
9
Mesačník občanov obce Polomka l Ročník XXXI l 16. september 2022 l Nepredajné

Optická elektronic-
ká sieť
78. výročie SNP
Horehron, Horehron
Voda nad zlato
Zoznam kandidátov

(Dokonč. na str. 2)

   Preto je pre nás, občanov 
Slovenskej republiky, povin-
nosťou a cťou pripomenúť 
si pamiatku tých, ktorí sa i 
napriek nepriaznivým pod-
mienkam dokázali vzoprieť 
zlu, totalite, bojovať za svoje 
ideály, podstúpiť utrpenie aj 

   Sedembolestnú Pannu Máriu si uc-
tievajú Slováci ako svoju národnú Pat-
rónku. V iných krajinách je známa pod 
menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. 
Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, 
„sedem“ je symbolické číslo. Panna 
Mária mala vo svojom živote mnoho 
bolestí. Celý jej život je popretkávaný 
nečakanými, bolestnými udalosťami. 
Číslo sedem v biblickom slova zmysle 
znamená plnosť. No predsa tradícia 
hovorí o konkrétnych siedmich boles-

tiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:
1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť 
malého Ježiša
3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
6. Snímanie z kríža
7. Ježišov pohreb Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie 
badať v 15. storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, kedy 
sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú 
Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý 
pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Pat-
rónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny 
Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú 
do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. 
v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Se-
dembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne 
na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, 
kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc 
v bolestiach a utrpení každodenného života.
Úcta k Sedembolestnej v dátumoch:
• 4. storočie - začína sa teologicky uvažovať o bolestiach Panny Márie. 
Píšu o nich sv. Ambróz, sv. Pavlín z Noly, sv. Augustín a sv. Efrém.
• 6. storočie - zachovala sa nám dramatická báseň o Pánovom umučení, 
pripisovaná sv. Gregorovi Naziánskemu, v ktorej sú tiež dojímavé verše 
o bolestiach Jeho Matky, Panny Márie.
• po roku 1000 - veľké rozšírenie úcty Máriiných bolestí vplyvom rytier-
skeho zmýšľania. Množili sa maľby Márie stojacej pod krížom svojho 
Syna a rástol tiež počet kostolov postavených na uctenie bolestnej Matky.
Vítaným námetom pre majstrov slova bol „nárek Panny Márie“. Medzi 
týmito básňami vyniká doteraz neprekonaná Stabat Mater dolorosa, 
ktorej autorom je pravdepodobne Jacopone da Todi.
• 1412 - prvý doteraz známy záznam z Kolína, kde miestny cirkevný 
snem zaviedol sviatok na odčinenie urážok husitov voči ukrižovanému 
Kristovi a jeho Matke. Odtiaľ sa tento sviatok rozšíril do celej Európy 
pod rôznymi menami a s rozličnými dátumami.
• 1482 - flámsky farár Ján Coundenberghe šíri úctu k siedmim bolestiam. 
Súčasne sa šíri Bratstvo Siedmich bolestí Panny Márie, hneď schválené 
a podporované pápežmi (Alexander VI. roku 1495).
• 1722 - Benedikt XIII. situáciu vyriešil, keď tomuto sviatku určil meno 
- Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a ustanovil aj dátum - piatok 
pred Kvetnou nedeľou.
• Popri tomuto sviatku v stredoveku vznikol aj druhý sviatok s týmto 
titulom, slávený v polovici septembra, rozširovaný najmä rehoľou Sluhov 
Panny Márie. Povolil ho Inocent III.
• 1814 - Pius VII. predpísal tento sviatok pre celú katolícku Cirkev.
• 1913 - Pius X. ustálil liturgickou reformou ako trvalý deň sviatku na 
15. september.
• 1927 - slovenskí veriaci na čele s biskupmi podali žiadosť do Ríma o 
povolenie pridať v loretánskych litániach prosbu Matka sedembolestná, 
oroduj za nás. Túto však 8. apríla 1927 Kongregácia obradov zamietla. 
O dva týždne na ďalšom zasadnutí sa rozhodlo pozitívne v tom zmysle, 
že sa dovoľuje pridať prosba: „Oroduj za nás, Matka Sedembolestná“, s 
odpoveďou: „Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.“

zivotopisysvatych.sk

V rámci festivalu Divadelná Chalupka vás pozývame na divadelné predstavenie 
22.9.2022 o 18.00 v kultúrnom dome v Polomke. Vstupné 3€.
Komédia s pesničkami TÁRAČKY v podaní Potulného dividla J+T (Juraj Haviar + Tomáš 
Pohorelec). Justína a Maryša sú dve zanietené babky, ktoré sa rozhodnú v rámci udržiavania 
tradícií zorganizovať páračky, na ktoré však na(ne)šťastie nikto nepríde.
Navnadili ste sa? Neváhajte a príďte!

Srdečne vás pozývame prežiť slávnostný dožinkový deň,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 25. septembra 2022

10.30 – Dožinkový sprievod z centra obce do kostola – zraz pred Bumbarasom
11.00 – Slávnostná dožinková svätá omša

Komisia pre šport a cestovný ruch pri Obecnom zastupiteľstve v Polomke
vás pozýva na prezentáciu organizácií

Klaster  HOREHRONIE – združenie cestovného ruchua Oblastná organizácia cestovného ru-
chu REGIÓN HOREHRONIE, ktorá sa uskutoční v utorok 4. októbra o 16:00 hodine
vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Polomke.
Poskytujete ubytovanie pre návštevníkov a turistov v súkromí? Dozviete sa o aké informácie 
a služby môžete rozšíriť svoju ponuku.Vyrábate potraviny či kozmetiku, ste remeselníkom alebo 
vytvárate produkty v cestovnom ruchu? Zistíte ako získať prestížnu značku kvality Regionálny 
produkt HOREHRONIE.Zaujíma vás rozvoj cestovného ruchu na Horehroní (okres Brezno)? 
Získate nové informácie a dostanete priestor na otázky.

Sviatok Sedembolestnej
Panny Márie

Dožinky

Pozývame do divadla

Klaster Horehronie

78. výročie SNP
Položením vencov k pamätníkom oslobodzujúcich bojov 
sme si pripomenuli mnohých statočných ľudí, ktorí pre 
slobodu, demokraciu a spravodlivosť žili aj umierali pred 
nami a ktorým vďačíme za to, že písali naše dejiny statočne 
a so vztýčenou hlavou. Slovenské národné povstanie doká-
zalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí. Títo ľudia presvedčení 
o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode a 
spravodlivosti čelili nielen početnejšej, ale aj skúsenejšej 
nemeckej armáde. Slovenské národné povstanie je v slo-
venskej histórii výnimočným počinom

zomierať. Bola to veľká chvíľa 
našej histórie. Odkázala nám: 
vážte si slobodu, stojte na 
strane pravdy a spravodlivosti 
a konajte odvážne.
   Slovenské národné povsta-
nie bolo neoddeliteľnou sú-
časťou európskej protifašis-

tickej rezistencie. Na pozadí 
dnešných integračných snáh 
v Európe je inšpirujúca účasť 
35 národov a národností v 
SNP.
   Vojenské úspechy spoje-
neckých mocností v rokoch 
1943 - 1944 znamenali stra-
tegický prelom vo vojne. To 
pozitívne ovplyvnilo domáci 
odboj a v decembri 1943 
vznikla Slovenská národná 
rada , ktorá spájala antifa-
šistické sily na Slovensku. 
SNR prijala programový do-
kument nazvaný Vianočná 
dohoda, v ktorom sa zakotvili 
ciele odbojovej činnosti na 
Slovensku. Do centra pozor-
nosti sa automaticky dostala 
slovenská armáda, s ktorou 
kalkulovala aj exilová vláda 
v Londýne. Napriek tomu, že 
Slovenský štát bol prakticky 
považovaný za nemecký 
satelit, v roku 1944 už armá-
da ako celok prestávala byť 
oporou režimu a rozpraco-
vávali sa predstavy využitia 
slovenského priestoru v boji 
proti nemeckému fašizmu. 
Aktuálnou sa stala aj otázka 
umožnenia rýchleho postu-
pu sovietskych jednotiek 
cez naše územie. Urýchlene 
prebiehajúce rokovania s 
predstaviteľmi ilegálnych vo-



Nikdy nestratíš niekoho,
koho nosíš vo svojom srdci...
Možno stratíš jeho prítomnosť,
jeho hlas, jeho vôňu.
Ale to, čo si sa od neho naučil,
to, čo Ti po sebe zanechal,
to nestratíš nikdy.
Dňa 21. septembra si pripomenieme 40 rokov ako nás 
navždy opustil náš milovaný

Ján Zibrík
S bolesťou v srdci spomína manželka Betka,

dcéra Viera s rodinou,
syn Ján s rodinou a dcéra Janka s rodinou.

...
A doma zrazu smutno zostáva,
už Ťa tu niet a nepočuť tvoj hlas,
to dobré srdce navždy dotĺklo,
čo milovalo nás.
Dňa 27. septembra si pripomíname 5. 
výročie úmrtia nášho drahého

Františka Pohančaníka
S boľavým srdcom spomína manželka Anna,

syn Ján s rodinou, dcéra Anna s rodinou, príbuzní, 
priatelia a susedia

...
Čas plynie a nevráti čo vzal.
Zostali len spomienky a žiaľ.
Prázdno je tam, kde znel váš hlas,
spomienka na vás zostáva  navždy v nás.
Dňa 21. augusta sme si pripomenuli smut-
né 7. výročie úmrtia našej mamy, starej 
a prastarej mamy

Márie Brozmanovej
a 17. septembra si pripomenieme 26. výro-
čie úmrtia otca, starého a prastarého otca

Jozefa Brozmana
S láskou spomínajú synovia s rodinami 

a ostatná rodina

...
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame 
a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomí-
name.
Dňa 1. septembra sme si pripomenuli 
nedožité sté narodeniny a 12. októbra si 
pripomenieme 49. výročia úmrtia nášho 
drahého

Michala Piliara
S láskou spomína syn Pavol s rodinou a nevesta Margita 
s rodinou

...
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči stíchol hlas,
vďaka Ti, otec, za všetkých nás.
Dňa 25. septembra by oslávil sto rokov 
náš drahý

Michal Mikloško
S láskou a úctou spomína dcéra Mária a vnúčatá

Marián, Miroslav a Janka s rodinou.

SPOMÍNAME
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Na niektorých uliciach sa bude optický kábel 
viesť zemou, inde vzduchom. Vytvorenie prí-
pojky k rodinnému domu bude dobrovolné, 
avšak v budúcnosti si záujemca o prípojku, 
ktorý nevyužije možnosť realizácie prípojky 
počas výstavby siete, bude musieť za prí-
pojku zaplatiť. Optické pripojenie poskytne 
užívateľom lepšiu kvalitu internetu, tele-
vízneho signálu a poskytne do budúcnosti 
väčšie možnosti využívania aj iných teleko-
munikačných služieb.
V prvej etape budú do domácností na 
uliciach, kde sa bude optický kábel viesť 
zemou, doručované do poštových schránok 
prihlášky na vybudovanie prípojky k rodin-

Narodení: 5
Prihlásení: 3
Odhlásení: 5

Zomretí: 1
Počet obyvateľov k 31.8.2022- 2872

Verejná elektronická sieť
-optické vedenie v Polomke
Spoločnosť Slovak Telekom,a.s. bude v našej obci realizovať výstavbu 
verejnej elektronickej siete- optické vedenie. Realizácia výstavby vedenia 
optického kábla sa uskutoční v roku 2023. 

78. výročie SNP
jenských zoskupení umožnili 
vytvorenie Vojenského ústre-
dia na čele s podplukovníkom 
Jánom Golianom. Prvou úlo-
hou vojenského ústredia bolo 
vypracovanie plánu ozbroje-
ného vystúpenia vojska za 
podpory civilných zložiek a 
obyvateľstva.
   Od jari 1944 do spoločen-
ského hnutia na Slovensku 
zasiahli aj dôsledky rozvoja 
partizánskeho hnutia. Do čin-
nosti partizánskych jednotiek 
sa aktívne zapájali dezertéri 
z armády, rasovo prenasle-
dovaní a sovietski vojnoví 
zajatci. Rozmach partizán-
skeho hnutia znepokojenú 
vládu donútil vyhlásiť stanné 
právo. Na nátlak nemeckého 
veľvyslanca prezident Dr. 
Tiso súhlasil s príchodom 
okupačných jednotiek na 
Slovensko. Stalo sa tak 29. 
augusta 1944 v doobedňaj-
ších hodinách. Veliteľ ilegál-
neho vojenského ústredia 
vydal rozkaz na branný od-
por armády. Začalo sa Slo-
venské národné povstanie. 
Východoslovenské divízie 
boli okamžitým zásahom 
Wehrmachtu odzbrojené a 
porazené. Fašistické vojská 
obsadili hlavné mesto a znač-
né priestory na západnom a 
východnom Slovensku. Ráno 
30. augusta 1944 povstalec-
ké jednotky prišli do Ban-
skej Bystrice, ktorá sa stala 
politickým a ekonomickým 
centrom povstania. Prvé boje 
sa uskutočnili v Strečnian-
skej tiesňave. Po poslednej 
mobilizácii počet povstalcov 

vzrástol na 60 000.
   Povstalecké vojská bojovali 
pod názvom 1. českosloven-
ská armáda na Slovensku. Do 
7. októbra 1944 bol veliteľom 
tejto armády generál Ján 
Golian, neskôr ho na tomto 
poste vystriedal generál Ru-
dolf Viest. Prvá etapa obrany 
povstaleckého teritória trvala 
od začiatku povstania do 
10. septembra 1944. V tejto 
etape dosiahli povstalci stabi-
lizáciu frontu. V druhej etape, 
ktorá trvala od 10. septembra 
1944 do 18. októbra 1944, 
prichádza na slovenské úze-
mie zo Sovietskeho zväzu 1. 
čs. letecký stíhací pluk a 2. 
čs. paradesantná brigáda. 
Tretia etapa trvala od 18. 
októbra 1944 do obsadenia 
Banskej Bystrice okupačnými 
jednotkami, kedy prebehla 
generálna nemecká ofenzí-
va na povstalecké územie z 
Maďarska.
   V septembri 1944 prebrala 
správu povstaleckého územia 
Slovenská národná rada. Sta-
la sa vrcholným politickým, 
zákonodarným a výkonným 
orgánom. V obciach a mes-
tách sa začali formovať revo-
lučné národné výbory. Počas 
povstania pri Veliteľstve 1. čs. 
armády na Slovensku pôsobili 
aj vojenské misie spojenec-
kých mocností : sovietska 
misia 1. UF pod velením mjr. 
Ivana Ivanoviča Skripku-Stu-
denského, americká vojenská 
misia s por. Jamesom Holtom 
Greenom a britská misia s 
mjr. Sehmmerom. Veliteľom 
oddielu francúzskych parti-
zánov bol Georgez Barazer 

de Lannurien. V povstaní 
sa zúčastnili príslušníci 32 
národov a národností.
   Východokarpatskou ope-
ráciou 1. A 4. UF (8.9.1944 
- 20.10.1944) sa začalo pria-
me oslobodzovanie nášho 
územia. Jej súčasťou bola 
Karpatsko-duklianska ope-
rácia, ktorá predstavovala 
hlavnú pomoc SNP. Vojaci 1. 
čs. armádneho zboru sa vy-
znamenali v bojoch o mesto 
Dukla a Dukliansky priesmyk 
a 6.10. 1944 prekročili čs. 
štátnu hranicu.
   Na konci októbra 1944 
SNR, Rada na obranu Slo-
venska a Veliteľstvo 1. čs. 
armády rozhodli o ústupe do 
hôr a prechode povstalcov 
na partizánsky spôsob boja. 
Dňa 27.10. 1944 jednotky SS 
vstúpili do Banskej Bystrice. 
Po ústupe do hôr sa začalo 
obdobie krutého teroru a kr-
vavých represálií proti účast-
níkom SNP, ich rodinným 
príslušníkom, ale aj nevinné-
mu civilnému obyvateľstvu. 
Fašisti na území Slovenska 
vypálili 93 obcí a po vojne sa v 
211 masových hroboch našlo 
5 304 obetí. Dňa  3.  novem-
bra  1944  boli  v  Pohron-
skom  Bukovci  zajatí po-
vstaleckí generáli Golian  a 
Viest, neskôr boli vypočúvaní 
v Banskej Bystrici, Bratislave 
a Berlíne. Boli popravení na 
neznámom mieste.
   Na oslobodzovaní Česko-
slovenska sa podieľali jednot-
ky Červenej armády, 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR, 
armády Rumunska, Poľska 
a USA. Oslobodením Prahy 
9.5. 1945 skončila 2. svetová 
vojna v Európe.

Múzeum SNP

nému domu. V druhej etape sa budú prihla-
sovať domácnosti na uliciach, kde sa bude 
realizácia vykonávať vzduchom. Mapu ulíc 
s farebným vyznačením spôsobu optického 
vedenia, nájdete od 19.9.2022 na obecnej 
tabuli alebo na stránke www.polomka.sk. 
Po doručení prihlášok ich vyplnené môže-
te vhodiť do zbernej krabice vo vestibule 
obecného úradu, alebo odoslať poštou na 
adresu: Vojtech Zajac, Za traťou 606/4, 
03104 Liptovský Mikuláš 031 04.
Podrobnejšie informácie a odpovede na 
vaše otázky získate na tel: 0918329150, 
alebo na mailovej adrese zajac@ttlgroup.sk

rr

(Dokonč. zo str. 1)
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Horehron, Horehron, ty krásny Horehron
   Piate stretnutie Horehroncov 
sa uskutočnilo po trojročnej 
prestávke, nuž všetci sme sa 
tešili, že stretneme nielen ro-
dákov z blízka či ďaleka, ale 
aj známych, ktorých Horehron 
očaril a radi sa sem vracajú. 
   Od skorého rána sa v sln-
kom zaliatom parku pred kul-
túrnym domom ozývala vrava 
sprevádzaná lahodnou vôňou. 
Veď bolo toho treba 
toľko nachystať! Pre 
malých aj väčších, 
aby si každý našiel, 
čo mu je srdcu blízke. 
A o 10-tej hodine, keď 
boli všetky stanoviská 
nachystané a aktivity 
pripravené, guláš sa 
dováral,  špeciality 
beňušskej kuchyne 
pripravené a zemiaky 
na závadské guľky so 
slaninou načistené, 
Marta Pisárová zobra-
la do ruky mikrofón. 
Privítala, pochválila 
a hneď aj letela ku 
každému stanovisku, 
žeby všetci vedeli, čo 
sa tam chystá. 
   Monika a Stano 
Bullovci čarovali so 
svojím hrnčiarskym 
kruhom a kto sa nebál 
hliny, mohol si pod ich 
starostlivým dohľadom aj čo-to 
vykrútiť. O kúsok ďalej ujo Fr-
gelec prišíval farebné ornamen-
ty na kožušanec. A hneď vedľa 
naše ženičky Hanka, Vierka 
a Zuzka nachystali kroje a kto 
chcel, obliekli mu celú polom-

skú parádu a ešte aj fotografiu 
dostal na pamiatku. Pán Vojtko 
z Pohorelej doniesol ukázať 
svoje drevené črpáky, Hanka 
zase učila vyšívať na plátne 
polomskú výšivku. Ako sa šije 
polomská kapka a že je to maj-
strovstvo naslovovzaté vysvetlil 
Jozef Jagerčík. Jaroslav Jager-
čík vytiahol svoju vzácnu zbier-
ku starých žehličiek–pigľajzov. 
Vyšívalo sa, obliekalo, debato-
valo a zdobili sa aj perníky. To 
Jarka Molčanová zaúčala do ta-
jov sladkého zdobenia. Detičky 

Už ani neviem koľkýkrát si prezerám fotografie z podujatia Horehron, Horehron, 
ty krásny Horehron. Spomínam na skvelú atmosféru, ktorá v prvú septembrovú 
sobotu vládla v polomskom parku a podvečer zase na energiou a smiechom 
nabitý galaprogram v kultúrnom dome. Veru, dobre nám bolo!
na chvíľu stíchli a sústredene 
zdobili  svoje perníkové originá-
ly. A kým sa deti venovali perní-
kom a kreslili obrázky, rodičia si 
s Miškou vyskúšali ako sa robia 
domáce rezance či háčkujú po-

lomské zapästky pri Zuzke. 
   Tí najmenší si prišli na svoje 
v tvorivých dielňach, kde sa im 
venovali šikovné mamičky a v 
retro kútiku si zase mohli vyskú-
šať starodávne hračky, s ktorý-
mi sa hrávali možno aj ich starí 

rodičia. Retro motorky 
nám zo svojej vzácnej 
zbierky doniesol ukázať 
Peter Raček. Voňavý 
med od Zdenky a Majky 
zase lákal okoloidúcich 
a kto sa dlhšie pristavil, 
mohol si vyrobiť sviečky 
z včelieho vosku. 
   O pár krokov ďalej 
už lesná víla Hanka zo 
Správy národného parku 
Nízke Tatry čakala na 
zvedavcov, ktorí chceli 
spoznať tajomstvá stro-
mov. Pred veľkým zr-
kadlom dievčatá z FSk 
Brezinky zapletali vrkoče 
malým aj veľkým dlho-
vláskam a veru každej 
sa oplatilo počkať, kým 

príde na rad. Nuž a prekážková 
dráha  preverila kondíciu nielen 
súťažiacich z folklórnych sku-
pín, aj mladí športovci sa  tam 
preháňali celý deň.
   Na poludnie za spevu folklór-
nych kolektívov z Beňuša a 
Gašparova vytiahla Ivka pred 
zrakmi divákov polomskú štrúd-
ľu a Marta zamiesila  a zapliet-
la „biely koláč“. A kým sa tieto 
špeciality piekli, už sa pripravo-
vali muzikanti z ĽH Mira Kapca 
a lektori z Bacúcha, Polomky 
a Závadky nad Hronom na Ško-

lu tanca.  
   A v takejto roztancovanej ná-
lade prišiel čas na galaprogram 
„Ta si povragajme, keť zme sa 
tak zisľi“ v kultúrnom dome. 
Aj sa „povragalo, pohvarelo, 

pogvarelo“ všeličo, po-
spomínali sa zábavné 
príhody a aj známe žar-
ty o špecifických náre-
čiach horehronských 
obcí. Handulovci z Tel-
gártu, Katka Zibríková z 
Pohorelej, Ján Jankov 
a Chlopi z Heľpy, FSk 
Bacúšan, FSk Závačan, 
FSk a DFS Brezinky 
s nadšením predviedli 
svoje vystúpenia pred 
vypredaným hľadiskom.  
Viachlasné spevy chla-
pov z Heľpy a Závadky 
na Hronom a Handulov-
cov boli poprepletané 
energickými tanečnými 
číslami FSk Závačan, 
FSk Brezinky a folklóristi 
z Bacúcha nám pripome-
nuli  zvyky a spevy na 
Jána, keď ženy čarovali 
a chlapi boli očarení. 
A s deťmi z DFS Brezinky 

sme sa vrátili na školský dvor 
do starej školy a pospomínali, 
čo všetko sa cez prestávku dalo 
stihnúť. Keď sa už blížil koniec 
galaprogramu a zaznela pieseň 
Na Kráľovej holi, diváci a účin-
kujúci spolu dospievali posled-
né slová, bolo jasné, že dobrá 
vec sa podarila. 
   A komu sa ešte nechcelo ísť 
domov, mohol v zábave pokra-
čovať v Bumbarase až do rána.  
   Nuž, čo dodať na záver – kto 
prišiel, hádam neoľutoval. Po-
čas celej soboty bolo času na 
debaty, zábavu, spev aj tanec, 
dobré jedlo, aj  duša pookriala 
a oči sa krásou  kochali. 

   A hádam ešte niečo – 
pár slov od hostí Renátky 
a Stanka Talapkovcov 
z Martina:
„S veľkou radosťou cho-
dievame k vám, na Po-
lomku. Už dávno sme 
si uvedomili,  že sa tu 
cítime ako doma, akoby 
sme sem patrili odjakži-
va a neboli cudzí. Krása 
a elegancia vášho ľudo-
vého odevu je pre mňa, 
ako milovníka  a zberate-
ľa krojov neprekonateľná. 
V dnešnej dobe, keď sa 
mnohí snažia naše kroje 
modernizovať, upravo-
vať a meniť, môžete byť 
vzorom pre ostatných v 
ustrojení a dodržiava-
ní odvekých pravidiel 
a zákonitostí odievania. 
Vážim si nadšenie, ori-
ginálnosť i obetavosť, 
s ktorými už dlho pripra-
vujete a realizujete podu-
jatie Horehron, Horehron, 
Ty krásny Horehron. Kaž-
dé vystúpenie  poskytuje 
návštevníkom veľa ra-
dosti, zábavy, ale i ná-
vrat do starých čias. Do 
budúcnosti vám všetkým 
želáme veľa zdravia, 
optimizmu a odhodlania 
pokračovať v tom, čo ro-
bíte.“

Z. Lilková
A ešte na záver...
   Podujatie Horehron, Ho-
rehron, Ty krásny Horehron je 
výsledkom všetkých šikovných 
rúk, ktoré sa pridali k dielu. Ako 
sa spomína v tej rozprávke „ten 
umí to a ten zas tohle a všich-
ni dohromady udělají moc“ , 
tak sa nám to naozaj podarilo. 
Ďakujeme ešte raz všetkým: 
Jánovi Fusekovi a kolektívu 

športovcov za spoluúčasti mla-
dých Brezinkárov za skvele 
pripravené športové aktivity, re-
meselníkom  Monike a Stanovi 
Bullovcom, Jozefovi Frgelcovi, 

pánovi Vojtkovi, Zdenke Račá-
kovej, Majke Mydliarovej a pani 
Pompurovej. Vystavovateľom 
Petrovi Račekovi, Jozefovi a 
Jaroslavovi Jagerčíkovcom,  
ženám z Breziniek za ukážku 
našich krojových súčasti aj ná-
zorné prevedenie, Jarke Molča-
novej za jej „perníkovo“, Hanke 
Šuchaňovej, že nás obohatila 
poznávaním prírody, celej ro-
dine Kalmanovej, kolektívu 
Bumbarasu za dobrú stravu pre 
„ťeľikich ľudi“, Ivane Tokárovej 
za sladké koláčové sponzor-
stvo a ženám z bufetu Andrejke 
a Katke za dobrú kávu. Kuchár-
kam z Beňuša pod vedením 
starostky obce Kataríny Srnko-
vej, MSSk z Gašparova a ŽSSk 
z Beňuša, ženám zo Závadky 
z Jednoty dôchodcov, Jožko-
vi Pohančaníkovi za výbornú 
držkovú, mamičkám detí z DFS 
Brezinky za tvorivú dielňu, Zuz-
ke Gergeľovej a jej retro tímu,  
Ivke Rozložnej a Marte Pisá-
rovej za ukážku tradičných ko-
láčov, všetkým folklóristom za 
školu tanca a spevu a účinku-
júcim v galaprograme „Ta si po-
vragajme, keť zme sa tak zišli.“, 
obecnému úradu a všetkým, 
ktorí akokoľvek prispeli k zdaru 
tejto akcie, ktorú vymysleli a re-
alizovali naše Brezinky.
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Obec Polomka uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 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 Obec Polomka s.r.o., nezávislý kandidát
3, Magdaléna Melagová, PhDr., 38 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

Touto cestou vás chce-
me informovať o situá-
cii s vodou v našej obci. 
Suché a horúce leto bez 
zrážok spôsobili akútny 
nedostatok vody nielen 
v našej obci, ale na celom 
území Slovenska.
   Do vodojemov, ktoré zá-
sobujú našu obec je už 
potrebné vodu v kritických 
situáciách aj navážať. Zá-
roveň sa k tomuto problé-
mu pridružili aj problémy 
s rozvodom vody, nakoľko 
ešte na niektorých uliciach 
sú potrubia staré 80 rokov 
a na krátkych úsekoch sa 
vyskytne viac porúch v krát-
kom čase. Vodárenská spo-
ločnosť napriek snahe má 
problém poruchy lokalizo-
vať a následne opravovať. 
   Obec nie je prevádzkova-
teľom ani správcom vodo-
vodnej siete, a preto nemô-
že nariaďovať čas, spôsob 
a výkon opravných prác, ani 
ovplyvniť ich priebeh. Obec 
poskytuje vodárenskej spo-
ločnosti službu oznamova-
nia verejnosti o poruchách 
a odstávkach vody v prípa-
de, ak je o takúto službu po-
žiadaná a informovaná Vo-
dárenskou spoločnosťou. 
V tomto období sú odstávky 
vody či už z dôvodu porúch 
alebo nedostatku vody ne-
predvídateľné aj pre Vodá-
renskú spoločnosť a preto 
sa niektoré obmedzenia 
dodávky vody nevyhlasujú. 
   Preto je potrebné pri ne-
očakávanej odstávke vody 
zachovať rozvahu a trpezli-
vosť, nakoľko Vodárenská 
spoločnosť na obnovení do-
dávky pracuje aj bez ozná-
menia verejnosti miestnym 
rozhlasom. V takomto prí-
pade majú občania mož-
nosť sa obrátiť na verejne 
sprístupnené kontaktné 
miesta a čísla Vodárenskej 
spoločnosti ako vlastníka 
vodovodnej siete a dodáva-
teľa vody.
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce Polomka

Obec Polomka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotli-
vých 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 NEZÁVISLÍ 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 KANDIDÁTI
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

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Polomka

Voda
nad
zlato


