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POSLEDNÝ
ŠKOLSKÝ
DEŇ

Vážení rodičia, pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci školy, milí žiaci, opäť je tu
posledný pracovný júnový deň. Deň, ktorým
sa končí ďalší školský rok – tentoraz školský
rok 2020/2021. Koniec júna, keď sa podľa kalendára slávi sviatok Petra a Pavla, bol kedysi
pre každého roľníka znamením, že sa začína
skutočné leto a pre roľníka významné obdobie. Oddávna znamenal tento deň začiatok
žatvy a tým vlastne aj zhodnotenie výsledku
jeho celoročnej ťažkej a namáhavej práce.
Roľník musel pritom počítať aj s veľkou dávkou šťastia od vrtošivého počasia, ktoré mu
nebolo vždy len láskavým priateľom.
Na rozdiel od roľníka pri našej školskej
práci sa Vám, milí žiaci, stačilo opierať
o vlastnú šikovnosť, usilovnosť a um. Stačili Vám vlastné sily. Počas celého školského
roka podstúpili skúšku aj Vaša vytrvalosť a trpezlivosť. Škola Vám umožňovala rozvinúť
všetky Vaše pozitívne vlastnosti, schopnosti
a zručnosti, ktoré ste dostali do vienka pri

nepredajné
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príchode na tento svet. Škola sa snažila naučiť Vás samostatne využívať všetky Vaše
danosti. Vaši učitelia Vás viedli k samostatnému mysleniu a samostatnej práci, aby ste sa
v životných situáciách vedeli postaviť k problémom a nájsť spôsoby, ako ich čo najlepšie
zvládnuť a vyriešiť.
V posledný školský deň každý školský rok
bilancujeme a hodnotíme.
Možno si niekto v tomto čase predsa len
vstúpi do svedomia, pretože sám na sebe zisťuje, že podobne ako roľník, ktorý málo pracoval, ani on si nezaslúži získať dobré známky, akoby dobrú úrodu. Niektorí si už možno
predsavzali, že v ďalšom školskom roku musia byť o čosi viac usilovnejší a potom aj „úroda“ ich dobrých známok bude omnoho lepšia.
A niektorí si zase v takéto dni vychutnávajú
sladký pocit úspechu a spokojnosti so svojimi výsledkami, pretože ich celoročná práca
nebola zbytočná a získané známky a ocenenia sú skutočne adekvátne dobre vykonanej
práci. Jedna pravda sa totiž nemení – platila
v minulosti, platí obzvlášť v dnešný deň, platí
odjakživa a v budúcnosti tiež inakšia nebude:
„Keď chceme pozbierať vlastnú dobrú úrodu,
musíme na nej a na sebe usilovne pracovať
celý rok.“ A nielen celý rok. Výsledky sa potom určite dostavia.
Vážení rodičia, zamestnanci školy, milí
žiaci, obdobie letných prázdnin je dobré nielen na oddychovanie počas horúcich letných
dní, ale aj na robenie si plánov do budúcnosti
a stanovenie vysnívaných cieľov povedzme
aj pre ten ďalší školský rok. Prajeme Vám,
aby boli pre Vás nadchádzajúce letné dni radostné, čo najpríjemnejšie, plné spokojnosti
a nádherných zážitkov.
PhDr. Vladimír Vnenčák

Rozlúčili sme sa
s predškolákmi
Vo štvrtok poobede 24. júna 2021 sme sa
rozlúčili s predškolákmi. Bolo to veľmi dojemné a milé. S krásnym tančekom ich prišli
pozdraviť aj budúci veľkí spolužiaci zo základnej školy. Sú to veľmi šikovné detičky,
ktoré sa už vedia aj podpísať do pamätnej
knihy našej obce. Od septembra ich už čakajú lavice v prvej triede. Budú z nich naozajstní školáci. Prajeme im hlavne veľa zdravia,
šikovných a milých učiteľov, veľa dobrých
spolužiakov a samé dobré známky v žiackej
knižke.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
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životné jubileá oslávili
90 rokov 1 jubilant
85 rokov 4 jubilanti
80 rokov 2 jubilanti
70 rokov 6 jubilanti

Dávate priehrštím úsmevy a rady,
preto si vás, milí naši,
všetci máme radi.
Nech vám v teple uplýva dlhá jeseň zlatá,
to vám všetci želáme z úprimného srdca.

Spoločenská kronika k 30. 06. 2021


narodilo sa 9 detí

Aká to radosť neslýchaná,
na svet prišli z lásky,
nech sú zdravé,
šťastné i krásne
to vám všetkým želáme!


slávnostne uzavreli
manželstvo 2 páry

Nech si vás láska objíma
po všetky roky spolu.
Nech život obom nehu dá
a vloží šťastie do rúk.

j u b i l a n t i ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
V GEMERSKEJ POLOME
za 1. štvrťrok roku 2021
(január, február, marec)
85 rokov Mária Ďuričeková
75 rokov Ondrej Lišuch
70 rokov Ondrej Greško
za 2. štvrťrok roku 2021
(apríl, máj, jún)
94 rokov Bartolomej Spišiak
83 rokov Ondrej Strelka
82 rokov Viera Zatrochová
81 rokov Alžbeta Jasenková
70 rokov Jaroslav Madáč
65 rokov Jozef Ďuriček
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Nech verš a pieseň naša
v srdce vaše sa vnorí
a zabudnite na chvíľu,
čo vás tak trápia
čo vás tak veľmi bolí.
Bo život tak rýchlo letí,
dni pádia ako tátoše.
Nuž slávme túto chvíľu.
Myslím, že život je krásny.
Objímte v spomienkach
vašu minulosť
a spomínajte na piesne,
ktorých aj
vo vašej mladosti
bolo dosť.
Srdečne blahoželáme!

Pripomenuli sme si významné životné jubileum
PANI OĽGY ŠTRBOVEJ


Bartolomej Spišiak


zomrelo 13 občanov našej obce

Ako by bolo dobre
chvíľu ešte s tebou,
ale už musíš odísť. Velí čas.
Velí čas neúprosný,
prastarý zákon prísny,
zakrylo tôňa smrti tvoju tvár.

Navždy sme sa rozlúčili
Dňa 7. júna 2021 sa členovia ZO SZPB
v Gemerskej Polome rozlúčili s najstarším členom 94 ročným pánom Bartolomejom Spišiakom. Pán Spišiak bol
zároveň posledným priamym účastníkom odboja a SNP. Bol nositeľom viacerých vysokých štátnych vyznamenaní. S pribúdajúcim vekom sa zhoršoval
aj jeho zdravotný stav, ktorému nakoniec podľahol.
Česť jeho pamiatke! Nech mu je zem
slovenská ľahká!
členovia ZO SZPB
Gemerská Poloma

Dňa 29. júla 2021
nás opustila milovaná mama,
stará mama a príbuzná
pani Eugénie Vaisová.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou
prišli rozlúčiť na jej poslednej ceste,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary
– synovia Marek, René a Jaroslav.

Príhovor starostky obce, Mgr. Lillian Bronďošovej k životnému jubileu pani Oľgy Štrbovej
Milá pani učiteľka!
Dovolím si toto oslovenie, pretože moje myšlienky v spojení s Vami
sú stále spojené so základnou školou, s hodinami slovenského a ruského jazyka. Ako ste sa snažili nás, vtedajších žiakov, naučiť čo najviac
z tej našej nádhernej - rodnej, ľúbozvučnej Slovenčiny. Učili ste nás
zároveň ruštinu, jeden zo svetových jazykov. Dodnes si radi spievame
krásne ruské piesne. Vaša výslovnosť v oboch jazykoch bola a je ukážková. Váš prednes poézie či prózy je bezkonkurenčný.
Ďalšie obdobie Vášho života bolo spojené s prácou v Matici slovenskej, v našom miestnom odbore. A v neposlednom rade – Zbor
pre občianske záležitosti. Básničky vo vašom prevedení zneli a dodnes
znejú na kultúrno-spoločenských akciách v obci.
Vás, pani učiteľka, si však ľudia spájajú aj s danosťou, ktorú nemá
každý človek. Vaša kreativita, zručnosť, tvorivosť a zmysel pre krásu
je výnimočná. Viete potešiť krásnymi originálnymi darčekmi, či ručne
vyrobenými pozdravmi svojich priateľov a známych.
Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje
radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého
človeka deň veľký, ktorý je niečím výnimočný a dôležitý. Takýchto


Eugénie Vaisová

dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do
konca.
A jeden z takýchto výnimočných dní je aj dnes. Je to deň,
kedy sme sa tu stretli, aby sme si
pripomenuli, zaspomínali a hlavne oslávili Vaše nádherné jubileum.
Milá pani Štrbová!
Prajem Vám veľa zdravia, lebo
je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko najlepšie, aby žiť za to
stálo.
Уважаемая госпожа
учительница,
желаю вам всего наилучшего,
крепкого здоровья, счастья,
бодрости и улыбки.
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DEŇ, NA KTORÝ SA NEZABÚDA

8. máj je dňom hrdinstva, ale aj sĺz a pokory. Nemožno ho vymazať
z dejín, ani z mysle skôr narodených a my ostatní môžeme len načúvať a byť vďační za každý deň, ktorý nám dnes príde samozrejmý.
Predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v našej obci pán Ondrej Greško, pri príležitosti pietnej
spomienky na tento deň sa účastníkom takto prihovoril:
Vážení prítomní, dámy a páni!
Deň 8. máj si každoročne pripomíname ako „Deň víťazstva“
nad fašizmom a koniec druhej
svetovej vojny. Druhá svetová
vojna bola charakterom a krutosťou najväčšou tragédiou v dejinách ľudstva. Zomreli milióny
ľudí! Na počesť všetkých obetí
si celá Európa spomína na „Deň
víťazstva“ nad nezmyselným
okupovaním takmer všetkých

európskych štátov nemeckými
fašistami. I my, si tiež každý rok
pripomíname tieto udalosti a uctíme si pamiatku na padlých hrdinov aj z našej obce. Žijeme už 76
rokov v mieri a o vojne a hrôzach
z tohoto obdobia vieme iba z rozprávania. Vážme si, že môžeme
žiť v mieri. Vďaka Vám patrí
hrdinovia, ktorí ste v rozhodujúcej chvíli neváhali položiť svoje
životy v boji za našu slobodu.
Česť Vašej pamiatke!

Pietna spomienka pri príležitosti
76. výročia oslobodenia našej vlasti

pozvanie

77. výročie
Slovenského národného povstania
Dňa 27. augusta 2021 o 12.00 hodine sa uskutoční
pietna spomienka - kladenie vencov pri pomníkoch na
Námestí SNP, na Kurtákovej a na Flôse.

Súčasne bude odhalená pred budovou
obecného úradu v Gemerskej Polome
NOVÁ TURISTICKO - INFORMAČNÁ TABUĽA
O DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
V GEMERSKEJ POLOME.
Vo večerných hodinách za futbalovým ihriskom plánujeme
zapáliť VATRU SNP na počesť osláv
77. výročia Slovenského národného povstania.
Dňa 28.09.2021 o 17.00 hod. v sále obecného úradu
v Gemerskej Polome pripravil Samuel Sebastián Očkaik
prezentáciu na tému Život obyvateľov v Gemerskej Polome
počas druhej svetovej vojny.

pozvanie

V piatok 7. mája 2021 sme vzdali
úctu a vďaku obetiam vojny pietnou spomienkou spojenou s obradom položenia vencov k pomníkom padlých na Námestí SNP a
Kurtákovej pri príležitosti 76.
VÝROĆIA DŇA VÍŤAZSTVA
NAD FAŠIZMOM a oficiálneho
ukončenia II. svetovej vojny.
Z dôvodu platných nariadení
vydaných uznesením vlády Slovenskej republiky na zamedzenie

šírenia ochorenia COVID 19 sa
spomienkové stretnutie konalo
bez prítomnosti širokej verejnosti.
Žiaci šiesteho ročníka základnej
školy v obecnom rozhlase predniesli nádhernú báseň a pripomenuli tak historické momenty II.
svetovej vojny.
Mgr. Lillian Bronďošová,
starostka obce
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
MGR. LILLIAN BRONĎOŠOVÁ, starostka obce informuje
Rekonštrukcia mostíka v Martinkove
Koncom minulého roku sa dohodla naša obec s Poľnohospodárskym družstvom v Gemerskej
Polome, so Štátnymi lesmi SR
a s Pozemkovým spoločenstvom
v našej obci, že spoločnými silami zrekonštruujeme mosty a lávky. Začiatkom júna 2021 sme
začali s rekonštrukciou mostíka
v lokalite Martinkovo. Je to náročnejšia oprava. Začalo sa so
spevnením pilierov a betónovaním. Po dvoch týždňoch už chlapi vymieňali a upevňovali brvná.

Práce sa ukončili v polovičke júla
2021 postavením zábradlia a malými terénnymi úpravami okolia
mostíka. Veľká vďaka patrí zamestnancom všetkých štyroch
zainteresovaných strán. Most už
je krásne vynovený a bude naďalej slúžiť všetkým – hubárom,
turistom, poľnohospodárom, lesníkom, poľovníkom... Ešte raz
veľká VĎAKA všetkým chlapom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o opravu mostíka
v Martinkove.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Už v predošlých číslach Polomských novín som Vás informovala o plánovanej rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Síce s miernym
oneskorením oproti pôvodným
predpokladom, ale práve v tomto období už prebiehajú stavebné
práce. Verejné obstarávanie bolo
realizované v priebehu mesiaca máj 2021, pričom o zákazku
prejavilo záujem až 6 uchádzačov. Zmluva o dielo s víťazným
uchádzačom, spoločnosťou Kirfamex, s. r. o. Gemerská Poloma,
bola uzatvorená dňa 27. 05. 2021.
Suma za celú rekonštrukciu bola
vysúťažená vo výške takmer
40 000,00 Eur. Predpoklad ukončenia stavebných prác je niekde
na prelome mesiaca júl.

Predmetom projektu je kompletná rekonštrukcia vykurovania,
výmena okien a dverí a zateplenie garážových brán. Musím podotknúť, že vykurovanie už bolo
niekoľko rokov v havarijnom stave a bez platných revízií. Podobne na tom boli aj pôvodné drevené okná, ktoré už sú nahradené
novými plastovými s trojsklom.
Úspešným podaním žiadosti
o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,00
Eur sa nám podarí odstrániť tento
havarijný stav. Avšak podmienkou poskytnutej dotácie je využívanie objektu na predmet dotácie
po dobu 10 rokov. Aj preto som
musela rozhodnúť.

O dočasnom presťahovaní našej obecnej knižnice do priestorov budovy obecného úradu. Priestory hotela boli využívané
prevažne zamestnancami, ktorí budovali ťažobný závod Eurotalc,
s. r. o. Ten je však už takmer ukončený. Do prevádzky a záujmu
o ubytovanie aj u nás výrazne zasiahli dôsledky pandémie. Aj preto neočakávam, že presťahovanie knižnice bude mať za dôsledok
výpadok príjmov z ubytovania. K dispozícii stále zostalo 5 izieb
a spoločné priestory hotela. Presťahovanie knižnice bolo v súlade
aj s našim zámerom.
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Rekonštrukcie budovy obecného úradu
Rekonštrukcie budovy obecného úradu spôsobom zapojenia
do projektu plánovanej výzvy
„energetických úspor verejných
budov“. Bohužiaľ, štyria poslanci (z 8 prítomných) na poslednom
zasadnutí obecného zastupiteľstva vyhodnotili túto plánovanú
rekonštrukciu budovy v rozsahu
jej zateplenia obvodového plášťa
(ktorý nie je v dobrom technickom stave), výmeny všetkých
okien a dverí (ktoré nie sú v dobrom technickom stave), komplet-
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nej rekonštrukcie vykurovania
(ktoré nie je v dobrom technickom stave), rekonštrukcie osvetlenia, zateplenia stropu a inštalácie alternatívneho zdroja tepla
s 5 %-nou spoluúčasťou obce
za nepotrebnú a zbytočnú. Len
veľmi ťažko sa mi hľadajú slová
na takéto hlasovanie niektorých
našich poslancov, pričom neposkytli žiaden zmysluplný dôvod,
prečo je tento zámer nepotrebný
alebo nevhodný. Vôbec si neuvedomili, že úspešnou realizáciou

Vážení obyvatelia obce Gemerská
Poloma! Vážení pamätníci!
Dávame Vám do pozornosti novinku na
internetovej stránke našej obce. Cieľom
tejto mapy je Vám ako aj budúcim
generáciám priblížiť staré názvy dvorov
na území obce. Tie významnou mierou
odkazujú na prenádhernú históriu
dediny a udalosti i osobnosti, ktoré
sa k nej viažu. Mapa síce primárne
predstavuje najstaršie dvory na území
obce, no sú v nej uvedené aj niektoré
novšie. Nie je vylúčené, že sa budú
ešte dopĺňať aj ďalšie v častiach obce,
ktoré doposiaľ neboli spracované.
Body sú rozdelené do dvoch hlavných
kategórii - dvory vo Veľkej Polome a
Dvory v Malej Polome. Toto členenie
odkazuje na historické členenie dnešnej
dediny. Pri každom bode môžete
vidieť fotografiu v súčasnosti (2021),
pri niektorých dvoroch aj ich minulý
obraz. Okrem toho niektoré dvory
ponúkajú i zaujímavé informácie, ktoré
sa k nim viažu. Je nutné poznamenať,
že daná mapa nie je ani zďaleka
hotová. Množstvo vecí sa môže ešte
doplniť. Preto aj každý z Vás má
príležitosť svojou čiastkou prispieť
informáciami
alebo
fotografiami
ku niektorému dvoru, ktoré sa nám
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projektu dokážeme pri budúcej
prevádzke tejto budovy ušetriť
nemalé finančné prostriedky,
zhodnotíme túto budovu a predĺžime je životnosť o desiatky
rokov, zlepšíme jej estetický
vzhľad, a tým aj celý vzhľad Námestia SNP, kde budova obecného úradu je jeho hlavnou dominantou. Sama obec pritom nemá
a dovolím si tvrdiť, že ani nebude
mať vlastné finančné prostriedky
na takúto rekonštrukciu, pričom
takúto možnosť realizovať to
s minimálnymi nákladmi nezmyselným spôsobom odmietame.
Nepochopiteľné a veľmi smutné...

nepodarilo dohľadať. Môžete tak učiniť
prostredníctvom emailu dvorygp@
gmail.com. Tým pádom sa názvy, ako i
udalosti k dvorom viažuce môžu meniť
resp. dopĺňať a zdokonaliť túto mapu.
Ďakujeme a prajeme Vám príjemnú
prehliadku našej obce!
Autorom tohto zaujímavého pohľadu
na našu obec je Samuel Sebastián Očkaík. Študent, ktorého vedomosti ďaleko presahujú bežné znalosti. Svojou
húževnatosťou a vytrvalosťou dokáže
zozbierať množstvo historických faktov
a dokumentov a po ich spracovaní ich
vie na vysokej úrovni odprezentovať.
Tak sme boli pred dvomi rokmi doslova ohúrení jeho prezentáciou na tému
„Prednáška o zaniknutých kostoloch na
území farnosti Gemerská Poloma.“ Tu
Samuel prezentoval všetky zaniknuté
sakrálne stavby na území farnosti z viacerých hľadísk ako sú ich poloha, opis,
história, či patrocínium. S touto prácou
vyhral v máji 2019, vtedy ako študent
druhého ročníka Gymnázia sv. Tomáša
Akvinského v Košiciach, celoslovenské kolo dejepisnej olympiády, keď získal 95,5 bodu zo 100 možných. Hodnotiteľov zaujal kvalitou svojej práce
o zaniknutých kostoloch v Gemerskej
Polome i o takmer neznámej kaplnke

Poznámka pani starostky:
na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa
28. 7. 2021 poslanci konečne
schválili zapojenie obce do
výzvy v rámci operačného
programu „KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“,
ktorej predmetom je zníženie energetickej náročnosti
verejných budov. V prípade
úspešnosti našej žiadosti,
predpokladáme realizáciu
projektu v roku 2023. Ďakujem všetkým poslancom,
ktorí hlasovali za zapojenie
sa do verejnej výzvy.

nad Betliarom.
Samuel je autorom ďalšej nie menej zaujímavej
prednášky s názvom „Život obyvateľov v Gemerskej Polome v období 2. svetovej vojny“.
Túto prezentáciu nám tento študent predstaví
28. 8. 2021 o 17. 00 hodine, v sále obecného
úradu, pri príležitosti 77. výročia Slovenského
národného povstania. Už teraz Vás všetkých,
vážení občania, srdečne pozývame na túto prednášku.
Sme nesmierne hrdí na tak nadaného mladého
študenta. Vieme o jeho ďalších pripravovaných
projektoch v rámci histórie našej obce. Tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu s ním.
ĎAKUJEME!

Očkovanie obyvateľov obce
Mobilnou očkovacou jednotkou Košického samosprávneho kraja –
Naša obec registráciou požiadala o spoluprácu pri očkovaní seniorov.
Dňa 4. júna 2021 sa uskutočnila v sále obecného úradu prvá fáza očkovania proti ochoreniu COVID-19 Mobilnou očkovacou službou Úradu
Košického samosprávneho kraja pre občanov starších ako 60 rokov
očkovacou látkou Pfizer/ BioNTech. Na toto očkovanie sa nahlásilo
a bolo zaočkovaných celkom 38 obyvateľov našej obce. Taktiež boli
zaočkovaní aj všetci nahlásení náhradníci. Druhá vakcinácia sa uskutočnila po štyroch týždňoch po prvom očkovaní dňa 02.júla 2021. Každého nahláseného občana sme telefonicky informovali o presnom dátume a čase očkovania. Týmto spôsobom obec zabezpečila očkovanie
aj pre takých občanov, ktorí sa nevedeli registrovať a nemali možnosť
ísť do iných očkovacích centier.
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Vzhľadom na to, že páchatelia
si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť
a bezbrannosť, polícia odporúča
seniorom, aby:
} zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti a overili si situáciu u ďalších
blízkych, prípadne príbuzných
osôb,
} overili si, či naozaj volá ich
príbuzný a neverili výhovorkám
osobe po telefóne, že má iný hlas
kvôli tomu, že má chrípku alebo
je nachladnutý,
} nedôverovali a nepožičiavali
peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na ulici
alebo pred domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať
finančnú hotovosť a ako dôvod
uvádzajú silné emotívne príbehy
(napr. vážna dopravná nehoda,
pri ktorej sa ťažko zranil ich prí-
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Seniori, dávajte si pozor !

Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť
a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko
môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za
účelom získania ich finančných úspor alebo cenností.
buzný a peniaze potrebujú na zaplatenie operácie, avšak nemajú
eurá len inú menu, a preto im ako
zábezpeku nechajú v taške inú
menu, pre ktorú sa vrátia a donesú im požičané peniaze),
} nesadali do auta s neznámymi osobami, ktoré ich oslovia
pod zámienkou, že nevedia, kde
je nemocnica, nakoľko v aute
ich pod rôznymi emotívnymi
príbehmi budú žiadať o peniaze
na operáciu pre príbuzného v súvislosti s vymyslenou dopravnou
nehodou,
} neotvárali svoje príbytky neznámym osobám, ktoré im vý-

Kompostáreň Gemerská Poloma
Takto znie názov projektu, ktorý
nám bol schválený koncom mesiaca jún 2021 Ministerstvom
životného prostredia SR v rámci
Operačného programu Kvalita
životného prostredia. Po schválení projektu zberného dvora je
to ďalší mimoriadny úspech pre
našu obec. Aj tento projekt pozostáva z niekoľkých častí. Samotnou podstatou je stavebná
časť pozostávajúca z výstavby
kompostárne v priestoroch medzi
hnojiskom nášho poľnohospodárskeho družstva a cestou prvej

triedy („Pri kríži“) a strojného
vybavenia v podobe šmykom
riadeného nakladača, rezacieho
a miešacieho vozu, štiepkovača
a prekopávača kompostu. Výška
nenávratného finančného príspevku predstavuje 390 208,57
Eur. O realizácii tohto projektu
Vás budem aj naďalej informovať. Toho času nás ešte čaká
niekoľko mesiacov administrácie
projektu vrátane podpisu zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Kanalizácia nie je odpadkový kôš!
Kvôli nedbanlivosti niektorých občanov v našej obci musíme denne
čistiť čerpadlá a upchaté filtre na stanici čistiarne odpadových vôd.
PRETO VÁS PROSÍME, ABY STE DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE NEHÁDZALI:
u hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky,
obrúsky a podobne – tento odpad spôsobuje upchávanie čerpadiel a filtrov.
v chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadru, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, naftu
a rôzne iné chemikálie – tento odpad v kanalizácii môže spôsobiť rôzne
chemické reakcie sprevádzané vývojom plynov, čo môže byť vzhľadom na uzavretý systém kanalizačných rúr zdraviu a životu nebezpečné, tiež môže zapríčiniť vznik nerozpustných usadenín.
w biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti,
potravinárske tuky, oleje, masti, trávu, záhradný odpad, seno, slamu,
hnojovicu a podobne – tento odpad priťahuje do kanalizácie hlodavce.
x nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, ka-

hodne ponúkajú na predaj rôzny
tovar alebo ich uisťujú, že im
prišli vyplatiť výhru v lotérii, či
zvýšiť dôchodky,  
} odmietli ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární,
vodární, poisťovní, či iných inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia
a predloženia odborných preukazov snažia vykonávať rôzne činnosti (napr. odpis plynu, vyplatenie preplatku za vodu),
} nepodpisovali bez konzultácie
s príbuznými alebo právnikmi
rôzne dokumenty s osobami, ktoré nepoznajú,
} odmietali bezdôvodnú, v nie-

august 2021
ktorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb (napr.
pomoc s nákupom, odvoz smetí
z dvora), nakoľko podvodníci
ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky ako okradnúť svoje obete,
} nevyberali finančnú hotovosť
a cennosti v prítomnosti neznámych osôb,
} udržiavali dobré vzťahy so susedmi v dome, vedeli ich telefónne čísla, viditeľne mali zapísané
aj iné dôležité telefónne čísla
(polícia, lekár, hasiči), nakoľko
v prípade potreby je ich pomoc
najrýchlejšia,
} kontaktovali políciu na čísle
158 (112), ak sa osoba, ktorú nepoznajú správa podozrivo a snaží
sa pod rôznymi zámienkami nadviazať s nimi kontakt, získať ich
dôveru a vstúpiť do ich príbytku.
OR PZ v Rožňave

mene, zvyšky stavebných materiálov, gumu, kovy, konzervy, plechovky, handry a podobne – upchávajú kanalizáciu, zmenšujú
profil, vytvárajú rôzne bariéry a prekážky v kanalizačných rúrach.
Uvedené veci ľudia často z nevedomosti, nezodpovednosti, ľahostajnosti či pohodlnosti vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby sa ďalej
zamysleli nad dôsledkami svojho konania. Nielenže ohrozujú funkčnosť svojich kanalizačných prípojok, ale aj funkčnosť celej siete verejnej kanalizácie. Zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie
tým, že sa musia odstraňovať rôzne havarijné stavy upchatých potrubí,
čerpacích staníc atď. Tiež môže byť ohrozený správny chod biochemického procesu na ČOV pri čistení odpadových vôd, čo už môže mať
priamy vplyv na zachovanie kvality životného prostredia, na čom má
záležať každému jednému z nás.
CHCEME SA POĎAKOVAŤ VŠETKÝM OBYVATEĽOM
OBCE, KTORÍ TIETO USMERNENIA OD POČIATKU RIADNE DODRŽIAVAJÚ. Apelujeme na uvedomelosť vás občanov a vyzývame vás, aby ste do kanalizácie vypúšťali výlučne odpadové vody
po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu. Iné do
kanalizácie nepatrí.

august 2021
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Informácia pre občanov k zmene názvov ulíc a zmene nulových orientačných čísel

Z dôvodu zosúladenia aktuálneho stavu s § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1
Vyhlášky Ministerstva vnútra SR
č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška č. 31/2003 Z. z.“), s § 2c ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 125/2015 Z. z.
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec pristúpila k zmene názvov ulíc a k zmene
nulových orientačných čísel.
Register adries je informačný systém o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových
budov na celom území Slovenska,
ktorým bolo určené súpisné číslo.
Je integrovaný s registrom fyzických osôb. Údaje z nich sa pokladajú za všeobecne záväzné a nespochybniteľné. Údaje môžu využívať
štátne orgány, najmä bezpečnostné
a záchranné zložky pri ochrane
zdravia a majetku, rovnako však
podnikateľská sféra a samozrejme
občania. Do registra adries zapisujú údaje obce a mestá, v ktorých
originálnej kompetencii je určovanie súpisných a orientačných
čísel ako aj určovanie názvov ulíc
a iných verejných priestranstiev.
Obec prostredníctvom Okresného
úradu Rožňava bude postupne

zapisovať do registra adries nové
názvy ulíc a orientačné čísla budovám. Po vykonaní zápisu do registra adries, bude každému vlastníkovi budovy doručené Oznámenie
o zmene orientačného čísla.
Zmenou názvov ulíc a zmenou
nulových
orientačných
čísel dôjde k zmene adries.
Z toho dôvodu, po doručení
oznámenia o zmene orientačného čísla, každý občan, ktorý
je držiteľom občianskeho preukazu, bude povinný požiadať ktorékoľvek riaditeľstvo Policajného
zboru Slovenskej republiky o vydanie nového občianskeho preukazu. Občania žijúci v zahraničí
môžu podať žiadosť o vydanie
občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Vydanie nového občianskeho
preukazu je oslobodené od správneho poplatku. Stránkové dni pracoviska občianskych preukazov
Okresného riaditeľstva Policajného
zboru Rožňava, Janka Kráľa 1: pondelok, utorok, štvrtok – 8,00 – 15,00
hod., streda – 8,00 – 17,00 hod., piatok – 8,00 – 14,00 hod.
Zmenu adresy bude potrebné
nahlásiť aj inštitúciám, s ktorými má občan uzatvorené zmluvy
(napr. poisťovne, banky, dodávatelia energií, mobilní operátori, zamestnávatelia, obchodný a živnostenský register, atď).

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
v obci Gemerská Poloma

Na Slovensku sa prvýkrát v histórii uskutočnilo integrované sčítanie, ktoré
bolo založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov
získaných od obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc zo
štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2021 bolo plne elektronickým sčítaním a bolo realizované v
dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
Sčítanie domov a bytov prebiehalo v období od 1. júna 2020 do 12. februára
2021. Obec využila pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania
domov a bytov rôzne údajové zdroje, najmä podklady z obecnej evidencie
a údaje z terénneho zisťovania. Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v dobe
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Každý obyvateľ mal počas šiestich
týždňov možnosť sčítať sa sám elektronicky. K 31. marcu 2021 v našej obci
využilo možnosť samosčítania 89,17 % obyvateľov.
Pre obyvateľov, ktorí sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami, bola možnosť
využiť službu asistovaného sčítania, ktoré prebiehalo od 3. mája 2021 do
13. júna 2021. V každej obci bolo zriadené kontaktné miesto a na území
obce pôsobili mobilní asistenti, ktorí navštívili domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiadal.
Po ukončení asistovaného sčítania máme v našej obci sčítaných 96,29 %
obyvateľov. Obec Gemerská Poloma má k 30. 06. 2021 1943 obyvateľov.
Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní
obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom
rozsahu získať z iných zdrojov.
M. G.

Vlastník budovy je povinný
mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľku s orientačným
číslom, ak je určené. V zmysle
§ 7 ods. 1 Vyhlášky č. 31/2003
Z. z. tabuľky so súpisným číslom (sú už na domoch a stavbách osadené) obstaráva obec
na vlastné náklady. Tabuľku
s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady
stavebník (vlastník – občan);
zabezpečuje tiež pripevnenie
a údržbu tabuľky so súpisným
číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.
Tabuľka so súpisným číslom
a tabuľka s orientačným čís-

lom sa umiestňujú vedľa seba
tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na
vzhľad budovy.
Prílohou Oznámenia o zmene orientačného čísla bude
návratka, kde občan vyznačí,
záujem o obstaranie tabuľky
s orientačným číslom obcou
za poplatok. Návratku je
potrebné doručiť na obecný
úrad, prípadne do obchodov
a na poštu, kde budú umiestnené schránky na vloženie
návratky. V prípade záujmu
občanov, obec zabezpečí tabuľky s orientačnými číslami
rovnakého vzoru.

Nové názvy ulíc obce Gemerská Poloma
(VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma): Betliarska cesta, Dobšinská ulica, Dovčíkova ulica, Družstevná ulica, Hámor, Hlavná cesta, Huta, Hviezdoslavova ulica,
Jarková ulica, Krátka ulica, Kukučínova ulica, Letná ulica,
Lipová ulica, Madáčova ulica, Mierová ulica, Na Konopiskách,
Námestie SNP, Nová ulica, Partizánska ulica, Podsúľová, Pokroková ulica, Pri štôlni Elisabeth, Slanská ulica, Sládkovičova ulica,
Staničná ulica, Súľovská cesta, Šafárikova ulica, Turecká ulica,
Ulica 9. mája, Ulica Fraňa Kráľa, Ulica pionierov, Ulica P. K.
Hostinského, Záhradná ulica.		
M. G.
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 15. 05. 2021 v Gemerskej Polome
Počet volebných obvodov ➛ 1, Počet volebných okrskov ➛ 1,
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku ➛ 1, Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov –1574, Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ➛ 342, Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ➛ 342, Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva ➛338, Počet
poslancov, ktorý sa mal zvoliť ➛ 4, Počet zvolených poslancov
➛ 4, Percentuálna účasť vo voľbách ➛ 21,73%.
VÝSLEDKY HLASOVANIA
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
1. Ivan Sústrik, kandidát bez politickej príslušnosti ➛ 212
2. Ľubica Šmelková, kandidátka bez politickej príslušnosti ➛
135
3. Ján Sáreník, kandidát bez politickej príslušnosti ➛125
4. Vladimíra Číková, JUDr. Ing., Hlas – sociálna demokracia
➛ 116
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
1. Marek Chochol, Slovenská národná strana ➛104
2. Dávid Szöllös, kandidát bez politickej príslušnosti ➛ 99
3. Juraj Hatvaník, Slovenská národná strana ➛ 82
4. Milan Chochol, Slovenská národná strana ➛73
5. Ondrej Očkaik, Sme rodina ➛ 62
6. Matúš Hatvaník, Hlas – sociálna demokracia ➛ 62
7. Michal Sklenár Šestina, kandidát bez politickej príslušnosti
➛ 50
8. Magdaléna Lukáčová, Mgr., Slovenská národná strana ➛ 29
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zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Gemerská Poloma
08. júna 2021/21. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome – vyberáme
U z n e s e n i e č. 475/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Gemerská Poloma
2021. II. k o n š t a t u j e, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva JUDr. Ing. Vladimíra
Číková, Ján Sáreník, Ivan Sústrik
a Ľubica Šmelková zložili zákonom predpísaný sľub starostke
obce Mgr. Lillian Bronďošovej
dňa 25. mája 2021.
U z n e s e n i e č. 476/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o písomnom vzdaní sa členstva: 1.
v komisii vzdelávania, kultúry
a športu pri obecnom zastupiteľstve Gemerská Poloma Mgr.
Alenou Greškovou dňom 31. 08.
2020, 2. v komisii stavebnej a životného prostredia pri obecnom
zastupiteľstve Gemerská Poloma
Erikou Olexovou dňom 23. 11.
2020, 3. v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností pri obecnom zastupiteľstve Gemerská
Poloma Jurajom Dovalom dňom
02. 06. 2021, naďalej zostáva jej
predsedom, 4. v komisii sociálnej
a bytovej pri obecnom zastupiteľstve Gemerská Poloma Bc. Janou
Ferenčíkovou dňom 02. 06. 2021;
II. v o l í 1. Členov finančnej
komisie: a. Poslanci: JUDr. Ing.
Vladimíra Číková. 2. Členov
Komisie vzdelávania, kultúry a
športu: a. Poslanci: Ján Sáreník,
Ľubica Šmelková, b. Odborníci z
radov obyvateľstva obce a iných
osôb: Bc. Eva Žúdelová. 3. Členov Komisie stavebnej a životného prostredia: a. Poslanci: Ivan
Sústrik, b. Odborníci z radov
obyvateľstva obce a iných osôb:
Erika Olexová. 4. Členov Sociálnej a bytovej komisie: a. Poslanci: JUDr. Ing. Vladimíra Číková,
Ľubica Šmelková. 5. Členovia
Komisie na vybavovanie žiadostí
a sťažností: a. Poslanci: Ján Sáreník. 6. Členovia Komisie podľa
čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a. Členovia
komisie: JUDr. Ing. Vladimíra

Číková.
U z n e s e n i e č. 479/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
návrh starostky obce na zmenu
programu rokovania obecného zastupiteľstva na deň 29. 06.
2021 – doplniť ako posledný bod
už prerokovaného bodu 3. Informácia o výsledku doplňujúcich
komunálnych volieb a zložení
sľubu novozvolených poslancov
o bod : „Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Jána Sáreníka“. II. s c h v a ľ u j
e návrh starostky obce na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva na deň 29. 06.
2021 – doplniť ako posledný bod
už prerokovaného bodu 3. Informácia o výsledku doplňujúcich
komunálnych volieb a zložení
sľubu novozvolených poslancov
o bod : „Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Jána Sáreníka“
U z n e s e n i e č. 480/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e a) informáciu starostky obce o vzdaní
sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome Jána Sareníka, b) zánik
mandátu poslanca Jána Sáreníka dňom 14. 06. 2021 v súlade
s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p., c) informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.
05. 2021, v ktorých kandidát na
poslanca Marek Chochol vo volebnom obvode č. 1, bytom Ulica
pionierov 591/13, 049 22 Gemerská Poloma sa stal prvým náhradníkom vo volebnom obvode č. 1
s počtom platných hlasov 104, v
ktorom sa uprázdnil mandát. II.
k o n š t a t u j e zánik mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Jána
Sáreníka vo volebnom obvode
č. 1 dňom 14. 06. 2021 v súlade
s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným
obecnému úradu v Gemerskej
Polome dňa 14. 06. 2021. III.
v y h l a s u j e v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre volebné obdobie

2018-2020 nastúpenie náhradníka Mareka Chochola na uprázdnený mandát poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome vo volebnom obvode č. 1. IV.
k o n š t a t u j e, že v zmysle § 26
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Marek Chochol sa stal
poslancom obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktorý
zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca dňa 18. 06. 2021. P o z
n á m k a: Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 15. 05. 2021 tvorí
prílohu tohto uznesenia.
U z n e s e n i e č. 481/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
a) návrh starostky obce na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva na deň 29. 06.
2021 – zmeny v členstve komisií
pri OcZ v Gemerskej Polome,
b) informáciu starostky obce
o písomnom vzdaní sa členstva:
1. v komisii vzdelávania, kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve Gemerská Polomy Jána
Sáreníka dňom 14. 06. 2021, 2.
v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností pri obecnom zastupiteľstve Gemerská Polomy Jána
Sáreníka dňom 14. 06. 2021. II.
s c h v a ľ u j e návrh starostky
obce na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva
na deň 29. 06. 2021 – zmeny
v členstve komisií pri OcZ v Gemerskej Polome. III. v o l í 1.
člena Komisie vzdelávania, kultúry a športu a) poslanci: Marek
Chochol 2. člena Komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností a)
poslanci: Marek Chochol. IV. r
u š í časti uznesenia č. 476/2021
zo dňa 08. 06. 2021, a to v časti:
II. volí bod č. 2 členov Komisie vzdelávania, kultúry a športu
a) poslanci: Ján Sáreník, bod č. 5
členov Komisie na vybavovanie
žiadostí a sťažností a) poslanci:
Ján Sáreník
U z n e s e n i e č. 483/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e - záverečný účet
obce Gemerská Poloma bez výhrad, - celoročné hospodárenie
obce vrátane rozpočtovej organizácie obce za rok 2020 bez
výhrad, - použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových
prostriedkov a dotácií na tvorbu rezervného fondu vo výške
55 660,64 EUR.
U z n e s e n i e č. 484/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
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I. b e r i e na v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra
obce a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Gemerská
Poloma pre rok 2021, - návrh
rozpočtu príjmov a výdavkov na
rokum2022 a 2023 podľa predloženého návrhu. II. s c h v a ľ
u j e - rozpočet obce Gemerská
Poloma na rok 2021 vrátane
programov podľa prílohy. Rozpočet na rok 2021, Príjmy spolu
- 2 520 983,00 EUR. Bežné príjmy - 1 654 595,00 EUR, z toho
RO - 40 153,00 EUR. Kapitálové príjmy - 678 493,00 EUR, z
toho RO – 0,00 EUR. Finančné
operácie príjmové - 187 895,00
EUR. Výdavky spolu - 2
520 983,00 EUR. Bežné výdavky
- 1 664 215,00 EUR, z toho RO 725 246,00 EUR. Kapitálové výdavky - 805 903,00 EUR, z toho
RO – 0,00 EUR. Finančné operácie výdavkové -50 865,00 EUR.
Hospodárenie obce – 0,00 EUR.
U z n e s e n i e č. 485/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Rožňava č. Pd
24/21/8808-2 zo dňa 19. 02.
2021 vo veci nezákonnosti v
postupe obce Gemerská Poloma
pri aplikácii zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p. podľa § 28 ods. 1 zákona NR
SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v z. n. p. II. v y h o v u
j e upozorneniu prokurátora
Okresnej prokuratúry Rožňava
č. Pd 24/21/8808-2 zo dňa 19.
02. 2021 vo veci nezákonnosti v
postupe obce Gemerská Poloma
pri aplikácii zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
v z. n. p. III. ž i a d a starostu
obce podať písomné vyjadrenie
vo veci upozornenia prokurátora
na adresu: Okresná prokuratúra
Rožňava, Nám. 1. mája, 048 01
Rožňava 1.
U z n e s e n i e č. 487/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
a) informáciu starostky obce o
ekonomickej výhodnosti zmeny
zmluvných podmienok splácaného úveru poskytnutého obci
na základe Zmluvy o úvere č.
447/2014/UZ VÚB Bankou, a. s.,
na základe vyhodnotenia predložených indikatívnych ponúk,
b) stanovisko hlavného kontrolóra k možnosti zmeny zmluvných
podmienok splácaného veru.
II. s c h v a ľ u j e zmenu zmluvných podmienok na základe Indi-
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katívnej ponuky na financovanie
od Všeobecnej úverovej banky, a.
s. za nasledovných podmienok:
a) doba splatnosti úveru: nezmenená, t. j. do 20. 09. 2023, b)
úroková sadzba: fixná – 0,59 %
p. a., c) poplatok za uzatvorenie
zmluvy, resp. dodatku k zmluve:
bez poplatku, d) ďalšie podmienky zmluvy: nezmenené. III. ž
i a d a starostku obce o uzatvorenie dodatku k Zmluve o úvere
č. 447/2014/UZ a účelom zmeny
zmluvných podmienok.
U z n e s e n i e č. 488/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o predložený návrh Dodatku č. 2/2021 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za
poskytované sociálne služby na
území obce Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 4 §
6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. II. u z n á š a sa na
Dodatku č. 2/2021 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 1/2019
o sociálnych službách, o spôsobe
a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce Gemerská Poloma.
U z n e s e n i e č. 490/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o potrebe aktualizovania Požiarneho poriadku obce Gemerská Poloma.
II. s c h v a ľ u j e Požiarny poriadok obce Gemerská Poloma.
III. v y m e n ú v a a) do funkcie
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Gemerská Poloma
Juraja Dovalu, nar. 18. 05. 1992,
trvale bytom Gemerská Poloma,
P. K. Hostinského 661, b) na základe odbornej spôsobilosti za preventivára požiarnej ochrany obce
Gemerská Poloma – Stanislava
Lisáka, technika požiarnej ochrany, c) do funkcie vedúceho kontrolnej skupiny – Martina Dovalu, nar. 29. 05.1995, trvale bytom
Gemerská Poloma, P. K. Hostinského 661.
U z n e s e n i e č. 492/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o a)
schválení nenávratného finančného príspevku na projekt „Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma“ v rámci Výzvy na
predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologickú úpravu
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zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých
okresoch (kód výzvy: OPKZP-PO1SC111-2017-32)
Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky vo výške
678 493,06 EUR, b) uzatvorení
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/52 na
projekt Výstavba zberného dvora
Gemerská Poloma.
U z n e s e n i e č. 493/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e návrh rozdelenia obce a poslancov
obecného zastupiteľstva: a) poslanci: Marek Chochol, Ľubica
Šmelková, Bc. Janka Ferenčíková – ulice: Turecká, Pionierov,
Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínova, Staničná, Šafárikova,
Betliarska, Na konopiskách, b)
poslanci: PhDr. Ivana Antalová,
JUDr. Ing. Vladimíra Číková –
ulice: Hlavná, Jarková, Hviezdoslavova, Partizánska, Slanská,
Krátka, c) poslanci: Stanislav
Kučerák, Vladimír Očkaík – ulice: Sládkovičova, Pokroková,
Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíkova,
Lipová, Letná, d) poslanci: Ivan
Sústrik, Juraj Dovala – ulice:
Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského, Súľovská, Družstevná, e) starostka
obce: Mgr. Lillian Bronďošová
– Huta, Podsúľová, Hámor.
U z n e s e n i e č. 494/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o potrebe rekonštrukcie technológie
vykurovania v budove materskej
školy, Ulica 9. mája č. 511. II.
s c h v a ľ u j e rekonštrukciu
technológie vykurovania v budove materskej školy, 9. mája 551.
III. ž i a d a starostku obce o: a)
obstaranie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii technológie
vykurovania budovy materskej
školy, b) zabezpečenie výberu
dodávateľa a realizáciu stavebných prác v súvislosti s rekonštrukciou postupom v zmysle
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
U z n e s e n i e č. 495/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
a) informáciu starostky obce o
havarijnom technickom stave
objektu domu smútku – Dobšinská 42, b) informáciu starostky
obce o prevedenej rekonštrukcii
nefunkčného vykurovania obrad-

ných priestorov v objekte domu
smútku – Dobšinská 42. II. s c h
v a ľ u j e a) obstaranie projektovej dokumentácie pre potrebu rekonštrukcie objektu domu smútku – Dobšinská 42 za účelom
odstránenia havarijného technického stavu z vlastných zdrojov
obce, b) rekonštrukciu objektu
domu smútku – Dobšinská 42 v
rozsahu odstránenia havarijných
stavov a bežnej údržby objektu.
III. ž i a d a starostku obce o: a)
obstaranie projektovej dokumentácie pre potreby rekonštrukcie
objektu domu smútku – Dobšinská 42 za účelom odstránenia
havarijného technického stavu,
b) realizáciu verejného obstarávania postupom v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých predpisov na stavebné
práce a uzatvorenie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom.
U z n e s e n i e č. 497/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e a)
informáciu starostky obce o
havarijnom technickom stave
pomníka na kruhovej križovatke
na Námestí SNP, b) informáciu o
schválení dotácie z rozpočtovej
rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov na projekt „Oprava
pomníka na Námestí SNP v Gemerskej Polome vo výške 2700,€ a o jej potrebe vyčerpania do
31.12.2021. II. s c h v a ľ u j e
opravu pomníka na kruhovej
križovatke na Námestí SNP v
Gemerskej Polome. III. ž i a d
a starostku obce o: a) realizáciu
verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác a uzatvorenie zmluvy o dielo s výhercom
obstarávania na stavebné dielo
„Oprava pomníka na Námestí
SNP v Gemerskej Polome“, b)
zabezpečenie opravy pomníka na
Námestí SNP.
U z n e s e n i e č. 498/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o písomnej
žiadosti spoločnosti RAIL Group,
a. s. Bratislava o odkúpenie výkopovej zeminy a kameniva od obce
za účelom realizácie stavebného
diela „Sanácia zosuvu na ceste
II/533 Podsúľová“ pre investora
– Správu ciest Košického samosprávneho kraja. II. s c h v a ľ
u j e odpredaj zeminy a kameniva uložených na pozemku vo
vlastníctve obce nachádzajúcom
sa v k. ú. Gemerská Poloma KN
– E 3397, evidovanom na Liste
vlastníctva č. 1348 uloženej z
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výkopových prác stavby „Kanalizácia Gemerská Poloma – I. a
II. stavba v objeme 1200 m3 za
cenu 1,00 EUR/m3 spoločnosti
RAIL Group, a s. Bratislava. III.
ž i a d a starostku obce o uzatvorenie a realizáciu kúpnej zmluvy
na odpredaj zeminy a kameniva
so žiadateľom.
U z n e s e n i e č. 499/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o počte neuzatvorených nájomných
zmlúv na hrobové miesta na pohrebiskách, - naplnení legislatívnych podmienok umožňujúcich
zrušenie hrobových miest na pohrebiskách. II. ž i a d a starostku
obce o realizáciu všetkých úkonov v zmysle zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve smerujúcich
k úplnej likvidácii hrobových
miest bez platnej nájomnej zmluvy.
U z n e s e n i e č. 500/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o plánovanej rekonštrukcii mosta nad Súľovským potokom na ceste prvej
triedy I/67 z dôvodu jeho havarijného stavu Slovenskou správou ciest. II. p r e r o k o v a l
o potrebu budúceho prevzatia
stavebného objektu „SO 601-00
Preložka káblov VO a osvetlenia
priechodov pre chodcov“ v rámci stavby „I/67-015 Gemerská
Poloma most“ do vlastníctva a
správy obce Gemerská Poloma.
III. s c h v a ľ u j e uzatvorenie
zmluvy o budúcom odovzdaní
stavebného objektu „SO 601-00
Preložka káblov VO a osvetlenia
priechodov pre chodcov“ v rámci stavby „I/67-015 Gemerská
Poloma most“ do vlastníctva a
správy obce Gemerská Poloma
od Slovenskej správy ciest, a to
v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie. IV. ž i a d a
starostku obce o: a) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
odovzdaní a prevzatí „SO 60100 Preložka káblov VO a osvetlenia priechodov pre chodcov“
so Slovenskou správou ciest, b)
uzatvorenie príslušnej zmluvy o
odovzdaní a prevzatí stavebného
objektu do vlastníctva a správy
obce v prípade úspešnej kolaudácie stavby „I/67-015 Gemerská
Poloma most“.
U z n e s e n i e č. 501/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 18c, ods. 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. I. b e r i e na
pokračovanie str. 20
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

V NAŠEJ KNIŽNICI POHODLNE A POUČNE
V našej knižnici pohodlne a poučne – to je názov úspešného
projektu obecnej knižnice, vďaka
ktorému sme nakúpili literatúru
pre všetky vekové kategórie, a to
z finančných prostriedkov FONDU NA PODPORU UMENIA.
Prioritou boli naši najmenší čitatelia. Keďže nepriaznivá situácia
nedovoľovala, aby sme mohli
spoločne nazrieť do tajov kníh
v našej knižnici, všetci, ktorí vedia, čo kniha človeku dá, dali na
knihovníčku a ponúkané knihy
čítali v domáckom prostredí. Postupne zasielali správičky a fotografie o tom, ako spoločne so

svojimi doma čítajú. Možno i toto
obdobie nevôle pre spoločné
stretnutia pri knihách niečo dobré
pre nás prinieslo - spomalili sme
tempo i zhon a trocha sme si našli
priestor pre seba a venovali sme
viac času našim deťom - viac ako
inokedy. Fotografie a texty nás
o tom presvedčili – nech sa páči
na „potulky“ ku knihám.

Toho roku pre pandémiu sme museli odložiť množstvo spoločných
školských aktivít s deťmi. Jednou z takých bola aj návšteva knižnice
v mesiaci marec – mesiaci kníh. Počas tohto mesiaca škola so žiakmi
navštevuje knižnicu, kde nás p. Červenáková víta s rôznymi aktivitami. Nám sa podarilo so spoluprácou knižnice si vynahradiť túto peknú
aktivitu v mesiaci máj. Využili sme pekné počasie a prostredie parku.
Keď som deťom povedala, že si prečítame spoločne knihu v parku,
boli nadšení a ja sa priznám, tešila som sa rovnako ako ony. Vybrali
sme si knihu Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch od
Renáty Matúškovej. Výber knihy sme si zvolili aj z hľadiska učebného, keďže preberáme tému ´Povesti´. Žiaci sa nedočkavo náhlili do
parku, kde si každý našiel svoje miesto na čítanie.... povesti nás preniesli do dávnych dôb a všetci spoločne sme prežívali príbehy dýchajúce históriou a tajomstvom. Bol to zmysluplne strávený čas a verím,
že nie je na škodu si ho zopakovať kedykoľvek.
výber z textu Mgr. Marianny Molčanovej,
učiteľky žiakov 5. ročníka
V jedno popoludnie sa stretli žiaci ZŠ z rôznych ročníkov a spríjemnili si ho projektom o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, kde využili
knihu z našej knižnice MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK DETSTVO
od Renáty Matúškovej, ako i z internetu. Na projekte pracovali Miroslav Chomiak zo 6.A, žiaci 5.A Sara Antalová, Matej Garčár, Bianka Chomiaková, Šimon Vnenčák a najmladšou žiačkou bola Eliška
Vnenčáková z 2.A, pričom bolo pozoruhodné ich sledovať pri práci,
veď dokázali sa zhodnúť a rozdeliť si úlohy.
výber z textu našej čitateľky

Náš Martinko je veľmi zvedavý a rád sa učí nové veci.
Keďže ešte nevie čítať, čítame a učíme sa nové veci
spoločne. Najviac ho zaujímajú obrázkové knižky,
vďaka ktorým má lepšiu
predstavivosť. Knižka je
tiež našim dobrým kamarátom pri zaspávaní. Pri peknom deji a príjemnom hlase
mamky, alebo ocka sa ponára do detskej ríše snov. Kníh
z našej knižnice sme mali
požičaných viac, no najviac
Maťko miluje zvieratká.
Ďakujeme.
Martinko a mamka
Tieto slová patria čitateľom knižnice. Nezabudli, ani v čase pre ňu
nehostinnom, že je tu a nezavrela sa navždy. Až bolo povolené, prišli
s rúškami na tvári a pred dverami na chodbe čakali, čo im knihovníčka
ponúkne, či donesie už prichystané a dopredu vyžiadané, veď nových
kníh i tento rok pribudlo. Dôverovali a čítali a delili sa s dojmami,
myšlienkami. Takto sa striedali deti, rodičia, starí rodičia i pani učiteľky z materskej i základnej školy a knihy sa míňali. Veľa toho nevieme
ani dnes o zajtrajšku - môže byť aj bez nás, ale chceme urobiť všetko
preto, aby bol skutočným a žili sme čo najlepšie ako vieme – tým napĺňame zmysel nášho bytia. Ako poďakovanie týmto všetkým čitateľom
si vypožičiavam slová básnika, ktorý napísal: Vo veľkosti životov je
život každého z nás neviditeľný, ale viditeľné je dielo nás všetkých.
Zo srdca ĎAKUJEM.

5. A
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A vďaka mojej láske a vášni ku knihám sa snažím ukázať iný svet svojim
deťom. Výber knižiek sa mení aj vekom detí a teraz siahajú po literatúre pre
mládež a čítajú knihy, ktoré sú im tematikou blízke, teda zo školského prostredia. Pozorne čítajú a hltajú informácie z náučnej literatúry a ja som rada,
že knihy ich bavia a majú radosť z čítania. I keď máme doma veľké množstvo
kníh, veľmi radi navštevujeme knižnicu v Gemerskej Polome, kde nám naša
knihovníčka, teta Danka stále poradí s výberom kníh. Tentokrát sme siahli po
krásnych príbehoch o zvieratkách. Veľmi sa nám páčila nová kniha o povestiach Najkrajšie slovenské povesti, Ondrej Sliacky, syna zaujala kniha Detská
encyklopédia o Vesmíre. Neskutočne sme „hltali vedomosti“ zo zapožičanej
knihy o ženách – rebelkách Príbehy na dobrú noc pre Rebelky 2 a tiež knihy
20 výnimočných dievčat, ktoré zmenili svet a Kvapky na kameni. Myslím,
že tieto knihy dokážu nielen dievčatá, ale aj chlapcov inšpirovať k splneniu
si svojich snov.
výber z textu mamky čitateľky
Zložitá situácia v ktorej sme sa ocitli nás prinútila zmeniť veľa vecí okolo nás.
Každoročne sme sa v marci tešili na návštevu knižnice. Teta Danka, ako ju
všetci voláme, si pre nás vždy pripravila rôzne zaujímavé aktivity, oboznámila
nás s množstvom nových kníh. Tento rok sme sa v marci do knižnice nedostali,
a tak sme tetu Danku privítali v našom školskom klube. Zapožičali sme si nové
knihy, s ktorými sme vo voľnočasových aktivitách niekoľko poobedí pracovali. Dozvedeli sme sa množstvo nových informácií, naučili sme sa pracovať a čerpať informácie z náučnej literatúry pre deti. Za pomoci praktikantky
Moniky Priesterovej, knihovníčky pani Červenákovej a pani vychovávateľky
Mgr. S. Gecelovskej sme vypracovali projekty, vylúštili tajničky a šifry písané
hlaholikou. Putovanie svetom kníh bolo pre nás zaujímavé. Už teraz sa tešíme
na ďalšie stretnutie v spoločnosti zaujímavej knihy.
Mgr. Slávka Gecelovská
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Deti z našej materskej školy z tretej triedy
s knihou v ruke

Teta Danka nám požičala do škôlky krásne nové knižky,
ktoré nás veľmi potešili. Pred tým, ako sme sa pustili do
listovania a prezerania obrázkov, tak sme si umyli rúčky.
Pri práci s knihami nezabúdame na pravidlá, ktoré nám
teta Danka ešte v knižnici rozprávala. Síce to bolo už veľmi
dávno, ale s pomocou pani učiteľky sme si ich zopakovali.
Spomedzi veľkého množstva knižiek sa nám ťažko vyberali
tie najkrajšie, keďže v každej knižke sa nám niečo zapáčilo.
V knihe s názvom Veľká kniha hier nás čakali rôzne úlohy s
postavami z rozprávky Malý princ. Počítali sme, vyfarbovali,
priraďovali tiene k postavám, navštívili sme planétu Malého
princa, objavovali svet písmen, číslic a farieb a množstvo
iných hier. Úlohy nás veľmi pobavili a niektoré aj potrápili
naše múdre hlavičky. Rozprávkový svet nás zaviedol do ríše
kúziel s knihou Tvoríme – Kúzla so škatuľami od nápojov
od autorky Maité Balartová. V knihe sme našli množstvo nápadov, ako vykúzliť rôzne nové veci a to napríklad: výroba
hračiek, ozdobných krabičiek, kabelky pre dievčatá, stojany
na farbičky a to všetko z jedného materiálu - škatule od nápojov. Zistili sme, koľko pekných vecí sa dá vyrobiť z jednej prázdnej škatule. Vďaka tejto knihe sme si zopakovali aj
to, akú dôležitú úlohu zohráva v našom živote separovanie
a recyklácia odpadu. V rozprávkovom svete nebývajú len
postavičky, ale aj rôzne zvieratká. Práve v knihe „Kto býva
v dutinách stromoch“ od Markety Špačkovej nás čakala encyklopédia a v druhej polovici knihy časť s názvom „Vitajte“.
V časti „Encyklopédia“ sme sa dozvedeli viac o svete sýkoriek lesnom doktorovi a mnohých ďalších zvieratkách. V časti
„Vitajte“ sme si pozreli, ako to vyzerá v dutine stromov u sýkorky, ďatľa a mnohých iných zvierat. Popri listovaní našich
krásnych kníh sme sa aj zasmiali, keď nám pani učiteľka čítala básne z kníh ZOOlogické báSNÍČky od Petra Bolačeka.
V tejto knihe bolo množstvo vtipných básní a počas čítania
sa nám skoro jazyk zamotal. Pred spaním nám pani učiteľky prečítali príbehy z knihy Kiko jeden, kiko dva – V škôlke
od Toni Revajovej. Tento rok bola naša spolupráca s obecnou
knižnicou iná ako minulé roky, keďže nám to situácia nedovolila. Pevne veríme, že sa v knižnici čoskoro stretneme aj keď
už nie ako škôlkari, ale ako veľkí školáci.
Mgr. Rozária Farkašová, Edita Galíková

Netradičná hodina čítania so žiakmi zo špeciálnej triedy
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Aj žiaci 7.B tradične v marci navštevujú knižnicu. Knihovníčka, pani Danka Červenáková, nám vždy predstaví nové knihy,
z ktorých si prečítame a vždy má pre nás pripravené rôzne aktivity, ktoré robíme priamo v knižnici. Tohoročný marec bol iný. Strávili sme ho v domácom
prostredí kvôli Covid 19. V apríli sme sa vrátili do školy, a hneď ako sa počasie
umúdrilo, sme sa stretli. Netradične. V parku. Pani knihovníčka si na hodinu
čítania pre nás pripravila aktivity, ktoré nás zaujali, a nakoniec z hodiny boli
dve. Hneď na začiatku sme sa dozvedeli, ako sa vzdelávali ľudia v minulosti,
aké mali podmienky, ako sa dostávali ku knihám. Bolo to veľmi zaujímavé,
keď to porovnáme sú súčasnou digitalizačnou dobou. Potom si žiaci robili
odtlačky kôry stromov pomocou papiera a voskoviek. Zabavili sme pri hádaní
hádaniek. A najzaujímavejšou činnosťou pre žiakov bol preklad textu z hlaholiky do slovenského jazyka.
Na hodiny čítania nám pani knihovníčka požičala nové knihy, pomocou ktorých upevňujeme čitateľské zručnosti a rozvíjame čítanie s porozumením. Po
prečítaní textu si nakreslíme obrázky. Ďakujeme pani Danke Červenákovej,
že si našla spôsob ako sa s nami stretnúť, a tak pomôcť žiakom, aby si aj oni
našli cestu ku knihe.
Mgr. Alena Grešková

7. B
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Pripravili: PhDr. V. Vnenčák, Mgr. J. Krivušová, Mgr. E. Pástorová, Mgr. J. Nemčková, Mgr. S.
Gecelovská, Mgr. L. Zlatošová.
OPÄŤ – NASPÄŤ – DO ŠKOLY
Ťažké boli zimné mesiace na prelome rokov 2020/2021 pre celé Slovensku i pre obec Gemerská Poloma, počas ktorých viaceré rodiny
postihol koronavírus, dokonca aj v tej najzákernejšej podobe. Čím
rýchlejšie a agresívnejšie sa na Slovensku šírilo ochorenie Covid-19,
tým prísnejšie boli aj opatrenia, ktoré mali zamedziť jeho šíreniu. V základných školách sa to prejavilo už od 26. 10. 2020 prechodom žiakov
2. stupňa na dištančné vzdelávanie, ku ktorým sa napokon od 11. 01.
2021 pridali aj žiaci 1. stupňa. Na zmenu k lepšiemu začalo v našom
okrese svitať až v mesiaci apríl, keď sa – opäť za dodržiavania prísnych opatrení akými napr. boli:
- povinné a pravidelné testovanie na Covid-19 jedného z rodičov žiakov, zamestnancov a žiakov 2. stupňa,
- písomné vyhlásenia o bezinfekčnosti,
- povinný ranný filter,
- neustála dezinfekcia,
- zákaz miešania sa skupín žiakov,
- povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom u žiakov 1. stupňa či respirátorom u žiakov 2. stupňa a všetkých zamestnancov školy, atď.
otvorilo prezenčné vyučovanie od 12. 04. 2021 pre žiakov 1. stupňa
a triedy 7.B, ku ktorým sa od 19. 04. 2021 pridali žiaci tried 8.A a 9.A
a napokon od 26. 04. 2021 aj žiaci ostatných tried 2. stupňa.
Prvé dva týždne v škole pre žiakov 1. stupňa, resp. prvé tri týždne
pre žiakov 2. stupňa, boli realizované ako „adaptačné týždne“. Počas
tohto obdobia sa zisťovala úroveň vedomostí žiakov, stanovili sa úpravy v učebných osnovách a predovšetkým opäť sa naštartovalo riadne
vyučovanie so všetkým, v tomto prípade žiadaným, „stereotypom“
školských povinností počnúc ranným vstávaním a končiac robením si
domácich úloh v poobedňajších hodinách a chodením včas do postele.
Spočiatku, kvôli všetkým tým „zákazom, príkazom, opatreniam a nariadeniam“, nebolo možné uskutočniť akékoľvek školské podujatia
mimo vlastnej triedy. Našťastie sa situácia v našom okrese najmä
koncom mája a v júni postupne výrazne zlepšila, a tak môžeme len
poďakovať za niekoľko koncoročných školských podujatí a aktivít,
ktoré sa zrealizovali. O to viac si ich vážime, keďže školské povinnosti
v posledných mesiacoch školského roka z dôvodu meškania v učive
asi vo všetkých predmetoch a z dôvodu každodenného sústavného precvičovania, opakovania a upevňovania učiva akosi priveľmi pribudli.
Ďakujeme a osobitne vyzdvihujeme:

ČERSTVÉ HLAVIČKY –
VEĽKÉ POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali v hlasovaní za našu základnú a materskú školu v Gemerskej Polome. Po niekoľko týždňovom
hlasovaní, keď dlho nebolo isté, či sa nám vôbec podarí zvíťaziť,
sme vďaka podpore, ktorú sme získali od mnohých priaznivcov našej
školy, dostali takúto peknú správu: „Dobrý deň prajem, radi by sme
Vás informovali, že ste sa stali víťaznou školou 3. ročníka projektu
Čerstvé hlavičky! Dovoľte nám, srdečne Vám pogratulovať k výhre,
ktorou je týždenná dávka ovocia/zeleniny pre Vašich žiakov v nasledujúcom školskom roku 2021/2022.“ Nesmierne si vážime Vašu podporu
a ešte raz ďakujeme.

ŠPORTOVÉ VÝZVY NAŠEJ ŠKOLY
Žiaci sa v každom mesiaci dištančného vzdelávania mali možnosť
zapojiť do rôznych ŠPORTOVÝCH VÝZIEV, ktorými sa ich pani

učiteľka Mgr. Lucia Zlatošová snažila aktivizovať. Vďaka úspechu
u viacerých žiakov pokračovali výzvy až do konca školského roka.
V mesiaci marec bola vyhlásená výzva DREPOVAČKY – s cieľom
zvládnuť 795 drepov za 30 dní. Tá vyvrcholila spoločným „online“
drepovaním, peknými fotografiami a netradičným školským rekordom
7 288 drepov za hodinu. Žiaci taktiež pokračovali v zbieraní „turistických kilometrov“ a každý mesiac zisťovali, do akého európskeho
mesta by sa dostali z Gemerskej Polomy peši, keby všetky svoje trasy
spojili do jednej. Všetkým aktívnym zúčastneným športovcom a turistom ešte raz gratulujeme k podaným výkonom a ďakujeme za milé
fotografie, ktoré určite potešili.

SÚŤAŽE A PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY
Na rozdiel od predchádzajúceho školského roka, keď boli všetky súťaže z dôvodu mimoriadnej situácie úplne zrušené, v tomto školskom
roku sa do niektorých z nich mohli žiaci zapojiť aspoň online formou,
prípadne v mesiaci jún 2021 sa ich už zúčastnili aj prezenčne.
Počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zapojili najmä do niekoľkých MATEMATICKÝCH SÚŤAŽÍ. V decembri to bolo školské
kolo PYTAGORIÁDY. Zapojilo sa do neho dvanásť žiakov 2. stupňa,
z toho ôsmi žiaci boli úspešní riešitelia. Okresného kola Pytagoriády, ktoré sa konalo v dňoch 13. a 14. 04. 2021, sa zúčastnili siedmi
žiaci. Vo veľkej konkurencii boli štyria z nich úspešní – v kategórii
P5 žiaci 5.A triedy Šimon Vnenčák, Matej Garčár a Bianka Chomiaková, ktorá sa umiestnila na peknom 4. mieste a v kategórii P6
bol úspešným riešiteľom Miroslav Chomiak (6.A), ktorý sa zároveň
umiestnil na skvelom 2. mieste. V decembri sa tiež uskutočnilo domáce kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY, z ktorého v kategórii
Z5 v januári 2021 do okresného kola postúpili a opäť získali pekné
umiestnenia žiaci Šimon Vnenčák, Matej Garčár a Bianka Chomiaková. V kategórii Z6 postúpil do okresného kola súťaže konanej
31. 03. 2021 Miroslav Chomiak (6.A), v ktorom bez straty jediného
bodu obsadil vynikajúce 1. miesto. Počas dištančného vzdelávania sa
žiaci Liliana Hatvaníková (2.A), Bianka Chomiaková (5.A), Matej
Garčár (5.A), Miroslav Chomiak (6.A) a Natália Zatrochová (6.A)
zapojili aj do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.
Najlepšie výsledky napokon dosiahol a šampiónom školy sa stal
Matej Garčár. Poslednou matematickou celoslovenskou súťažou, na
ktorej si žiaci mohli preskúšať svoje logické myslenie, bola EXPERT
GENIALITY SHOW. Pekné výsledky v nej získali všetci zúčastnení
– Miroslav Chomiak (6.A), Natália Zatrochová (6.A), Viktória Balážová (6.A), Lucia Galajdová (6.A) a Bianka Chomiaková (5.A).
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v matematických súťažiach a
úspešným riešiteľom blahoželáme ku krásnym výsledkom.
O tom, že aj predmet slovenský jazyk a literatúra môže byť zábavný, sa presvedčili žiaci, ktorí sa dňa 28. 05. 2021 zapojili do celoslovenskej súťaže YPSILON – SLOVINA JE HRA. Cieľom súťaže
bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru zábavnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 18 odvážnych žiakov, 5 druháčok,
3 tretiaci, 3 piataci, 5 šiestaci a 2 ôsmačky. Každý ročník riešil svoj
vlastný test a úlohy, ktoré podporovali aktívne myslenie a flexibilitu
žiakov a zodpovedali získaným vedomostiam v danom ročníku. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakov, každý jeden z nich dosiahol vysoký počet bodov a veríme, že sa po získaných skúsenostiach zúčastnia
tejto súťaže aj v ďalšom školskom roku.
Dňa 02. 06. 2021 sa v Rožňave konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Svoj talent a re-
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citačné schopnosti v nej predviedli traja naši žiaci, ktorým týmto
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a zároveň gratulujeme, pretože boli mimoriadne úspešní. Eliška Vnenčáková (2.A) získala 3.
miesto v 1. kategórii v prednese poézie, Matej Garčár (5.A) získal
2. miesto v 2. kategórii v prednese prózy a Šimon Vnenčák (5.A)
získal 2. miesto v 2. kategórii v prednese poézie.
Viacero žiakov najmä z triedy 6.A, ale aj z tried 5.A a 3.A sa v mesiaci jún 2021 zúčastnilo medzinárodnej súťaže ENGLISH STAR,
do ktorej sa naša škola zapojila už tretí školský rok a na ktorej vyhodnotenie ešte len čakáme. V súťaži si žiaci vďaka rozličným úlohám
mali možnosť overiť svoje zručnosti a vedomosti z anglického jazyka.
Veríme, že všetci budú úspešní a že budú so svojimi výsledkami spokojní.

TRIEDNE AKTIVITY A AKTIVITY ŠKD
Počas dištančného vzdelávania sme množstvo projektov, aktivít alebo
žiackych prác vedeli oceniť len vďaka možnosti pripojiť sa na vyučovanie online formou alebo pomocou zaslaných fotografií od žiakov.
Určite potešili napr. projekty „Moje obľúbené zvieratko“, „Veľkonočná výzdoba“, „Recepty a domáce kuchárske pokusy“ a mnohé ďalšie práce v rámci hlavných aj komplementárnych predmetov.
Po začiatku prezenčného vyučovania sme sa zapojili najmä do aktivít
Zdravej a Zelenej školy – Medzinárodný deň Zeme (22. 04.) a Týždeň mlieka (druhý májový týždeň). Školský klub detí sa vybral do prírody vyčistiť studničku pri našej obci „Na Žläbku“ od odpadkov.
Medzinárodný deň detí (01. 06.) sme si kvôli školským povinnostiam
osladili len cukrovou vatou a oddychové aktivity sme realizovali radšej až na konci školského roka – triedy sa najviac zúčastnili výletov do
neďalekej prírody. O tom, že tieto aktivity majú u detí veľký úspech,
svedčí aj opekačka školského klubu detí: „Školský rok by nemohol
skončiť, keby deti v ŠKD nezažili poriadnu opekačku. Preto sa obe
oddelenia ŠKD dňa 23. 06. 2021 vybrali s poriadnymi zásobami slaniny, špekáčikov, chleba a cibule na obľúbené opekačkové miesto v
Martinkove. Celý les prevoňal opekanými dobrotami a všetkým deťom bolo veselo!“

KULTÚRNE PODUJATIA
Až v mesiaci jún 2021 bolo možné pomýšľať na predstavenia pre širšiu
verejnosť. Podujali sme sa, hoci len máličko, ale predsa, prezentovať
sa na dvoch akciách. V utorok dňa 22. 06. 2021 spestrila naša školská
kapela svojím vystúpením posedenie miestneho odboru Matice slovenskej slávnostným programom špeciálne venovanom pani učiteľke
Oľge Štrbovej, ktorá tohto roku oslavuje významné životné jubileum.
Program bol zameraný na prednes básní približujúcich život a dielo
slávneho polomského rodáka – slovenského národného buditeľa Petra
Kellnera Hostinského. Hra na hudobných nástrojoch, spev a recitovanie si vyslúžili od zúčastnených niekoľkonásobný potlesk. Vo štvrtok
24. 06. 2021 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Gemerskej
Polome konala slávnosť predškolákov lúčiacich sa s materskou školou. Budúcich prvákov prišli pozdraviť „veľké druháčky“ a tancom
a básničkou ich pozvali na budúci rok k nám do školy. Veríme, že
v nasledujúcom školskom roku sa opäť škola zhostí rôznych vystúpení
a kultúrnych podujatí, na ktorých budeme vedieť predviesť najmä naše
spevácke, hudobné, tanečné, recitátorské a divadelné umenie.

VÝLET ZA ODMENU - PRÍRODA NÁS BAVÍ!
Zažili sme skvelý výlet v prírode. V pondelok 28. 06. 2021 sa žiaci,
ktorí nazbierali najviac kellneriek, zúčastnili vydareného turistického
výletu. Na turistickom náučnom chodníku „Prielom Muráňa“ pri
obci Bretka neďaleko Plešivca sme si pozreli prírodné krásy a historické pamätihodnosti obce. Z historických pamiatok sme navštívili vojenský železobetónový obranný bunker postavený po 1. svetovej vojne,
videli sme kamenné múry stredovekého kostola, či pozostatky továrne
na výrobu klincov; z prírodných krás sme obdivovali impozantné skal-
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né bralá týčiace sa nad riečkou Muráň, navštívili sme jaskyňu Peško,
ktorá je vlastne prírodným tunelom v skale, navštívili sme tiež ďalšiu
menšiu jaskyňu, bývalý kameňolom a obdivovali sme nádherné stromy a prírodu v okolí riečky Muráň. Výlet bol o to viac príjemnejší, že
bolo krásne slnečné počasie, fúkal príjemný vetrík a všetkým zúčastneným nechýbala dobrá nálada.

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA
Záver školského roka sa vďaka uvoľneným opatreniam už omnoho viac
podobal bežnému školskému životu. Absolvovali sme účelové cvičenia a didaktické hry po teoretickej a praktickej stránke, za pomoc pri
ich organizácii ďakujeme dobrovoľným hasičom a zároveň našim
bývalým žiakom Matúšovi Ferenčíkovi a Branislavovi Chocholovi;
uskutočnili sme niekoľko triednych výletov do neďalekého okolia – či
už do prírody alebo do mesta Rožňava, čomu prialo aj dobré počasie;
niektoré triedy a žiaci sa zapojili do aktivít na skultúrnenie areálu školy, na tomto mieste vyzdvihujeme obzvlášť triedu 7.B, ktorá sa pod
vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Greškovej v tomto školskom
roku podujala vytvoriť na školskom pozemku políčko, na ktorom
úspešne vypestovali viaceré druhy zeleniny a zemiaky; a napokon
sme mohli uskutočniť tradičné slávnostné ukončenie školského roka
2020/2021 v parku pred školou. Novinkou v tomto školskom roku je
realizácia Letnej školy dennou formou počas letných prázdnin v čase
od 12. 07. do 16. 07., počas ktorej plánujeme uskutočniť rozličné aktivity zamerané najmä na turistiku, šport, prírodu a kultúru.
Všetkým žiakom, zamestnancom školy, rodičom, starým rodičom
a priaznivcom našej školy prajeme počas letných prázdnin veľa
oddychu a najmä veľa zdravia. Dúfajme, že nastávajúci školský rok
2021/2022 bude po mnohých stránkach lepším rokom ako tie predchádzajúce a že väčšinu spomenutých protipandemických opatrení už
nebude nutné dodržiavať. Prajeme všetkým pekné letné prázdniny.
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ochrany prírody, krajiny – planéty. „Ak niečo nevieš zmerať, potom to
nevieš ani ovládať.“ (Anon). Ako každý rok, tak aj tento rok sa zapojili motýliky a včielky do celoslovenskej súťaže Malá logická olympiáda. Precvičili si svoje múdre hlávky v rôznych logických úlohách.
Nechýbala ani sladká odmena a diplom za úspešné vyriešenie úloh.

Materská
škola
Keď sme začali školský rok 2020/2021 a vy ste nám zverili svoje krehké poklady, aby sme ich spoločným úsilím deň čo deň, krok za krokom
pripravovali na zvládanie a prekonávanie prvých životných prekážok, nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi, aby sa vedeli popasovať
s prvými hádankami, aby dostali vždy odpoveď na každú otázku (prečo?), tak sme v kútiku duše dúfali, že sa budeme môcť stretávať takto
päťkrát do týždňa počas celého školského roka. Nebolo ľahké ani pre
rodičov ani pre zamestnancov našej materskej školy a pani učiteľky
zostať doma. Za tie krátke mesiace znovu po spustení prevádzky MŠ
sme aj tak mali veľa zaujímavých, podnetných, veselých chvíľ, podľa
možností, ktoré nám pandemické nariadenia umožnili.
TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI * Týždeň detskej radosti začal vtipne a hlavne zábavne 31. 5. 2021. Deti prezlečené za šašov si svoj deň
užili ako sa patrí - súťažili, tancovali a samozrejme sa aj občerstvili
slaným a sladkým pečivom. ktoré napiekli rodičia a aj ovocím. Na
Medzinárodný deň detí si detičky lovili vo svojich hlávkach vedomosti vo vedomostnej súťaži Múdre hlávky, v ktorej odpovedali na
rôzne otázky o Slovensku, poznávali hmyz, plazy, chrobáky,... za svoje
odpovede dostávali body a následne sa umiestnili takto: î1. miesto –
10 bodov motýliky î2. miesto – 8 bodov lienky î 3. miesto – 7 bodov
včielky. Po vedomostnom kvíze nás na návštevu na obecný úrad pozvala pani starostka, ktorej sme zaspievali krásnu pieseň a pani starostka nás odmenila sladkým prekvapením. V stredu 2. 6. 2021 po fajnej
desiate pani učiteľky zobrali vo vedierkach vodu, kriedy a vybrali sme
sa do parku, kde si každé jedno dieťa nakreslilo svoj vlastný obrázok
a skrášlili tak svojimi kresbami obecný park. Deti kreslili domčeky, kvietky, stromy, slniečka alebo si len tak farbili na chodníku čo sa
im páčilo. V rámci Týždňa detskej radosti sme vo štvrtok 3. 6. 2021
navštívili aj Poľnohospodárke družstvo, kde nás teta „Viola“, ktorú
sme poznali z divadelného predstavenia, milo privítala a poukazovala
areál hospodárskeho dvora, stroje a techniku, ktorú pri práci na poliach
používajú. Najviac sa deťom páčilo v kravíne, kde mohli vidieť kravičky a teliatka, prácu kŕmičov a ošetrovateľov kráv. Tete „Viole“ sme
sa poďakovali za všetky poznatky, vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré sme pri návšteve družstva nadobudli. Športová olympiáda
bola zorganizovaná na školskom dvore posledný deň v týždni 4. 6.
2021. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže – hod loptou do diaľky,
beh okolo prekážky, skok do diaľky, hod loptičkou do cieľa. Počas
nástupu deťom hrala olympijská hymna. Pani riaditeľka deti privítala
a otvorila olympijský deň. Deti svedomito a s radosťou súťažili. Pre
deti bol pripravený pitný režim a ovocné občerstvenie. Po ukončení
súťaží a vyhlásení výsledkov – všetky deti skončili na 1. mieste, boli
deti odmenené olympijskou medailou a diplomom. V hľadaní pokladov deti súťažili na školskom dvore v pondelok 7. 6. 2021, úlohou
detí bolo vo dvojiciach hľadať na školskom dvore list zo stromu, 1
šišku borovicovú, 1 šišku smrekovú, konárik a kvietok sedmokrásku.
Nájdené veci deti ukladali do papierových vrecúšok.
EKOSTOPA - EKOLOGICKÁ STOPA ŠKOLY * Naša materská
škola sa zapojila do programu Ekostopa - ekologická stopa školy. Za
environmentálne správanie sa voči našej planéte sme získali certifikát. Základom programu je internetový kalkulátor, pomocou ktorého
sme vypočítali vplyv našej školy na životné prostredie - planéty v 8
hlavných kategóriách spotreby: elektrina, kúrenie, voda, stravovanie,
odpad, doprava, budovy, pozemky, nákupy a vybavenie. Cieľom tohto programu bolo zlepšiť environmentálne povedomie detí v oblasti

ŠKOLSKÝ VÝLET * Školský výlet do Betliara – ráno plní elánu
sme sa vybrali na autobus. Ujo šofér nás zobral všetkých 40 detí a samozrejme aj pani učiteľky. Necestovali sme síce dlho, lebo sme vystupovali v Betliari, ale páčilo sa nám v autobuse. Ku kaštieľu sme išli
pešo cez betliarsky park. Pri kaštieli sme si sadli do chládku a zjedli
desiatu, čo nám zabalili tety kuchárky. Rozdelili sme sa na dve skupiny, a potom už prišla jedna teta, ktorá nám ukázala kaštieľ aj zvnútra. Ukázala nám priestory kde žila rodina Andrásziovcov...aj keď sme
malí, tak sme ju pozorne počúvali. No na konci prehliadky v zimnej
záhrade to bolo parádne... videli sme vypreparované medvede, vlka,
diviaka, krokodílov, kožu z hada a chovali tam v klietke dve živé papagáje. Pani sprievodkyni sme sa poďakovali a rozbehli sa v tej horúčave
na nanuky. Počas prechádzky v parku sme videli vodopád, malé jazierko, vzácne stromy, Hermesovu studňu, fontány. Do škôlky sme prišli unavení, ale šťastní a so zážitkami. Po obede všetky lienky, včielky
a motýliky zaspali hlbokým spánkom, J a to až takým veľkým, že ich
pani učiteľky nevedeli zobudiť.
VYSTÚPENIE * Druhá trieda ,včielky, vystúpili na Valnom zhromaždení MO MS v sále kultúrneho domu, na ktorom zaspievali
s citom a plnou vážnosťou štátnu hymnu Slovenskej republiky a zarecitovali báseň. Ich vystúpenie bolo odmenené dojatím a veľkým potleskom.
ROLÚČKA Z PREDŠKOLÁKMI * Nastal čas otvoriť stránku ďalšej životnej etapy vašich našich detí, ktoré krok za krokom opúšťajú
svoj bezstarostný svet hier. Prichádza čas, kedy odložia svoje hračky a
budú sa prispôsobovať dôležitejším každodenným povinnostiam. Boli
odpútané z náručia svojich rodičov do celkom cudzieho prostredia.
Všetky pani učiteľky sa snažili, aby prostredie v našej materskej škole
bolo vytvorené srdcom, dušou a deťom pripomínalo rodinné prostredie. Preto pani učiteľky neraz nahrádzali deťom matky, ich ruky prechádzali po líčkach detí a utierali im slzy. Tieto slzičky vyschli s pribúdajúcimi dňami, keď zistili, ako je im v materskej škole dobre, kde si
našli kamarátov, zžili sa s prostredím. Ani sme sa nenazdali a z našich
drobcov vyrástli krásne veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do
základnej školy. Školský rok ubehol ako voda a čoskoro sa zatvoria
brány materskej školy pre našich predškolákov. Dňa 24. júna 2021 sa
v našej ,,škôlke“ konala rozlúčka s predškolákmi. Pri tejto príležitosti
si deti pripravili zaujímavý program a budúci prváci dostali od svojich
mladších kamarátov pekné darčeky, ktoré využijú aj v škole. Naši veľkí predškoláci sa nakoniec poďakovali a rozlúčili piesňou:
„Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí. Preč sú chvíle, keď sme
všetci poobede spali. Nesmiete sa na nás hnevať, nás už čaká škola,
utekajme, veď nás leto volá.“ Slávnostná rozlúčka bola na obecnom
úrade, kde nás privítala pani starostka a po ukončení sa pani učiteľky a
všetci budúci školáci podpísali do pamätnej knihy otlačkom pečiatky
alebo menom.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE * Posledný piatok v tomto školskom roku
sme ukončili krásnym divadelným predstavením na školskom dvore pod názvom
Mamka, ocko a ja. Poučné aj zábavné
divadlo sa všetkým páčilo a spríjemnilo
deň. Dovidenia milá škôlka si však povieme s niektorými až tretí júlový týždeň
a veríme, že v septembri nastúpime po
prázdninách a dovolenkách plný elánu,
zážitkov a radosti z toho, že sa opäť vidíme. Prajeme všetkým deťom pekné,
slnečné leto plné zážitkov a úspešný štart
v novom školskom roku.
autor: kolektív MŠ

august 2021
POSTCOVIDOVÉ
KOMPLIKÁCIE
U DETÍ

Polomské noviny
HĽA
ČLOVEK

V súčasnej dobe sa rieši mnoho otázok o infekcii
Covid-19. Ako sa tejto infekcie zbaviť. Rozoberajú sa poznatky možného nepriaznivého vývoja
nákazy. Významné sú aj poznatky o tom, ako
ochorenie ovplyvňuje detskú populáciu a hlavne
postcovidové komplikácie.
Covid-19 ja nákaza charakterizovaná schopnosťou rýchlo
sa šíriť kontaktom a kvapôčkami. Možný je aj fekálno-orálny
prenos, najmä u plienkovaných detí. Príznaky sú ako pri ochorení
dýchacích ciest – suchý kašeľ, dýchavica, bolesti hrdla, bolesti svalov, horúčka, únava, gastrointestinálne problémy. Priebeh
ochorenia môže byť asymptomatický (bez príznakov) až po kritický priebeh, kde dochádza k akútnemu hypoxickému respiračnému zlyhaniu (zlyhanie dýchania) až multiorgánovému zlyhaniu
organizmu.
Príznaky a klinická charakteristika PIMS-TS
Pediatrický multisystémovy inflamačný syndróm vznikajúci v
časovej súvislosti so SARS-Co-V-2 (PIMS-TS) je systémové
zápalové ochorenie podobné Kawasakiho šokovému syndrómu.
Symptómy sa vyskytujú u detí s odstupom asi 2 týždňov po prekonaní SARS-CoV-2, pričom približne 50% prípadoch je najčastejšou komplikáciou myokarditída (zápalové ochorenie srdcového svalu), postihuje deti vo vyššom veku, typickým je tiež náhly
rozvoj obehovej instability so srdcovou nedostatočnosťou až zlyhanie organizmu.

Príznaky PIMS-TS

* vek viac ako 5 rokov,
* horúčka, zápal očných spojiviek, zápal slizníc, zápal sliznice
hltana, vyrážka na koži,
* pretrvávajúca neustupujúca horúčka,
* prítomné môžu byt gastrointestinálne príznaky – bolesti brucha,
vracanie,
* zvýšené zápalové parametre,
* postihnutie dvoch alebo viac orgánových systémov,
* vylúčená infekcia,
* RT-PCR test SARS-COV-2 pozitívny alebo aj negatívny,
* myokarditída, arteriálny hypotenzia (zníženie tlaku krvi) s rozvojom šoku, kardiálna nedostatčnosť,
* vývoj koronárnych aneuryziem (chorobné rozšírenie časti tepny), vysoké riziko vzniku trombózy (tvorba krvných zrazenín v
krvnom obehu),
* respiračná symptomatológia je menej častá ako pri Covid-19,
* pacient môže byť potencionálne infekčný,
* vývoj PIMS-TS môže prejsť do závažnej formy s ľavostraným
zlyhaním srdca.
Dieťa s postcovidovým
syndrómom kladie vysoké
nároky na starostlivosť.
Mnoho rodičov bagatelizuje zdravotný stav
dieťaťa s postcovidovým
syndrómom, čo súvisí s
nedostatočnou informovanosťou. Pri pozitívnej
anamnéze v rodine s výskytom vírusu je potrebné

každé jedno dieťa odsledovať. V prípade zhoršenia nejakého príznaku
kontaktovať lekára a
nebrániť sa hospitalizácii
s prísnym monitorovaním. Čím skôr sa začnú
riešiť problémy, tým skôr
sa dostaví pozitívny výsledok, prípadne sa zmierni
priebeh ochorenia.
pripravila Mgr. Dana Červenáková
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Čo možno neviete
alebo
S prianím pokojných dní
bez COVID-19

} CELKOVO JE NÁŠ OKRES k 12. 07. 2021 ZAOČKOVANÝ NA 31 %. Je to veľmi málo.
} NAŠA OBEC k 12. 07. 2021: PRVOU DÁVKOU
35 % A DRUHOU DÁVKOU 33 %.
} Vyžili sme možnosť a požiadali sme aj Mobilnú
očkovaciu jednotku Košického samosprávneho kraja.
Vo dvoch fázach už boli zaočkovaní seniori a náhradníci – 38 osôb.
}Dňa 09. 07. 2021 sa v priestoroch zasadačky riaditeľstva Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. za prítomnosti prednostu OÚRV Mgr.
Jaroslava Šípa, riaditeľa NsP sv. Barbory Rožňava MUDr. Dušana Suchého
a riaditeľa RÚVZ Rožňava Mgr. Jozefa Vargu konalo pracovné stretnutie
týkajúce sa súčasnej pandemickej situácie, očkovacej stratégie vlády SR a
potreby informovať širokú verejnosť. Stretnutia sa tiež zúčastnili primátori
miest a starostovia obcí okresu Rožňava. Okrem iného na tomto pracovnom
stretnutí sa hovorilo o tom, že spoločenskú imunitu získame len pri zaočkovanosti 90-95 %. Nie je pravdou, ako sa niekde uvádza, že stačí 70-75
%. Ak toto nedosiahneme, tak prídu ďalšie vlny, ďalšie opatrenia – možno
nové, prísnejšie. Máte deti, viete potom, ako to bolo počas dištančného
vyučovania. Ten stratený čas, keď nesedeli žiaci v laviciach školy, im
už nikto nevráti. A hlavne prváčikovia. Ste učitelia – museli ste sa naučiť
vyučovať dištančne a ovládať tak na diaľku niekoľko desiatok žiakov a
študentov. Tiež to nebolo vôbec jednoduché. Máte doma seniorov, ktorí
patria do rizikovej skupiny. Vo vašej rodine máte podnikateľov, ktorí museli
prestať podnikať. Zaočkované osoby môžu ochorieť na Covid-19, ale jeho
priebeh bude miernejší a dá sa zvládnuť aj v pohodlí domova. V rožňavskej
nemocnici v tom období denne na covidovom oddelení zomierali ľudia.
Boli to hrozné štatistiky. Aj 50 denne. Starší, ale aj mladší. Ako sa dusili.
A nevedeli im pomôcť. Tomuto sa dá očkovaním zabrániť. Samozrejme
každý za tým vidí biznis. Ale kde dnes biznis nie je?
} Celoplošné testovanie sa zastavilo. Požiadali sme o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzku mobilného odberového miesta do 31. 08. 2021.
Počas dočasného pozastavenia prevádzky MOM v Gemerskej Polome bude
zastupovať fungujúca MOM pri NsP sv. Barbory v Rožňave.
} Naďalej sa dá registrovať na vakcináciu – osoby staršie ako 16 rokov.
} Vo väčšine obcí v okrese sú to práve skupiny občanov, Rómovia, ktorí sa
nedali zaočkovať, nemajú prístup k registrácii resp. majú málo informácií.
Ak by ste mali vedomosť o tom, že majú záujem, treba im pomôcť pri
registrovaní.
} Ďakujem vám všetkým, milí kolegovia a dobrovoľníci, za doterajšiu spoluprácu a pochopenie pri plnení všetkých opatrení, ktoré sme ako obec
museli zabezpečiť. Či v škole, v škôlke, na pohreboch, na úrade, v hoteli,
v obci pri akciách, pri testovaní a pri očkovaní. A verte mi, nebolo to a stále
to nie je jednoduché. Ešte raz veľké ĎAKUJEM.
S prianím pokojných dní bez COVID-19,
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

DALI STE SA UŽ ZAOČKOVAŤ?

Pokiaľ nie a máte záujem a neviete ako na to,
môžete využiť v pracovných dňoch v čase od 08,00 h. do 14,00 h.
telefónny kontakt: 0905 439 276.
P prihlásia vás priamo na očkovanie
P zodpovedia na vaše otázky ohľadom očkovania.
PRIHLÁSIŤ SA NA OČKOVANIE MÔŽETE AJ NA:
vakcianacia.nczisk.sk/registracia
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Napísala: Ing. Eva Jergová
„Zmena dopravného poriadku“
Presne tak znel predmet vyhlášky, ktorú obvodný notár Veľkej Polomy rozposlal všetkým starostom obcí patriacim do jeho obvodu
18. marca 1939.
„Prosím Vás ráčte dať ihneď
vybubnovať a vyvesiť túto vyhlášku“ uviedol. Ministerstvom
vnútra Bratislava na základe nariadenia vlády Slovenského štátu s oprávnením Stáleho výboru
národného zhromaždenia bývalej
Československej republiky, malo
byť na území zavedené jazdenie
po pravej strane od 1. mája 1939.
Zmenené pomery si vyžiadali
urýchlenie prevedenia dopravného poriadku. Ministerstvo vnútra
v Bratislave nariadilo preto prevedenie opatrenia stáleho výboru
týkajúceho sa jazdy vpravo dňom
18. marca 1939.
Premiestnenie dopravných značiek na pravú stranu bolo povinnosťou okresov. Najdôležitejšie
zmeny týkajúce sa cestovania
boli:
1. Pri doprave na verejných hradských (cestách) používať pravú
stranu cesty v smere jazdy.
2. Predchádzať povoz sa mohlo
len vľavo.
3. Vstupy do vozidiel pre verejnú
dopravu sa museli upraviť tak,
aby umožňovali nástup a výstup
z pravej strany v smere cestovania.
4. Nebolo prípustné, aby pohonič
(kočiš) viedol voz pešo na ľavej
strane povozu, alebo záprahu.
5. „Vodci, ktorí toto nariadenie

neuposlechnu budu dopravnou
stražou pokutovaní.“
Vyhláškou boli všetci zainteresovaní upozornení, že priestupky
nariadenia sa budú trestať štátnymi policajnými úradmi pokutou
do 5.000 korún, alebo väznením
do 14 dní. V prípade nevymožiteľnosti uloženej pokuty sa mal
uložiť náhradný trest na slobode,
podľa miery zavinenia v rozmedzí sadzby trestu na slobode.
V záujme bezpečnosti jazdy na
verejných cestách boli koncom
marca Okresným úradom v Dobšinej všetci notári a četnícke/žandárske stanice v okrese vyzvané,
aby systematicky preskúmali vo
svojich obvodoch, či boli odstránené dopravné značky a iné
znamenia a nápisy upozorňujúce na predpis jazdy vľavo. Ak
by sa také značky nachádzali na
ľavej strane, mali byť hneď premiestnené na pravú stranu. Obce
a mestá boli tiež upozornené, aby
na menej prehľadných zákrutách,
na nebezpečných križovatkách
a podľa potreby aj v ďalšom
priebehu cesty silnými bielymi
čiarami – vápnom provizórne
vyznačili strednú čiaru. Bezpečnostné orgány boli vyzvané, aby
v prvých týždňoch zosilnili bezpečnostnú službu na verejných
hradských cestách, obzvlášť na
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križovatkách.
Uvedená vyhláška mala byť po
dobu desiatich dní denne vybubnovaná a hlavne povozníci
upozorňovaní (aby si aj dobytok
zvykal) na jazdu vpravo.
Prednášky o jazde vpravo na školách mali zabezpečiť starostovia
jednotlivých obcí prostredníc-

tvom správy školy.
Zdroj: MV SR Štátny archív
v Košiciach, pracovisko Archív
Rožňava. Knižničný fond: Slovenský zákonník 1939, Sbírka
zákonů a nařízení 1938, archívny fond: Obvodný notársky
úrad vo Veľkej Polome.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Šô zgräbnúl do tich svojich hnátoch, ta šitko zrontoviel.
Čo chytil do rúk, všetko pokazil.
Vezmi tú gräcu do šmitni, bo je bars rozčajbáná.
Zober tú motyku kováčovi, lebo je veľmi pokrivená.
Skapál mu džäčkôv, keť zmo fujdali na fujdášu.
(džäčkôv – kožený; fujdáš – triedil zrno od pliev)
Dobre mu zúzik nevinšôl, keť zbášiel naklochtienie slížiki v šerpeni.
Dostal strašnú chuť, keď videl uvarené „slížiky“. (slížiky – druh sladkého cestovinového jedla; šerpena – nádoba na jedlo)
Drȁpal sä za abúškom, tušta gegnúl z abloni.
Šplahal sa za jablkom, až spadol.
Sklägál sä do bravúnšiska, ta tak ho bravunce dorȁdili, že vizierál ak
spuchnutí puläk.
(bravúnšisko – mravenisko)
Šmarila na sebä báršonoví läjblík, tajšla na bál a viškierala sä tam
ako priepoludnica.
(läjblík – vyšívaná ženská vesta)			
KJ
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Naše vzácne
lastovičky...
S príchodom tohoročných lastovičiek si spomínam na jeden
smutnejší zážitok, no zároveň
nádherný príbeh. Mohlo to byť
tak asi v roku 2006, keď sme
poobede s manželkou sedeli
pod prístreškom na dvore, keď
tu zrazu niečo buchlo, ako keby
niekto hodil kameň o zem. Vstali
sme a na naše žalostné prekvapenie sme našli pod strechou na
dlažbe spadnuté a rozbité lastovičie hniezdo, z ktorého povypadávali malilinké lastovíčatá.
Pád hniezda však spôsobil, že

ani jedno z vtáčat pád neprežilo.
Tak sme ich uložili do jamy na
záhrade a zasypali. Približne o tri
hodiny sme s prekvapením spozorovali, že pod strechou, tam,
kde bolo pôvodné hniezdo sa
zbehol kŕdeľ lastovičiek, nedalo
sa to narýchlo spočítať. Prichytili
sa na brizolitovú stenu a štebotali, ako keby mali akúsi „poradu“.
Podľa môjho odhadu ich mohlo
byť aspoň tridsať. Keď štebotanie ukončili, rozleteli sa každá
iným smerom. Na druhý deň ráno
sme s prekvapením zistili, že na
mieste, kde sa odtrhlo hniezdo, sa
objavuje jedna polovica nového
hniezda, ktoré kŕdeľ lastovičiek
„vybudoval“ počas večera, alebo
v noci. V „budovaní“ pokračovali aj doobeda a poobede bolo
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hniezdo celé hotové. To by ma
ani vo sne nenapadlo, ale lastovičí pár, ktorý hniezdil v pôvodnom
hniezde „vyliahol“ nové vajíčka,
z ktorých sa ešte do polovice leta
vyliahli ďalšie mláďatká. Rodičia ich kŕmili a oni ešte koncom
toho leta vyleteli z hniezda, aby
potom s rodičmi odleteli tam, kde
lastovičky v jeseni odlietajú. Na
druhý rok prišli zase do svojho
hniezda, aby nám dvor „ozvučili“ svojim štebotom. Posledné
roky však lastovičky akosi poriedli a hniezdo ostávalo pusté.
Pred dvoma rokmi sa odlepilo od
steny rozbilo sa a teraz už skoro
žiadne lastovičky v celom dvore
nevidím. Ktovie aký osud postihol lastovičí pár, ktorý si obľúbil
miesto pod našou strechou.

Osobnosti obce
Gemerská Poloma
Juraj Galajda
časť tretia
Po odrazení útoku bolo zdravotníkom ťažké dostať sa na toto zamínované územie. Padlo tam veľa našich vojakov a bolo veľa ranených, ktorých zdravotníci zberali za ťažkých podmienok. Ranených
nakladali na vozy a prevážali na ošetrenie do Tatranských Matliarov.
Po poskytnutí prvej pomoci ranených rozdeľovali, otca previezli do
Vyšných Hágov. Zobudil sa na posteli v izbe a cítil veľkú bolesť zranenej pravej nohy. Vytiahol ju spod paplóna. Vtedy uvidel prvý raz,
že pravá noha je amputovaná. Z dôvodu gangrény museli časť nohy
pod kolenom amputovať. Teda 14. marca jeho zdravú nohu nahradila
drevená protéza. Jeden malý čriepok granátu poznačil celý jeho ďalší
život. Fantómové bolesti sa ozývali, mal pritom pocit akoby mal celú
nohu a veľmi ho bolí. No skutočnosť sa už nedala zmeniť- bolelo to,
čo nebolo...
Potom otca čakalo viac ako ročné liečenie vo Vyšných Hágoch a
v Bratislave. Jeho mladá susedka z druhej strany potoka - Merka –
dievča, ktoré ho vyprevádzalo ako regrúta do armády, ho spolu s jeho
rodinou chodievala peši navštevovať do Vyšných Hágov. Neprekážal
jej jeho handicap .... skutočnosť, že nemal nohu od kolena. Na základe
rozhodnutia a vojenskej zdravotnej komisie 1. čs. armádneho zboru
v ZSSR, bol Juraj Galajda uznaný za vojnového invalida, čím bolo
jeho bojové nasadenie v boji proti nemeckému nacizmu aj formálne
končené a o 57 dní sa 2. sv. vojna v Európe skončila. Za statočnosť bol
československými štátnymi orgánmi po vojne ocenený mnohými vyznamenaniami, ako priamy účastník bojov o Žitomir a Minsk ako príslušník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, účastník SNP a neskôr ako
príslušník 1. čs. armádneho zboru oslobodzovacích bojov v r. 1945 o
Liptovský Mikuláš. Medzi vyznamenaniami je aj osobné poďakovanie
bývalého ministra obrany a neskôr prezidenta ČSSR armádneho generála Ludvíka Svobodu.
Po vyliečení zo zranenia s trvalými následkami sa vrátil do
rodnej obce a od 17. 3. 1946 pracoval ako zriadenec na ONV
v Rožňave a neskôr ako občiansky zamestnanec na Okresnej
vojenskej správe v Rožňave. Manželstvo uzavrel s jeho Merkou - Máriou Benedikovou. Celý život si boli vzájomnou oporou. V manželstve spolu vychovávali svoju dcéru Valériu.

Aj keď strata časti nohy ovplyvnila jeho ďalší život, postavil sa ku
každej práci a stál všade tam, kde stáli aj iní muži.
Mal veľa krásnych záľub. Pri jeho včielkach trávil každú voľnú chvíľu, bol predsedom Združenia včelárov v Gemerskej Polome. Chodievala som s ním často do prírody, vyhľadávali sme spolu divé stromčeky na medziach, ktoré ma učil štepiť a spolu sme sa
tešili z každého prijatého stromu. Tu v dedine bol tiež predsedom
Zväzu invalidov, vlastnil preukaz hygienika a absolvoval kurzy ruského jazyka. Naučil sa azbuku a ruské bojové pesničky už neprepisoval
foneticky. Mal rád ľudí a svoju rodinu a my sme mu lásku opätovali.
A ešte jedno bolo v jeho živote dôležité - nikdy sa nespustil viery v
Pána Boha. Ďakoval mu, že mu dal šancu prežiť. V starobe, už ako
starý otec, pribral na svoje plecia aj rolu otca mojim dvom synom –
svojim vnukom.
Záver z časopisu Bojovnik č. 21 - citujem: „Pán Juraj Galajda
mal významný podiel na porážke nemeckých nacistických vojsk a ich
prisluhovačov na Slovensku. Bol jedným zo statočných synov nášho
národa, ktorému vďačíme za navrátenú slobodu. Zomrel v Rožňave v
nemocnici dňa 7. okt. v r. 2004. Otec môj ďakujem Ti, že si bol mojim
otcom. ,,Česť Tvojej pamiatke.“
Valéria Mikolajová, dcéra
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Uplynuli štyri roky od posledného volebného Valného
zhromaždenia MO MS, čo sa
členovia MO zišli opäť v sále pri
obecnom úrade, aby zhodnotili
svoje aktivity za uplynulé obdobie. Hneď na začiatku sa rozozvučali tóny slovenskej hymny
v podaní detí Materskej školy,
a tým sa otvorilo Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice
slovenskej.
Prítomných hostí Mgr. Lilian
Bronďošovú, starostku obce,
Ing. Zlaticu Halkovú, riaditeľku
Domu Matice v Rožňave, Tatianu
Tomkovú, kultúrno osvetovú pracovníčku Domu Matice v Rožňave, ako aj všetkých prítomných
privítala Mária Antalová, predsedníčka MO MS v Gemerskej
Polome.
V pracovnej časti predsedníčka MS oboznámila prítomných
s programom a vo svojej správe
o činnosti podrobne zhodnotila
činnosť a aktivity za štvorročné
obdobie. Poďakovala aj všetkým tým, ktorí našli za tie roky

pre činnosť pochopenie a podľa
svojich možností vytvárali podmienky pre jej existenciu. Slová
vďaky, priateľské a povzbudivé
odzneli z úst pani starostky Mgr.
Lilian Bronďošovej a pani riaditeľky Domu matice v Rožňave
Ing. Zlatice Halkovej. V správe
pokladníčky a kontrolóra MO
bolo vyhodnotené hospodárenie
MO s konštatovaním, že sa nenašlo pochybenie v hospodárení
MO. Nasledovala samotná voľba
členov Miestneho odboru. Navrhnutí členovia: Mária Antalová,
Božena Antalová, Emília Fafráková, Mária Liptáková, Zuzana
Koltášová, Vladimíra Spišiaková, Bc. Eva Žúdelová a Radoslav
Švec boli jednohlasne zvolení.
Za predsedu MO MS bola znova
zvolená Mária Antalová, dlhoročná členka MO MS. V diskusii
vystúpila Ing. Zlatica Halková,
ktorá prítomných pozvala na
Vatru zvrchovanosti do Nižnej
Slanej.
Ďakovným listom predsedu
Matice Slovenskej JUDr. Ma-

Miestneho odboru Matice slovenskej
v Gemerskej Polome
riána Gešpera pri životných jubileách a za aktívny prístup pri
napĺňaní poslania Matice boli
ocenení traja členovia MO: Mgr.
Oľga Štrbová, p. Júlia Zatrochová a p. Ondrej Greško, ktorý
im odovzdala riaditeľka Domu
matice v Rožňave Ing. Zlatica
Halková. V spoločenskej časti, v ktorej ZPOZ v našej obci
poďakoval pani učiteľke Mgr.
Oľge Štrbovej pri jej životnom

jubileu, prišli prítomných potešiť členovia detskej folklórnej
skupiny „Bambuchy“ nádhernou
scénkou o živote a práci nášho
slávneho rodáka Petra Kellnera
Hostinského.
Rokovanie bolo ukončené
spoločným spevom „Kto za pravdu horí“ a posedením pri kávičke.
Mária Antalová,
predsedníčka MO MS
Gemerská Poloma
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ZATROCHOVEJ
Ako dáždik jarný ticho
kráča život opodiaľ.
Do vlasov už sivú vdýchol,
vráskami tvár rozoral.
Naša jubilantka,
matičiarka Julka
Pri jej mene si vybavíme človeka,
bytostne spojeného s kultúrou,
prírodou. Patrila medzi priekopníkov keď v roku 2015 členky
nášho miestneho odboru začali
na jar organizovať túry zdravia
do blízkeho okolia chotárov Gemerskej Polomy, vyčistenie už
zanesených studničiek. Spolu
s vtedajšou predsedníčkou MO
MS sa pričinila o to, že sa každý pondelok v sále pri obecnom
úrade organizovali hodiny muzikoterapie. Pani Júlia Zatrochová je členkou nášho MO MS
a človekom, ktorý naše aktivity
spríjemňuje dojemnou recitáciou.
Rada číta. Je stálou návštevníčkou obecnej knižnice, pravidelne sa zúčastňuje na akcii „Noc
s Andersenom“. Je dlhoročnou
členkou nášho evanjelického
spevokolu, ktorý je nedeliteľnou

MÁRIA ANTALOVÁ,

predsedníčka MO MS Gemerská Poloma
jubilujúcim členom

súčasťou nielen našich matičných
akcií, ale aj akcií v rámci okresu.
V roku 2017 založila ženskú spevácku skupiny „Polomky“, ktoré
tiež nechýbali na žiadnej matičnej akcii. Zvlášť nezabudnuteľná
je scénka „Babky v akcii“, ktorú
nahrala so skupinou matičiarok
v našom polomskom nárečí. Julka bola nielen autorkou, scenáristkou a dokonca urobila aj úpravu piesní. Scénka zožala úspech
nielen na rôznych kultúrnych
akciách, na Dňoch obce a aj na
celoslovenskej súťaži „Kremnická barlička“.
PRI PRÍLEŽITOSTI TVOJHO
ŽIVOTNÉHO JUBILEA
TI
JULKA ĎAKUJEM ZA AKTIVITY, KTORÉ SI VYKONALA
V PROSPECH MIESTNEHO
ODBORU, PRAJEM DO ĎAĽŠÍCH ROKOV HLAVNE VEĽA
ZDRAVIA,
POROZUMENIA
A LÁSKY V KRUHU TVOJICH
NAJBLIŽŠÍCH.

OĽGE ŠTRBOVEJ
Buď v ňom so všetkými, ktorých máš rada – šťastná!
Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia nám – nite strieborné.
Pochopíme mlčky: už sa prehol deň ...
Čas je čas a s časom nie sú špásy.
Čas nezastane ani v pľušti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač.
Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé,
ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.
Vážená pani Oľga Štrbová, v mene MO MS Ti ďakujem za dlhé roky
pôsobenia v miestnom odbore. Za tvoje aktivity, ktoré vyvíjaš v prospech odboru a k Tvojmu krásnemu životnému jubileu Ti prajem
hlavne veľa zdravia, lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.

ONDREJOVI GREŠKOVI
Ondrej Ty si nám po celé
roky svojim fotoaparátom
zvečňoval tieto naše akcie,
a preto ti zato veľmi pekne
ďakujem a k Tvojmu životnému jubileu prajem hlavne veľa zdravia, lásky a porozumenia v kruhu svojich
najbližších. Nech oko
Tvoje i naďalej je v pozore
a ruka nech má presné zameranie, veď všetci sa stále
hľadáme, či tam dobre vyzeráme. ĎAKUJEM.
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Jar, leto jeseň, zima veľakrát pominú a za ten čas sa v človeku
starosti, ale i radosti zahalia a my si povieme, že život je krásny,
ale i ťažký zároveň. A predsa sa tešíme na každý nový deň. Minú
sa roky a zrazu sa obzeráme späť. Hľadáme dni detstva, mladosti
a nemôžeme si spomenúť čo bolo včera. Pritom stačí otvoriť naše
Polomské noviny a tu i tam si spomenieme. Aha - tu som prispela
a článok napísala. Tu som fotkou poslúžil. Aj do tohto vydania,
a znova a znova. Aj rozprávku som čítala, báseň predniesla, aj divadlo zahrala. Nezabudol som, že je akcia a ja plánujem všetko
fotografiou zdokumentovať. Dnes bude slávnosť veľká, deti a
harmoniku nachystám. Dnes máte právo oddýchnuť si. Vychutnať
si vôňu života po svojom. Veď mnohokrát ste obetovali seba, rodinu, voľný deň a za to VÁM patrí veľké ĎAKUJEME. Aj za múdre
rady a nezištnú pomoc, či slovo útechy a povzbudenie. Vždy ste
ponúkli pomocnú ruku a nenechali ste nás v neistote – nezaháľali
ste a prišli ste so skvelým nápadom. To všetko ste urobili pre nás.
My čitatelia obecnej knižnice a redakčná rada obecných novín
VÁM vo sviatok VÁŠ želáme veľa zdravia, radosti a nech VAŠE
kroky nezabudnú nájsť si cestu k nám, lebo VÁS stále radi vidíme
a tešíme sa z VAŠEJ prítomnosti. Nech zostanete aj naďalej takí,
akých VÁS poznáme, vždy s úsmevom na tvári, mysľou plnou
dobrých nápadov a s prívetivým a vľúdnym slovom. Len pre tetu
Julku Zatrochovú, uja Ondreja Grešku a Mgr. Rudolfa Hanuštiaka.
pokračovanie zo strany 9
v e d o m i e návrh na schválenie
odmeny pre hlavného kontrolóra
obce Ing. Miloslava Brezňana.
II. s c h v a ľ u j e 1. odmenu
hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma vo výške 4,25 %
mesačne za štvrtý štvrťrok roku
2020 vo výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.
2. odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma vo
výške 5,125 % mesačne za prvý
štvrťrok roku 2021 vo výplatnom
termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.

U z n e s e n i e č. 502/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2017o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce I.
p r e r o k o v a l o žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti
Gemerská Poloma o poskytnutie dotácie. II. s c h v a ľ u j e
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti
Gemerská Poloma dotáciu vo finančnom náklade 100,00 EUR
(slovom: jednosto EUR) za účelom inštalácie pamätnej tabule.
-r-

SÚŤAŽE ZA ODMENU
z čísla 1/2021/apríl

Šťastnú ruku mala najstaršia občianka našej obce pani Mária Ferenčíková, ktorú sme poprosili o žrebovanie. Neváhala a šťastie zobrala do
svojich rúk. Cenu odovzdala pani starostka Mgr. Lillian Bronďošová.
Výhercom je PAVOL GALAJDA za správnu odpoveď v krížovke.
Srdečne blahoželáme!
Krížovka
Krížovka ukrývala názvy prieloh v našom chotári. Chotár našinci poznajú a tí, ktorí nie sú tunajší, správne dosadzovali do krížovky a svoju
správnu odpoveď nám zaslali.
Správne riešenie: Kosovská, Medzi dolinkami, Šofranková. Správnych riešení bolo 13 z 13 došlých.
Š a ch
Úloha bola obtiažnejšia a mala 3 riešenia, preto sme pridali sprievodný text, ale i napriek tomu nebola ani jedna v celosti správna. Dvom
riešiteľom sa podarili dve z troch správnych riešení. Snáď to nevzdajú
a aj novú úlohu budú riešiť.
Správne riešenie: 1. A: 1. De6+ Kg6, 2. Dxg4#; B: 1. De6+ Kxe6, 2.
Sc8#; C: 1. De6+ Sxe6, 2. Sd3#. Správnych riešení bolo 0 z 3 došlých.
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Poďakovanie
Vážení matičiari, milí priatelia.
Dovoľte mi poďakovať Vám za blahoželania k mojim nedávnym
narodeninám. Vaše mnohé pozdravy boli pre mňa cťou. Každému
z Vás úprimne ďakujem. Vaším vyjadrením ste mi v týchto dňoch
pripomenuli najaktívnejšiu časť môjho života. Bolo to obdobie mojej mladosti, ale aj zrelého veku. Vám všetkým – matičiarom, priateľom, speváčkam, spevákom, hudobníkom, obdivovateľom hudobného umenia, priateľom zblízka či zďaleka, srdečne ďakujem. Hudba
a spev boli a zostávajú súčasťou môjho života. Ak sa mi podarilo
osloviť niektorých z Vás mojou hudobnou činnosťou aj k hlbšiemu
chápaniu a prežívaniu krásy i emocionálnej sily piesní, hudby a tancov, splnil som ako učiteľ veľkú časť svojho ľudského poslania.
S úctou Mgr. Rudolf Hanuštiak
OBEC GEMERSKÁ POLOMA
Obecný úrad v Gemerskej Polome, Námestie SNP 211, 049 22
Gemerská Poloma
V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
V Y H LA S U J E
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ľky Materskej školy Gemerská Poloma, Ulica 9.mája 511, 049 22 Gemerská
Poloma s predpokladaným nástupom od 01. 09. 2021.
POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY
A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a) získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods.1, § 10 ods.1,
§11 ods.1 d/zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zákonov, b) najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v súlade s
§ 39 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov,
B. Iné kritéria a požiadavky: a) bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zákonov, b) zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods.1. a
2. zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zákonov, c) ovládanie štátneho jazyka podľa § 17
ods. 1. a 2. zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zákonov, d) znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie.
C. Zoznam požadovaných dokladov: a) písomná prihláška
do výberového konania, b) štrukturovaný životopis, c) potvrdenie o pedagogickej činnosti, d) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, e) písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy, f) odpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace, g) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, h) písomný súhlas so spracovaným osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú
pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 26. 08. 2021. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Dátum a miesto podania prihlášky: Prihlášky do
výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej nápisom: ,,NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA
MŠ“ do 18. 08. 2021 do 12,00 hod na adresu: Obecný úrad v Gemerskej Polome, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma.
V Gemerskej Polome, 22. 07. 2021
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
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PhDr. Ján Kováč

Dňa 29. mája 2021 v rožňavskej nemocnici prehral svoj posledný zápas zakladateľ oddielu, bývalý vynikajúci hráč, funkcionár a predseda
Východoslovenského stolnotenisového zväzu, čestný člen Slovenského stolnotenisového zväzu, rozhodca, otec a manžel PhDr. Ján Kováč,
st. Milovníci stolného tenisu v Gemerskej Polome na neho spomínajú
ako na dlhoročného hlavného rozhodcu TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE, ktorým bol od roku 1999 ako držiteľ najvyššej rozhodcovskej licencie. Ďakujeme.
ODPOČÍVAJTE V POKOJI!

Nový predseda Slovenského stolnotenisového zväzu
Ing. Anton Hamran

Dňa 18. 06. 2021 sa po riadnych voľbách stal novým predsedom Slovenského stolnotenisového zväzu čestný občan našej obce Ing. Anton
Hamran. V doterajšej funkcii nahradil po 38 rokoch PhDr. Zdenka Kríža, pričom doposiaľ vykonával funkciu generálneho sekretára zväzu.
Pán Hamran na Gemerskú Polomu
nikdy nezanevrel. Gemerskú Polomu má veľmi rád, pričom nás
pravidelne niekoľkokrát do roka
spolu s p. manželkou, prípadne
celou rodinou osobne navštevuje.
Sme veľmi hrdí, že nielen v jeho
bohatom a náročnom programe si
vždy nájde na nás čas, ale tiež, že
vo svojom srdci nosí kúsok patriaci našej krásnej obci. Srdečne
blahoželáme a prajeme do ďalšieho životného, či stolnotenisového
boja mnoho ďalších úspechov!

32. ročník turistického výstupu na Košariská
V sobotu, 26. 6. 2021, zorganizovala naša obec už tradičný turistický výstup do lokality Košariská. Hoci počasie počas celého
týždňa bolo nepríjemne horúce a po štvrtkovom tornáde za riekou Moravou sme s obavami očakávali ohlasované búrky, výsledok bol milo
prekvapujúci. Raňajšia prietrž mračien tesne pred ohláseným odchodom sa síce pravdepodobne podpísala pod historicky najnižšiu účasť,
ale tí, ktorí sa odradiť nedali, boli odmenení pre turistiku priam ideálnymi poveternostnými podmienkami. Lejak ustal príchodom autobusu
na stanovište štartu a po celý zvyšok dňa prevládalo píjemné počasie.
K turistickej chate sa skupinka vekovo i kondične rozmanitých ľudí dostala nenáročným tempom tesne pred jedenástou. Cestou nás dobiehali (i predbiehali) takí, ktorí si výstup zorganizovali vo
vlastnej réžii, bez využitia zabezpečenej autobusovej prepravy. Pri
cieli výstupu, chate Košariská, nás už čakal rozvoniavajúci guláš a
osviežujúce čapované nápoje, ktoré pripravili i zabezpečili jednak pracovníci obecného úradu na čele s pani starostkou, jednak dobrovoľníci
z radov občanov. Keďže predpokladaná účasť sa nenaplnila, bonusom
bol dostatok miesta na sedenie pri vopred pripravených stoloch pre
pohodlnú konzumáciu skutočne výborného guláša. Po občerstvení a
krátkom oddychu sme sa každý podľa vlasného uváženia pozapájali
do pripravených hier a súťaží. Hod granátom sa tešil najväčšiemu záujmu súťažiacich i divákov. Vyvrcholením dňa bolo losovanie tomboly.
Ocitlo sa v nej 50 rôznych cien, za ktoré sponzorom ešte raz úprimne
ďakujeme. Potom sa už účastníci výstupu opäť nenáhlivým, cca hodinovým pochodom pobrali smerom k pristavenému autobusu.
Chcem touto cestou poďakovať tým, ktorí sa podieľali na
príprave i realizácii tohto tradičného podujatia a už teraz pozývam
všetkých pohybuchtivých na jeho 33. ročník. Verím, že na budúci rok
sa návštevnosť výstupu opäť vyšplhá na svoju obvyklú priemernú
hodnotu.
Ľubica Šmelková, poslankyňa obecného zastupiteľstva
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➞ výherná cena 20,00 EUR
➞ obálku je potrebné označiť slovom ŠACH alebo KRÍŽOVKA a doručiť na obecný úrad alebo do obecnej knižnice
➞ je možné zaslať odpovede aj na e-mailovu adresu: knižnica@gemerskapoloma.sk a obec@gemerskapoloma.sk
➞ je možné zavolať odpovede telefonicky každú stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod. na telefónne číslo: 0911
535 280 (obecná knižnica)
➞ termín uzávierky je 08. 09. 2021 vrátane
pomôcky:
AALEN

ihličnatý
strom

3.

film s Elánom

predložka so
4. a 6. pádom

mesto v
Indonézii

britská
hudobná
skupina
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ANI MA
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predložka

veža v čínskej
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meno Oliny

rímskych 501

slávnostné
večerné
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veľký, po
anglicky

britská
automobilka

nie úzko
nem. mesto
starší typ
autobusov

existoval
otec Odysea
Samsonova
milenka

najvyšší vrch
Kaukazu
značka tal. áut

značka
elektrického
prúdu

písmeno A
(hovor.)

sval v hrudi
kráčala

skr. nigérijskej
spravodajskej
agentúry
skr.
implementačná
agentúra

sklo, po
nemecky
dal obal

2.

decibel (zn.)

dvojhláska
citoslovce
tíšenia

zn. izraelského
piva
zlato (zn.)

mäkká
spoluháska
golfový klub
(skr.)

trvalé trávne
porasty (skr.)
jednotka sily

prvý človek

krvná skupina
krátka dľžka

vadi v Keni

etán, po česky

v, vo (lek.)
nem. ozn.
metra

megalitická
stavba

slov. hudobník,
spevák (Laco,
*1952)

duša, po
latinsky

nemecký
teológ

1.

značka
voltampéra

označenie
odevov
kade

značka
bicyklov
situácia

planétka

meno Mozarta
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striebro zn.
emócia
diagnóza

zničujúci úder
pomôcky:
DIMA

Šachová úloha: "Nápoveda: prvý ťah je dámou. Pre správnu odpoveď je potrebné vyriešiť všetky 2 varianty." Krížovka ukrýva meno.

želez. správa
husľová struna
talianska rieka
čes. republiky
slovesný zápor

MPZ Rakúska

ľavá ruka
(skr.)
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