vašej 
lokalite plánujeme vybudovať novú optickú 
sieť,aby ste si mohli užívať vyššiu rýchlosť 
internetu. Vašu domácnosť napojíme jed-
noducho z hlavnej trasy a dotkneme sa jej 
len okrajovo, inštaláciou malej skrinky na 
voľne prístupnom mieste, najčastejšie na 
fasáde budov a domov, na oplotení alebo 
na stĺpikoch pred oplotením.
AKÉ SÚ VÝHODY?
• Prostredníctvom Vášho nezáväzného 
súhlasu bude Váš rodinný dom pripravený 
(v prípade Vášho záujmu) na rýchle zria-
denie služieb.
• Zvyšujete si hodnotu svojej nehnuteľnosti 
vďaka optickému pripojeniu.
• Všetky náklady spojené s budovaním 
telekomunikačnej siete v rámci tejto inves-
tičnej akcie budú hradené spoločnosťou 
SlovakTelekom, a. s.
• Súhlas so samotnou výstavbou Vás ako 
vlastníka nehnuteľnosti nezaväzuje k žiad-
nej úhrade nákladov na vybudovanie sietea 
optických účastníckych skriniek. Súhlas 
Vás nezaväzuje ani k žiadnemu budúcemu 
objednávaniu alebo odberu služieb.
ČO TÝM ZÍSKATE?
   Surfujte neobmedzene na všetkých svo-
jich zariadeniach.Vďaka Magio internetu s 
rýchlosťou až do 600 Mb/s siobľúbený film 

Narodení: 1
Prihlásení: 7
Odhlásení: 3

Zomretí: 1
Počet obyvateľov k 30.IX.2022- 2876

   Keď cestujeme vlakom, prídeme na stanicu, 
kúpime si lístky a čakáme na vlak, pozerajúc 
sa smerom k Hronu. Skúste sa však otočiť 
opačne a pozrieť sa na budovu našej stanice. 
Ja ju obdivujem od môjho detstva. 
   Aj keď vraj pôvodnú, starú budovu, ktorá 
bola postavená za Rakúska - Uhorska zvá-
ľali a v min. storočí postavili túto novú, je 
zaujímavá aj s priľahlým komplexom budov. 
Symbióza architektonických a prírodných 
prvkov bola typickým znakom vtedajšej 
železničnej architektúry a môže byť vzorom 
aj pre súčasných staviteľov. 
   Areály staníc dnes skrášĺujú 130 - 150 
ročné stromy, prípadne stromová aleja popri 
ceste na stanicu tak ako je to aj u nás. Rodina 
železničiara tu tiež mala samostatný poľno-

Deň jazykov

PRERAĎTE NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
– informácie k optickému vedeniu

verejnej elektronickej sieti

26. septembra sa už pravidelne v našej 
škole organizujú rôzne aktivity ku Dňu 
jazykov. Aj tentokrát sa žiaci 2.stupňa 
aktívne zapojili do aktivít, ktoré si pre nich 
pripravili učitelia 2.stupňa. Všetci pracova-
li celé dopoludnie a na záver prezentovali 
svoje zručnosti a vedomosti spoločne v 
telocvični. Tešíme sa znova o rok!

ZŠ Polomka

Železničná stanica
Polomka

hospodársky dvor, teraz je to malý okrasný 
parčík. Okrem výpravnej budovy = stanice, vo 
významných železničných uzloch sa stavali 
ďalšie technické objekty: železničné dielne, 
vodojemy a rušňové depá, tak ako je to aj v 
Polomke. Popri tratiach tiež vyrástla sústava 
strážnych domčekov niekedy vybavených 
čakárničkou ako zastávka blízkej obce (Po-
lomka, časť Hámor) či závorárske stanovište. 
Súčasťou tohto druhu železničnej stanice boli 
tiež objekty výhybkára na obidvoch záhla-
viach priebežných nádraží. Tieto domčeky 
spolu so skladmi pozdĺž krajnej koľaje tvorili 
typický areál menšieho železničného uzla. 
Mnohé z týchto objektov, nie len u nás, už 
podľahli „zubu času“, čo je veľká škoda. 

I.Š

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
dňa 7. októbra rozlúčiť so zosnulým 

Jánom Vernárskym.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a za kvetinové dary.

Smútiaca rodina

stiahnete za pár minút, online videá pozrie-
te bez sekania a webstránky sa načítajú 
super rýchlo.S Magio Televíziou vás čaká 
viac ako 120 kanálov. Užite si exkluzívne 
športové stanice DigiSport, dokumenty s 
BBC Earth alebo rozprávkový svet s Ťuki 
TV. Navyše s bezplatnou službou Magio 
GO môžete sledovať televíziu kdekoľvek 
a kedykoľvek v rámci pokrytia.
   V prípade záujmu o zriadenie optickej 
prípojky stačí dať súhlas s Vaším podpisom 
na prihláške, ktorú ste si našli v poštovej 
schránke. Vyplnené prihlášky môžete 
vhodiť do zbernej krabice vo vesti-
bule obecného úradu, alebo odoslať 
poštou na adresu: Vojtech Zajac, Za 
traťou 606/4, 03104 Liptovský Mikuláš 
031 04. Termín odovzdania prihlášok 
je 25.9.2022. Podrobnejšie informácie 
a odpovede na vaše otázky získate 
na tel: 0918329150, alebo na mailovej 
adrese zajac@ttlgroup.sk
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   Každoročne sa na dožinkovú 
slávnosť v nedeľu pred obec-
ným úradom vytvorí sprievod. 
   I tento rok 25.9. 2022 tvorili 
sprievod zamestnanci OÚ na 
čele so starostom Ing. Jánom 
Lihanom s manželkou, členo-
via hasičského záchranného 
zboru, členovia folklórneho 
súboru Brezinky, deti, mládež, 
ženy a muži spolu s ďalšími 
veriacimi našej farnosti. Sprie-
vod bol sprevádzaný konským 
záprahom. Pri Farskom úrade 
sa k sprievodu pripojili pozva-
ní vzácni hostia. Biskup Mons. 
František Rábek ordinár OS a 
OZ SR, Dekan veliteľstva po-
zemných síl v Trenčíne ThDr. 
npor. Stanislav Dulak PhD, 
Dekan z Heľpy ThLic Štefan 

   V rámci festivalu Divadel-
ná Chalupka sa mohli žiaci 
našej ZŠ pobaviť pri netra-
dičnej rozprávke (NE)BOJSA 
22.9.2022a spríjemnilo de-
ťom predpoludnie obyčajného 
školského dňa.Deti, detičky, 
deťúrence. Vedeli ste o tom, 
že bábätká nosia havrany? 
Teda aspoň toto jedno chlap-

Dožinky- poďakovanie za úrodu
Pane Ježišu, prichádzame k tebe a chceme ti ďakovať za úrodu, za plody zeme, ktoré 
v týchto dňoch zbierame z polí a záhrad. Ty si Pánom všetkého, čo si stvoril a staráš sa 
o nás tak, ako dobrý hospodár. Prosíme ťa, naplň v túto chvíľu, keď tu kľačíme pred te-
bou, naše srdcia vďačnosťou a radosťou za všetko, čo nám dávaš. Žehnaj nás a otváraj 
naše srdcia i mysle, aby sme aj my boli pripravení prinášať dobrú úrodu, aby ostatní vi-
deli dobré ovocie našich skutkov a vzťahov v našej farnosti, v rodinách a všade tam, kam 
nás posielaš. Daj nám milosť, aby sme si vedeli vyberať to, čo je pre nás dobré, čo sa ti 
páči a čo je správne pre spásu našich duší. 

Kosturko, Mgr. Jo-
zef Palušák-čestný 
kanoník z farnosti 
Michalová a náš 
duchovný otec plk. 
PaedDr. ThLic Stani-
slav Lipka. 
   Začiatok svätej 
omše sa začala priví-
taním vzácnych hos-
tí našim duchovným 
otcom, pokračovala 
liturgiou slova. Z ho-
mílie biskupa Mons. 
Františka Rábeka si 
pripomenieme pre 
nás najdôležitejšie myšlienky. 
Je správne, aby sme si uvedo-
movali, že náš život sa podobá 
nožničkám. Raz sa ocitáme 
hore, potom dole. Nemáme 
zabúdať na všetky možnosti, 
ktoré nám náš Pán ponúka a 
využiť ich na pomoc blížnym, 
chorým, ale i tým, ktorí sa nie-
len z vlastnej viny ocitli na ulici. 
Vedieť pomáhať bez toho, aby 
sme čakali na poďakovanie, 
či odmenu. Snažiť sa vytvárať 
vo svojom okolí skutky lásky, 
pomoci, porozumenia. Vedieť, 
vypočuť, podať pomocnú ruku, 
povedať láskavé slovo, daro-
vať svoj čas, úsmev.
   Po homílií veriaci priniesli 
dary zeme. Biskup začal po-
žehnaním chleba, dožinkové-

ho venca, následne oltárov 
a iných miest, kde bola naa-
ranžovaná úroda. Pokračovala 
liturgia obety, obrad prijímania 
a záverečné obrady. Nechcem 
zabudnúť na náš spevokol, kto-
rý krásne sprevádzal celú litur-

giu. Pred požehnaním sa 
veriaci poďakovali bisku-
povi za prijaté pozvanie, 
homíliu a celebrovanie 
sv. omše. 
   Po ukončení boli všetci 
prítomní pozvaní na 
malé občerstvenie, kto-
ré pripravili zamestnanci 
OÚ. O dobrú náladu sa 
postarali speváci a muzi-
kanti Breziniek.
   Na záver sa chcem po-
ďakovať všetkým, ktorí 
priniesli úrodu, prispeli 
finančne. Tiež ďakujeme 
pani riaditeľke súkrom-
nej základnej umeleckej 
škole Mgr. Stanislave 
Skladanej, ktorá so svo-

jimi žiakmi vyrobila krásne ob-
razy zo sušených plodov zeme. 
Bez vás všetkých, by sme ne-
mohli s  obetavými žienkami 
vyzdobiť a zmeniť náš chrám 
na nepoznanie.

Divadelná Chalupka v Polomke
ča, ktorému sudička prisú-
di krásu a silu, ale uberie z 
bystrej mysle a šikovnosti a 
nechtiac mu naostatok daruje 
úplnú nebojácnosť. Čo všetko 
sa môže stať pri tejto šialenej 
kombinácii sa naše deti do-
zvedeli vo veselej rozprávke 
o hľadaní strachu a nájdení 
lásky v podaní POTULNÉHO 

DIVIDLA J+T z Medzibrodu.
Na motívy rozprávky Pavla 
Dobšinského napísali Juraj 
Haviar a Tomáš Pohorelec, 
ktorí boli aj jedinými účinku-
júcimi.
   V ten istý deň mala verejnosť 
príležitosť vidieť oboch hercov 
aj v podvečernom predstavení 
Táračky, kde Justína a Mary-

ša, dve zanietené 
babky, ktoré sa 
rozhodli v rámci 
udržiavania tradí-
cií zorganizovať 
páračky, na ktoré 
však nik neprišiel. 
Keď medzi starý-
mi haraburdami 
objavili poklad vo 
forme almana-
chu starého deda 
Kumíka, ktorý si 
zapisoval dejiny 
Slovákov tak po-
vediac po svojom, 
téma na večer 
bola jednoznač-
ná. Ak sa k tomu 
pridalo ,, jabĺčko-
vé víno“, tak nič 

iné, ako veselé putovanie de-
jinami Slovenska od Samovej 
ríše, cez smrteľnú posteľ kráľa 
Svätopluka, Máriu Teréziu až 
po Štúrovcov divákov neča-
kalo. Iný pohľad na históriu, 
iný výklad, k tomu autentické 
bezprostredné vystúpenie na-
šich starých známych hercov 
a prežili sme príjemný večer 
plný humoru a zábavy. No tak 
sme už dávno nenasmiali a po 
tej zlej pandemickej dobe nám 

to veru prišlo ako dar z ne-
bies. Tam sa nakoniec ocitli 
aj naše ,, protagonistky“, kto-
ré v zdraví prežili pandémiu 
a osudným sa im stal obsah 
fľaše, ktorý sa ako jabĺčkové 
víno iba tvárilo a v skutočnosti 
to bol jed na mandelinky. Nuž, 
všetko sa raz skončí a nám 
divákom bolo úprimne ľúto, 
že toto predstavenie skončilo. 
Tešíme sa na ďalšie.

D.Ď
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov BBSK 2022
Volebný obvod č. 3
 
1. Tomáš Abel, JUDr., PhD., 39 r., primátor, Brezno, nezávislý kandidát
2. Radovan Antal, Bc., 37 r., konateľ spoločnosti, Valaská, Hlas - sociálna 
demokracia
3. Andrej Barančok, Mgr., 37 r., marketingový špecialista, Brezno, nezávislý 
kandidát
4. Milan Belko, Mgr., 43 r., riaditeľ pobočky, Brezno,
Strana moderného Slovenska (sms)
5. Ivan Brozman, Ing., 64 r., dôchodca, Polomka,
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko,
Spolu - občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
6. Michal Daxner, Ing., 34 r., manažér, Brezno,
Hlas - sociálna demokracia
7. Jaroslav Demian, Ing., 59 r., technicko - hospodársky pracovník, Brezno,
Hlas - sociálna demokracia
8. Miroslav Fašang, Ing., 36 r., projektant, Brezno, nezávislý kandidát
9. Ondrej Filipiak, Ing., 52 r., prednosta okresného úradu, Brezno,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú),
zmena zdola
10. Michal Frančák, JUDr., 70 r., výsluhový dôchodca, Podbrezová,
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
11. Matej Garaj, 36 r., konateľ spoločnosti, Brezno, nezávislý kandidát
12. Jarmila Gordanová, PhDr., 56 r., starostka, Šumiac,
Smer - sociálna demokracia, Republika
13. Michal Gubár, 41 r., obchodník, Dolná Lehota,
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
14. Peter Halás, Ing., 64 r., stavebný inžinier, Podbrezová,
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
15. Milan Hašan, Ing., 66 r., dôchodca, Brezno, Národná koalícia / nezávislí 
kandidáti
16. Viliam Hláčik, 60 r., bezpečnostný technik, Brezno,
Smer - sociálna demokracia, Republika
17. Martin Juhaniak, Mgr., 39 r., zástupca primátora, Brezno, nezávislý kandidát
18. Jozef Kalman, Ing., 53 r., riaditeľ úradu práce, Pohorelá, Sme rodina
19. Marek Kordík, Ing., PhD., 34 r., starosta obce, Jasenie,
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko,
Spolu - občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
20. Zuzana Kúdelková, PhDr., Mgr., 56 r., stredoškolská učiteľka, Valaská,
Socialisti.sk
21. Martina Kupcová, Mgr., 34 r., referentka, Michalová, Socialisti.sk
22. Roman Longauer, 55 r., robotník, Podbrezová,
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
23. Marian Mikuš, 44 r., súkromný podnikateľ, Pohorelá, Slovenská národná 
strana
24. Ivan Mozola, 48 r., strojný zámočník, Horná Lehota,
Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
25. Milan Palovčík, 66 r., dôchodca, Brezno, nezávislý kandidát
26. Milan Petrla, Ing., 59 r., podnikateľ, Brezno,
Smer - sociálna demokracia, Republika
27. Martin Ridzoň, doc., Ing., PhD., IWE., 38 r., výskumný-pedagogický pra-
covník, metalograf, Brezno, nezávislý kandidát
28. Roman Romančík, RNDr., 52 r., podnikateľ, Brezno,
Smer - sociálna demokracia, Republika
29. Daniel Struhár, Mgr., 37 r., stredoškolský učiteľ, Brezno, nezávislý kandidát
30. Ľubica Štugnerová, Bc., MA, 60 r., manažérka dopravy, Brezno,
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko,
Spolu - občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
31. František Šuchaň, 63 r., dôchodca, Polomka,
Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
32. Martin Tkáčik, MUDr., 40 r., lekár, Brezno, Nova
33. Jaroslav Tokár, Mgr., 44 r., učiteľ, Polomka,
Strana moderného Slovenska (sms)
34. Jozef Tokár, 66 r., dôchodca, Brezno, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
35. Nina Varšová, Mgr., 46 r., samostatná radkyňa, Šumiac,
Hlas - sociálna demokracia
36. Ivana Veverková, 31 r., referentka, Michalová, Socialisti.sk
37. Kamila Zemančíková, 42 r., predavačka, Michalová,
Národná koalícia / nezávislí kandidáti

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce Polomka
Obec Polomka uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby 
starostu obce Polomka. 
Volebný obvod č. 1 
1, Branislav Buvala, 40 r.,  policajt, nezávislý kandidát
2, Marian Kán, 50 r., vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
3, Magdaléna Melagová, PhDr., 38 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Polomka
Obec Polomka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby 
do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1 
1, Martina Babničová Mesiarkinová, 44 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
2, Jozef Barnik, 37 r., konateľ spoločnosti, Progresívne Slovensko
3, Marian Bolfa, 55 r., traťový robotník, nezávislý kandidát
4, Dušan Bošeľa, 49 r., živnostník, nezávislý kandidát
5, Jana Endreková, Mgr., 53 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka
6, Zuzana Gergeľová, 46 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka
7, Pavol Habrun, 35 r., technický vedúci, nezávislý kandidát
8, Elena Hrablayová, Bc., 67 r., dôchodkyňa, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI
9, Janka Hrablayová, Ing., 36 r., banková poradkyňa, nezávislá kandidátka
10, Marián Jagerčík, Ing., 62 r., štátny zamestnanec, STAROSTOVIA A NEZÁ-
VISLÍ KANDIDÁTI 
11, Tomáš Kubuš, 41 r., hasič, nezávislý kandidát
12, Ján Lihan, Ing., 70 r., starosta, Kresťanskodemokratické hnutie
13, Dušan Maruškin, MUDr., 59 r., lekár, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI
14, Erik Michalec, 38 r., policajt, nezávislý kandidát
15, Dušan Muška, 63 r., dôchodca, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
16, Jozef Oceľ, 37 r., lesník, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
17, Miroslav Pohančaník, 53 r., živnostník, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI
18, Ján Predajňa, 49 r., robotník, nezávislý kandidát
19, Ivana Rozložná, 50 r., riaditeľka MŠ, nezávislá kandidátka
20, Mikuláš Sakáč, Ing., 26 r., obchodno-technický zástupca, HLAS-sociálna 
demokracia
21, Ivan Sirák, Ing., 54 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
22, Ivana Šandorová, Mgr., 51 r., sociálna pedagogička, nezávislá kandidátka
23, Janka Štúberová, 39 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
24, Peter Šuchaň, 43 r., manager, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
25, Anna Šuchaňová, Bc., 60 r., odborná pracovníčka, nezávislá kandidátka
26, Jaroslav Tokár, Mgr., 44 r., učiteľ, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
27, Monika Tokárová, 42 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
28, Jaroslav Varecha, doc., Ing., PhD., 59 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý 
kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov

Voľby 2022
Spolu s voľbami starostu a obecných poslancov, sa 29. októbra 2022 od 7.00 hod do 22.00 hod. uskutočnia aj voľby

do orgánov samosprávnych krajov. Voliť tak na najbližšie štyri roky budeme aj predsedu BBSK a poslancov
župného zastupiteľstva za okres Brezno.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby predsedu BBSK 2022
1. Michal Albert, PhDr., PhD., 40 r., moderátor, Banská Bystrica, KSS
2. Maroš Čupka, Bc., DiS. art., 26 r., študent vysokej školy, Banská Bystrica, 
Socialisti.sk
3. Rudolf Huliak, Ing., 47 r., podnikateľ, Očová, NK / NEKA
4. Marek Kotleba, Mgr., 39 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica, ĽS Naše 
Slovensko
5. Ondrej Lunter, Mgr., 35 r., podpredseda samosprávneho kraja, Banská Bys-
trica, Nezávislý kandidát
6. Marek Modranský, Mgr., 43 r., dopravný expert, Banská Bystrica, Nezávislý 
kandidát
7. Adrian Polóny, PhDr., 48 r., riaditeľ dopravnej spoločnosti, Banská Bystrica, 
Nezávislý kandidát
8. Jozef Sásik, Ing., 64 r., katolícky politológ, Banská Bystrica, SĽS
9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr., 46 r., poslanec parlamentu, Detva, Republika


