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Postretali sme sa opäť pri výročí,
ako nad zázrakom otvárame oči –
Slovakia nie je už len snové zdanie.
Bohu za to patrí naše vďakyvzdanie.
Aj keď nový rok sa najmä času týka,
o to významnejšie vlaje symbolika
zástavy, čo pravdu o národe hlása,
je v nej múdrosť predkov,
dobro, česť, aj krása,
pod jej farbami je naša pravlasť svätá –
nestratili sme sa v labyrintoch sveta.

Vážení Tajovčania,
milí spoluobčania,
tretie číslo Tajovských novín, ktoré vám
ponúkame, je venované komunálnym voľbám. Voľbám do Banskobystrického samosprávneho kraja a do správy našej obce.
Ponúkame vám inštrukcie, ako postupovať
pri voľbách.
Budeme bilancovať uplynulé štyri roky
v duchu, radšej raz vidieť ako stokrát počuť,
či čítať. Tomu slúži predložená bilančná
fotogaléria. Zároveň chceme vyjadriť perspektívy smerovania obce Tajov na ďalšie
štyri roky. Všetko v duchu obsahu 30-ročnej Ústavy SR, ktorá je najvyšším zákonom
každého štátu, každého národa. Je to zákon
všetkých zákonov.
Ústava SR má v Druhej a Štvrtej hlave a ich
článkoch zakotvené pravidlá, práva aj o voľbách a o potrebe informovanosti verejnosti.
V novinách si nájdete aj konkrétnu citáciu spomínaného textu Ústavy SR. A práve
v tomto duchu vám predstavujeme kandidá-

2022

tov na voľbu starostu a poslancov do Obecného zastupiteľstva. Máme z čoho vyberať.
Ponuka je zaujímavá a pestrá.
Všetko je vo vašich rukách! Rozhodnite
sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia!
V prospech našej krásnej, jedinečnej obce
pod Kremnickými vrchmi, v Tajovskej doline.
Zvoleným blahoželáme a zároveň veríme,
že si uvedomia, že dostali dôveru občanov
a svoj program, ktorý Tajovčanov oslovil,
naplnia k spokojnosti aj tých, čo im svoj
hlas nedali.
Mgr. Anita Murgašová
šéfredaktorka Tajovských novín

Máme vlastnú vládu, vlastné ambasády,
slovenský prezident z rámu na nás hľadí,
slovenská hymna už viacej nie je druhá,
slovenská zástava ako jasná dúha
preklenula dlhé tisícročie knuty,
vyniesla na svetlo zastrčených v kúty...
Nad Tatrou sa blýska len na lepšie časy,
kto sa Slovák cíti, k Slovači sa hlási.
Už mu prichodí len chcieť a v seba veriť,
nie sa s neúspechmi včerajšími zmieriť.
Katarína Hudecová: Vďakyvzdanie
(30. výročiu Ústavy SR)

Štyri roky prešli ako voda... (Bilancia obce za roky 2018 – 2022)
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi na úvod poďakovať vám všetkým
za príjemnú spoluprácu a za pomoc pri hľadaní riešení k problémom, ktoré nás v období
štyroch rokov kvárili.
Ďakujem našej farnosti a ženám za udržiavanie poriadku nielen v Kostole Jána Krstiteľa,
ale i celého duchovného prostredia, akým je
aj Kalvária. Osobitne ďakujem pánovi farárovi Mgr. Jozefovi Petríkovi za jeho kreativitu,
energiu, ľudskosť a duchaplné kázne, ktoré
znejú vždy pokojne a poučne.
Rada by som sa tiež poďakovala Sonke Holecovej za jej nezištnú pomoc a kvetinovú výzdobu.
V neposlednom rade patrí veľké poďakovanie
všetkým zamestnancom obecného úradu za
ich pracovitosť a ochotu vždy pomôcť.
Poďakovanie a vyslovenie úcty patrí i všetkým
tým, ktorí už medzi nami nie sú. Spomíname
na nich. Na všetky spoločné brigády, kultúrne

a športové podujatia a nebolo ich málo.
Keď som pred štyrmi rokmi nastupovala na
pozíciu starostky obce Tajov, mala som veľké
očakávania, sny, ale aj predstavu, ako zrealizovať
svoje nápady. Nemálo ľudí nad mojimi sľubmi
zapochybovalo, veď čo sa dá ešte urobiť, keďže
predchádzajúce vedenia už dokázali všetko.
Je pravdou, že z mojich plánov a cieľov, akou
bola napríklad cyklotrasa na nebezpečnom
úseku od konca Mlynskej ulice až do Tajova,
ako i vybudovanie chodníkov v obci, zišlo
a to pre nezmyselnú legislatívu, nakoľko
údajne šírka vozovky nezodpovedá dopravnej pasportizácii.
Avšak práce a odhodlanie bojovať ďalej
neustávali a priniesli ovocie. Za pomoci tvorivých rúk sme dokázali aj z malých vecí urobiť veľké.
Okrem udržiavania všetkých kultúrno-spoločenských podujatí, vďaka pani Mgr. Anite
Murgašovej, pani Dr. Anne Chlebovcovej

a pani Mgr. Soni Šváčovej, PhD., sa podarilo
vyzdvihnúť našich troch velikánov – Jozefov.
Nádherná vec, monografia Tajov – Jabríková
sa stala hlavne vďaka nim skutočnosťou.
Pre deti sme zabezpečili na Notárskej
záhrade detské prvky. Zrekonštruovala sa
stará škola (aj za podpory z rezerv vtedajšieho predsedu vlády SR). Z hasičskej zbrojnice sa stala miestnosť pre stolný tenis, po
rokoch sa vykonal nový viac ako nevyhnutný
náter strechy na Obecnom úrade, opravila sa
strecha na zastávke pred Obecným úradom,
oplotil sa cintorín. Materská škôlka v interiéri dostala nový šat a tradične sa udržiavali miestne komunikácie a ihrisko. Okrem
tohto všetkého sa zakúpilo čerpadlo, fréza
a na ihrisko nová traktorová kosačka. Na futbalovom ihrisku sa postavil nový prístrešok,
za čo patrí veľké vďaka aj rodine Mátikovej,
za jej vždy ochotné spracovanie dreva, ktoré
sa používalo na rôzne účely.
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Fotogaléria

Čo do budúcna v Tajove? Aké perspektívy
by som chcela zrealizovať?
Momentálne sú vypracované tri projekty,
ktoré už čakajú na schválenie z eurofondov:
1. Odpadové stojisko ;
2. Bezpečnosť na dolnej zastávke Mlyn (prechod pre chodcov, osvetlenie a upozornenie na rýchlosť) ;

3. Multifunkčné ihrisko s podporou environmentálneho fondu s výsadbou nových
okrasných kríkov a lavičkami pre relax.
Vážení kandidáti na starostu a na poslancov,
dovoľte, aby som vám zaželala veľa síl a energie, ktoré budeme všetci naozaj potrebovať,
pretože nech to už dopadne akokoľvek, ešte
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ani jeden z nás nebude víťaz. Čakajú nás všetkých krušné chvíle, a preto poďme bojovať
hlavne za našich občanov.
Na záver ponúkam fotodokumentáciu a bude
mi veľkým potešením, ak ste s našou prácou
boli spokojní a venujete mi i naďalej podporu.
Ďakujem.
Vaša starostka Mgr. Janette Cimermanová

Fotogaléria uplynulého volebného obdobia
A/ Premeny budov a priestranstiev do nového šatu
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Fotogaléria
B/ Starostlivosť o rodných a rodákov

C/ Historická pamäť - spomínanie
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Fotogaléria
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D/ 100 ruží pre generála Milana Rastislava Štefánika versus Milan Rastislav Štefánik a tajovskí rodáci

E/ Záujem médií o Tajov a tajovských rodákov

F/ Uchovávanie kalendárových tradícií
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Ústava SR o voľbách
a informovanosti

ŠTVRTÁ HLAVA
ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

DRUHÁ HLAVA, Tretí oddiel
POLITICKÉ PRÁVA

Čl. 69
(1)
Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.
(2)
Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na
jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa
uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným
hlasovaním.
(3)
Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí
majú na jej území trvalý pobyt, na základe
všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné
obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje
obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania
starostu pred uplynutím volebného obdobia
ustanoví zákon.
(4)
Orgány vyššieho územného celku sú:
a) zastupiteľstvo vyššieho územného celku,
b) predseda vyššieho územného celku.
(5)
Zastupiteľstvo vyššieho územného celku tvoria poslanci zastupiteľstva vyššieho územného celku. Poslancov volia obyvatelia, ktorí
majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku, na štvorročné obdobie. Voľby poslancov sa uskutočňujú na
základe všeobecného, rovného a priameho
volebného práva tajným hlasovaním.
(6)
Predsedu vyššieho územného celku volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom
obvode vyššieho územného celku, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné
obdobie. Dôvody a spôsob odvolania predsedu vyššieho územného celku pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.
Predseda vyššieho územného celku je výkonným orgánom vyššieho územného celku,
vykonáva správu vyššieho územného celku
a zastupuje vyšší územný celok navonok.

Čl. 26
(1)
Sloboda prejavu a právo na informácie sú
zaručené.
(2)
Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným
spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu
na hranice štátu. (3)
(4)
Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť
informácie možno obmedziť zákonom, ak
ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd
iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku,
ochranu verejného zdravia a mravnosti.
(5)
Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.
Čl. 30
(1)
Občania majú právo zúčastňovať sa na správe
verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky
majú právo voliť a byť volení do orgánov
samosprávy obcí a do orgánov samosprávy
vyšších územných celkov.
(2)
Voľby sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom.
(3)
Volebné právo je všeobecné, rovné a priame
a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví
zákon.
(4)
Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.
Čl. 31
Zákonná úprava všetkých politických práv
a slobôd a jej výklad a používanie musia
umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž
politických síl v demokratickej spoločnosti.
Čl. 32
Občania majú právo postaviť sa na odpor
proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv
a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť
ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Čl. 71
(1)
Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej
štátnej správy. Náklady takto preneseného
výkonu štátnej správy uhrádza štát.
(2)
Pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší
územný celok vydávať v rámci svojej územ-
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nej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne
záväzné nariadenia. Výkon štátnej správy
prenesený na obec alebo na vyšší územný
celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví zákon.

Voľby
do orgánov samosprávy obcí a voľby do
orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

INFORMÁCIA O SPÔSOBE
HLASOVANIA
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov PRE
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV a vydá voličovi prázdnu
MODRÚ OBÁLKU opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky
s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok
pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho
kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov pre
voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá
voličovi prázdnu BIELU OBÁLKU opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva
biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok
PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, jeden hlasovací lístok PRE
VOĽBY STAROSTU OBCE.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič osobitne v každom zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať
do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi
do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok
n e p l at ný.
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Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej
komisii, má právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov
a zákona vypísala hlasovací lístok. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej
volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania
a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej
podstate trestného činu volebnej korupcie.
Členovia okrskovej volebnej komisie
nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej
schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie
neplatné.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky,
môže požiadať, aby obálku do volebnej
schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba,
nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň
konania volieb okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode
volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.
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zoznamami: jeden na funkciu župana, kde
zakrúžkujete iba jedno meno; druhý na
funkciu poslancov do VÚC, tam zakrúžkujete v pokynoch stanovený počet poslancov, ktorý je uvedený na hlasovacom lístku.
Potom oba lístky vložíte do modrej obálky
a vhodíte do modrej urny!
• Vo volebnej miestnosti v časti pre voľby do
obecného zastupiteľstva (OZ) dostanete
bielu obálku a zasa dva zoznamy: jeden na
voľbu starostu a druhý na voľbu poslancov do OZ. Opäť v zozname kandidátov
na starostu zakrúžkujete iba jedno meno
a v zozname na poslancov do OZ piatich. Potom lístky vložíte do bielej obálky
a vhodíte do bielej urny;
3. Čo sa stane, ak nezakrúžkujem stanovený počet poslancov do VÚC a OZ?
• Dôležite je si uvedomiť, že menej môže byť,
ale viac nie! Ak by ste dali viac, je volebný
lístok neplatný!
4. Ak sa pomýlim pri krúžkovaní, ako si
počínať?
• Požiadate volebnú komisiu o nové volebné
lístky. Pokazené, nesprávne upravené,
volebné lístky vhodíte do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov;
Podľa portálu Ministerstva vnútra SR
spracovala Ing. Ľubica Žabková

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky do
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku,
za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

SUMARIZÁCIA

INFORMÁCII O VOĽBÁCH
1. V čom je rozdiel oproti minulým voľbám
do orgánov samosprávy VÚC a orgánov
samosprávy obcí?
• Zásadný rozdiel je v tom, že budú prebiehať v jednej miestnosti, ale budú tu 2 komisie. Jednou bude volebná komisia pre voľby
do VÚC a v druhou zasa volebná komisia
pre voľby do samosprávy obce Tajov;
2. Ako postupovať vo volebnej miestnosti?
• Vo volebnej miestnosti v časti pre voľby
do VÚC dostanete modrú obálku s dvomi

Prosíme o ďalšiu podporu na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni s názvom Socha Murgaš s číslom: SK63 0900 0000 0051 8223 3181;
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KANDIDÁTI NA STAROSTU

Pavol Badinský, Ing.

Janette Cimermanová, Mgr.

Rok narodenia: 31. 7. 1949
Ukončené vzdelanie: vysokoškolské –
Vysoká škola dopravná v Žiline
Zamestnanie: dôchodca
Stranícka príslušnosť: kandidát za HLAS - SD

Rok narodenia: 1973
Ukončené vzdelanie: vysokoškolské –
FHV UMB
Zamestnanie: štátny zamestnanec
Stranícka príslušnosť: nezávislá kandidátka

Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Vybudovanie chodníkov pre bezpečnosť
občanov na Králickej a Kordíckej ulici, na
dolnej časti obce;
• Dbať o to, aby poruchové úseky vodovodnej a kanalizačnej siete boli zrekonštruované a okolie infraštruktúry trvalo udržiavané v náležitom poriadku;
• Podporovať futbalový klub TJ Slovan Tajov
a prostredníctvom ObÚ informovať občanov o jeho výsledkoch;
• Zabezpečiť vybudovanie multifunkčného
športového ihriska v lokalite Notárska
záhrada pre športové vyžitie našich občanov a detí; jeho okolie upraviť tak, aby bolo
vhodné pre oddych a relax;
• Dbať o stále živý kultúrno-vedecký odkaz
našich rodákov – Jozefa Gregora – Tajovského a Jozefa Murgaša;
• Pravidelne informovať prostredníctvom
ObÚ a obecného zastupiteľstva (OZ)
o pripravovaných kultúrnych podujatiach
Divadla u Greškov;
• Venovať náležitú pozornosť seniorom aj
prostredníctvom osobných stretnutí; v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečiť
s UZS operatívnu pomoc;
• Vytvárať podmienky mladým občanom
pre šťastné a pekné nažívanie v našej obci;
podporiť výstavbu nových rodinných
domov a novoprisťahovaným občanom
vytvoriť priateľské zázemie;
• Zabezpečiť prostredníctvom Tajovských
novín informovanosť našich občanov
o celkovom dianí v obci a vo svete;
• Zabezpečiť úzku spoluprácu so Združením
miest a obcí Slovenska, s Políciou SR, hasičským zborom, telekomunikáciami, Slovenskou správou ciest, SAD, likvidáciou
a odvozom odpadu, Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Slovenskou poštou;
• Nadviazať na aktívnu spoluprácu s OZ a pracovníkmi ObÚ pri riešení návrhov a problémov obce a pri zveľaďovaní jej infraštruktúry;
• Žiadať v spolupráci s OZ, vzhľadom na
zhoršené ekonomické prostredie, o pomoc
zo štátnych prostriedkov na rekonštrukciu
a rozvoj infraštruktúry obce;

Ciele, zámery svojho volebného programu:
Vypracované tri projekty, ktoré čakajú na
schválenie z eurofondov:
• Odpadové stojisko,
• Bezpečnosť na dolnej zastávke Mlyn (prechod pre chodcov, osvetlenie a upozornenie na rýchlosť),
• Multifunkčné ihrisko s podporou environmentálneho fondu s výsadbou nových
okrasných kríkov a lavičkami pre relax;
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spoločného rozvoja,
• Vybudovať multifunkčné športové ihrisko
(spolu s priľahlým areálom a zónou oddychu a zábavy pre rodiny s deťmi),
• Riešiť komplexnú infraštruktúru našej
obce (tam, kde je to možné),
• Zaviesť právny a poradenský servis pre
všetkých občanov na ObÚ v réžii obce,
• Podporovať šport a kultúrno-spoločenské akcie s cieľom utužovať vzťahy medzi
občanmi,
• Aktivovať a snažiť sa o eurofondy pre celkový rozvoj skvalitnenia života v obci,
• Držať krok s dobou formou modernizácie sociálnej siete, web-spojenia s občanmi,
smerovanie ich požiadaviek, postrehov,
sťažností a iných podnetov na ich realizáciu,
• Aktívne spolupracovať so susednými obcami
a spoločnosťami (lesy, cesty, vodárne...);

KANDIDÁTI NA
POSLANCOV DO OZ:

Gabriel Belko
Róbert Greško
(kandiduje aj do OZ)
Rok narodenia: 1993
Ukončené vzdelanie: stredoškolské
s maturitou
Zamestnanie: prevádzkar
Stranícka príslušnosť: Národná koalícia –
Nezávislí kandidáti
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Uchádzať sa o dôveru všetkých Tajovčanov,
• Využívať možnosti a potenciál v prospech
všetkých generácií našich obyvateľov,
• Spoločne pomenovať, hľadať a uskutočňovať riešenia vedúce k prosperujúcemu fungovaniu medzi obcou a občanmi,
• Zviditeľnenie Obecného úradu (ObÚ) pre
všetkých občanov i predstaviteľov neziskového a súkromného sektora, ktorí poskytnú
príležitosť zlepšiť podmienky v našej obci,
• Rešpektovať vôľu občanov,
• Spolupracovať s ich zástupcami v Obecnom zastupiteľstve (OZ),
• Pracovať s ľuďmi, spájať ich a nadchnúť ich
pre spoločný cieľ,
• Vytvoriť moderný, silný a prosperujúci
Tajov, kde jeho vedenie nebude rozdeľovať,
ale spájať,
• Otvárať cestu novým možnostiam nášho

Rok narodenia: 1975
Ukončené vzdelanie: stredoškolské
s maturitou
Zamestnanie: konateľ s. r. o.
Stranícka príslušnosť: nezávislý kandidát
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Pokračovať v transparentnom vedení obce;
• V dnešnej neistej dobe, v spolupráci
s vedením obce, snaha o správne prerozdelenie financií
• Udržať chod obce v správnom smere;

Richard Biely
Rok narodenia: 1974
Ukončené vzdelanie: stredoškolské
s maturitou
Zamestnanie: štátny zamestnanec
Stranícka príslušnosť: Smer - SD
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Udržať kultúrno-spoločenské akcie, tradície;
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Andrea Boháčiková, Mgr.

Andrea Fábryová

Rok narodenia: 1974
Ukončené vzdelanie: vysokoškolské – PdF
UMB, odbor sociálna pedagogika
Zamestnanie: odborná referentka Agentúry
životného prostredia SR v oblasti fondov –
plán obnovy rodinných domov;
Stranícka príslušnosť: HLAS - SD

Rok narodenia: 1973
Ukončené vzdelanie: stredoškolské
s maturitou – SŠ telekomunikácií
Zamestnanie: administratívna pracovníčka
– vedúca Slovenskej pošty v Tajove
Stranícka príslušnosť: HLAS - SD

Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
tak ako určuje zákon o obecnom zriadení,
• Využiť skúsenosti, získané počas predchádzajúceho aj súčasného profesijného
pôsobenia (dlhé roky som pracovala vo
finančnej správe na rôznych pozíciách;
v súčasnosti pracujem v oblasti fondov –
plán obnovy rodinných domov),
• Presadzovať a navrhovať to, čo ľudia všetkých vekových kategórii od obci žiadajú
a potrebujú (práca pre ľudí a s ľuďmi ma
baví a napĺňa spokojnosťou);

Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Podporovať regionálne tradície – kalendárové národopisné zvyky,
• Dobudovať ihrisko,
• Zamerať sa na obvod v lokalite Lesák –
dobudovať infraštruktúru a opraviť komunikácie,
• Zabezpečiť viac kontajnerov na komunálny
a triedený odpad v lokalite Lesák,
• Vybudovať, resp. dobudovať náučné turistické chodníky;
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Michal Hew
Rok narodenia: 1974
Ukončené vzdelanie: stredoškolské
s maturitou
Zamestnanie: stolár
Stranícka príslušnosť: KDH
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Teší ma, že sa prihlásilo toľko kandidátov
za poslancov obce. Aspoň sa nezopakuje
situácia z posledných volieb, kedy nebol
dostatočný počet záujemcov o kandidatúru.
• Tajov mám rád a pomáhať mu chcem
v rôznych projektoch a na rôznych akciách, aj keď nebudem zvolený.

Dušan Chaban
Matej Gál, Mgr.
Hana Dlhošová
Rok narodenia: 1973
Ukončené vzdelanie: stredoškolské
s maturitou
Zamestnanie: referentka
Stranícka príslušnosť: nezávislá kandidátka
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Byť nápomocná starostovi/starostke pri
rozvoji nášho Tajova – mojej rodnej obce;
• Zapojiť do života obce aj mládež, lebo oni
sú naši pokračovatelia;

Vek: 31
Ukončené vzdelanie: II. stupeň VŠ – Mgr.
Zamestnanie: profesionálny vodič
Stranícka príslušnosť: KDH
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Byť nápomocný pri dosahovaní rozhodnutí, zámerov a vízií zvolenej starostky/
starostu na nové volebné obdobie,
• Možnosť stretávať sa s ľuďmi prinášajúcimi množstvo podnetov (obyvatelia obce
ma poznajú ako poštára a kostolníka);
práca poslanca môže tieto podnety skôr
doviezť k úspešnému riešeniu;

Rok narodenia: 1974
Ukončené vzdelanie: stredoškolské
s maturitou
Zamestnanie: konateľ s .r. o.
Stranícka príslušnosť: nezávislý kandidát
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Zamedziť rozširovaniu výstavby v extraviláne (dôvodom sú zmenšujúce sa kapacity
vodného zdroja pre už existujúce stavby;
dopravná situácia v obci je už dlhšiu dobu
neúnosná až životu nebezpečná – v obci
nie je predpoklad vybudovania chodníkov
pre bezpečný pohyb v obci),
• Podieľať sa na dobrovoľníckych podujatiach zameraných na udržiavanie a modernizáciu obce v spolupráci so starostom/starostkou a poslankyňami/poslancami OZ;

POZVÁNKA
Obecný úrad v Tajove a Klub dôchodcov v Tajove si Vás dovoľuje pozvať na slávnosť Mesiaca úcty k starším

20. októbra 2022 o 16, 00 hod. do priestorov starej školy.
Budete vítaní!

Komunálne voľby 2022
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Dozvuky na jednu akciu
Spomienka na mimoriadne udalosti....
(výber z textu)

Zuzana Onderková

Ladislav Surovčík

Vek: 58 rokov
Ukončené vzdelanie:
Zamestnanie: profesionálna vodička
Stranícka príslušnosť: KDH

Rok narodenia: 1970
Ukončené vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Zamestnanie: majster v a. s. StVaK
Stranícka príslušnosť: nezávislý kandidát

Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Myslím, že moje smerovanie vo funkcii
poslanca obecného zastupiteľstva poznajú
občania z niekoľkých predchádzajúcich
volebných období. Vždy som sa snažila jednať v súlade s mojim presvedčením a zastávať zachovávanie tradičných hodnôt a tradícií, ktoré má táto obec hlboko zakorenené.
• Práca poslanca spočíva hlavne v zastupovaní občanov a v spolupráci s ďalšími
členmi zastupiteľstva napomáhať a korigovať fungovanie starostu vo všetkých smeroch či sa to týka obecnej legislatívy, budovateľskej, záujmovej, športovej činnosti,
organizovaní rôznych podujatí....
• V prípade môjho opätovného zvolenia
môžem z doterajšej práci poslanca len a len
pokračovať, nakoľko si uvedomujem váhu
dôvery, ktorú tým občania do mňa vložia.

Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Bližšie spolupracovať resp. komunikovať
medzi starostom/starostkou - poslancami
a občanmi. Chcel by som, aby boli poslanci
viac nápomocní obci a obecnému úradu.
Nie len zriadiť komisie, ale aby sa aj stretávali a spolu dávali správne podnety na
zastupiteľstve a vedeniu obce prostredníctvom poslancov.
• Potrebná by mala byť aj spolupráca z VÚC,
hlavne pri tvorbe ÚPN VÚC a okolitých
obcí z hľadiska hustej premávky v obci.
• Korigovať výstavbu na čo najmenšiu mieru
v spolupráci s obcami Mikroregiónu
a mestom Banská Bystrica (k. ú. Radvaň
v obci Králiky).
• Zveľaďovať a rekonštruovať už vybudované
obecné stavby a priestranstvá a nezaťažovať
obec ďalšími úvermi a pôžičkami.
• Spoločnými silami docieliť rovnováhu
medzi príjmami a výdajmi obce.
• Vyzvať spoluobčanov, aby prišli k volebným
urnám či už k obecným - komunálnym aj
k volebným urnám do VÚC.
• Len pri účasti Váš všetkých bude výber najspravodlivejší!

Iveta Sitková, Mgr.
Rok narodenia: 1971
Ukončené vzdelanie: vysokoškolské
Zamestnanie: riaditeľka materskej škôlky
Stranícka príslušnosť: KDH
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Venovať sa kultúrnej oblasti,
• Uplatniť svoje doterajšie skúsenosti,
• Vytvárať nové tradície,
• Získať mladých ľudí na realizáciu kultúrnych podujatí;

Jana Vaculčiaková
Rok narodenia: 1980
Ukončené vzdelanie: SPŠ strojnícka
Zamestnanie: zástupkyňa vedúceho predajne
Stranícka príslušnosť: nezávislá kandidátka
Ciele, zámery svojho volebného programu:
• Pomôcť obci a starostke/starostovi pri napĺňaní volebného programu,
• Dotiahnuť do úspešného konca multifunkčné ihrisko;

Druhá udalosť bol krst monografie Tajova
a Jabríkovej, pri ktorom som bol poverený byť
krstným otcom. Bol som veľmi prekvapený,
že ma vybrali za krstného otca k takému vzácnemu dielu. Veď ja nie som rodený Tajovčan,
ale vybrali ma, že som najstarším občanom
Tajova. Je to čestná úloha a vážim si to.
Preto, hoci oneskorene, ďakujem pani Mgr.
Janette Cimermanovej, starostke obce, Mgr.
Anite Murgašovej, šéfredaktorke Tajovských novín a PhDr. Vladimírovi Sklenkovi
a celému jeho kolektívu spolupracovníkov, že
ma vybrali za krstného otca.
Ešte by som chcel poznamenať, škoda, že pri
krste nebola svätená voda a keď nie, tak aspoň
symbolicky obyčajná, ale bol len popol. (Svätená voda sa môže používať iba na krst, kropenie človeka, nie mŕtvych vecí; poznámka AM)
Nemám právo hodnotiť našu monografiu, ale aj tak vyslovujem hlbokú úctu všetkým autorom, ktorí vypracovali toto vzácne
dielo na čele s PhDr. Vladimírom Sklenkom.
Uvediem aspoň hlavné udalosti a veci, ktoré
monografia obsahuje a ktoré ma zaujali:
zakladajúca listina o založení obce Tajov, sú
tam prevádzkové doklady huty, sú tam zemepisné mapy ciest a okolia, je tam rastlinstvo,
zvieratá, nerastné bohatstvo s obrázkami
a popisom. Sú tam budovy, huta, školy, kostoly a iné budovy obce.
Ďalej sú tam spolky občanov a zvyky. Ďalej
učitelia, kňazi, športovci, požiarnici a vojnové udalosti. Odporúčam občanom kúpiť si
túto našu monografiu.
Tretia udalosť bolo odhalenie a posvätenie
pamätníka Jozefa Murgaša. Všetci vieme, že
to bol kňaz, vynálezca bezdrôtového rádiografického a rádiofonického vysielania a prijímania. Bol umeleckým maliarom, zberateľom vzácnych motýľov.
Organizoval slovenské spolky v Amerike, kde
ako kňaz pôsobil dlhé roky. Postavil tam kostol pre tamojších Slovákov. Tam aj vynašiel
bezdrôtové rádiové vysielanie a prijímanie.
Konštrukciu antén bezdrôtového vysielania
a prijímania vidno ako podobizeň pri obecnom úrade v Tajove.
Pri odhalení a posvätení pamätníka so
sochou Jozefa Murgaša mal príhovor náš
dôstojný pán farár Mgr. Jozef Petrík, ďalej
starostka obce, dvaja kňazi a nie naposledy
autor a výtvarník pamätníka Jozefa Murgaša.
Svätiacim kňazom bol Mons. Jaroslav Pecha.
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Na koniec udalosti pekne zaspievala Anna
Murgašová a hral fujarista Dušan Kliment.
Všetky trojdňové oslavy skončili v nedeľu
veľkou slávnostnou sv. omšou v tajovskom
kostole. Sv. omšu celebroval náš vdp. farár
Mgr. Jozef Petrík a na veľké prekvapenie sme
počuli pekný hlas našej bývalej organistky
sprevádzaný krásnymi tónmi tajovského
organu. Duchovná atmosféra bola na vysokej úrovni.
Jozef Keusch

Jeho múdrosť, nadhľad a zároveň oddanosť
Slovenskej republike boli inšpirujúce aj pre
politikov. Ľudia ako on, spájajúci národ,
ktorý je dnes rozvadený a rozhašterený,
budú chýbať.

kázne, od troch prítomných kňazov: od podlavického pána farára Mgr. Juraja Adamkoviča, pána farára z Rooseweltovej nemocnice
– Mgr. Michala Valku a pána farára Tajovskej
farnosti – Mgr. Jozefa Petríka.

"Mimoriadny a výnimočný človek, ktorý pre
Cirkev a našu krajinu spravil nesmierne veľa.
Tak si navždy budeme pamätať kardinála
Jozefa Tomka. Odpočívajte v pokoji. V myšlienkach mi znejú Vaše slová, ktoré ste adresovali
nám, pútnikom, ďakujúcim pápežovi Františkovi za jeho návštevu Slovenska, v Ríme:
„Nezabúdajme na modlitbu – takú jednoduchú
vec, ale dôležitú. Na modlitbu. Hlavne na to je
povolaný Boží ľud. Klaňať sa, modliť sa, kráčať,
putovať, konať pokánie a pri tom všetkom cítiť
pokoj a radosť, ktorú nám dáva Pán. Modlime
sa aj za seba navzájom. Ja si vás nosím v srdci.“
My si nosíme vo svojom srdci Vás," napísala
poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam
Lexmann (KDH).

Spoločnou témou bolo prijímanie a premieňanie našich ľudských bolestí na radosť, na
niečo hodnotné. Tiež, ako nás bolesť aj pozitívne môže formovať.

Pohrebnú svätú omšu v Dóme sv. Alžbety
celebroval kardinál a emeritný arcibiskup
Dominik Duka z Prahy. Koncelebrantmi boli
emeritný krakovský arcibiskup, kardinál Stanislaw Dziwisz a ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas, kardinál
Péter Erdő. Svätá omša sa konala v latinskom
a slovenskom jazyku. Na poslednej rozlúčke
s kardinálom sa zúčastňujú tisíce ľudí. Pohreb
podobných rozmerov v Košiciach ešte nebol.

Nech ho Pán prijme
do večnej slávy
Svojím vekom - 98 rokov - bol najstarším žijúcim členom kolégia kardinálov. Počas svojho
pôsobenia vo Vatikáne sa stal signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme – ustanovizne na
výchovu kňazského dorastu a zároveň i strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. Ďakujeme za jeho celoživotnú prácu, ktorú zasvätil pomoci ľuďom
a vedeniu mladých ľudí na ceste k viere.
Ešte aj vo vysokom veku ako emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov
otec kardinál Tomko dôstojne zastupoval Slovensko v Ríme. Jeho skutky misijnej práce
po celom svete aj slová viery mali veľkú váhu
a boli oporou predovšetkým pre veriacich
doma na Slovensku.
Jeho život bol príkladom viery, pokory
a skromnosti a príkladom pre nové generácie
duchovných lídrov. Slovensko v ňom stráca
historickú osobnosť duchovného života.
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„Lúčime sa s veľkým synom Slovenska, východniarom, Udavčanom, ktorý až do konca svojho
života hutoril. Tak sa predsa s vami lúčil
pri vašej poslednej púti do Ríma,“ povedal
v úvode homílie kardinál Dominik Duka.
"Získal si úctu niekoľkých generácií svojich
krajanov. Rád a pravidelne sa vracal do Udavského, ktoré nikdy neprestalo byť jeho domovom, nezabudol dokonca ani na ľubozvučné
nárečie svojich rodákov. Vydobyl si uznanie cirkevných autorít, jeho rady skúsenosti využívali
aj pápeži Ján Pavol II. či Benedikt XVI., Vaša
eminencia, ďakujem vám za všetko, čo ste urobili,“ rozlúčila sa s kardinálom prezidentka
Zuzana Čaputová.
Odpočívajte v pokoji!

Sviatok Sedembolestnej
Vo štvrtok 15. septembra 2022 sa opäť po
troch rokoch uskutočnila pekná akcia, alebo
naša miestna púť s názvom "Stretnutie starej
Tajovskej farnosti" na Sviatok Sedembolestnej
Panny Márie. Hoci sme pre zlé počasie neboli
na Kalvárii, napriek tomu sme sa na slávnostnej svätej omši duchovne posilnili vo Farskom kostole. Netradične sme si vypočuli tri

Na stretnutí sa zúčastnili pútnici z Podlavíc,
z Riečky, z Banskej Bystrice a samozrejme my
domáci - z Kordík, Králik a Tajova.
Po slávnosti sme sa presunuli do priestorov
obnovenej starej školy, kde sme si posedeli,
porozprávali a telesne posilnili pri výbornom
guláši a inom občerstvení.
Ďakujeme naším kuchárom Lacovi Surovčíkovi, Jánovi Bielemu a Petrovi Pavlíkovi a tiež
za prípravu priestorov, obsluhovanie a poupratovanie ochotným zamestnancom Obecného úradu.
Jp
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Naši jubilanti

Rozlúčili sme sa

JÚL
Šajbanová Anna
Cabanová Elena
Spevák Peter
Valach Peter, Ing.
Pavlík Ľubomír
Sedileková Andrea
Kučerová Simona

S Tajovčanmi:
• Jánom Minárom, ktorý zomrel 4.8.2022,

AUGUST
Sláviková Helena
Sedileková Ol'ga
Strelcová Mária
Slobodníková Ivona
Kováčik Pavel
Surovčíková Eva
Chlebovcová Nela Anna
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S tajovskými rodákmi:
• Oľgou Bobokovou rod. Chovančákovou,
ktorá zomrela 16.7.2022,
• Michalom Šebom, známym hudobníkom,
synom pána učiteľa Šeba, ktorý zomrel
1.8.2022
• Oľgou Reinerovou rod. Púchyovou (od
Pištov), ktorá zomrela 24. 8. 2022;

• Máriou Šušovou rod. Sedilekovou, ktorá
zomrela 24.8.2022,
Naši drahí rodáci odpočívajte v pokoji!

Blahoželáme k ukončeniu štúdia

SEPTEMBER
Belák Alan
Jubilantom blahoželáme! Želáme Vám šťastie,
zdravie a lásku. Nech ste spokojní a veselí
hlavne v každom prítomnom okamihu.

Dávid Ján Rišiaň ukončil v auguste štúdium
na Univerzite Komenského v Bratislave, na
Katedre marketingovej komunikácie a bol
mu udelený titul Mgr.

Srdečne blahoželáme a veríme, že využije
nadobudnuté vedomosti a vykročí v ústrety
šťastnej budúcnosti!

Poďakovania
Touto cestou sa chceme poďakovať v mene
ObÚ Tajov a rodičov pani učiteľke Lydke
Sedilekovej za jej dlhoročnú a aktívnu prácu
s detičkami v našej Materskej šķôlke v Tajove.
starostka obce Janette Cimermanová
s vďačnými deťmi a ich rodičmi

Dovoľte mi poďakovať sa v mene Obecného úradu Tajov aj za nezištnú pomoc,
prácu firme Alexstav, predovšetkým pánu
Radoslavovi Greškovi za odvoz prebytočného materiálu z Notárskej záhrady.

Rovnako veľmi pekne ďakujem našim poslankyniam z ObÚ pri organizácii a obsluhe počas
stretnutia seniorov Mikroregiónu Kremnické
vrchy západ z Riečky, Kordík, Králik v Tajove.

Touto cestou ďakujeme za dotáciu v hodnote
500,- € aj OOCR z Banskej Bystrice.

Stretnutie sa uskutočnilo 18. augusta.2022
v Notárskej záhrade. Hoci počasie bolo riadne
horúce, tak aj srdcia seniorov boli zapálené
za stretnutie po dvojročnej prestávke vďaka
Covidu 19 v hojnom počte zo všetkých štyroch obcí Mikroregiónu západ.

Receptár
Obrátený jablkový koláč s makom
Na cesto potrebujeme:
6 vajec, 350 g cukru, 150 ml oleja, 150 ml
vody, 300 g polohrubej múky, ½ balíčka
prášku do pečiva, 150 g maku.
Na plnku potrebujeme:
1 kg jabĺk, 100 g cukru.
Postup:
Jablká ošúpeme, nastrúhame a krátko
podusíme s cukrom do mäkka. Necháme
trochu vychladnúť.

Žĺtka vymiešame do peny s 300 g kryštálového cukru, za stáleho šľahania pridáme
horúcu vodu a olej. Z bielkov vyšľaháme
sneh, do snehu jemne zapracujeme žĺtkovú
zmes a múku s práškom do pečiva.
Na plech položíme papier na pečenie, na to
rovnomerne rozložíme udusené jablká.
Z cesta odoberieme 1/3 a vylejeme na
jablká. Do zvyšného cesta primiešame
nemletý mak a ešte 50 g cukru. Vylejeme na
žlté cesto.

Pečieme asi 10 min na 180°C, potom na
150°C asi 25 minút. Upečený a vychladený
koláč prevrátime na druhý plech, stiahneme papier na pečenie. Polejeme roztopenou čokoládou (200g) s približne jednou lyžicou Cery a lyžicou masla. Necháme
stuhnúť a nakrájame.
Dobrú chuť!

Ing. MM

Športová rubrika
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Futbalisti hrajú 8. ligu
Popri významných spoločenských podujatiach v našej obci pokračovala v tomto roku aj súťaž
futbalových družstiev okresov Banská Bystrica a Brezno. V júni 2022 úspešne ukončil Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Slovan Tajov ročník 2021/2022 v zaradení II. triedy. Zohrali
30 zápasov, z ktorých 20 vyhrali, 1 remizovali a 9 prehrali. V konečnej tabuľke minulého ročníka sa umiestnili na treťom mieste s počtom získaných bodov 64, za TJ Tatranom Čierny
Balog (79 bodov) a ŠK Zornička Riečka (64 bodov).
V novom ročníku 2022/2023 nastala zmena v pomenovaní súťaže a v organizačnej štruktúre II. triedu nahradila 8. liga.
K termínu uzávierky Tajovských novín bolo odohraných 7 kôl súťaže (s výnimkou OFK Slovenská Ľupča, ktorý zohral 8 zápasov). Zo siedmich zápasov futbalisti 6 vyhrali a 1 prehrali.
Získali vysoké skóre 51:8 a priebežne je klub na 2. mieste za OFK Slovenská Ľupča. Výsledky
jednotlivých zápasov:
1. kolo

TJ Slovan Tajov

10 : 2

FK Šalková B

2. kolo

TJ Slovan Tajov

5:1

TJ Družstevník Dúbravica

3. kolo

TJ Partizán Hiadeľ

1:7

TJ Slovan Tajov

4. kolo

TJ Slovan Tajov

9:1

TJ Pohronská Polhora

5. kolo

TJ Tatran Harmanec

0:7

TJ Slovan Tajov

6. kolo

TJ Slovan Tajov

13 : 0

TJ Družstevník Mičiná

7. kolo

ŠK Sokol FO Staré Hory

3:0

TJ Slovan Tajov

Do konca jesenného kola treba dohrať zápasy:
Kolo

Filip Samson,
najlepší futbalový strelec
Futbalista TJ Slovan Tajov Filip Samson je
po 7. kolách futbalovej súťaže najlepším
strelcom jesenného kola 8. ligy:

Futbalový oddiel

Futbalový oddiel

15,00

TJ Slovan Tajov

TJ Iskra Horná Mičiná

14,30

TJ Čierny Balog B

TJ Slovan Tajov

9.10.2022

14,30

TJ Slovan Tajov

FK Selce B

15.10.2022

14,00

OFK Sl. Ľupča B

TJ Slovan Tajov

14,00

TJ Slovan Tajov

ŠK Zornička Riečka

14,00

TJ Partizán Dolná Lehota

TJ Slovan Tajov

Deň

Hodina

8

25.9.2022

9

1.10.2022

10
11
12

23.10.2022

13

30.10.2022

Ach

Meno a priezvisko, klub

Počet strelených gólov

1. Filip Samson, Tajov

34

2. Ján Tešlár, Šalková

10

3. Lukáš Kamenský, Staré Hory

8
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