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23. 9. 2022, piatok –
zasadnutie obecného
zastupiteľstva
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce previedla slávnostné
otvorenie Domu tradícií v Gemerskej Polome, vyjadrila poďakovanie dôchodcom v obci
za realizáciu tohoto projektu.
Ján Šafár pozdravil prítomných
spevom a hrou na heligónke a
predsedníčka miestneho Klubu
dôchodcov Eva Klobušníková slávnostne prestrihla pásku.
V slávnostnom príhovore starostka obce hovorila o počiatkoch
existencie obce; slávnych rodákoch; zlučovaní obcí po súčasnosť obce; významných medzníkoch života v obci; realizovaných
projektoch ako i prebiehajúcich
projektoch; kultúrnom, spoločenskom, športovom, školskom
živote v obci; úspechoch folkloristov v obci. Vyzdvihla úspechy
všetkých pracujúcich organizácií
a ustanovizní v obci, pripomenula mimoriadne situácie, ktoré
zasiahli život a obyvateľov obce.
Vyslovila poďakovanie každému
menovanému i nemenovanému,
všetkým pričineným o akýkoľvek
úspech a prosperitu obce. Slávnostne odovzdala ďakovné listy
jednotlivcom i kolektívom.
dc.
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24. 9. 2022, sobota – celovečerný program
Predstavenie pri 25. výročí vzniku Doliny
OČAMI DIVÁKA Som nesmierne rada, že som sa v sobotu
mohla zúčastniť takého veľkolepého predstavenia, aký predviedla naša FS Dolina. Bol to trojhodinový program naplnený
emóciami, smutnými ale aj veselými príbehmi zo života našej
spoločnosti, ale aj fungovania FS. Určite tomu predchádzalo
veľa mravenčej práce zo strany vedúceho skupiny pána Vnenčáka. Zároveň týmto krásnym programom oslávila skupina
25. výročie jej vzniku. 25 rokov je pomerne dlhá doba v živote človeka, nie to ešte účinkovanie v kolektíve. Doba, počas ktorej ich stálo nemálo síl pri nácvikoch, driny pri
vystúpeniach, odriekania si zo svojho osobného voľna. Vďaka
patrí hlavne Jánovi a Zuzane Puškášovcom, ktorí boli a ešte
stále sú hybnou silou tejto skupiny. Dobrou inšpiráciou bola
mama Janka Puškáša pani Mária, ktorú folkloristi familiárne volali macstará. Výber, šitie a prípravu krojov si najprv
robili samy a v súčasnosti im ich šije a reparuje pani Helena
Liptáková. Náš MO MS sa môže pýšiť tým, že sú naším kolektívnym členom a nie raz nám spríjemňovali aktivity, ktoré náš
MO organizoval. Nie je jednoduché viesť, vymýšľať choreografiu, popritom účinkovať a zvládnuť organizačne všetko to,
čo k tomu patrí. Veľa sily pri tejto záslužnej činnosti prajem
Janke a Vladimírovi Vnemčákovcom, ktorí v súčasnosti vedú
túto skupinu a veľmi veľkou mierou sa podieľajú na jej rozvoji.
Dôkazom toho bolo aj krásne vystúpenie hodné profesionálneho súboru. Za toto všetko vám patrí vďaka a úcta. Uznanie
patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa už 25 rokov podieľajú na
tom, aby nezanikli folklórne tradície v našej Polome. No pevne
verím, že v DFS Bambuchy a v ľudovej hudbe Mrzukanti rastú
ich pokračovatelia. Na záver, by som vám, mladým, starším,
ale aj najstarším popriala hlavne veľa zdravia, lebo ako všetci
vieme, bez toho to nejde. Ďakujeme, že ste boli, ste a dúfam
ešte dlho budete. A ešte nakoniec - chcem vyjadriť želanie,
aby vám to dlho hralo, spievalo a tancovalo.
Mária Antalová, predsedníčka MO MS

25. 9. 2022, nedeľa ekumenické bohoslužby
V dňoch 23. až 25. septembra prebiehali akcie pri príležitosti 740 rokov o
písomnej zmienke o obci. Ukončenie
týchto slávnostných dní sa uskutočnilo
Ekumenickou bohoslužbou v rímskokatolíckom kostole. Zúčastnili sa jej aj
veriaci v krojoch, ktorí tým pripomenuli
dlhoročnú folklórnu tradíciu v našej obci.
Hneď v úvode vystúpili členky evanjelického spevokolu, ktoré pod vedením
pani farárky Janky Kendžúrovej zaspievali nádhernú pieseň „Dnes prichádzame k tebe Pane“. Pokračovaním bola
omša katolíckych veriacich, pri ktorej sa
striedali obidvaja páni farári. Nakoniec
spestrili tieto bohoslužby deti z detskej
besiedky pri evanjelickej cirkvi. No, a to
bola dôstojná bodka za týmito slávnostnými dňami.
Mária Antalová
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Nech si vás láska objíma
po všetky roky spolu.
Nech život vám nehu dá
a vloží šťastie do rúk.
Buďte si stĺpmi, oporou v nečase, ak sa zjaví.
Buďme si lávkou nad vodou
úprimným milovaním.
Slovo je náplasť na ranu
nech lieči v chladných dňoch
a láske vložte do daru vzájomnú úctu dvoch.
Leťte si v páre po svete,
ceňte si všetko prežité.
Toľko chápania nájdete koľko si odpustíte.
Nech si vás láska objíma po všetky roky spolu.
Nech život obom nehu dá a vloží šťastie do rúk.

Polomské noviny
Dňa 15. septembra 2022
uzavreli manželstvo
♥
Bc. Matej Ciberaj a Miroslava Celušňáková
♥
Dňa 17. septembra 2022
uzavreli manželstvo
♥
Mgr. Lucia Mitríková a Patrik Végh

Spoločenská kronika k 30. 09. 2022

V našej obci sa narodili 2 deti.
Vítame ťa medzi nami človiečik náš malý!

Slávnostne uzavrelo manželstvo 9 párov.
Novomanželom prajeme
veľa rokov manželského života
v dobrom zdraví a vzájomnom porozumení.

Životné jubileá.
95 rokov oslávil 1 jubilant
90 rokov oslávil 1 jubilant
85 rokov oslávili 2 jubilanti
80 rokov oslávili 4 jubilanti
75 rokov oslávil 1 jubilant
70 rokov oslávil 1 jubilant
Blahoželáme a prajeme ešte veľa slnečných dní
a z úprimného srdca len to najlepšie – nech je to zdravie.

Navždy nás opustilo 6 občanov našej obce.
V hlbokej úcte v mene celej obce
vzdávame úctu našim drahým zosnulým.

Dobrá správa
pre členov PPZ

Vážení členovia Podporného pohrebného združenia, vážení čitatelia Polomských novín,
oznamujem vám, že na základe
uznesenia, zo dňa 24.9.2022 predsedníctvo PPZ ústredie Betliar,
rozhodlo o výške pohrebnej podpory na rok 2023 v sume 500,00
EUR a nezmenené ročné členské
23,00 EUR. Po dôkladnom prepočítaní najstarších členov združenia, ani jeden člen nezaplatil
viac ako je suma doterajšej pohrebnej podpory. Členské sa platilo v korunách a v eurách, preto aj
pohrebná podpora bola adekvátne
prispôsobená situácií, kedy bolo
viac úmrtí našich členov PPZ,
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ako v predchádzajúcich rokoch.
Dnes máme veľmi zlú finančnú
situáciu, náklady na bývanie a
stravu sú podstatne vyššie, ako
pred 2-3 rokmi. Preto pri úmrtí
určite pokryje časť výdavkov aj
pohrebná podpora 500,00 EUR.
Vážení členovia a čitatelia novín,
prajem vám v mene predsedníctva PPZ odbočka 2 Gemerská
Poloma pevné zdravie, pokoj a
pohodu v kruhu najbližších.
Janka Ciberajová, pokladníčka
poverená viesť matriku

Milí novomanželia,
dovoľte
poblahoželať Vám
k uzavretiu manželstva.
Prajeme Vám
na spoločnej ceste
životom šťastie a nech
sprevádza
Vaše kroky všade
a vždy a pamätajte, že
najšťastnejší človek je
ten, ktorý miluje
a je milovaný.

Nikdy nezabudneme
Dňa 29. augusta 2022 o 12:00 hodine si občania našej obce a vzácni
hostia z rožňavskej organizácie SZPB pán Milan Malček a pani Mária
Žolnová pripomenuli 78. výročie Slovenského národného povstania.
Pri pamätníku na Námestí SNP, na Kurtákovej a na Flôse - miestne havárie lietadla s príslušníkmi 2. československej paradesantnej brigády,
boli zúčastnenými položené vence. Na pamätných miestach, starostka
obce pani Mgr. Lillian Bronďošová, pripomenula prítomným občanom
historické udalosti spojené s bojom proti fašizmu. Členovia miestnej
ZO SZPB spestrili program osláv aj povstaleckými piesňami a básňami z obdobia SNP. Zapálením VATRY SNP na lúke za futbalovým
ihriskom sme večer v tento slávnostný deň zavŕšili oslavy 78. výročia
Slovenského národného povstania. Nikdy nezabudneme.
Text: Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
Foto: Milan Malček, Lillian Bronďošová
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100 ROKOV ŽIVOTA
pani Zuzana Fabínyová
Prešli roky...
Že prešli? Utekali cvalom!
Čakám na úroky v kolobehu stálom,
ešte stále mladá, s túžbou i nádejou,
že sa pohnú ľady a v tichej zátoni
vyliečim si rany,
čo život nechtiac dáva.
Už chápem, aká márna je jeho sláva.
Vyrovnaná v duši,
skúsená a mocná stojím
na úrovni ako hôrna sosna.

Sú chvíle v živote, keď zrazu nevieme čo povedať, nevieme nájsť
vhodné slová, ale v srdci cítime prameň nekonečného citu. Tak tomu
bolo aj pri spoločnom stretnutí s našou rodáčkou pani Zuzanou Fabínyovou, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea 100 rokov života.
Privítala nás pekne upravená, s rozvážnou mysľou a očakávaným pohľadom. Bohaté životné skúsenosti, múdrosť, život naplnený prácou
a zodpovednosťou šli ruka v ruke s osobným životom. Slávnostným
slovom sa prihovorila naša pani starostka, Mgr. Lillian Bronďošová,
ktorá odovzdala slová vďaky a uznania. Aby spomienka na tento deň
bola dlhá a vždy pripomenula, že Polomci nezabúdajú na svojich rodákov, obdarovala našu oslávenkyňu krojovanou bábikou, ktorá bola
odetá do polomského kroja. To bolo radosti... Pani starostka našej
jubilantke priniesla aj bohatstvo písaného slova v podobe knihy polomského nárečia a niečo z diania našej obce, o ktorom sa dočíta v našich Polomských novinách. Kytica síce neniesla farby jej obľúbené
– oranžovú a zelenú, ale tak ako život našej oslávenkyne je bohatý
na životné skúseností i táto bola bohatá a ladená farbami jesene. Pri
našom spoločnom rozprávaní sme zistili, že veľmi rada číta a hneď aj
začala čítať zo slovníka (Slovník nárečových lov, výrazov, krátkych
próz, básní a spomienok) a okomentovala ho slovami: „To je dobré.“
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Druhú knihu o našom slávnom rodákovi tiež otvorila (Život a dielo
Petra Madáča z Gemerskej Polomy) a s neskrývanou radosťou prelistovala. Na naše počudovanie nepotrebovala okuliare. Pri otázke, čo pre
ňu znamená Gemerská Poloma, jednoducho odpovedala: „Tam som
sa narodila, tam som sa sobášila, tam mám rodiny kopu.“ Pri slovách
Gemerská Poloma a kvetinárstvo pani Edity Bodnárovej a jej dcéry
sa radostne rozhovorila a nešetrila slovami chvály. Niekedy má zo
strany zariadenia, v ktorom momentálne prebýva, zabezpečený odvoz do Gemerskej Polomy, pričom sa zastaví v kvetinárstve, a potom
ide na miestny cintorín. Tiež sa ale môže spoľahnúť, že ak zavolá do
kvetinárstva v našej obci a povie čo potrebuje, neskutočne ústretové
kvetinárky všetko zabezpečia podľa jej priania. Pri našom odchode
zneli slová – nechoďte ešte. Nuž dostalo sa nám veľkej cti osobne pozdraviť a vysloviť poďakovanie žene, ktorá naplnila svoj život prácou
a starostlivosťou o druhých a ktorá vždy vo svojom konaní prejavila
úctu k človeku. Verím, že sa naša oslávenkyňa medzi nami cítila dobre
a že jej ostanú na túto slávnostnú chvíľu len pekné spomienky. Vážená pani Zuzana Fabínyová - Vášmu životnému dielu vzdávame česť
a vyslovujeme Vám zaň úprimnú vďaku. Nech sú Vaše dni plné radosti
a smiechu a požehnané dobrým zdravím. Ďakujeme, že ste neodmietli
naše pozvanie a podelili ste sa s nami o Vaše spomienky.
Text: Dana Červenáková
Foto: Simona Čečková, Dana Červenáková

Rádio Regina v našej obci

V stredu 17. augusta 2022 sa uskutočnilo nahrávanie a vysielanie priameho prenosu Rádia Regina Východ. Pani redaktorka Iveta Vaculová
zavítala do našej obce a spolu s technikmi – zvukármi pripravili rozhlasové štúdio priamo na tribúne v parku pri základnej škole. Rádio Regina Východ počas letných mesiacov vysiela sériu priamych prenosov
v nárečí z piatich východoslovenských regiónov. V rámci tohto cyklu
s názvom Prišli sme k vám sa na Gemeri predstavila aj naša obec Gemerská Poloma. Celý priamy prenos znel v nárečí polomskom a pani
redaktorka pekne hutorela v zemplínskom nárečí. Na priamy prenos
sa prišli pozrieť aj obyvatelia našej obce. A kto všetko rozprávél po
polomsky? Pani Zuzana Kalinová porozprávala zaujímavé a vtipné
historky zo života, pán Ján Šafár zaspieval a zahral na heligónke, pán
Ján Puškáš porozprával o včelárstve, ženy Zuzka Puškášová a Olinka Zatrochová hovorili o našich tradičných receptoch – polomských
beräcoch a pirohoch. Pani Vierka Ciberajová s Jankou Vnenčákovou opisovali naše polomské kroje. Aj ženský, mužský a aj detský.
Pomedzi hovorené slovo krásne hrali a spievali deti z Ľudovej hudby
Mrzukanti – Eliška a Šimonko Vnenčákovci, Tomáško a Timko
Galajdovci a Peťko Zatroch pod vedením pána riaditeľa Vladimíra
Vnenčáka. Na záver sme skonštatovali, že nie je vôbec jednoduché
hovoriť v nárečí. Mladšie generácie už s tým majú problém. Je potrebné naše nárečie uchovávať, učiť deti a vnúčence, aby sa zachovalo
aj pre ďalšie generácie. Veľmi dobrým pomocníkom je Slovník nárečových slov, výrazov, viet, krátkych próz, básní a spomienok, ktorý
vydala obec v roku 2012. Na tomto slovníku spolupracovali vtedajší
starosta pán Ján Chanas, Dana Červenáková, pani Mgr. Zuzana
Hanuštiaková a Ing. Stanislava Červenáková.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

Poďakovanie

Nájdu sa medzi nami takí ľudia, ktorí
nenápadne žijú, tvoria, robia ľuďom radosť. Sú výnimočne skromní a obdarení
veľkým talentom. Medzi takýchto ľudí
bezpochyby patrí aj pán Ján Kristof
starší, umelecký rezbár, Polomec, ktorý
venoval obci sochu Smútiacej ženy. Ďakujeme veľmi pekne, vážený pán Ján
Kristof. Táto nádherná monumentálna
drevená socha zdobí obradnú miestnosť
veľkopolomského domu smútku. Ešte
raz veľké ĎAKUJEME, pán Kristof.
Text a foto:
Mgr. Lillian Bronďošová,
starostka obce
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
STAROSTKA INFORMUJE ALEBO PÁR DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ K REALIZOVANÝM
PROJEKTOM, RESP. INVESTIČNÝM ZÁMEROM
Ako som vám sľúbila v predchádzajúcom čísle Polomských novín, aj teraz je tu priestor odovzdať vám ďalšie informácie o
prebiehajúcich, resp. nových významnejších projektových a investičných zámeroch našej obce.
Začiatok nového školského roka
začal už s zrekonštruovaným
vykurovaním našej materskej
školy. Spôsob vykurovania v rámci vykurovacej prevádzky s dodávateľom stavebných prác – firmou
BRAX – IS, s. r. o., Rožňava stále
nastavujeme s cieľom znižovania
prevádzkových nákladov a znižovania náročnosti na obsluhu počas jednotlivých ročných období.
Súčasne sme si vlastnými silami
v areáli materskej školy pre blížiace sa zimné obdobie postavili
nový príručný prístrešok slúžiaci
ako sklad dreva.
Som veľmi rada, že sa nám začiatkom tohto školského roka
podarilo ukončiť stavebné práce
na ďalšom projekte, ktorého zámerom bolo odstránenie havarijného stavu strechy budovy
1. stupňa našej základnej školy
(susediaca budova materskej školy). Vyučovací proces našich detí
teda nebol rušený prebiehajúcimi
stavebnými prácami na tejto budove, nakoľko sa stihli ukončiť
v dohodnutom harmonograme
s dodávateľom – firmou Juraj Lukáč – DUMYS Rožňava ešte pred
začiatkom školského roka. Obec
na tento investičný zámer získala
prostriedky vo výške 200 000,00
EUR na základe príslušného rozpočtového opatrenia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
SR prostredníctvom podprogramu
0781F – „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských,
základných a stredných školách
a zabezpečenie ich prevádzky“,
pričom sa svojou spoluúčasťou
na projekte na základe výsledku
verejného obstarávania podieľala
iba sumou približne 56,00 EUR.
Podstatou stavebných prác bolo
odstránenie havarijného stavu
rovnej strechy rekonštrukciou
na strechu šikmú. Je nesmiernou
úľavou, že naša snaha prináša
svoje ovocie a po odstránení
havarijných stavov strechy na
budove 2. stupňa a vnútorných

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z Európskej únie. Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu. Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia.

priestorov telocvične je odstránený ďalší citlivý problém našej
školy. Posledným z našich hlavných a veľkých zámerov je získať
prostriedky na komplexnú rekonštrukciu vykurovania všetkých

objektov základnej školy vrátane vykurovacích telies, ktorých
technický stav je naozaj nevyhovujúci a zastaraný. Pevne verím,
že aj v tomto prípade bude naša
snaha ocenená úspechom.

V rámci už implementovaného
projektu „Kompostáreň Gemerská Poloma“ harmonogram
stavebných prác predpokladá ich
ukončenie v priebehu mesiaca
november 2022. O tomto projekte vás budeme podrobne informovať predovšetkým po jeho
ukončení.
Súčasne v priebehu mesiaca
október tohto roku očakávame
dodanie technického zázemia, t.
j. strojného vybavenia v rámci
projektu „Výstavba zberného
dvora Gemerská Poloma“. Stavebné práce na bývalej starej škole bohužiaľ začnú prebiehať až
na jar budúceho roka. Sklz v implementácii projektu spôsobilo
opakovanie a zdĺhavá kontrola
verejných obstarávaní, pričom
kontrolou verejného obstarávania
na dodávateľa stavebných prác
realizovanou zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia nám bolo bez akéhokoľvek
náležitého a zmysluplného odôvodnenia podloženého ktorýmkoľvek ustanovením zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zadefinované
možné (!!!) použitie diskriminačných kritérií, za čo nám uložila
korekciu vo výške 10 % z oprávnených výdavkov na stavebné
práce. S takýmto stanoviskom
riadiaceho orgánu sme sa nestotožnili, a preto sme okrem náležitého odôvodnenia požiadali o vykonanie kontroly celého procesu
a dokumentácie verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý by mal túto kontrolu ukončiť v dohľadnej dobe,
pričom očakávame s pozitívnym
výsledkom pre nás. Dovolím si
tvrdiť, že opäť sa potvrdzuje, že
implementácia týchto projektov
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je v Slovenskej republike mimoriadne náročná a vyžaduje si nesmierne úsilie, znalosti a v neposlednom rade aj poriadnu dávku
trpezlivosti. Opäť sa preukazuje,
že za nízkou schopnosťou čerpania prostriedkov z Európskej
únie nie je nutné hľadať nezáujem či neschopnosť samospráv
či iných žiadateľov, ale mimoriadne náročný proces prípravy
O rekonštrukcii pomníka
SNP na Kurtákovej som
vás už taktiež informovala
v predchádzajúcom čísle
Polomských novín. Dnes už
vieme, že celkový náklad
na rekonštrukciu pomníka
výlučne v podobe stavebného materiálu bude predstavovať približne 9500,00
EUR, pričom dotáciou, ktorú pre náš pamätník získala
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave vykryjeme až 7500,00
EUR. Stavebné práce reali-

a implementácie projektov a tiež
nedostatočná schopnosť štátu primeraným spôsobom reagovať na
potreby žiadateľov, spoločnosti
a riadiť čerpanie zverených finančných prostriedkov. Ukončenie projektu zberného dvora sa
teda presúva až na budúci rok.
Vopred stanovený časový harmonogram implementácie tohto projektu sa teda bude musieť meniť.
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Pevne verím, že aj tento proces
naša obec zvládne. Čaká nás totiž
päťročné následné monitorovacie
obdobie oboch projektov – kompostárne aj zberného dvora, ktoré
si bude vyžadovať zo strany obce
množstvo práce, poctivý a odborný prístup a v podstate nadviazanie novej spolupráce s občanmi.
Verím, že tieto náročné a pre
našu obec mimoriadne dôležité

zované našimi zamestnancami Milanom Smolkom
a Mariánom Ďuričekom by
mali byť ukončené v priebehu tohto mesiaca. Následne nášmu partnerovi spoločne s mestom Rožňava,
ktoré čerpalo ostatnú časť
získanej dotácie vo výške
2500,00 EUR na čistenie
jej pamätníkov, poskytneme
pomoc a súčinnosť pri zúčtovaní tejto získanej dotácie.
Aj dôstojným novým šatom
nášho pamätníka dnes vzdávame česť pamiatke padlým
hrdinom...

A aby sme nezabudli aj na naše kolegyne – opatrovateľky, tie sú súčasťou t. č.
implementovaného projektu „Zlepšenie
dostupnosti opatrovateľskej služby
v obci Gemerská Poloma“. Naše dve
opatrovateľky, ktorých značná časť mzdových nákladov je refundovaná z projektu,
zabezpečujú opatrovateľskú službu pre
štyroch klientov– opatrovaných občanov
našej obce.
Súčasťou Národného projektu „Cesta na
trh práce“ – Aktivita č. 1 – „Podpora
vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie“ boli dvaja zamestnanci, ktorí sa do konca mesiaca október starali o naše verejné priestranstvá,
zväčša ako kosci, príp. vykonávali ďalšie
pomocné práce. Ich mzda bola čiastočne
refundovaná z uvedeného projektu prostredníctvom tunajšieho úradu práce.
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CHCEM SA V UPLYNULOM VOLEBNOM OBDOBÍ POĎAKOVAŤ VÁM
VŠETKÝM ZA PRÍLEŽITOSŤ BYŤ VAŠOU STAROSTKOU. OSOBITNE MOJE
POĎAKOVANIE PATRÍ VŠETKÝM
VÁM, KTORÍ STE SA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM SAMOSTATNE ALEBO
V SPOLUPRÁCI SO MNOU A MOJIMI
KOLEGAMI PODIEĽALI NA POMOCI
ČI ROZVOJI NAŠEJ OBCE. SÚČASNE
V BUDÚCICH ROKOCH ŽELÁM NAŠEJ KRÁSNEJ OBCI KOPEC SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ A DOSTATOK
POZITÍVNYCH IMPULZOV A SÍL PRE
ROZVOJ A VZÁJOMNÚ PODPORU
A SPOLUPRÁCU OBČANOV.
S hlbokou úctou Mgr. Lillian Bronďošová

opatrenia vo vzťahu k nakladaniu
s jednotlivými zložkami odpadov
zvládneme bez ohľadu na výsledok komunálnych volieb. Ich
nezvládnutie na úrovni riadenia
obce a nadviazania spolupráce
s občanmi, by totiž znamenalo
následné finančné korekcie na
úrovni desiatok, možno až státisíc
Eur, ktoré by sme museli zaplatiť
z peňazí nás všetkých!!!
Naša obec sa v rámci výzvy z určite aj vám minimálne z médií známeho
Plánu odolnosti a obnovy
pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorého predmetom
je projekt kompletnej
energetickej rekonštrukcie budovy nášho kina.
Doposiaľ sme ukončili
verejné obstarávanie na
dodávateľa projektovej dokumentácie, ktorej prípravu by sme mali zavŕšiť na
prelome mesiacov január a
február budúceho roka.

V rámci podaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu Gemerská Poloma“
nám už bol doručený kladný hodnotiaci
hárok riadiaceho orgánu, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Tým sa v podstate pre nás ukončil
proces hodnotenia našej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorého
predmetom bude komplexná energetická rekonštrukcia budovy obecného
úradu. Pokiaľ je náš predpoklad správny a alokácia v danej výzve disponuje
dostatkom finančných prostriedkov,
v dohľadnej dobe by nám malo byť
doručené rozhodnutie o schválení našej žiadosti vo výške 288 044,32 EUR.
O ďalšom „osude“ nášho projektu vás
budeme podrobnejšie informovať aj
v budúcich vydaniach našich novín.
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ŠTVRTÁ ÚPRAVA ROZPOČTU
Rozpočet obec Gemerská Poloma na rok 2022 – príjmová časť
Daňové príjmy
Daň z príjmov fyzickej osoby 			
751 500
Daň z nehnuteľností 				
73 400
Dane za špecifické služby 				
28 700
Dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností
1 322
Daňové príjmy spolu 				
854 922
Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania- dividendy			
0
Príjmy z vlastníctva 				
33 110
Administratívne poplatky 				
2 700
Pokuty, penále a iné sankcie 				
50
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
60 300
Iné poplatky- poplatky a platby za znečisťovanie 		
570
Úroky z vkladov 					
10
Ostatné príjmy 					
5 925
Nedaňové príjmy spolu 				
102 665
Tuzemské bežné granty, sponzorstvo 			
3 150
Transféry v rámci verejnej správy- zo štátneho rozpočtu
134 687
Bežné granty a transfery zo ŠR/EF spolu 		
134 687
Bežné príjmy obce spolu 				
1 095 424
Školstvo
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
61 850
Ostatné príjmy- príjmy z dobropisov a vratiek 		
7
Tuzemské bežné granty sponzorstvo
800
Transféry v rámci verejnej správy- Školstvo 		
614 022
Bežné príjmy školstvo spolu 			
667 679
Bežné príjmy obce spolu so školstvom 		
1 772 103
Kapitálové príjmy
Príjem z predaja kapitálových aktív 			
0
Príjem z predaja pozemkov 				
1 400
Transféry v rámci verejnej správy 			
1 280 685
Kapitálové príjmy spolu 				
1 282 085
Finančné operácie
Splácanie pôžičky
Bankové úvery 					
100 000
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0
Z ostatných finančných operácií 			
297 171
Finančné operácie spolu 				
397 171
Príjmy spolu 					
3 451 359

Rozpočet obce Gemerská Poloma na rok 2022 – výdavková časť
Bežné výdavky
1 760 409
Výdavky verejnej správy
345 106
Mzdy a platy
160 840
Poistné a príspevky do poisťovní
66 316
Tovary a služby
111 200
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
6 750
Finančná rozpočtová oblasť
2 010
Tovary a služby
2 010
Všeobecné verejné služby- voľby, sčítavanie
2 000
Poistné a príspevky do poisťovní
80
Tovary a služby
1 920
Transakcie verejného dlhu
650
Splácanie úrokov
650
Civilná ochrana
575
Poistné a príspevky do poisťovní
54
Tovary a služby
521
Ochrana pred požiarmi
12 171
Tovary a služby
11 971
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
200
Cestná doprava
8 700
Mzdy a platy
0
Poistné a príspevky do poisťovní
0
Tovary a služby
8 700
Ubytovanie
7 000
Mzdy a platy
1 200
Poistné a príspevky do poisťovní
420
Tovary a služby
5 380
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Nakladanie s odpadmi
61 800
Tovary a služby
61 800
Nakladanie s odpadovými vodami
77 156
Mzdy a platy
20 190
Poistné a príspevky do poisťovní
8 636
Tovary a služby
48 230
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
100
Rozvoj bývania
5 150
Tovary a služby
5 150
Rozvoj obce
98 115
Mzdy a platy
52 002
Poistné a príspevky do poisťovní
18 103
Tovary a služby
27 510
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
500
Verejné osvetlenie
18 503
Poistné a príspevky do poisťovní
730
Tovary a služby
17 800
Rekreačné a športové služby
12 400
Poistné a príspevky do poisťovní
0
Tovary a služby
3 400
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
9 000
Kultúrne služby
9 671
Poistné a príspevky do poisťovní
0
Tovary a služby
9 671
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
0
Miestny rozhlas
300
Tovary a služby
300
Náboženské a iné spoločenské služby
4 270
Poistné a príspevky do poisťovní
270
Tovary a služby
3 700
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
300
Predškolská výchova
187 535
Mzdy a platy
122 059
Poistné a príspevky do poisťovní
47 073
Tovary a služby
15 160
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
3 243
Primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Základná
škola
618 384
Mzdy a platy
380 124
Poistné a príspevky do poisťovní
142 570
Tovary a služby
91 491
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
4 199
Vzdelanie nedefinované- CVČ
550
Tovary a služby
550
Vzdelanie nedefinované- ŠKD
42 824
Mzdy a platy
28 710
Poistné a príspevky do poisťovní
10 709
Tovary a služby
3 105
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
300
Vedľajšie služby v školstve- SJ
135 914
Mzdy a platy
57 716
Poistné a príspevky do poisťovní
21 838
Tovary a služby
55 760
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. 			
600
Staroba- Sociálne služby- dôchodcovia 		
29 116
Mzdy a platy 					
16 350
Poistné a príspevky do poisťovní 			
5 646
Tovary a služby 					
6 920
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. 			
200
Soc. pomoc občan. v hm. a soc. núdzi 		
80 482
Mzdy a platy 					
0
Poistné a príspevky do poisťovní 			
0
Tovary a služby 					
58 482
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. 			
22 000
Kapitálové výdavky 				
1 640 085
Kapitálové výdavky 				
1 640 085
Finančné operácie 				
50 865
Splácanie istín					
50 865
Rozpočet výdavkov celkom 				
3 451 359
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Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych
krajov, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022 od 07,00 hod. do
20,00 hod. je na území obce Gemerská Poloma utvorený 1 volebný
okrsok a určená volebná miestnosť: sála pri obecnom úrade, Námestie SNP 211/8, Gemerská Poloma.
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
STAROSTU OBCE GEMERSKÁ POLOMA
1. Lillian Bronďošová, Mgr., 52 r., starostka obce, nezávislá kandidátka
2. Jana Červenáková, Mgr., 48 r., prepážkový pracovník, nezávislá
kandidátka
3. Marek Chochol, 44 r., riadiaci pracovník, Kresťanskodemokratické
hnutie
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V GEMERSKEJ POLOME VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
1. Miroslav Antal, 40 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
2. Ivana Antalová, PhDr., 52 r., riaditeľka, Občianska konzervatívna
strana
3. Mária Antalová, 64 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
4. Janka Ciberajová, 61 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
5. Jana Dovalová, Bc., 28 r., výpravca, Slovenská národná strana
6. Ján Franko, Ing., 69 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
7. Slavomír Gál, Ing., 58 r., pracovník sociálnej kurately, Slovenská
národná strana
8. Jozef Chochol, 43 r., rušňovodič, nezávislý kandidát
9. Marek Chochol, 44 r., riadiaci pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Stanislav Kučerák, 58 r., športový tréner, Komunistická strana
Slovenska
11. Vladimíra Müllerová, Mgr., 31 r., učiteľka, Slovenský PATRIOT
12. Vladimír Očkaik, JUDr., 61 r., živnostník, HLAS – sociálna demokracia
13. Ján Payer, 67 r., dôchodca, Slovenský PATRIOT
14. Ivan Sústrik, 55 r., rušňovodič, nezávislý kandidát
15. Dávid Szöllös, 23 r., pracovník v banke, Slovenská národná strana
16. Ľubica Šmelková, 57 r., vedúca skladu hotovej výroby, nezávislá
kandidátka
17. Radoslav Švec, 42 r., predavač, nezávislý kandidát
18. Ondrej Tompoš, 67 r., dôchodca, nezávislý kandidát
VO VOLEBNOM OBVODE SA VOLÍ 9 POSLANCOV

Informácie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Gemerská Poloma
31. mája 2022/31. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome – vyberáme z uznesení a v skrátenej forme (prítomní 6
poslanci z celkového počtu 9 poslancov)
} U z n e s e n i e č. 680/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o potrebu schválenia zabezpečenia prípadnej
pohľadávky Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia do výšky nenávratného finančného príspevku v súvislosti s realizáciou projektu č. 310011AFI4 s
názvom „Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma“, ktorý je financovaný formou nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v súlade so Zmluvou
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o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/52. II. s c h v a ľ u j e zabezpečenie pohľadávky vo
výške nenávratného finančného príspevku formou blankozmenky voči
poskytovateľovi – Ministerstvu životného prostredia SR v zastúpení
Slovenskej agentúry životného prostredia v súvislosti s realizáciou
projektu č. 310011AFI4 s názvom „Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma“, ktorý je financovaný formou nenávratného finančného
príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
III. ž i a d a starostku obce o podpísanie blankozmenky.
} U z n e s e n i e č. 684/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e: a) záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2021,
b) celoročné hospodárenie obec vrátane rozpočtovej organizácie obec
za rok 2021 bez výhrad, c) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov a dotácií na
tvorbu rezervného fondu vo výške 83 844,46 EUR.
} U z n e s e n i e č. 685/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce a
finančnej komisie k návrhu na použitie rezervného fondu obce Gemerská Poloma. II. s c h v a ľ u j e: a) zmenu účelu použitia prostriedkov
rezervného fondu obce Gemerská Poloma v sume 5 000,00 EUR určené na externý manažment projektu kompostárne Gemerská Poloma
schválené uznesením č. 510/2021 zo dňa 28.07.2021: na výstavbu a
zriadenie kompostárne v sume 5 000,00 EUR, b) použitie rezervného
fondu obce Gemerská Poloma v sume 25 000,00 EUR na výstavbu
a zriadenie kompostárne Gemerská Poloma, c) použitie rezervného
fondu obce Gemerská Poloma v sume 50 160,00 EUR na výstavbu a
zriadenie zberného dvora Gemerská Poloma.
} U z n e s e n i e č. 687/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania úveru obce Gemerská Poloma. II. s c h v a ľ u j e prijatie návratných
- cudzích zdrojov financovania vo forme dlhodobého úveru s nasledovnými podmienkami: a) výška úveru: 100 000,00 EUR, b) zabezpečenie
úveru: vo forme vlastnej blankozmenky a uzatvorenia dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke, c) účel úveru: financovanie projektu
Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma.
} U z n e s e n i e č. 688/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o predložený návrh Dodatku č. 3/2022 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 4/2015 o prenájme bytových a nebytových
priestorov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma (v znení dodatku č.
1/2017 a č. 2/2019). 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. 3/2022 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 4/2015 o prenájme bytových a nebytových
priestorov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma (v znení dodatku č.
1/2017 a č. 2/2019).
} U z n e s e n i e č. 689/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o predložený návrh Dodatku č. 3/2022 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Gemerská Poloma č. 1/2016 o zápise detí
do 1. ročníka základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení (v znení
dodatku č. 1/2018 a č. 2/2019). 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 Dodatok č. 3/2022
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gemerská Poloma č. 1/2016
o zápise detí do 1. ročníka základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby
mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení (v znení dodatku č. 1/2018 a č. 2/2019).
-r-
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.
Knižnica opäť v kurze alebo piataci v knižnici
(10.10.2022, učiteľka: Mgr. J. Krivušová)

AKVIZÍCIA KNIŽNIČNÉHO
FONDU v našej knižnici bude
i tohto roku realizovaná z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia vo forme dotácie vo
výške 1500,00 EUR. Obec Gemerská Poloma sa bude na projekte finančne podieľať spoluúčasťou. Názov projektu: Div a zázrak nazvaný kniha. Prvé knihy sme už nakúpili a je možné si ich vypožičať.
LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ
Atlas – ako je na tom svet? Flavigny Laure - Prečo ľudia odchádzajú
žiť do inej krajiny, než je tá ich? Je všade pitná voda? Ako chrániť prírodu? Kam putujú smeti? 22 máp originálneho farebného atlasu.
Škriatok Zdravý tanier, Anetta Vaculíková - Hlavný hrdina, vedie
deti, ale častokrát aj ich rodičov k zdravému vzťahu k jedlu.
Timo a hviezdna obloha, Zuzana Dušičková - Kniha by chcela deťom, ale aj ich rodičom, ukázať ako príjemne a oslobodzujúco sa môžu
cítiť, keď večer zaklonia hlavu smerom dohora.
Víťazné Mirnix Dirmix poviedky pre deti - Počas 15 rokov z takmer
1350 poviedok vyberali spisovatelia, literáti, študenti a hlavne deti to
najlepšie čítanie.
Keď báčik z Chochoľova umrie a iné poviedky, Martin Kukučín čítanie študujúcej mládeže.
Kráska a zviera, Ted Hughes - Tri divadelné hry plné napätia, komiky
a zmyslu pre spravodlivosť. Hry pre detské školské predstavenia.
Básničková abeceda, Grigorij Starodubcev - Veselé a jednoducho
zapamätateľné básničky na každé písmenko v abecede. Bonusom sú
básničky o číselkách.
Bola koza rohatá/Dedko repku zasadil, Mária Ďuríčková, Mária Rázusová-Martáková -dvojkniha.
Detektív očko a jeho príbehy, Gabriela Futová - Očko je štvrták, nosí
okuliare a chcel by byť detektívom. Komiks.
Povesti o slovenskej vode, Igor Válek - Voda je zázračným prazákladom života. Aj v slovenskej povesťovej klenotnici nájdete zázračnú
vodu – živú i mŕtvu, pokojnú aj divú, priezračnú aj mútnu.
BELETRIA PRE DOSPELÝCH
Obyčajný hrdinovia, Marián Kubicsko
Božská komédia – Raj, Dante Alighieri
Aforisti - A Fór istý, Peter Chalupa, Tomáš Janovic - Reprezentatívny
výber z toho najlepšieho, čo sa na Slovensku v oblasti humoru a satiry
napísalo a nakreslilo.
Zabudnutý vesmír, Anton Stiffel
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku, Anton Špiesz
Alexander Veľký, Michal Habaj, František Hříbal
Kuchár v stredoveku, Bridget Ann Henischová
Stratené umenie myslieť – tretia časť, Neil Nedley, M. D.

Začiatok týždňa a školáci v knižnici? Verte, či nie – je tomu tak. Žiaci
a hodina literatúry v knižnici nie je u nás v Polome nič výnimočné.
Nakoľko piataci, by už mnohému v knižnici mali rozumieť a môžeme
sa „odbornejšie dorozumievať“ hovorili sme trocha viac „na úrovni“.
Pripomenuli sme si ako sú knihy radené vo fonde, viac sme si povedali
o oddelení mládežníckej literatúry a pustili sme sa do riešenia pripravených úloh. Samozrejme sme sa rozdelili na chlapcov a dievčatá, tak
ako to žiaci navrhli, zvolili sme si jedného v každej skupinke takého,
ktorý vie zadeliť úlohy tak, aby sme to postíhali a boli víťazmi. Pretože
knižnica už nejaké nové knihy z dotácie na rok 2022 nakúpila pracovali sme s nimi. Aby to nebolo celkom jednoduché úlohy sme schovali
do kníh, ktoré bolo potrebné najskôr si v príslušnom oddelení, v regáli
vyhľadať. Potom sa už pracovalo. Stránky kníh sa otvárali, zatvárali,
riešilo sa - hlasno i potichu. Smiech striedal údiv, no nakoniec čas bol
neúprosný, a tak sme pristúpili k odpovediam a hodnoteniam. Chlapci
skončili skôr, ale ako to už býva dievčatá sú precíznejšie, preto to bolo
na remízu. Fajn bolo to, že sa navzájom dopĺňali a nenechali myseľ
niekde pred dverami knižnice. Škoda, že len toho času bolo menej a
že pani „geografia“ už čakala na svojich piatakov. Ďakujem za návštevu a teším sa na ďalšie stretnutie, vaša knihovníčka.

S-Ú-Ť-A-Ž ü LITERÁRNA a VÝTVARNÁ
Obecná knižnica v Gemerskej Polome vyhlasuje 2. ročník súťaže JA
A KNIHA, v ktorej vyjadríte slovom alebo obrazom svoj vzťah ku
knihám.
Komu sa nelení môže: ü napísať príbeh formou poézie alebo prózy
ü nakresliť obrázok
Do súťaže sa môže prihlásiť: ü dieťa navštevujúce materskú školu
(MŠ) v obci ü žiak, žiačka navštevujúci základnú školu (ZŠ) v obci
ü kolektív (MŠ, ZŠ, ŠKD) v obci ü čitateľ obecnej knižnice.
Svoje práce je možné zasielať: ü e-mailom na adresu knižnice:
knižnica@gemerskapoloma.sk (texty) ü osobne odovzdať v obecnej
knižnici (Námestie SNP, 211/8 Gemerská Poloma) (obrázky)
Každá práca musí obsahovať: ü meno a priezvisko ü vek ü kontakt na zákonného zástupcu
Termín: do: 30. novembra 2022 (vrátane).
Podmienka: každý súťaží len s jednou (1) prácou v každej kategórii.
V prípade potreby: knižnica@gemerskapoloma.sk alebo 0911
535 280.
Práce budú vyhodnotené a víťazi budú zverejnení v jarnom vydaní
Polomských novín (r. 2023) a na webovej stránke obce. Výstavku
všetkých prác zrealizujeme v priestoroch obecnej knižnice a na webovej stránke obce v časti obecná knižnica.
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Polomci na 18. ročníku Kremnickej barličky v Kremnici
V dňoch 9. až 11. septembra sa konala v Kremnici celoslovenská súťaž telesne postihnutých v prednese poézii, próze a speve pod
názvom „Kremnická barlička“. Aj my členovia ZO v našej obci sme
sa tak, ako už viac rokov predtým, rozhodli zúčastniť tohto podujatia.
NEZABÚDAME NA NAŠICH SLÁVNYCH RODÁKOV
10. augusta 2022 sme si položením vencov k hrobu Petra Kellnera
Hostinského na cintoríne v Rimavskej Sobote a k jeho buste v Aleji
slávnych dejateľov na Námestí Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote
pripomenuli 149. výročie jeho úmrtia. Matičiari z Miestneho  oboru
Matice slovenskej v Gemerskej Poloma spolu s matičiarmi z rožňavského okresu si pripomenuli rodákov z Gemerskej Polomy, Petra
Kellnera Hostinského a Petra Madáča, ktorí svoju životnú púť ukončili práve v Rimavskej Sobote.
Prvou zastávkou bol cintorín v Dúžave, kde je pochovaný Peter
Madáč. Kríž na jeho hrobe síce chýbal, ale našťastie miesto jeho
posledného odpočinku sme našli. Starostka obce Gemerská Poloma,
Lillian Bronďošová našim matičiarom krátkym príspevkom pripomenula život Petra Madáča, ktorému vďačíme za počiatky verejného
zdravotníctva a vyzdvihnutie dôležitosti pôrodnej starostlivosti. Bolo
len málo takých ľudských fenoménov, akým bol Peter Madáč. Počas
33 ročného nepretržitého štúdia získal dva vysokoškolské diplomy,
a to ako lekár – fyzikus a ako magister teológie ev. a. v. cirkvi. Stal sa
veľkou osobnosťou v dejinách humánneho i veterinárskeho lekárstva
a farmácie feudálneho Uhorska, bol tvorcom významnej etapy slovenských dejín. Našou ďalšou zastávkou bol cintorín v Rimavskej sobote,
kde je pochovaný Peter Kellner Hostinský, ktorý bol „pobočníkom
Ľudovíta Štúra“ a svojimi postojmi významne ovplyvňoval celý priebeh národného hnutia počas celých 40. rokoch 19. storočia. Jeden
z najvýznamnejších politických, vedeckých, kultúrnych i literárnych
zjavov svojej doby, najvšestrannejší a najvzdelanejší štúrovec a tiež
jeden z najvýznamnejších Slovákov 19. storočia. Patril medzi najaktívnejších členov Slovanského ústavu i celého štúrovského hnutia. Bol
spoluzakladateľom spolku Tatrín a hlavným redaktorom Slovenských
národných novín s prílohou Orol tatranský, ktoré sa stali najvýznamnejším slovenským periodikom tých čias. Stal sa správcom Jednoty
mládeže slovenskej, najpočetnejšej organizácie slovenských študentov. Angažoval sa pri zakladaní časopisu Sokol. Významne prispel ku
vzniku prvého slovenského gymnázia v roku 1862 v Revúcej a sa stal
zakladajúcim členom Matice slovenskej v Martine. Presne 10. augusta
mal 149. výročie úmrtia, a tak sme k jeho hrobu položili veniec vďaky.
Vďaky za všetko, čo pre náš národ urobil, aj keď sa nedostal do školských učebníc. Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej
v Gemerskej Polome, Mária Antalová, nám nad jeho hrobom pripomenula, akým veľkým človekom bol. Veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom nášho výletu do Rimavskej Soboty, za krásny deň,
ktorý sme strávili pripomínaním si našej slovenskej histórie a ďakujem
Matici slovenskej, ktorá nám zabezpečila autobus na toto nezabudnuteľné podujatie.
Text: Tatiana Tomková, DMS Rožňava
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Naša skupina bola v zložení: Mária Liptáková, Mária Antalová,
Zuzana Lukáčová, Vladimír Lukáč, Daniel Galajda, Pavol Galajda, Zuzana Zatrochová, Magdaléna Ferenčíková. Veľký úspech
zožala najmladšia účastníčka celého podujatia naša Emka Špaleková,
ktorá nielen že zaspievala súťažne sólo, začo si vyslúžila pekné tretie
miesto v sólo speve, ale aj tým, že našu skupinu sprevádzala hrou na
harmonike.
A AKO SME DOPADLI?
Prvé miesto v speve skupín ê Tretie miesto v sólo speve: Emka Špaleková ê Tretie miesto v prednese poézie: Mária Antalová ê Cenu za
účasť: Pavol Galajda.
Samotná súťaž prebiehala pod patronátom pána primátora mesta
Kremnice a pre veľký počet účastníkov trvala až do večera. No a večer
po všetkom, keď tréma opadla, my všetci súťažiaci sme si spoločne
zaspievali krásne slovenské piesne. V nedeľu ráno sme sa pobrali domov dúfajúc, že na budúci rok sa znovu stretneme. Na záver ďakujeme
nášmu obecnému úradu na čele s pani starostkou za finančnú dotáciu.
Myslím si, že aj teraz, ako po iné roky sme nesklamali a neurobili
hanbu nášmu zväzu a našej obci.
účastníci súťaže
Z najstarších kroník našej obce, ktoré a začali písať v roku 1933,
pochádzajú aj nasledujúce popisy a pravdepodobné odôvodnenia
pôvodných názvov obcí.
(Z kroniky Malej Polomy)
Popis – Obec Malá Poloma leží na ľavom brehu rieky Slanej a je
vzdialená smerom západným na 7 km od svojho okresného mesta
Rožňava. Z Rožňavy možno sa sem dostať hradskou , ktorá keď prejde
Malou Polomou , pokračuje vo smere západnom a vedie až cez Veľkú
Polomu, Henckovce, Nižnú Slanú i jej kolóniu, Gočovo, Vlachovo do
Dobšinej.
Idúce od Rožňavy, teda proti prúdu rieky Slanej, začína sa obecný chotár u tehelni, kde susedí s chotárom obce Betliar. Hradská potom prechádza cez obec a delí ju na dve čiastky. Prvá čiastka, rozprestierajúca
sa smerom severným je staršieho pôvodu, druhá rozprestierajúca sa od
hradskej smerom južným.
Prvá čiastka pozostáva z dvoch radov domov zriadených veľa seba v
smere južno severnom a tvoriacich od spomenutej hradskej počnúc
jednu širokú ulicu, ktorá je vlastne návsou a na severnom, vyvýšenom
konci rozchádza sa v štyri poľné cesty.
Druhá, mladšia čiastka dediny, nachádzajúca sa na juh od hradskej,
je stavaná vo smere východo – západnom. Teraz tvorí len jednu ulicu
paralelnú s hradskou a v pravom uhle sa pripojuje k ceste, vedúcej na
železničnú zastávku Veľká Poloma.
(Z kroniky Veľkej Polomy )
Popis – Mená obcí sú: Vyšná Poloma (Nižná Poloma= Malá). WESEERES dnes Veľká Poloma – kto a kedy ju založil o tom isto nevieme.
Údajne Poloma neleží už na svojom pôvodnom mieste, bo i meno má
už prekrstené. Obec naša ležala vraj asi o tri kilometre viššie k severu
v súľovskej doline na ľavom brehu potoka ,,Suľovej“ a menovala sa
,,Lehôtky“. Nad touto osadou by sa boly ráz chmáry pretrhly a voda
zmyla z vršku obytné domy so všetkým príslušenstvom. (Dnes je na
tom mieste oráčina a nachodia sa kamenné základy múrov). Pohromou
prinútený oddanici presťahovali sa nižšie do širšej kotliny v ktorej sa
vlieva potok ,,Suľová“ do rieky Šajavy. Tam založili novú osadu, ktorú
potom na pamiatku veľkého nešťastia pomenovali Polomou t. j. Polámanou. Povedzme, že sa tak stalo, naše tvrdenie by podopieralo aj
meno maďarské: Veszverés. Na žiadnom písme sa ale neuvádza meno
našej obce od ,,pola“. Lebo však Poloma ani dnes nemá polia v značnejšom rozmere tým menej ho mohla mať v tedy, keď doliny suľovska
a šajovska boly ešte hustými pralesmi kryté.
Kroniky nie sú jazykovo upravované a dostupné pre verejnosť sú na
webovej stránke obce https://www.gemerskapoloma.sk.
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

Pripravili: PhDr. V. Vnenčák, Mgr. J. Krivušová
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
VYNOVENÁ TELOCVIČŇA A
REŠTAUROVANÁ STRECHA
NA BUDOVE 1. STUPŇA
Každý školský rok sa snažíme našu školu zveľaďovať a rozvíjať, snažíme sa dosiahnuť čo najviac úspechov, ale aj snažíme sa potrápiť,
stanoviť si NIE ľahké ciele a na „vlastnej koži“ získavať CENNÉ skúsenosti. Každý školský rok je VÝNIMOČNÝ. Vždy sa niečo hodnotné
podarí dosiahnuť a zároveň vždy sa aj niečo, čo by sme si veľmi priali
dosiahnuť, nepodarí. Niekedy, rôzne situácie v škole, ale aj v našich
životoch, jednoducho nejdú tak, ako by sme si priali. A tiež sa povie –
„Kto nič nerobí, nič nepokazí...“ Ale s tým je potrebné akosi počítať,
veď nielen vďaka úspechom a výhram, ale aj vďaka omylom, chybám
a neúspechom sme tým, čím sme. A keď sa z toho všetkého dokážeme
poUČIŤ a napraviť sa k lepšiemu, spĺňame hlavné poslanie ŠKOLY
ako takej – zdokonaľujeme sa, rozvíjame, napredujeme. A o to presne
ide aj v našej škole. Chceme napredovať.
Každý školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom,
na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa v našej škole začína žiakmi
1. ročníka a končí deviatakmi. Škola je miestom, kde deti prežívajú
väčšinu pracovného dňa a priestorom, v ktorom chceme, aby sa cítili dobre, slobodne, tvorivo. Priestorom, v ktorom môžu ROZVÍJAŤ
svoje zručnosti a schopnosti, môžu popustiť uzdu svojej fantázie a tiež
miestom, kde sa im budú venovať trpezliví, ľudskí a chápaví učitelia. Všetkých nás spájajú „školské“ povinnosti, učíme sa byť k sebe
slušní, tolerantní, vzájomne sa rešpektovať a tiež všetci máme jasne
stanovený cieľ – KVALITNÉ vzdelanie primerané veku a schopnostiam každého žiaka.
V mene vedenia školy veľmi pekne ĎAKUJEM všetkým zamestnancom, ale i žiakom a rodičom za obrovský kus práce, ktorý vynakladajú v súvislosti so školou. Za obrovskú pomoc pri zveľaďovaní školy
ďakujem aj zamestnancom obce Gemerská Poloma, ktorí sa pričinili
o to, že sme sa opäť v mnohom dokázali posunúť o niečo vpred a že
sa už v priebehu minulého školského roka a počas letných prázdnin
realizovali veľké stavebné projekty v podobe vynovenej telocvične,
zrekonštruovaných šatní a hygienických zariadení a tiež zreštaurovanej a vybudovanej strechy na budove 1. stupňa. Verím, že sa nám bude
aj v najbližšom období dariť úspešne POKRAČOVAŤ v revitalizácii tried (nová podlaha, nábytok, maľba), v ktorej sme v posledných
rokoch značne pokročili a viditeľne sa to už prejavilo v skvalitnení
a v skrášlení interiérových priestorov školy. Tie zdobia výtvarné práce a rôzne projekty našich žiakov, na ktorých sme za ich usilovnosť,
tvorivosť a záujem o školu my, učitelia, právom hrdí. Postupne sa snažíme dobudovať aj prvky v exteriéri školy – inštalovali sme ďalšie preliezky pre žiakov školského klubu detí, vhodné aj pre hodiny telesnej
a športovej výchovy, SPOLOČNE so žiakmi a učiteľmi sa snažíme
udržiavať a postupne dopĺňať areál školy o nové stromčeky, skalky,
miesta, ktoré sa „ukážu ako pekné“ často až po niekoľkých rokoch
starostlivosti. Je sa čím pochváliť, no zároveň, mnoho je toho, na čom
nám je potrebné zapracovať.
Minulý školský rok bol určite ťažký, no nielen po skončení protipandemických opatrení sa jednoznačne ukázalo, že naša škola je PLNÁ
života a chute do práce. A v takejto všestrannej práci a činnosti určite
chceme pokračovať. Výzvou pre všetkých nás a najmä žiakov našej
školy vždy bolo, aby naša škola bola „DOBRÁ ŠKOLA“. Tento rok

však chceme viac. Chceme, aby naša škola bola „LEPŠIA ako minulý
školský rok“. A preto sme si sľúbili, že budeme viac športovať, viac
maľovať, viac spievať, tancovať a mnoho iného a samozrejme sa aj
VIAC učiť, nech máme omnoho viac lepších známok a diplomov
a usmiatych tvárí. Taktiež sme si sľúbili, že budeme poriadne chodiť
DO ŠKOLY, aby sme nevymeškali učivo, mali čo najmenej neospravedlnených hodín, aby sme sa k sebe správali S REŠPEKTOM A ÚCTOU. Do tretice, sľúbili sme si, že sa budeme sa o školu poriadne
starať, veď je to predsa „NAŠA ŠKOLA“. Práce je určite vyše hlavy,
veď prekonať samých seba oproti minulému školskému roku napríklad
v takej reprezentácii na okresných a krajských súťažiach, to dá určite
zabrať... Posúďte sami.

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME A SRDEČNE
GRATULUJEME ŽIAKOM, KTORÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 ŠÍRILI
DOBRÉ MENO NAŠEJ ŠKOLY A OBCE:
· Samuelovi Smolkovi, 3.A, Martinovi Ďuričekovi, 3.A, Stanislavovi Gunárovi, 3.A, Eliške Vnenčákovej, 3.A, Ellie Chocholovej,
3.A, Diane Očkaíkovej, 3.A a Liliane Hatvaníkovej, 3.A, úspešným
riešiteľom CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE iBOBOR uskutočnenej
06. 10. 2021;
· Eliške Vnenčákovej, 3.A, Matejovi Garčárovi, 6.A a Miroslavovi
Chomiakovi, 7.A, ktorí nás poslaním vlastnej nahrávky vzorne reprezentovali V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE ZLATÁ PODKOVA,
ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS uskutočnenom 15. 10. 2021;
· Kristíne Demkovej, 9.A k úspešnému riešeniu a Anne Romokovej, 9.A k reprezentácii V ŠKOLSKOM KOLE OLYMPIÁDY ZO
SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY uskutočnenom 15. 10.
2021;
· Kristíne Demkovej, 9.A k vzornej reprezentácii V OKRESNOM
KOLE OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY uskutočnenom 12. 11. 2021;
· Bianke Chomiakovej, 6.A, Šimonovi Vnenčákovi, 6.A, Matejovi
Garčárovi, 6.A, Miroslavovi Chomiakovi, 7.A a Marošovi Leštachovi, 7.A, úspešným riešiteľom ŠKOLSKÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY uskutočnenom 24. 11. 2021;
· Viliamovi Smolkovi, 4.A, Filipovi Fafrákovi, 4.A, Ellie Chocholovej, 3.A, Diane Očkaíkovej, 3.A, Stanislavovi Gunárovi, 3.A a Liliane Hatvaníkovej, 3.A, k mimoriadne vysokému bodovému ohodnoteniu vo vedomostnej súťaži VŠEDKOVEDKO uskutočnenej 30.
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11. 2021;
· Lucii Galajdovej, 7.A, Viktórii Balážovej, 7.A, Natálii Zatrochovej, 7.A k vzornej reprezentácii a Miroslavovi Chomiakovi, 7.A
k získaniu titulu „Expert na tajomstvá prírody“ a Bianke Chomiakovej, 6.A k získaniu titulov „Expert – ako funguje svet, Expert
– 5 jazykov kultúry a Top Expert školy“ V CELOSLOVENSKEJ
SÚŤAŽI EXPERT GENIALITY SHOW uskutočnenej 30. 11. 2021;
· Bianke Chomiakovej, 6.A k 1. miestu a Miroslavovi Chomiakovi,
7.A k 3. miestu v literárnej súťaži organizovanej obecnou knižnicou
v Gemerskej Polome JA A KNIHA uskutočnenej v mesiaci november
2021;
· Ellie Chocholovej, 3.A, Liliane Hatvaníkovej, 3.A a Stanislavovi Gunárovi, 3.A v kategórii P3; Natálii Víziovej, 4.A, Viliamovi
Smolkovi, 4.A a Sebastiánovi Žudelovi, 4.A v kategórii P4, Bianke
Chomiakovej, 6.A, Šimonovi Vnenčákovi, 6.A a Matejovi Garčárovi, 6.A v kategórii P6; Miroslavovi Chomiakovi, 7.A a Marošovi
Leštachovi, 7.A v kategórii P7, úspešným riešiteľom umiestneným na
prvých miestach V ŠKOLSKOM KOLE PYTAGORIÁDY uskutočnenom v dňoch 8. a 9. 12. 2021;
· Matejovi Garčárovi, 6.A, Bianke Chomiakovej, 6.A, Tomášovi
Galajdovi, 6.A, Šimonovi Vnenčákovi, 6.A, Viktórii Balážovej, 7.A
a Miroslavovi Chomiakovi, 7.A, úspešným riešiteľom ŠKOLSKÉHO KOLA DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY uskutočnenom v mesiaci december 2021;
· Kristíne Demkovej, 9.A, Liliane Hatvaníkovej, 3.A, Eliške Vnenčákovej, 3.A, Natálii Víziovej, 4.A a Matejovi Garčárovi, 6.A, k dosiahnutému mimoriadne vysokému percentu úspešnosti vo vedomostnej súťaži YPSILON SLOVINA JE HRA uskutočnenej v mesiacoch
december 2021 a január 2022;
· Bianke Chomiakovej, 6.A v kategórii Z6 a Miroslavovi Chomiakovi, 7.A v kategórii Z7, úspešným riešiteľom V ŠKOLSKOM KOLE
MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY konanom v mesiacoch december
2021 a január 2022;
· Miroslavovi Chomiakovi, 7.A k 1. miestu a Bianke Chomiakovej, 6.A k 3. miestu v literárnej súťaži organizovanej okresnou knižnicou Pavla Emanuela Dobšinského v Rožňave HĽADÁ SA BABKA
A DEDKO ROKU 2021 uskutočnenej v mesiacoch december 2021
a január 2022;
· Bianke Chomiakovej, 6.A k 2. miestu a Matejovi Garčárovi k
3. miestu v kategórii F, Miroslavovi Chomiakovi, 7.A k 2. miestu
a Viktórii Balážovej úspešnej riešiteľke v kategórii E V OKRESNOM
KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY uskutočnenom 09. 02. 2022;
· Kristíne Demkovej, 9.A, Martine Gunárovej, 6.A k vzornej
reprezentácii a Lucii Galajdovej, 7.A, Viktórii Balážovej, 7.A
a Sophii Hrickovej, 7.A k získaniu ocenenia vo výtvarnej súťaži
MAĽUJEME DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKY vyhodnotenej 16. 03.
2022 v Slavošovciach;
· Bianke Chomiakovej, 6.A k 1. miestu a Miroslavovi Chomiakovi,
7.A k 2. miestu v kategórii E- Zoológia v OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY konanom 31. 03. 2022 v Rožňave;
· Miroslavovi Chomiakovi, 7.A k 2. miestu v 3. kategórii výtvarnej
súťaže LUMINISCENTNÝ FAREBNÝ SVET uskutočnenej v marci
2022 v Trnave a Bianke Chomiakovej, 6.A k 1. miestu v 3. kategórii
vo výtvarnej súťaži MAĽUJEM SI NAŠU ZEM uskutočnenej v me-
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siaci apríl 2022 v Trnave.
· Kristíne Kotlárovej, 2.A, Romane Tomiovej, 3.A a Radoslavovi
Gunárovi, 4.A k vzornej reprezentácii v celoštátnej recitačnej súťaži
RÓMOVIA RECITUJÚ konanej 03. 04. 2022;
· Matejovi Garčárovi, 6.A k 1. miestu v 3. kategórii V OKRESNOM
KOLE SÚŤAŽE V PREDNESE SLOVENSKEJ POVESTI ŠALIANSKY MAŤKO uskutočnenom v mesiaci február 2022 a získaniu čestného uznania poroty V KRAJSKOM KOLE súťaže konanom 29. 04.
2022 v Košiciach;
· Eliške Vnenčákovej, 3.A k 1. miestu v 1. kategórii a Šimonovi
Vnenčákovi, 6.A k 1. miestu v 2. kategórii V OKRESNOM KOLE
SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA konanom 11. 05.
2022 a Eliške Vnenčákovej, 3.A k vzornej reprezentácii a Šimonovi
Vnenčákovi, 6.A k 3. miestu V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom 23. 05. 2022 v Košiciach;
· detskému folklórnemu súboru Bambuchy k umiestneniu v zlatom
pásme V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV ENIKI BENIKI konanom 24. 04. 2022 v Rožňave
a k umiestneniu v zlatom pásme s postupom do celoštátneho kola V
KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom 14. 05. 2022 v Seni;
· ľudovej hudbe Mrzukanti k umiestneniu v zlatom pásme v kategórii ľudové hudby, Eliške Vnenčákovej, 3.A k umiestneniu
v zlatom pásme v kategórii sólo spev a Šimonovi Vnenčákovi, 6.A
a Tomášovi Galajdovi, 6.A k umiestneniu v zlatom pásme v kategórii spevácke duá V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE VIDIEČANOVA HABOVKA, konanom 24. 04. 2022 v Rožňave a ľudovej hudbe Mrzukanti k umiestneniu v zlatom pásme v kategórii ľudové hudby,
Eliške Vnenčákovej, 3.A k umiestneniu v zlatom pásme s postupom do
celoštátneho kola v kategórii sólo spev V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom 13. 05. 2022 vo Veľkej Ide;
· Jurajovi Koltášovi, 9.A, Marošovi Leštachovi, 7.A, Matejovi
Garčárovi, 6.A a Šimonovi Koltášovi, 6.A k 3. miestu v OKRESNEJ
PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽI DRUŽSTIEV „ZA KRÁSAMI SLOVENSKÉHO KRASU“ konanej 07. 06. 2022 v Zádielskej tiesňave;
· Dominike Szirotnyákovej, 4.A, Liane Liptákovej, 4.A a Laure
Gunárovej, 4.B k 2. miestu v celkovom vyhodnotení družstiev žiačok 1. stupňa; Liane Liptákovej, 4.A k 1. miestu v skoku do diaľky,
k 2. miestu v hode oštepom a 3. miestu v behu na 50 metrov v kategórii jednotlivcov dievčat 1. stupňa, Michalovi Kubaskému, 8.A,
Marošovi Leštachovi, 7.A a Adamovi Kubaskému, 6.A k vzornej
reprezentácii, Viktórii Hrickovej, 6.A, Sophii Hrickovej, 7.A a Lucii Galajdovej, 7.A k 2. miestu v štafetovom behu 3 x 400 metrov a k 3. miestu v celkovom hodnotení družstiev žiačok 2. stupňa, Sophii Hrickovej, 7.A, k 1. miestu v hode kriketovou loptičkou
a Viktórii Hrickovej, 6.A k 3. miestu v behu na 60 metrov v kategórii jednotlivcov dievčat 2. stupňa v 4. ROČNÍKU OLYMPIJSKÝCH
ATLETICKÝCH HIER konaných 10. 06. 2022 v Nižnej Slanej;
· Nele Olexovej, 6.A, Viktórii Hrickovej, 6.A, Sáre Antalovej, 6.A,
Lucii Galajdovej, 7.A, Sophii Hrickovej, 7.A, Miroslavovi Szirotnyákovi, 5.A, Leónovi Kotlárovi, 4.B, Alexovi Kristófovi, 4.B a
Marošovi Leštachovi, 7.A k vzornej reprezentácii a Patrikovi
Kučerákovi, 5.A k 1. miestu v kategórii mladších žiakov V OKRES-
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NOM KOLE ATLETICKÉHO ŠTVORBOJA ŽIAKOV A ŽIAČOK
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL konanom 16. 05. 2022 v Rožňave;
· Jurajovi Koltášovi, 9.A, Samuelovi Šimunovi, 9.A, Marošovi Leštachovi, 7.A, Patrikovi Kučerákovi, 5.A, Lukášovi Hatvaníkovi,
7.A, Sophii Hrickovej, 7.A, Viktórii Balážovej, 7.A a Alexandre
Žigovej, 7.A k vzornej reprezentácii v GEMERSKÝCH ŠPORTOVÝCH HRÁCH V ATLETIKE konaných 23. 05. 2022 v Rožňave;
· Jurajovi Koltášovi, 9.A, Samuelovi Blaškovi, 8.A, Marošovi Leštachovi, 7.A, Tomášovi Galajdovi, 6.A, Šimonovi Koltášovi, 6.A,
Marike Denešovej, 9.A a Liane Gunárovej, 9.A k 1. miestu v kategórii družstiev a Samuelovi Blaškovi, 8.A k 1. miestu a Marošovi
Leštachovi, 7.A k 2. miestu v kategórii jednotlivcov v ŠKOLSKEJ
STOLNOTENISOVEJ LIGE konanej v dňoch 07. 04. 2022, 07. 04.
2022, 04. 05. 2022 a 21. 06. 2022 v Rožňave;
· Matejovi Garčárovi, 6.A, Adamovi Kubaskému, 6.A, Miroslavovi
Szirotnyákovi, 5.A, Šimonovi Koltášovi, 6.A, Šimonovi Vnenčákovi, 6.A, Leónovi Kotlárovi, 4.B, Sáre Antalovej, 6.A, Viktórii Hrickovej, 6.A a Karolíne Balánovej, 6.A k 2. miestu v GEMERSKÝCH

ŠPORTOVÝCH HRÁCH VO FLORBALE MLADŠÍCH ŽIAKOV
A ŽIAČOK ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV konanom 25. 05. 2022
v Rožňave;
· Natálii Zatrochovej, 7.A, Matejovi Garčárovi, 6.A a Tomášovi
Galajdovi, 6.A k vzornej reprezentácii v matematickej súťaži ZÁBAVNÉ ČÍSLA JURA HRONCA konanej 16. 05. 2022 v Gočove;
· Ellie Chocholovej, 3.A, Liliane Hatvaníkovej, 3.A a Matejovi
Garčárovi, 6.A k vysokému percentuálnemu umiestneniu v medzinárodnej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN vyhodnotenej v mesiaci
jún 2022;
· Bianke Chomiekovej, 6.A k vzornej reprezentácii a Miroslavovi
Chomiakovi, 7.A k 2. miestu v 2. kategórii za prácu „Tanec čertov“
v literárnej súťaži STRAŠIDELNÝ PRÍBEH vyhodnotenej v mesiaci
jún 2022 v Trnave;
· Miroslavovi Chomiakovi, 7.A a Bianke Chomiakovej, 6.A k vzornej reprezentácii vo výtvarnej súťaži MÔJ DISNEYHO SVET konanej
v mesiaci jún 2022 v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave.

október 2022

Zároveň tiež ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí sú ochotní zapájať sa a organizovať množstvo podujatí, aktivít
a súťaží rôzneho zamerania. Vďaka tejto práci a ochote je naša
škola atraktívnejšia, zaujímavejšia a pútavejšia.
V školskom roku 2021/2022 bola CENA RIADITEĽA ŠKOLY udelená Matejovi Garčárovi (6.A), ktorý školu úspešne reprezentoval
v okresnom kole súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, v matematickej súťaži Zábavné čísla Jura Hronca, bol úspešným riešiteľom
vedomostnej súťaže Ypsilon – slovina je hra; medzinárodnej súťaže
Matematický klokan, školského kola Geografickej olympiády; školského kola Pytagoriády, školského kola Dejepisnej olympiády, v ktorej sa umiestnil na 3. mieste v okresnom kole súťaže, získal 1. miesto
v okresnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko a čestné uznanie poroty v krajskom kole súťaže, prispel k získaniu
3. miesta v okresnej prírodovednej súťaži družstiev „Za krásami slovenského krasu“ a 2. miesta v Gemerských športových hrách vo florbale mladších žiakov a žiačok zmiešaných družstiev, svojou činnosťou
aktívne prispel k úspechom vo folklórnych súťažiach DFS Bambuchy
a ľudovej hudby Mrzukanti.
V školskom roku 2021/2022 bola CENA STAROSTKY OBCE udelená Eliške Vnenčákovej (3.A), ktorá školu a obec vzorne reprezentovala ako úspešná riešiteľka celoslovenskej súťaže iBobor, v školskom kole Pytagoriády, vo vedomostnej súťaži Všedkovedko, v súťaži
Ypsilon – slovina je hra; reprezentácia v okresnom kole súťaže Zlatá
podkova, zlaté pero, zlatý vlas, v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto v 1. kategórii v okresnom kole speváckej súťaže Slávik
Slovenska a vzorná reprezentácia v krajskom kole súťaže, účinkovanie v DFS Bambuchy a v ľudovej hudbe Mrzukanti a umiestnenie
v zlatom pásme s postupom do celoštátneho kola v kategórii sólo spev
v krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka.
A napokon na základe výsledkov, ktoré vyhodnotilo Centrum voľného
času v Rožňave ako hlavný organizátor okresných kôl predmetových
olympiád, recitačných a speváckych súťaží, sa NAŠA ZÁKLADNÁ
ŠKOLA v školskom roku 2021/2022 umiestnila v športových súťažiach na vynikajúcom 4. mieste a vo vedomostných a umeleckých
súťažiach na rovnako peknom 5. mieste. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme úspešný štart do nového školského roka, mnoho zdaru, aktívnej práce, úspechov i získaných skúsenosti vo výzvach,
ktoré nás spoločne čakajú v školskom roku 2022/2023.

október 2022
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Kto to klope dneska k ránu,
na čarovnú našu bránu?
Krásne klope, to mi ver,
predsa mesiac september.
Na husličky k tomu hrá,
bránu škôlky otvára ...
Vitajte veľkí aj maličkí,
vitajte naše detičky!
Takéto slová vítali naše detičky s rodičmi pri vstupe do našej materskej školy. Ani sa nestíhame čudovať ako ten čas letí. Prázdniny skončili a opäť je
tu september. Mesiac, v ktorom sa začínajú otvárať
školské brány. Deti boli plné radosti, strachu, ale
nezaobišlo sa ani bez plaču. Nový školský rok,
noví kamaráti, pre niekoho nová škôlka, nové hračky, zážitky, dobrodružstvá, nové pani učiteľky, pani
školníčka a pani upratovačka. Tie deti, ktoré už do
MŠ chodili, tak sa tešili na svojich ,,starých,, kamarátov a na svoje pani učiteľky. Prvé dni v škôlke sú
plné smiechu, hier, cvičení a adaptácie na všetko
„nové“.
V prvý školský septembrový deň prešlo bránou
našej materskej školy 52 detí a otvorili sa tri
triedy. Lienky – I. trieda s počtom detí 15, včielky – II. trieda s počtom detí 19, motýliky – III.
trieda s počtom detí 18. Na všetky deti sa tešia
pani učiteľky v I. triede Júlia Molčanová, Mgr.
Denisa Revajová, v II. triede Bc. Nikoleta Hodermarská a pani riaditeľka Bc. Eva Žúdelová, v III.
triede Mgr. Rozália Farkašová, Bc. Dušana Galatová a naša teta školníčka Viera Gallová a teta
upratovačka Júlia Kraková.
Mnohí rodičia viedli svoje dieťa do materskej školy po prvýkrát. Určite si kládli mnohé otázky. Na
väčšinu z nich dostanú odpoveď od svojich detí, na
ostatné im odpovie čas. Materská škola nie je vežou
zo slonovej kosti, je živým organizmom, ktorému
môžu vdýchnuť kyslík aj rodičia svojím záujmom
a aktivitami. Čím viac sa budú zaujímať o dianie
v škole, čím viac nápadov ponúknu, tým viac sa
bude MŠ približovať ich predstavám. Poslaním

MATERSKÁ
ŠKOLA

MŠ je dopĺňať rodinnú výchovu
o výchovno–vzdelávaciu činnosť
zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa. V triede Lienok slzičky detí už pomaly opadajú, chodia do triedy s krásnym
úsmevom na tváričkách a štebocú
zážitky z predošlého dňa. Lienky
sa postupne prispôsobujú životu
počas dňa v materskej škole, začleňujú sa do aktivít a sú zvedavé, aké krásne zážitky im prinesú
ďalšie dni.

pozvanie - DOM TRADÍCIÍ GEMERSKÁ POLOMA Milí Polomci, srdečne Vás pozývame na návštevu Domu tradícií (Do Colišä - takto
je uvedený názov starého dvora v našej mapke STARÝCH DVOROV) na Hlavnej
ulici č. 206. Záujemci si ho budú môcť pozrieť v pracovných dňoch v čase od 8.00
hod. do 15.30 hod. Radi privítame aj žiakov materskej a základnej školy. Kľúč bude k
dispozícii na obecnom úrade. Veľká vďaka patrí členkám Klubu dôchodcov a Jednoty
dôchodcov, ktoré sa podujali na neľahkú úlohu, ale zvládli ju na výbornú. Poupratovali
miestnosti, zozbierali a inštalovali staré, prachom zapadnuté a zabudnuté veci našich
starých a prastarých rodičov. Ďakujeme za výrobu a osadenie informačných tabúľ firme BASTHO SPORTS, s.r.o. Gemerská Poloma. V neposlednej rade veľké ďakujem
patrí pánovi Vladimírovi Lišuchovi a pani Vierke Ciberajovej, ktorí pomenovali všetky vystavené predmety pekne v našom polomskom nárečí.
A na záver chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí neváhali a darovali alebo zapožičali staré veci do nášho spoločného polomského domu tradícií.
Vážené Polomky a Polomci, ak ešte máte niečo z našej polomskej histórie doma a
máte ochotu to zapožičať, prípadne darovať obci, budeme radi a vystavíme to v našom novom DOME TRADÍCIÍ GEMERSKÁ POLOMA.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

Už na začiatku školského roka sa naše motýliky
stihli zapojiť do druhého ročníka kampane Zatoč
s odpadom a riešia prvé výzvy ako zachrániť našu
planétu Zem. Aj tento rok nás čaká každý mesiac
jedna výzva. Cieľom výziev je naštartovať pozitívnu
zmenu v spoločnosti v oblasti separácie a recyklácie, ukázať ako môžeme spolu zatočiť s odpadom.
Kampaň otvára septembrová výzva, ktorá sa odvíja
od témy s názvom Systém verzus jednotlivec. Zameraná je na porovnanie vývoja spoločnosti z hľadiska
tvorby a produkcie odpadov. Aktuálna výzva je zameraná aj na to, aby ľudia vymenili klasickú hubku
na umývanie riadu za hubku z lufu, ktorú je možné
svojpomocne dopestovať. Okrem tejto kampane sa
motýliky zapoja aj do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre deti materských škôl s názvom ,,Svet okolo
nás,, kde ukážu čo dokážu šikovné ručičky. Deti sa
tiež zapoja do rôznych výtvarných, logických, prírodovedných súťaží, projektov, kampaní ktoré budú
počas roka v ponuke. Pred nami je celý školský rok,
kde nás čaká spolupráca s obecnou knižnicou, Základnou školou s veľa aktivít, divadiel, fotenia a zábavy, na ktorú sa veľmi tešíme.
Vieme, že rodičia nám zverili svoje deti vo viere,
že sa v MŠ veľa naučia a vychováme z nich šikovné deti. Hľadáme si preto cestu k ich dušiam deň
za dňom, minútu za minútou. Prihovárame sa im
s láskou a máme stále na pamäti, že všetky deti
sú dobré s čistou detskou dušičkou. Na dne každej
z nich niečo tíško cinká. Budeme sa snažiť, aby
všetky zvonili naplno.
kolektív materskej školy
pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci bol v piatok 23. septembra 2022 sprístupnený Dom tradícií Gemerská Poloma
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FOLKLÓR V GEMERSKEJ POLOME
DFS BAMBUCHY – MIMORIADNY ÚSPECH
V CELOŠÁTNOM KOLE SÚŤAŽE
Tvrdí sa, že postaviť sa na javisko pred divákov, pritom nedostať trému a vedieť
napr. zatancovať, zaspievať alebo povedať pár pekných slov nie je vôbec jednoduché a určite to nie je pre každého. My si z toho v detskom folklórnom súbore
Bambuchy v Gemerskej Polome až takú ťažkú hlavu nerobíme a myslíme si, že
to nemusí byť ani až také zložité. Veď v princípe vôbec nejde o javisko a vystupovanie pred divákmi... Ide o čosi omnoho cennejšie:
DESAŤKRÁT PLUS PREČO CHODIŤ V GEMERSKEJ POLOME NA
„FOLKLÓR“:
+ nájdete si dobrých kamarátov – mladších i starších;
+ spoznáte sami seba, svoje schopnosti – pohybové, umelecké, organizačné
a budete ich neustále rozvíjať;
+ zdokonalíte svoj prejav, vyjadrovanie, držanie tela, vystupovanie pred ľuďmi;
+ budete sa učiť byť voči sebe a druhým starostliví, zodpovední a tolerantní;
+ spoznáte kultúru, tradície, zvyky svojich predkov a rodnej obce, sami ich
začnete rozvíjať;
+ prostredníctvom vystúpení a folklórnych podujatí budete reprezentovať a šíriť dobré meno svojej školy a obce;
+ síce sa budete neustále niečo učiť a nacvičovať, ale zároveň sa aj zahráte
a oddýchnete si od riadnej školy a školských povinností;
+ navštívite rôzne miesta, festivaly, podujatia, spoznáte nových ľudí a nájdete
si kamarátov z iných folklórnych kolektívov;
+ v nie poslednom rade zmysluplne strávite svoj voľný čas;
+ na záver – citujem pána Štefana Šmelku (nar. 1928) z Gemerskej Polomy:
„Také dieťa, ktoré vie spievať a tancovať, také sa v živote nestratí.“

Či to funguje? Asi áno. Veľkým úspechom nášho detského
folklórneho súboru v roku 2022 bolo, keď v dňoch 01., 02.,
a 03. 07. na folklórnom festivale Východná a tiež pred kultúrnym domom v Liptovskom Mikuláši Bambuchy vystúpili z autobusu, narobili na javisku a v hľadisku kopec kriku,
dupotu a smiechu a popri tom V CELOŠTÁTNOM KOLE
SÚŤAŽE DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
ENIKI, BENIKI ZÍSKALI ŠPECIÁLNU CENU ZA ETNOGRAFICKY VERNÝ A ORIGINÁLNY PRÍSTUP
K DETSKÉMU INTERPRÉTOVI – pre náš detský súbor
mimoriadne vzácne ocenenie.
Ešte väčším úspechom je, že sa KAŽDÝ PIATOK OD
16:30 HOD. V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU V GEMERSKEJ POLOME pravidelne stretávame, zdokonaľujeme, nacvičujeme a keď už ide do tuhého... miestami aj
vystupujeme. Neveríte? Pozrite napr. tu: https://youtu.be/
JIYBZ1UWOEg

ĽH MRZUKANTI –
PRVÝ VYDANÝ HUDOBNÝ ALBUM
„Oficiálne“ naša ľudová hudba vznikla v októbri 2021, keď sme sa predstavili
vystúpením v základnej škole venovaným gemerskému rodákovi a zberateľovi
ľudových rozprávok Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému. Pre svoj názov sme
sa rozhodli nielen kvôli ešte zďaleka nie zvládnutej technike hrania na hudobných nástrojoch, ale aj vďaka rovnomennému folklórnemu pásmu „Mrzukanti“,
v ktorom všetci muzikanti ako členovia detského folklórneho súboru Bambuchy
vystupovali. Detskú hru „Na Mrzukantov“ zaznamenal vo svojej zbierke Slovenské obyčaje, povery a čary práve Pavol Emanuel Dobšinský, preto venovanie prvého väčšieho vystúpenia a tiež hudobného albumu jeho pamiatke je pre
nás viac ako len symbolické. Po roku nacvičovania tak kapela v zložení – Eliška
Vnenčáková (husle), Šimon Vnenčák (husle), Timotej Galajda (husle), Matej Garčár (akordeón), Vladimír Vnenčák (viola) a Tomáš Galajda (kontrabas), doplnená o nového člena Petra Zatrocha (akordeón), zavŕšila svoje
úsilie a úspešne dňa 31. 08. 2022 o 17:00 hod. opäť na pódiu v základnej škole hrdo „pokrstila“ svoj prvý hudobný album s názvom „KDE BOLO, TAM
BOLO“. Okrem ľudových rozprávok Pavla Dobšinského v ňom vyzdvihujeme
aj životné dielo ďalšej vzácnej osobnosti našej minulosti – rodáka z Gemerskej
Polomy Petra Kellnera Hostinského, a to všetko za sprievodu „vlatnoručne“
odohraných a odspievaných polomských ľudových piesní. Vydanie albumu
prostredníctvom Fondu na podporu umenia podporilo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Za „Krstného otca“ prvého albumu sme si zvolili pána muzikanta Stanislava Gunára – pedagogického asistenta v našej škole,
ktorý kapelu od jej začiatkov usmerňuje a prostredníctvom hudobného krúžku
s kapelou precvičuje a zdokonaľuje jednotlivé čísla. Veríme, že sa album bude
páčiť po hudobnej i výtvarnej stránke a tiež, že k nemu v nasledujúcich rokoch
pribudnú ďalšie. Chuti do práce na začiatku školského roka 2022/2023 máme
viac ako dosť – v septembri sme opäť začali jednak s náborom ďalších nádejných muzikantov a jednak s nacvičovaním nových hudobno-speváckych čísel,

ktoré, veríme, že Vám čoskoro predvedieme. Za doterajšiu
podporu našej činnosti patrí všetkým veľmi veľká vďaka.
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FOLKLÓRNA SKUPINA
DOLINA
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Keď v roku 1997 vznikla na podnet pána
Štefana Liptáka folklórna skupina v Gemerskej Polome ešte nikto nerozmýšľal
nad jej názvom. Miestni folkloristi sa
začali aktívne stretávať v miestnom kine,
zháňať a šiť prvé kroje, nacvičovať prvé
programy, plánovať prvé vystúpenia...
O názve „Dolina“ rozhodol jej vedúci
Ján Puškáš až v roku 2003 (t.j. po viac
ako piatich rokoch činnosti), keď sa už
jednoznačne ukázalo, že to vôbec nebol
zlý nápad rozvíjať v Gemerskej Polome
„folklór“. Skupina vtedy postúpila z krajského kola súťaže „Nositelia tradícií“ do
celoštátneho a zo strany Národného osvetového centra – hlavného organizátora súťaže prišla otázka: „Aký
je názov skupiny z Gemerskej Polomy?“. Vedúci rozhodol – Dolina. A tak v roku 2003 získala vtedy len 5-ročná folklórna skupina
Dolina z Gemerskej Polomy, ktorá sa ešte len začala objavovať na
významnejších folklórnych festivaloch, za folklórne pásmo „Furmani“ najvyššiu možnú cenu „Laureát“ v celoštátnom kole súťaže
folklórnych skupín „Nositelia tradícií“ v Banskej Bystrici. Podľa
vyjadrenia pamätníka Pavla Galajdu – tri dni doma odmietal rýľovať, lebo ako Laureát celoštátnej súťaže rýľovať predsa nebude.J
O to viac, s odstupom času, tento úspech vyzerá až rozprávkovo...
A zároveň, po 25 rokoch, sa akosi žiada povedať: „Bola to silná
generácia folkloristov. Patrí im veľká vďaka. Za mnohé. Nielen za
diplom.“ Dalo sa vôbec s Dolinou dosiahnuť aj niečo viac? Tak
okrem toho, že sa skupina pravidelne začala objavovať na rôznych folklórnych festivaloch, vrátane najväčších festivalov v obciach Východná a Detva, jej členovia za ten čas spoločnými silami
okrem mnohého zrealizovali a dosiahli napríklad toto:
2003 ÷ získanie ceny Laureát v celoštátnom kole súťaže folklórnych skupín Nositelia tradícií s folklórnym pásmom „Furmani“
v Banskej Bystrici ÷ umiestnenie na 2. mieste v krajskom kole
súťaže v speve ľudových piesní pre mužskú spevácku skupinu
v Michalovciach
2006 ÷umiestnenie v zlatom pásme pre mužskú spevácku skupinu a v striebornom pásme pre ženskú spevácku skupinu v krajskom kole súťaže v speve ľudových piesní „Hlase môj, hlase môj“
v Rožňave
2007 ÷ uvedenie slávnostného programu „Od kolísky po hrob“ pri
príležitosti 10-teho výročia založenia skupiny
2008 ÷ získanie ceny za autentické spracovanie pásma v krajskej
súťaži folklórnych skupín „Nositelia tradícií“ za folklórne pásmo
„Tri daromnie tance“
2009 ÷ vydanie hudobného albumu „Ore Jäník, ore“
2011 ÷ uvedenie slávnostného programu „Ako sa v Polome tancovalo“ ÷ vydanie hudobného albumu „Ej, mám jä lúšku“
2012 ÷ uvedenie slávnostného programu „Ako môhol, tak spomôhol alebo aj Hlúpi buc, ale spôsob si nájdi“ pri príležitosti 15teho výročia založenia skupiny ÷ vydanie Spevníka polomských
ľudových piesní
2013 ÷ vydanie hudobného albumu „Polomská svadba“
2015 ÷ získanie ceny Laureát v celoštátnom kole súťaže folklórnych skupín „Nositelia tradícií“ s folklórnym pásmom „O polnoci na svadbe“ v Dolnej Súči ÷ uvedenie slávnostných programov
„Polomská svadba“ a „Náš svet“ ÷ vydanie publikácie „Svadba
v Gemerskej Polome“
2016 ÷ získanie najvyššej ceny „Zlota čupaga“ na medzinárodnom festivale v poľskom meste Zakopané v kategórii tradičný folklór za folklórne pásmo „Polomská svadba“
2017 ÷ uvedenie slávnostného programu „Ako môhol, tak spomô-
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hol alebo aj Poturšenec horší od Turka“ pri príležitosti 20-teho výročia
založenia skupiny ÷ vydanie hudobného albumu „Ako môhol, tak spomôhol alebo aj Hlúpi buc, ale spôsob si nájdi“
2018 ÷ umiestnenie v zlatom pásme v celoštátnom kole súťaže folklórnych skupín „Nositelia tradícií“ s folklórnym pásmom „Jormark“ v Zuberci
2019 ÷ vydanie hudobného albumu „Ako môhol, tak spomôhol alebo aj
Poturšenec horší od Turka“ ÷ získanie ceny za stvárnenie regrútskej tematiky v krajskom kole súťaže v speve ľudových piesní „Ej zahraj mi,
hudačku“ pre mužskú spevácku skupinu
A napokon 2022 ÷ Pripomenutie si 25. výročia svojho založenia sa
opäť nezaobišlo bez uvedenia nového slávnostného programu s názvom „POLOMCI“. Program bol zároveň uvedený aj pri príležitosti
okrúhleho výročia – 740 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Gemerská Poloma.
PhDr. V. Vnenčák
Nezabúdajme na to, čo nám ponechali naši predkovia – nedovoľme,
aby dedičstvo našich predkov upadlo do zabudnutia
V týchto dňoch sme si pripomenuli 25. výročie vzniku našej folklórnej
skupiny „Dolina .“ Už pri založení si dali do vienka krédo: rozdávať radosť a potešenie, čo sa im už 25 rokov darí úspešne plniť. Ich bohatou
činnosťou šíria tradície našej obce, kraja, ale aj Slovenska. Svojimi vystúpeniami rozdávajú radosť na rôznych kultúrnych podujatiach, kde
žnú jedno ocenenie za druhým. Toto krásne jubileum priaznivcom folklóru spríjemnili programom, ktorý ako sa hovorí „mal hlavu a pätu“.
Miestnosť bývalého kina bola obsadená do posledného miesta. A bolo sa
veru načo pozerať. Za mohutného potlesku divákov, scénky striedali tanec a spev v doprovode ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. Určite
tomu predchádzalo niekoľkoročné úsilie, hlavne zo strany ich vedúcich,
manželov Vnenčákovcov, ktorí pokračujú v tom, čo do súboru priniesla predchádzajúca generácia. Veľkým zdrojom pamätí sú rodičia Janky,
Zuzana a Ján Puškášovci (Ján Puškáš stál aj pri zrode tohto súboru).
Práve vďaka nim sa podarilo obnoviť a udržiavať zvyky, obrady nielen
v našej obci, ale aj Slovenska. Za celé tie roky toto kultúrne dedičstvo obohatil rôznymi novými choreografiami pán Vnenčák, ktorý je
dušou celého kolektívu. Za ich 25 ročnú činnosť a šírenie kultúrnych
a folklórnych tradícií sa skupine, ktorá je kolektívnym členom MO MS
v našej obci prišli poďakovať: Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu
Matice s pani Tatianou Tomkovou kultúrnou pracovníčkou Domu Matice
v Rožňave a Máriou Antalovou predsedníčkou MO MS. Odovzdali im
originálne ocenenie, ktoré im bude navždy pripomínať toto ich krásne
jubileum. Bolo veľmi milé, že vzácny kus vo forme sklenenej plakety
prevzali najmladší členovia skupiny Šimonko a Eliška Vnenčákovci, ktorí
kráčajú v ich šľapajách. Aj toto je dôkaz, že v Gemerskej Polome folklór
nevymiera a dúfam ani nevymrie. MO MS ďakuje všetkým, ktorí zotrvali v tejto jedinečnej skupine a aj tým, že spríjemňujú aktivity, ktoré
organizuje Matica slovenská.
Mária Antalová, predsedníčka MO MS
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Osobnosti obce
Gemerská Poloma

MUDr. Jana Grešková
naša rodáčka - TOP lekárka roka 2020
primárka psychiatrického oddelenia
Nemocnice Svet zdravia Rožňava

Aká je vlastne doktorka? Aká je vo svojej ordinácii? Ako sa správa
k svojim pacientom, k personálu? Mnoho iných otázok ma napadlo,
keď som čítala, že naša rodáčka MUDr. Jana Grešková bola ocenená
v kategórii Psychiatria ako TOP lekárka roka 2020 (anketu vyhlásili
Zdravotnícke noviny vo viacerých kategóriách). Mnohí ju stretávame
v zariadení, ale i u nás v obci. Dovolila som si pani doktorku osloviť
a položiť jej niekoľko otázok, a tak pozývam všetkých zvedavých prečítať si nasledujúce riadky.
V súčasnosti rozvoj psychiatrie pokročil a čoraz viac ľudí je nútených túto pomoc vyhľadať, teda aj Vašu pomoc. Pre mnoho ľudí,
ale i dnes, je stále ťažké priznať si, že potrebujú odbornú pomoc.
Kto vyhľadáva Vašu pomoc? Kedy je ten správny čas vyhľadať takúto pomoc? Psychiatria je odbor, ktorý vyvoláva u ľudí rozporuplné
názory a ľudia s duševnými poruchami sú hendikepovaní. Je to možno aj preto, že naša spoločnosť je orientovaná hysteroidne, na krásu,
mladosť a na príjemné veci života. Nemyslím si, že spoločnosť je zrelá na to, aby sa snažila pochopiť duševné poruchy, a aby sa snažila
tým ľuďom pomôcť. Atmosféra a nastavenie ľudí na životné hodnoty
v spoločnosti k tomu nespejú. Duševné poruchy sú podľa mňa z celého spektra chorôb najhoršie, pretože berú schopnosť zvládať chorobu,
berú schopnosť ovládať svoje funkcie, charakter duševnej choroby je
aj o tom, že berie schopnosť ovládať svoje správanie, a preto aj klinický obraz duševných porúch je častokrát bizarný. Duševná porucha
ako keby človeka postavila do iného pólu ako je celá spoločnosť. Len
málokto sa snaží pochopiť charakter duševnej choroby, že tí ľudia za
to nemôžu. Psychóza je o tom, že človek sa dostane na druhú stranu
reality, či už poruchami myslenia alebo poruchami vnímania. Prvá reakcia ľudí je, že odsudzujú týchto pacientov, ale nikto sa nezamyslí
nad tým, že ten človek to nechce robiť. On to nerobí naschvál. Preto ak
sa v živote vyskytne situácia, ktorá nás vykoľají z bežného životného
režimu, pomoc je potrebné vyhľadať včas.
Ako sa správame, čo prežívame, ako sa vyjadrujeme, čo v živote hľadáme, alebo aká sme osobnosť - to zrejme je vo Vašej práci, pri rozprávaní resp. poznávaní človeka smerodajné, alebo sa mýlim? Čo pri
prvom kontakte s pacientom pozorujete? Pre psychiatra je smerodatný klinický obraz, ktorý vznikol ako následok stresu, dekompenzácie,
alebo má endogennu príčinu. A potrebné je vypočuť si niekoho, kto
s tým človekom žije, aby nám povedal nezávislý pohľad na zmenu
správania, reakcií.
Vývin osobnosti človeka súvisí s procesmi zrenia, učenia. V mnohom
má na človeka vplyv okolie, či už kolektív, v ktorom sa denne nachádza (rodina, škola, pracovisko), tiež rôzne média (sociálne siete)
a neraz si mnohí vyberajú nesprávne vzory. Ako si môžeme pomôcť
správne si vybrať, či usmerniť napr. deti? V živote je najdôležitejšie mať zmysel, motiváciu, režim a štruktúru, stáť nohami na zemi,
rozdeliť si deň na prácu, oddych a spánok, tešiť sa z toho, čo mám
a nesnívať o tom, čo nemám, a vlastne to ani nepotrebujem. Vyrovnané
medziľudské vzťahy, pokora a hodnotový systém, ktorý mi umožňuje
vnímať a tešiť sa z toho, čo mám.
Poznať kľúčové momenty vo vývine človeka je pravdepodobne veľmi dôležité, aby sa dosiahla zmena života pacienta, u ktorého chcete,
aby sa znova dostal do normálu. Ako na to z pohľadu lekára a môže
pomôcť aj najbližšie okolie pacienta? Moja úloha je zdiagnostikovať a riešiť, neprežívať. Akonáhle by ste sa dostali do roviny, kedy
racio nedominuje nad emóciami, pacientovi nepomôžete. Psychiater
musí rozumieť tomu, čo vidí, musí mať objektívny pohľad, musí vedieť postupy, musí vedieť liečiť a musí vedieť farmakológiu, kedy čo

dať. Okolie vo väčšine nerozumie, že duševné poruchy sa objavujú
u ľudí bez toho, či ich chcú alebo nechcú. Na duševnú poruchu existuje predispozícia. Každý z nás je určitý typ osobnosti, takže jedna vec
je typológia osobnosti a druhá vec je spúšťač. Spúšťačom môžu byť
ťažké životné situácie, psychoaktívne látky, alkohol, alebo záťažová
situácia v živote, ktorá nabúra predstavy o živote. A ide o to, či je človek viac zraniteľný, či prach dráždivosti je vyšší alebo nižší. Človek sa
nerozhodne byť duševne chorým, je to reakcia na niečo. Akceptovanie
stavu a prijatie liečby je jediná cesta k uzdrave. Ak rodina spolupracuje
v doliečovaní, je to prínos, ale každodenný život nám ukazuje, že to
tak nie je.
Čo Vás priviedlo k psychiatrii? V roku 1995 sa v rožňavskej nemocnici otvárala psychiatria a mala som pocit, že som dosiahla také štádium,
že musím zmeniť odbor. S bývalým primárom sme v nemocnici začínali sami dvaja budovať psychiatriu, lebo dovtedy tu nebola. V roku
1997 som mala prvú atestáciu, v roku 2000 druhú atestáciu a v roku
2002 som sa stala primárkou. Poviem pravdu, vôbec som netušila, čo
ma čaká, preto som na úvod navštívila iné oddelenia v rámci Slovenska, aby som sa zorientovala a vytvorila vlastný koncept, ako by malo
oddelenie vyzerať. Väčšina psychiatrií v rámci Slovenska bola skutočne donedávna v zlom stave, preto som sa stále snažila, aby mali pacienti slušné prostredie. Keď ho môžu mať pacienti na kardiológii, na
internom, prečo by ho nemohli mať aj na psychiatrii. To boli začiatky.
Postupne sa vybudoval aj tím psychológov a lekárov na ambulanciách.
A v 2014 sa pre vysoký počet pacientov otvorila psychiatrická liečebňa. Skultivovali sa priestory, v liečebni bude prebiehať výmena okien,
čomu sa veľmi teším, vytvorili sme pre pacientov park. Postupne sme
na akútnom oddelení zaviedli fototerapiu, audiovizuálnu stimuláciu,
biofeedback, prídavné liečebné metódy, ktoré pri úzkostných a depresívnych poruchách veľmi pomáhajú.
Schopnosť intenzívne pracovať, vytvoriť prostredie príjemné pre pacienta i pre personál, alebo inak - vydávanie príkazov, zodpovednosť,
starostlivosť, vytvorenie harmonického kolektívu, záujem o svojich
pracovníkov, emocionálna stálosť a neustála kontrola – mohla by
som pokračovať, to všetko je potrebné na riadny chod oddelenia, ktorého ste primárkou. Dá sa to vôbec? Áno, dá sa, ale každá prevádzka
musí mať svoju koncepciu, štruktúru, všetci zamestnanci zariadenia
majú svoju náplň práce v dennom režime, a ak nájdete ľudí, ktorí to
rešpektujú a svoju prácu majú radi, tak to ide.
Je niečo, čo by ste chceli v práci psychiatra na profesionálnej úrovni ešte dosiahnuť? Čo odporúčate bežnému človeku, aby tento zaťažujúci a stresujúci súčasný trend zvládol a zároveň sa adaptoval
terajším pomerom a tiež dosiahol svoj vytýčený cieľ? Na profesionálnej úrovni som dosiahla všetko, čo lekár môže dosiahnuť, a to je naučiť sa rozumieť svojej práci profesionálne a pomáhať ľuďom, liečiť
ich. Najväčšie umenie pre každého človeka je prijať život vo všetkých
sférach taký, aký je, akceptovať zmeny, aké nám život pripraví, nájsť
si priority, ktoré sú pre život potrebné, a to, čo chcem dosiahnuť je psychické a duševné zdravie si udržať čo najdlhšie. Ak to funguje, ostatné
všetko v živote ide skoro samozrejme.
Touto cestou vyslovujem veľké poďakovanie pani doktorke, ktorá
neváhala a ochotne venovala zo svojho času a poskytla priestor tomuto rozhovoru. Tešíme sa spoločne s Vami pani doktorka, že v našej
obci sa môžeme hrdiť človekom, ktorý na poli profesionálnom a
ľudskom je vysoko a dokáže sa ľudsky a férovo skloniť aj k prostému človeku.
Dana Červenáková
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HĽA
ČLOVEK
Myslím, že najznámejším predstaviteľom z tejto kategórie sú
ŠÍPKY, ktoré sme už spomínali v
jesennom vydaní minulého roku.
Pre pripomenutie uvádzam, že
na čaj sa zbierajú ešte pred príchodom mrazov, kedy obsahujú
najviac vitamínu C. Očistené
ich sušíme pri teplote do 40 °C a
uskladňujeme najlepšie v sklenenej nádobe. Okrem silnej podpory imunity a ich antioxidačných
účinkov sú šípky prospešné aj pre
cirkuláciu krvi, prečisťujú tráviaci trakt, bojujú proti únave, sú
veľkým pomocníkom pre pečeň
a obličky, zlepšujú krvotvorbu a
tvorbu kostného a kĺbového tkaniva.
HLOH OBYČAJNÝ a jeho
účinky sme si v tom istom čísle
tiež predstavili, je neoceniteľným
pomocníkom pre ľudí so srdcovými a kardiovaskulárnymi problémami. V tomto ročnom období
ich zbierame najmä na prípravu
tinktúry: očistené, čerstvo natr-
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ZDRAVIE spoza HUMNA 5. časť
Vážení čitatelia Polomských novín a fanúšikovia bylinkových čajov, verím, že predchádzajúce články o bylinkách Vám boli v letnej
sezóne užitočné, a preto Vás chcem upozorniť na zopár jesenných
pokladov. Jeseň vo všeobecnosti je obdobím zberu úrody a plodov,
medzi ktoré môžeme zaradiť aj plody liečivých rastlín.
hané plody hlohu nakrájame a
natlačíme do sklenenej uzatvárateľnej nádoby. Zalejeme bielym
alkoholom, uzatvoríme a necháme na teplom mieste, ale nie na
priamom slnku 14 dní lúhovať.
Občas obsah pretrepeme. Po
dvoch týždňoch tinktúru precedíme do čistej fľaše a uchovávame
v chladničke. Užívame denne čajovú lyžičku. V literatúre sa uvádza táto tinktúra aj ako pomocný
preparát pri návaloch počas klimaktéria.
PLODY TRNKY ¨ posilňujú
imunitu, čistia krv, detoxikujú ¨
udržujú zdravé srdce, upravujú
krvný tlak, znižujú hladinu cukru
¨ podporujú látkovú premenu,
trávenie, chudnutie ¨ bojujú proti hnačke, nafúknutiu, žalúdočných nevoľnostiach ¨ pomáhajú
pri ochoreniach močových ciest
¨ liečia zápaly v ústnej dutine,
hrdla, zápaly zažívacieho traktu
¨ sú nápomocné pri prechladnutí, tlmia kašeľ, angínu ¨ majú

- Z INÉHO SÚDKA ZÍSKALI SME ŽIADANÝ RECEPT NA VÝROBU DOMÁCEJ
KYSNUTEJ KNEDLE OD KUCHÁRKY Z NAŠEJ OBCE,
A TAK VÁM HO S RADOSŤOU PONÚKAME
Recepty na chutnú domácu kysnutú knedľu nájdeme kdekoľvek.
No kto ochutnal tú našu od našej
kuchárky, prebudil svoje chuťové
poháriky natoľko, že sa rozbehol
smerom do kuchyne s jediným
cieľom – poďakovať sa a „vymámiť“ recept. Samozrejme tu
hľadal pani kuchárku a hneď sa
zaujímal ako na to. Tá nikdy neodmietla komukoľvek prezradiť
čo je na to potrebné a ako sa s tým
popasovať. Naša pani kuchárka
je tunajšia a problém si nájsť
čas na naše spoločné stretnutie
v knižnici nemala, tak som sa potešila a hneď jej „receptové rozprávanie“ prepísala.
Hlavný rozdiel pri výrobe je
v tom, že ju nenaparuje, ale varí
vo vode a je robená ľudskou rukou. Kysnuté cesto je tak trocha
aj alchýmia, keďže cesto je potrebné vymiešať, nechať kysnúť

a spracovať na finálny výrobok,
čo si vyžaduje aj nejakú tú prax
a poznať recept, pričom všetko
je závislé aj na ingredienciách,
ktoré používame (múka, droždie,
teplota a i.).
Potrebujeme: • 1/2 kg polohrubá
múka (potrebné preosiať) • 2,5
dcl mlieko (najlepšie s obsahom
1,5 % tuku) • 1/2 kocka droždie
(čerstvé) • 1 kávová lyžička soľ
• 1 kávová lyžička kryštálový cukor • 1 celé vajce.
Postup: Do nádoby (v Polome
vajling), v ktorej budeme zapracovávať cesto si urobíme kvások
z mlieka, droždia a cukru – necháme vykysnúť. Do vykysnutého základu pridáme múku, soľ,
vajce a vymiesime cesto v ruke
(možnosť aj v robote). Poznámka: v prípade, že je málo 2,5 dcl
mlieka, tak postupne po jednej
(1) lyžici pridávame/zapracová-

močopudné, sťahujúce, protirakovinové účinky. Obsahujú
triesloviny, kyseliny, flavonoidy,
sacharidy, glykozidy, vlákninu,
bielkoviny, meď, draslík, železo, fosfor, horčík, vápnik, zinok,
mangán, síra, vitamíny A, C, E.
Robíme z nich čaje, odvary, marmelády, lekváre, džemy, sirupy,
kompóty, vína, likéry, alebo jednoducho sušíme. Plody zbierame najlepšie po prvých mrazoch,
kedy sa ich chuť vplyvom mrazu
zmení z trpkej na kyslo-sladkú.
KOREŇ KOSTIHOJA LEKÁRSKEHO využívame najmä
na prípravu tinktúry. Koreň kostihoja očistíme najlepšie malou
kefkou, čím ho zbavíme všetkých
nečistôt. Nakrájame ho na menšie
časti a vložíme do čistej sklenenej fľašky. Následne zalejeme
liehom alebo domácou pálenkou
a necháme lúhovať na teplom a
slnečnom mieste približne mesiac. Kostihoj vo svojom koreni
vame mlieko – ale pozor cesto
musí byť tuhé. Cesto necháme
vykysnúť na teplom mieste –
zakryjeme utierkou (v Polome
servítkou), ktoré kysne cca pol
(1/2) hodinu až jednu (1) hodinu.
Vykysnuté cesto dáme na mierne
pomúčený lopár a rozdelíme na
štyri (4) bochníky, ktoré vyšúľame do valčeka (tvar knedle).
Netreba sa báť, s cestom sa
dobre pracuje. Vyšúľané knedle
necháme na lopáre zakryté ešte
podkysnúť, potom dáme variť do
vriacej vody. Podľa toho v akej
nádobe budeme knedle variť: buď dáme dve a dve (2+2) knedle
variť alebo všetky štyri (4) naraz
(ak je nádoba väčšia) podľa toho
dáme podiel vody do nádoby.
Koľko vody do nádoby? V nádobe nesmie byť veľa vody, preto
ak budeme variť dve (2) knedle
– nedáme viac ako pol litra (1/2 l)
vody (t. j. cca osem litrová nádoba (v Polome šerpeňa)). Varíme
zakryté cca dvadsať (20) minút.
Až vyberieme knedle potrieme
ich olejom. Poznámka: pred tým
než nádobu naplníme vodou ju
potrieme bravčovou masťou.
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obsahuje veľa účinných látok v
podobe trieslovín, škrobu, asparagínu, alantoínu, alkaloidov a
éterických olejov. Najnovšie sa
z rastliny podarilo získať aktívnu látku, pyrolizínový alkaloid,
ktorý stojí za liečivými účinkami kostihoja. Používa hlavne na
bolestivé kĺby, kĺbové opuchy,
vyvrtnutia, vykĺbenia, reumatické ťažkosti, pomliaždeniny a
zlomeniny.
Podobné účinky i spôsob prípravy má MUCHOTRÁVKA
ČERVENÁ. Výborná tinktúra pomôže od bolesti všetkých
druhov. Muchotrávka obsahuje
psychoaktívne alkaloidy psilocybín. Alkaloidy psilocybín a
jeho aktívnejší príbuzný psilocín
sú dusíkaté zlúčeniny a svojou
štruktúrou sú až nápadne podobné „molekulám šťastia“, napríklad sérotonínu. Napríklad po natrení kolena večer ustúpi bolesť
a dobre sa spí. Tu však dôrazne
odporúčam zvýšenú opatrnosť
pri zbere i manipulácii a hlavne
jednoznačné výrazné označenie
hotovej tinktúry.
Prajem Vám krásne babie leto,
ktoré snáď využijete na prechádzky prírodou a doplnenie
bylinkovej lekárničky.
Ľubica Šmelková, poslankyňa
obecného zastupiteľstva
A potom už máme dobre vyzerajúcu, nadýchanú a chutnú
domácu kysnutú knedľu. Veď
také kačacie, či husacie hody,
segedínsky guláš, sviečková,
či akékoľvek mäso fantasticky
chutí s knedľou a ešte domácou
- mňam. No ja si pamätám ako
nám mama z knedle pripravila aj
sladkú verziu, pretože moji súrodenci zbožňovali knedľu na sladko (maslo, kakao s práškovým
cukrom – kombinácií je mnoho).
Na záver: „Veď základ telesného
živobytia všetkých národov spočíva na pokrme a ak je zlý pokrm,
je zlé aj zdravie a ako blatom
nikto neobieli plátno, tak ani zle
pripravené varivo, nieže nenapraví žalúdok a neobživí telo, aby
bolo zdravé, ale ho pokazí. Zdravie tela pochádza teda neomylne
z rozumne pripraveného jedla,
jedlo z náležitého naučenia sa
tomu, ako sa čo dá variť, no a na
učenie je potrebná kniha.“ Z knihy: Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči, napísal Ján Babilon
a nájdete ju u nás v knižnici.
Pripravila a ďakuje dc.
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H I S T Ó R I E

Spomienky na detstvo prežité v Polome

O chvíľu budem mať 80 rokov a aj keď som sa nenarodil v Polome,
považujem sa za Polomčana. Môj otec sa narodil v roku 1898 a pri
vypuknutí prvej svetovej vojny mal sedemnásť rokov. Ako študent gymnázia v Rožňave sa na vojnu prihlásil ako dobrovoľník. Podobne sa
zachoval aj môj obľúbený spisovateľ Erich Maria Remarque, ktorý
bol ten istý ročník ako môj otec. Po absolvovaní vojenského výcviku
bol otec odvelený na rumunský front. Často rozprával o hrôzach, ktoré
počas troch rokov prežil v zákopoch frontu. Ľudský život vo vojnovom
besnení nemal žiadnu cenu. Mnoho jeho spolubojovníkov prišlo o život
a mnohí boli zmrzačení. Aj otec utrpel zranenie po výbuchu delostreleckého granátu. Spomínal, že počas delostreleckej kanonády bol taký
hluk, že keď mu spolubojovník kričal rovno do ucha ako vládal, nerozumel mu ani slovo.
Po skončení 1. svetovej vojny si otec doplnil vzdelanie a začal pôsobiť ako notár. V roku 1938, po pôsobení v rôznych mestách a dedinách republiky, nastúpil pracovať ako hlavný notár pre obce Veľká a
Malá Poloma, Betliar a Henckovce. Sídlom notárskeho úradu bolo na
rozhraní Malej a Veľkej Polomy. V tom čase cez Polomu, ako aj cez
všetky dediny od Rožňavy po Dobšinú, viedla prašná cesta. Otec dal
cestu vydláždiť čadičovými kockami, na čo boli Polomci hrdí. Pred
vypuknutím 2. svetovej vojny bol otec premiestnený pracovať do obce
Veľký Blh pri Rimavskej Sobote, kde som sa narodil.
Po vojne v roku 1946 sme bývali v Rimavskej Sobote a dobre sa pamätám na to, ako k nám prišla delegácia starostov z Veľkej a Malej
Polomy, Betliara z Henckoviec s požiadavkou, aby otec pre tieto obce
do Polomy znovu nastúpil ako hlavný notár. Do Polomy nás odviezli
na obhliadku osobným autom. Rodičia sa poznali s riaditeľom školy
z predchádzajúceho otcovho pôsobenia, lebo škola susedila s notárskym úradom. Rodičia vošli do bytu riaditeľa školy a ja som ostal na
ulici pri aute. Ako som stál, dole ulicou sa blížila skupina mládencov,
ktorí si tam kopali loptu ušitú z handier. Osobné auto, stojace na ulici
a vedľa neho mestsky oblečené chlapča vzbudil ich záujem. Mládenci pri aute zastali, zízali na auto a na mňa. Jeden z nich, ktorý držal
v ruke zablatenú handrovú loptu, mi ju hodil do tváre. To bol môj prvý
kontakt s Polomou. Neskôr som týchto mládencov obdivoval ako výborných futbalistov.
Otec prijal ponuku a dňa 27. 1. 1947 sme sa z Rimavskej Soboty presťahovali do Polomy. V dedinských domoch nebol zavedený elektrický prúd. Ľudia si svietili petrolejovými lampami. Elektrickým prúdom
sa svietilo len v našom byte a v susednej škole. Pod železničnou stanicou bol vodný mlyn. Mlynár mal na hriadeli mlynského kolesa namontované dynamo. Vyrobený elektrický prúd nízkeho napätia slúžil len
na svietenie notárskeho úradu a susediacej školy. Intenzita svietenia
kolísala podľa prítoku vody v kanáli. Do kanála bola privádzaná voda
zo Súľovského potoka, pretekajúceho Veľkou Polomou.
Domy na dedine väčšinou pozostávali z jednej izby, kuchyne, komory,
za ktorou bola stajňa. Do šopa sa uskladňovalo seno pre dobytok, ktoré
sa do maštale spúšťalo drevenou konštrukciou, ktorá sa volala carok.
Domy boli postavené z hlinených váľkov. Veľa domov bolo z vonku
namaľovaných krikľavou modrou farbou, ktorú ženy pri praní pridávali do vody.
K notárskemu bytu patrila dosť veľká záhrada. Koniec záhrady bol
ohraničený domom rodiny, v ktorom bývali moji prví polomskí kamaráti. Ich starý otec v bojoch 1. svetovej vojny prišiel o nohu a
ako kompenzáciu za zranenie dostal licenciu na prevádzku krčmy, no
pomerne mladý zomrel. Jeho manželka sa potom vydala za rázneho
chlapa, ktorý si adoptoval jej deti a viedol krčmu. Bol to naozaj rázny
chlap, autorita, ktorý si vedel okolo seba a aj v krčme urobiť poriadok.

Raz som počul od susedov krik.
Vybehol som na ulicu a videl ako
nejakého nespratníka vyvliekol
z krčmy na ulicu a otrieskal mu
hlavu o dlažbu. Keď prestal krčmárčiť, zamestnal sa ako drevorubač v lese, čo sa mu stalo
osudným. Raz poobede, keď sme
sa hrali u nich na dvore, doniesli
ho mŕtveho na márach vystlaných
čačinou. V lese utrpel smrteľný
úraz, keď ho privalil strom. Jeden z jeho adoptívnych synov bol
povolaním maliar a okrem maľovania interiérov dobre maľoval aj
obrazy. Do evanjelického kostola
namaľoval pekný oltárny obraz.
Občania Veľkej a Malej Polomy
boli hrdí, pracovití ľudia. Väčšinou sa zaoberali gazdovstvom,
obrábaním pôdy, chovom dobytka a hospodárskych zvierat.
Mali hlboký vzťah k poľnohospodárskym pozemkom, ktoré
obrábali. V zimných mesiacoch,
keď bolo okolo hospodárstva menej práce, chlapi pracovali v lese
ako drevorubači a furmani. Dosť
Polomčanov pracovalo na železnici, mnohí ako kuriči parných
lokomotív. Dedinčania chodili
oblečení v krojoch. Ženy, okrem
starostlivosti o dobytok a domácnosť v zimných mesiacoch, spracovávali konope, ľan, ovčiu vlnu,
súkali nite, tkali plátno, koberce,
vyšívali a šili ženské a mužské
pracovné a sviatočné krojované
odevy. Chlapom na leto, ako pracovné odevy, šili široké biele ľanové nohavice a košele. Na zimu
im zase šili hrubé biele nohavice
z ovčej vlny zvané chološne, kabáty zvané kabanice a kožúšky
z ovčích koží. Vydaté ženy na
hlavách nosili čepce a chlapi ka-

lapy. V zime ženy nosili hantúšky
a chlapi baranice. Tak, ako každá
dedina na Gemeri a aj v dedinách iných regiónoch Slovenska,
aj Poloma mala svoj štýl krojov.
V zime, keď nebola práca na poliach, gazdovia so svojimi konskými a volskými záprahmi z lesov v okolí Podsúľovej a Súľovej
na vozoch prevážali hrubé kmene
bukov, dubov a iných tvrdých
drevín do Betliara. Tam sa potom
drevo nakladalo na železničné
vagóny a odvážalo sa na miesto
ďalšieho spracovania. Jedlo si nosili v taškách ušitých z konopného plátna, ktoré volali tanisterky.
Medzi Veľkou a Malou Polomou
smerom k železničnej stanici sa
nachádzala niekoľkohektárová
plocha zvaná Konopisko, ktorá
bola pozdĺžne rozdelená na úzke
parcely. Na jar chlapi parcely
poorali a ženy tam väčšinou pestovali konope, ľan, ale aj zeleninu do domácností. Keď konope
a ľan dozreli, ženy začali postupne pozdĺžne od kraja do stredu
jednotlivé byle vytrhávať, čím
vznikali medzi parcelami uličky,
ktoré nám deťom slúžili ako dobré úkryty pri hrách. Zožaté konope ženy namáčali v močidlách.
Boli to vyhĺbené jamy za riekou
Slaná, ktoré boli rajom žiab. Ich
hlasité kŕkanie tvorilo atmosféru
letných večerov. Po odmočení sa
konope rozprestrelo na trávnaté
plochy, kde sa na slnku sušilo.
Na sklonku leta sa dedinou ozýval klepot, keď ženy na trliciach
odstraňovali drevnaté časti konopných a ľanových stoniek.
Dôdi od nôtára
pokračovanie v budúcom čísle
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píše Janko Garguš
z Ameriky
Moje druhé stretnutie s havarovaným lietadlom bolo asi štyri mesiace neskôr na zasneženom poli
pri Rožňave. Tentoraz to bola
americká lietajúca pevnosť B-17,
ktorá utrpela rozsiahle bojové
škody počas misie nad Poľskom,
alebo Nemeckom. Lietadlo sa nemohlo vrátiť na svoju základňu
niekde v Taliansku. Jeho trup bol
neporušený po úspešnom pristátí na bruchu v hlbokom snehu a
jeho posádka iste prežila a našla
úkryt v neďalekom lese. Lietadlo
som si pozrel so spolužiakmi z
gymnázia, ktorého vyučovanie sa
začalo vo februári 1945 po oslobodení Rožňavy. Boli sme ohromení jeho veľkosťou. Konštrukčne bolo neporušené. Len jeho
vnútro bolo zbavené všetkého
prístrojového vybavenia a iných
odnímateľných častí. Videli sme
veľké poškodenie od protilietadlového delostrelectva a možno aj
od stíhačiek, na ktorého asi zaútočili zo vzduchu. Posedel som si
na mieste každého člena posádky
a predstavoval som si, ako to muselo byť trpieť všetky tie škody,
čo tak ochromili tento výkonný
štvormotorový bombardér. Najviac ma zaujímali ešte stále pohyblivé delové veže. I keď som
ešte nikdy neletel, predstavoval
som si ako to muselo byť strieľať

Hodnoverne potvrdzujem, že Ján Garguš, narodený dňa 10.III.1908
vo Veľkej Polome, odbor. učiteľ, pôsobiaci t. č. na Štátnej meštianskej
škole v Rožňave i po zdanlivo likvidovanom Slovenskom povstaní neúnavne pracoval ilegálne ďalej. Spolu zúčastnil sa pri ukrývaní a záchrane amerických letcov, ktorí boli zostrelení pri Rožňave a podarilo
sa im ujsť, zachrániť sa v Kobeliarove. Menovaný mal sprostredkovať
ich prevedenie cez frontu pomocou partizánov cez Henclovú, čo však
pre obsadenie nemeckým vojskom práve tých miest, kade bola mienená
ich záchrana, bolo zmarené.
na rýchle stíhačky, ktoré sa iste rojili okolo tohto pomalšieho bombardéra?
O sedemdesiatšesť rokov neskôr, v roku 2021, môj brat mi poslal článok o Helene Mišurdovej z Rakovnice, ktorá, ako zdravotná sestra
v rožňavskej nemocnici, pomohla dvom zraneným členom posádky
toho lietadla a ako ich ukrývala kým Rusi neoslobodili Rožňavu. Článok vyšiel vo vydaní Čítanie na Vikend 24. septembra 2021. Ukázalo
sa, že bombardér bol jedným z 31, ktoré odlietali z talianskej leteckej
základne v Torrette na bombardovanie Poľska alebo Nemecka. Formácia lietadiel bola napadnutá nepriateľským útokom nad Maďarskom a
táto lietajúca pevnosť sa stala jednou z jeho obetí.
V roku 1953, už ako študent druhého ročníka na univerzite v USA, navštívil som môjho krstného otca Ľudovíta Linczenyiho v Kanade počas
vianočných prázdnin. On bol synom polomského evanjelického farára, ktorý bol demokratickým poslancom v Slovenskej národnej rade
(SNR). Ušiel do Nemecka po februári 1948, keď komunistická strana
prevzala vládnu kontrolu, a potom emigroval do kanadskej Batawy,
kde pracoval v Baťovej továrni na obuv. Úžasne ma prekvapil, keď mi
povedal, že on s mojim otcom odprevadil dvoch utekajúcich amerických letcov z rožňavskej lietajúcej pevnosti z úkrytu v Kobeliarove k
partizánskej skupine v súlovskom lese, aby im partizáni pomohli prejsť
cez front do ruskej ochrany. Po vojne sa dozvedeli, že ich útek do Ru-

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Lem sä mercholiel na tem múriku, až s nim heglo do
harenka na špárôvni.
Bol neposedný, nuž spadol do veľkého hrnca na šporáku.
Ot kedi má tie chlísti, ta furt liece do budárä, bars britko
ho prehánȁ.
Od kedy má hlísty, tak má nepríjemnú hnačku.
Järvali sä pod Jiezulanom, kím jim negegnúl striet
pikleta.
Sácali sa pod vianočným stromčekom, až kým im nespadol na podlahu.
Lapál jú za kamžu, tušta ho lupla s kulägô.
Chytal ju za sukňu, tak ho udrela s bakuľou.
Kopercál sä dlô stránô, až kim sä nenajšôl v bôdlȁšu.
Kotúľal sa dolu po lúke, až sa nenašiel v bodliačine.
Ešte sä to lem prebátorí a už zhánȁ daš do kutla.
Ešte len vstane a už hľadá dačo do úst.
Štopla som donho, ale vôn nie a nie sä kierknúť.
Sádzala som do neho, ale on sa nechcel posunúť.
Bars veľký kälšík mali za tú kasnu, ale bars je härdá.
Drahá bola tá komoda, ale fakt je pekná.
KJ
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som oslobodeného územia nebol
úspešný. Boli zajatí Maďarmi pri
Henclovej, ktorí ich odovzdali
Nemcom. Keďže Nemci boli známi tým, že so zajatými Američanmi správne zaobchádzali, verili,
že prežili ich uväznenie v nejakom zajateckom tábore.
Toto odhalenie ma veľmi prekvapilo, lebo náš otec túto udalosť
nikdy nezdieľal so svojou rodinou. Krstný otec ma požiadal,
aby som mu pomohol nájsť tých
dvoch letcov. Keďže časť môjho
univerzitného vzdelania pozostávala zo štúdia letectva, myslel
si, že by som mohol zistiť kde
a ako on týchto vojakov môže
hľadať. Bol som istý, že mu pri
tom pomôžem. Plukovník Luther
Bevins, šéf leteckej fakulty, bol
bývalý B-17 pilot, ktorý lietal v
tomto bombardéri zo základni v
Taliansku. Nepamätal si na toto
lietadlo, lebo skoro každý deň
stratili jednu, alebo dve posádky. Bol presvedčený, že sa nám
podarí niečo dozvedieť o osude
tých dvoch letcov. Krstný otec
nemal ich mená, ale dal mi ich
nekvalitnú fotografiu, ktorú odfotili pri svetle petrolejového lampáša. Tváre letcov boli príliš biele
a chýbali im rozlišovacie črty.
Plukovník Bevins napísal článok
s podrobnosťami o havárii a o
neúspešnom úniku a úteku pre
niektoré vojenské časopisy. Odpoveď dostal len z jednej redakcii, ktorá dostala tú istú fotografiu. Odpoveď znela, že fotografiu
nemohli zverejniť pre jej nízku
kvalitu. Ostatné časopisy nikdy
neodpovedali.
pokračovanie v budúcom čísle

Posledný deň v školskom kolektíve ...
Hoci do maturít je ešte viac než polroka, chcel by som spomenúť pocity jednej zo
spolužiačok, keď sa nám blížil koniec štúdia na strednej škole. Keďže je tomu už
skoro 62 rokov, chcel by som sa pokúsiť priblížiť jej pocity, ako mi ich približne
spomínala predtým, ako sme sa po maturitách rozišli do sveta. Keď sa blížil čas našej rozlúčky Ľuba mala zmiešané pocity. Na jednej strane to bola radosť z úspešnej
maturity, zatvorenia školských brán a na druhej strane smútok z rozchodu výnimočného kolektívu jej triedy. Ten sa rozíde na dlhých päť rokov. Teda do najbližšej
stretávky. Zajtra je posledný deň, keď uvidí celú ,,bandu” pohromade, zajtra je
oficiálna rozlúčka aj s profesormi. Zajtra v ruke s maturitným vysvedčením vykročí do života, o ktorom spolu s ostatnými toľko snívali, a ktorý skrýva mnoho
otáznikov. Niektorí sa chystajú ďalej študovať na vysokú školu, iní pracovať. Ľuba
patrila do druhej skupiny. Tešila sa na koniec školského trápenia, a zrazu, keď
je na dosah, nevie si predstaviť dni bez napätia pri písomke, bez nekonečných
hodín ekonomiky, matematiky... No najmä bez spolužiakov. Na každého jej zostanú spomienky. Na Paťa, ktorý vedel zosmiešniť aj seba i na Aďu večne začítanú
v nejakom časopise. Ani nevieme z kade ich mala, keď vtedy tých časopisov vychádzalo pomerne málo... Ale trápilo ju, či sa priateľstvá postupom času nestratia
a nezapadnú prachom. Najradšej by sa zahľadela do kryštálovej gule a prečítala
si budúcnosť. Nesmie to. A asi by to ani nebolo zaujímavé. Zostalo jej iba veriť,
že v srdciach spolužiakov bude zapísaná tak, ako oni v tom jej a že keď sa opäť
stretnú, budú si mať čo povedať. Viem, že sú to pocity väčšiny študentov, ktorí sa
majú lúčiť s kolektívom, aj keď ich štúdium veľmi nebavilo.
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Jubilejný 30. ročník
stolnotenisového turnaja
o Pohár starostky obce Gemerská Poloma

Pri príležitosti 30. výročia turnaja o Pohár starostky obce Gemerská
Poloma sa dňa 27.08.2022 konal Galavečer víťazov, na ktorom si z rúk
pani starostky prevzali pamätné plakety víťazi ostatných ročníkov, ale
aj organizátori, ktorí sa roky podieľali na zabezpečení plynulého chodu turnaja. Nasledujúci deň sa uskutočnil samotný turnaj, ktorý po
dvoch rokoch opäť privítal väčšie množstvo účastníkov, ale aj divákov, za čo sme veľmi vďační. Zmerať sily si prišlo niekoľko hráčov zo
slovenskej Extraligy, českej Extraligy, ale aj z nemeckej Bundesligy.
Týmto hráčom výborne sekundovali pingpongisti z nižších líg, ktorí sa
snažili prekvapiť favoritov.
Turnaja sa nakoniec zúčastnilo 25 hráčov. Po zaregistrovaní sa vytvorilo 6 skupín, kde sa jednotliví hráči postupne rozdelili podľa nasadenia. Najlepších 12 postúpilo do „pavúka“, čiže 2. stupňa progresívneho K.O. systému, kde sme prešli štvrťfinálovými, semifinálovými
zápasmi a nakoniec samotným finálovým zápasom. V tohtoročnom
finále sa stretli Alexander Valúch (TTC OSTRAVA) a Andriy Sitak
(GEOLÓG ROŽŇAVA), kde po napínavom zápase nakoniec zvíťazil
Alexander Valúch. Tretie miesto si po výborných výkonoch podelili

Valeriy Rakov (KST RAKSIT) a Samuel Palušek (MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU). Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa
ďalších úspechov.
Celkové výsledky turnaja sú zverejnené na stránke http://turnaje.sstz.
sk/turnaj/o-pohar-starostky-obce-gemerska-poloma.
Ing. Jozef Trojan

RAZ SME HORE A INOKEDY ZASA DOLE
Tak ako každý rok, tak aj tento sme nezaháľali a aktívne sme sa zúčastňovali športových súťaží, ale aj kultúrnych podujatí, či už v našej obci alebo mimo našej obce. No rovnako tak sme boli prítomní
a nápomocní aj pri smutnejších udalostiach, a to pri požiaroch a rôznych iných výjazdoch.
Naša športová sezóna sa začala 11. júna v obci Jelšava, kde sa už tradične koná nočná hasičská súťaž. Na tejto súťaži sa nám podarilo obhájiť prvenstvo z posledného ročníka. O týždeň neskôr sme sa znova
zúčastnili nočnej hasičskej súťaže, tentokrát v obci Hranovnica. Tu sa
nám v silnej konkurencii darilo výborne, no na lepšie ako 4. miesto
to nestačilo. Bohužiaľ na tejto súťaži sa ukázali aj problémy s našou
súťažnou mašinou, ktoré nás sprevádzali do konca sezóny. 2. júla sme
sa presunuli už na Spiš do prostredia, kde to veľmi dobre poznáme.
Po menších personálnych zmenách na postoch sme sa ukázali v obci
Odorín a na druhý deň 3. júla zasa v obci Huncovce. V Odoríne sme
obsadili v konkurencii ligových tímov z Regionálnej hasičskej ligy
Spiš (pozn. jedna z najkvalitnejších hasičských líg na Slovensku) 15.
miesto a v obci Huncovce 14. miesto. Keďže pre túto sezónu sme neboli ligovým tímom, naším cieľom bolo zbieranie skúsenosti a oboznámenie sa s pravidlami, keďže v budúcnosti by sme sa chceli stať
účastníkmi tejto ligy. 17.júla sme si splnili povinnosť a zúčastnili sme
sa previerok pripravenosti v Kunovej Teplici, kde sa voda čerpala priamo z vodného zdroja. Po absolvovaní útoku sme získali potvrdenie
o absolvovaní previerok pripravenosti. Väčšinu súťaží, ktoré sme tento
rok absolvovali sa konali na Spiši. A preto sme sa po roku vrátili do
Markušoviec, kde sa konalo kolo Spišskej hasičskej ligy, kde sme posledné roky pôsobili. Na tejto súťaži sme obsadili pekné 5. miesto. Už
o týždeň neskôr sme nabrali znova smer Hranovnica, kde sme počas
jedného dňa absolvovali 2 súťaže zaradené do dvoch rôznych líg. Bohužiaľ na tejto súťaži sme si „vypili kalich horkosti“ až do dna a obsadili priečky na konci výsledkovej listiny. Následne sme mali dlhšiu
pauzu, no 27. augusta sme sa vybrali do Bijacoviec, kde sa konal Hasičský deň. Tu sme sa predstavili na Memoriáli Jána Šefčíka. Dostať sa
na túto súťaž je veľký úspech, keďže tu súťaží 50 tímov zo Slovenska,
ale aj z Česka a nám sa podarilo sem dostať. No pridali sme sa do skupinky tímov s neplatným pokusom, kde sa nachádzali aj veľké tímy,
ako domáce Bijacovce, Reľov, Pavlice... Vyzeralo to tak, že to pre nás

bude posledná súťaž, no nakoniec sme sa 20. septembra zúčastnili
spomienkovej súťaže Memoriál Tomáša Javorského v Spišskom Štvrtku. Súťaže sa zúčastnilo 47 tímov a nám sa podarilo prebojovať na
pekné 20. miesto v silnej konkurencii a dosť chladnom počasí. Sezónu
sme napokon zakončili na „domácej pôde“ v obci Kunová Teplica, išlo
o nočnú súťaž, kde taktiež v chladnom počasí sme uchmatli pohár za
2. miesto v kategórii nad 1500 ccm. Aktuálnu sezónu hodnotíme pomerne pozitívne. Koncom apríla sa niektorí naši členovia podieľali
aj na tradičnej brigáde, kde tento rok išlo o vyčistenie nášho Súľovského potoka. Tento rok sa naši traja členovia 6. mája zúčastnili aj
na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníkoch na Námestí SNP
a na Kurtákovej. 28. augusta sme sa už tradične podieľali na príprave
Vatry SNP, (konkrétne štyria naši členovia) a taktiež sme vykonávali
požiarny dozor počas jej zapálenia dňa 29. augusta. Nápomocní sme
boli aj pri oslavách 740. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
a 25. výročia FSk Dolina v miestnom kine, kde nás zastupovali naši
najstarší členovia Ondrej Krajec a Marián Dorkin. Pomáhali sme aj
mimo našej obce, a to konkrétne v susednej obci Betliar, kde sa konal Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho, kde sme mali dvoch členov.
Z výjazdov spomenieme napríklad požiar trávnatého porastu, kde sa
nachádzali aj kopy konárov za kúpaliskom. S profesionálnymi hasičmi
sme spolupracovali aj pri likvidácií požiaru vo dvore rodinného domu,
ktorý vznikol v skorých ranných hodinách. Na záver by sme sa vám
všetkým chceli poďakovať za podporu a dúfame, že nás budete rovnako podporovať aj budúci rok.
Bc. Marek Chochol
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OPTICKÝ INTERNET
V GEMERSKEJ POLOME

Polomské noviny

Obec Gemerská Poloma je ďalšou lokalitou, kde spoločnosť
free-zona s. r. o. so sídlom v Rožňave v spolupráci s VSD a.
s. nainštalovala optickú sieť. Optická sieť v obci Gemerská
Poloma poskytuje vysokorýchlostný spoľahlivý internet,
digitálnu televíziu tv2go, digitálny telefón a bezpečnostnú
službu. Optická sieť poskytuje spoľahlivosť a odolnosť voči
bleskom, čo zabezpečuje optický kábel, ktorý je ukončený
priamo v dome, prípadne v byte klienta. Maximálna rýchlosť internetu je 300 Mb. Základný internet poskytujeme od
10,90 EUR s DPH. Internet je časovo a dátovo bez obmedzení, bez FUP a agregácie. Digitálnu televíziu tv2go môžete sledovať na 4 televíznych prijímačoch a súčasne na 4
mobilných zariadeniach. Pre sledovanie na televíznom prijímači je potrebný SetTopBox, prípadne kompaktibilný smart
televízny prijímač. Pre sledovanie tv2go na mobilných zariadeniach stačí nainštalovať aplikáciu. Televízia tv2go má
7 dňový archív na všetky televízne stanice, ktorý je dostupný na všetkých platformách. Každý užívateľ má bezplatne
poskytnutú bezpečnostnú službu pre svoje koncové zariadenia (wifi router, počítač, mobil, tlačiareň). Bezpečnostná
služba funguje bez potreby inštalovať software (program)
do zariadení zákazníka. Bezpečnostná služba nespomaľuje
internet zákazníka a zároveň chráni pred útokmi z internetu, poskytuje antivírovú ochranu, či upozorní na podozrivé
web stránky. V prípadne viazanosti u iného poskytovateľa
pomôžeme s jej vyriešením. Pre akékoľvek informácie
a otázky môžete kontaktovať nášho obchodného zástupu
emailom: predajca@fz.sk, telefonicky: 0917 457 283, prípadne osobne na zákazníckom centre na Šafárikovej 22 v
Rožňave (budova sporiteľne).
Miloslav Ďurán
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SÚŤAŽE ZA ODMENU
z čísla 1/2022/apríl

Žrebovali sme dňa 14. októbra 2022 a za správnu odpoveď vylúštenej krížovky
si 20,00 EUR odnesie JÁN DOVALA. 20,00 EUR za správne riešenie šachovej
úlohy si odnesie ŠTEFAN DOVICA. Ceny je možné vyzdvihnúť si na obecnom
úrade po telefonickom dohovore na tel. čísle: 058 7950 112.
Víťazom blahoželáme!
K r í ž o v k a: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1282 ako Vezueres.
Existovala však už predtým, no ako sa pravdepodobne volala ukrývala krížovka.
Správne riešenie: Lehôtky je pravdepodobne prvý názov našej obce. Správnych riešení bolo 5 z 5 došlých.
Š a ch o v á úloha: má 5 možností, stačilo nájsť 2. Správne riešenie: }1. Df7+
Kxf7, 2. Jxg5#} 1. Df7+ Kd6, 2. Dd5# } 1. Df7+ Kd6, 2. Vd5# } 1. Df7+ Kd7, 2.
Dd5# } 1. Df7+ Kd7, 2. Vd5#. Správnych riešení bolo 3 zo 4 došlých.

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO
Dňa 08.10.2022 sa v sále obecného úradu konalo zhromaždenie Pozemkového
spoločenstva Gemerská Poloma. Zišlo sa celkom 70 podielníkov z celkového
počtu 350. Zhromaždenie viedla Ing. Jarmila Breznenová, ktorá má dlhoročné
skúsenosti s pozemkovými spoločenstvami v okrese. Skončilo sa 5-ročné volebné obdobie doterajšieho výboru a dozornej rady a volili sa noví členovia do
obidvoch orgánov. Patrí sa poďakovať doterajším dlhoročným členom výboru
a dozornej rady – Miloslavovi Brezňanovi, Danielovi Galajdovi, Stanislavovi
Červenákovi a Jurajovi Sáreníkovi. Zároveň treba popriať novozvoleným členom výboru – Ernestovi Bettešovi, Milanovi Kavuličovi, Jozefovi Chocholovi,
Jurajovi Ferenčíkovi a Ondrejovi Očkaikovi, aj členom dozornej rady – Erike
Olexovej, Tomášovi Dovčíkovi a Jánovi Payerovi, veľa chuti a energie do nadchádzajúcich piatich rokov pri zveľaďovaní a obhospodarovaní našich lesov a
pasienkov. Je to bohatstvo, ktoré si chráňme.
Viac o činnosti pozemkového
spoločenstva zistíte na internetovej stránke https://urbarpoloma.sk/.
V.S.

FUTBALOVÁ LIGA, informuje Štefan Dorčák
Po krátkej letnej prestávke začala futbalová liga dňa 7.8.2022. Počas
leta sa rozhodovalo, či budeme hrať ešte súťažne futbal najmä z dôvodu, že mužstvo dospelých sa úplne rozpadlo. Po sezóne odišli do
Betliara Marko Zatroch, Miloš Schwartz, Maroš Bakoš a Lukáš Boňko.
Do Rožňavského Bystrého brankár Dárius Forgáč do MFK Rožňava
František Čapo, MFK Dobšiná Adam Labuda, Denis Fajdek, počas
sezóny Jakub Polanecký, Vyšná Slaná Ján Simeon Želinský , Richard
Želinský, Sebastián Bizik a Tomáš Lux brankár, Sokol Pača Roman Nemec, Baník Drnava Ruszo Michal, MFK Rozhanovce Michal Dorčák,
Martin Havrlent Dlhá Ves. Mužstvo opustilo 17 hráčov. Cez leto, ako
až doposiaľ počas sezóny, sme začali skladať nové mužstvo, čo sa prejavilo aj na počiatočných výsledkoch. V lete a počas sezóny do dnes
prišli na prestup Peter Lenkey z R. Bystrého, Tomáš Kún zo Spišského
Bystrého, predtým bol na hosťovaní, Tomáš Miškovič z MFK Rožňava,
no doposiaľ neodohral ani minútu a hosťovanie Radovan Arvai z MFK
Rožňava, Peter Boroš z FK Kr. Podhradie, Ján Fazekaš z Baník R.
Bystré, Viliam Mátaš z Rakovnice, Ondrej Skokan brankár zo Smolníka/Gem. Hôrka, Mikuláš Štefánik brankár z Pače, Kristián Šubovič
z Betliara a Frederic Ungvary-Szabo z Kr. Dlhej Lúky. Oslovili sme aj
našich hráčov, ktorí už dlhšie nehrali, aby sa vrátili, a tak znova začali
hrať Miroslav Tomášik, Miroslav Kerek, Matúš Zatroch po operácii
kolena, zaregistrovali sme Peter Bajus a Tomáš Žiga zo Štitníka.
Na prvý zápas v Rakovnici sme nastupovali bez odohratého prípravného zápasu, takže sme sa pred zápasom zoznamovali, kto-ako sa volá.
Výsledok bol 5:0 pre Rakovnicu, po veľmi veľkých chybách nášho
mužstva. Druhý zápas bol doma s Betliarom, na ktorý sme nastúpili
v oklieštenej zostave a po dobrom začiatku sme odišli kondične ako aj
technicky a prehrali sme 0:6. Tretie kolo sme odohrali v Rudnej s MFK
Rožňava B, kde sme znova doplatili na slabú kondíciu a prehrali sme

5:1, keď 3 góly sme dostali v posledných 10 minútach. Ďalší zápas sme
hrali doma s Hrhovom, kde sme súpera tlačili, no nepremenili sme niekoľko vyložených príležitostí. Tri minúty pred koncom sme dostali gól
a prehrávali sme 0:1, podarilo sa nám v 90 minúte vyrovnať a zápas sa
skončil remízou 1:1. Znova sme cestovali do Dobšinej, kde po veľkých
chybách brankárov sme prehrali 7:0. Po tomto zápase sa nám podarilo
doplniť mužstvo o nových hráčov a brankárov. Doma sme nastúpili
proti najlepšiemu mužstvu súťaže Kr. Dlhej Lúke. Prehrali sme 1:4,
ale nastalo herné zlepšenie. Nemali sme na mužstvo, v ktorom nastúpil
5 hráči z 5 ligy z MFK Rožňava. Po tomto sme cestovali do Drnavy,
kde sme po bojovnom výkone otočili stav z 3:0 na 3:3 a doviezli sme
bod. Následne sme hrali doma s Lipovníkom, kde sme po bojovnom
výkone, no nepremenení veľkého množstva šancí prehrali 1:2. Doplatili sme na nemohúcnosť pri premieňaní šancí. To isté sa opakovalo
o týždeň na Pači. Celý zápas sme viedli, zahadzovali šancu za šancou
a sme doplatili tak, že súper premenil jedinú možnosť a vyrovnal na
1:1. Herne sa zlepšujeme od zápasu k zápasu, no nie sme schopní prekonať azda ani prázdnu bránu. Máme čo riešiť do konca jesennej časti.
Čakajú nás ešte štyri kolá a veríme konečne aj vo víťazstvo.
ŽIACKE MUŽSTVO nastupuje v okresnej súťaži. Prvý zápas sme
hrali v Slavošovciach a prehrali 6:4. Počas celého zápasu sme viedli,
no naši menší a mladší hráči nevydržali nápor a prehrali. Snažili sa,
bojovali. Ďalší zápas sme hrali doma s Kr. Podhradím, naši mali zaznamenali prvé víťazstvo po roku, pričom vyhrali 9:4. Na to sme cestovali
do Drnavy, kde sme odohrali vyrovnaní zápas s Benifom Rožňava. Zápas sme prehrali 2:1 i keď sme boli viac-menej vyrovnaným súperom.
Nakoľko sa zopár mužstiev zo súťaže odhlásilo, na jeseň odohráme už
iba zápas s Dobšinou.
NAJMENŠÍ - PRÍPRAVKA hrá okresnú súťaž a zápasy ju z dôvodu
choroby hráčov len čakajú.
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Plastové fľaše, či plechovky zálohujeme už aj v obci,
a to v predajni: POTRAVINY Milk Agro – Námestie
SNP 210, Gemerská Poloma.
Podľa pokynov predajne
je možné vhadzovať len:
nekontaminovaný/neznečistený obal ê bez zostatkovej
tekutiny ê nestlačené s vrchnákom ê označené symbolom
„Z“ ê s čitateľným čiarovým
kódom.

z a

o d m e n u

➞ výherná cena je 20,00 EUR ➞ obálku je potrebné označiť
slovom ŠACH alebo KRÍŽOVKA ➞ napísať k odpovedi TELEFÓNNY KONTAKT ➞doručiť na obecný úrad alebo do obecnej
knižnice ➞ odpovede je možné zaslať tiež e-mailom: obec@gemerskapoloma.sk alebo kniznica@gemerskapoloma.sk ➞ môžete
volať každú stredu v čase od 13,00 (h) do 15,00 (h) na tel. číslo:
0911 535 280 (obecná knižnica) ➞ termín uzávierky je 30.11.2022,
vrátane.
Krížovka ukrýva poslednú časť vety: Pôjdmo mi do Rôžnavi na
vôtá, bo sä nám tot grôf Andrasi bars pítá, abi zmo mi jeho vôtá
volili, KRÍŽOVKA.

Šachová úloha: bez pomôcky.
pomôcky:
ITON

4.

rímskych 450

predložka

ut intra (skr.)

6.

kňaz v Starom
zákone

pomôcky:
LOAD

hlúpe, po
česky

5.

sekcia, časť

skratka slov
iný, inde
motaj

vitamín
kalciferol

talianske
mesto

jednotka
energie (zn.)

vyrovnanie
skratka
dĺžkovej miery

ortogonálna
grupa (zn.)

pomôcky:
DEK
značka
bulharských
cigariet

ochucuje soľou
zošitová
publikácia

česká
predložka
povolenie

zlučovacia
spojka

český dirigent
(Josef, 19031972)

berýlium (zn.)
radikál
etylalkoholu

1.
cesta, po
maďarsky
druh grafiky
štát v USA
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slovenský
režisér (Juraj,
*1954)

technical
(angl. skr.)

delfínovec

iba, spojka
obec pri
Leviciach

36. písmeno
slovenskej
abecedy

príslovka
miery

keď
snemovňa
ľudu
sýrsky kráľ
Sóby
jeden, po
francúzky

daroval

2.

poľnohosp.
plodina
ja (lat.)
venuje
zástup

3.
zámena slabík,
písmen v slove
(zn.)fotoaparátov

druh koreniny
kyslík (zn.)

sarmatskí
jazdci

syn lesného
boha Fauna
pomôcky:
AKIS

jód (zn.)
antimón (zn.)

dĺžka (zn.)

francúzska
rieka
energia (zn.)

hlavne,
obzvlášť
kód esperanta)

zbožná úcta

náklad (angl.)
melódia,
pieseň

kryptón (zn.)
gratulácia
(hovor.)

pokladňa
ponad

stredoafrický
kmeň
Samuelov syn
vzadu
dvojhláska

česká rieka
to jest (skr.)
besnota
otvor
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