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Vážení občania!
Vyzývam všetkých občanov k zvýšenej opatrnosti a dodržiavaní prísnych pravidiel
a usmernení, aby sa koronavírus nedostal do našej obce! Ak Vám záleží na svojom zdraví a na zdraví Vašich najbližších....detí, rodičov, súrodencov, starých rodičov.....ostávajte
doma, nepohybujte sa po obci, keď idete na nákup, tak s ochranným rúškom, ak ste prišli zo zahraničia, máte povinnú 14 dňovú karanténu - dodržujte ju!!! Je zavretá škôlka
a škola, tak dbajte na to, aby Vaše deti boli doma pod Vašim dohľadom, neprechádzali sa
v skupinkách po celej obci a nezgrupovali sa na autobusových zastávkach, pred obchodmi.
Malé obecné služby majú prerušenú svoju činnosť, to znamená, vážení občania, dbajte na
poriadok a čistotu pred svojimi domami. Na pohreboch sa môžu zúčastňovať výlučne len
blízke osoby - to sú iba rodičia, súrodenci, deti, manžel a manželka. Ďalšie príbuzné osoby
(synovci, tety, ujovia, krstní rodičia, švagriné, švagrovia) sa pohrebov zúčastniť nemôžu.
Za nerešpektovanie nariadení a zákazov hromadných podujatí môže byť občanovi uložená
pokuta do výšky 1659,00 EUR, pretože ohrozuje nielen seba, ale aj všetkých ostatných.
Nejdem tu vymenovávať všetky opatrenia a príkazy. Je ich veľmi veľa. Každý deň ich
máte možnosť čítať na internete, počuť v rádiách a televízoroch. Sledujte nové informácie
a riaďte sa nimi. Zo dňa na deň pribúda počet prípadov nakazených koronavírusom. K tejto
skutočnosti Vláda SR a Krízový štáb Slovenskej republiky prijímajú čoraz prísnejšie opatrenia. Je to potrebné, dokonca nevyhnutné v tejto situácii. Ešte raz Vás všetkých vyzývam,
vážení občania, Polomci! Rešpektujte všetky nariadenia, príkazy, zákazy a usmernenia. Len
tak sa nám podarí spoločne zvíťaziť nad koronavírusom. Ďakujem.
Mgr. Lillian BRONĎOŠOVÁ, starostka obce

POĎAK O VANIE starostky obce
V mene všetkých Polomčanov
sa chcem poďakovať šikovným
krajčírkam, ktoré ochotne obetovali svoj voľný čas a našili pre
nás v obci ochranné rúška. Sú to:
Ivetka Chocholová, Hela Liptáková, firma Janka Kristofa,
firma pána Petra Vozára, Dušana Gazdíková z Nižnej Slanej,
Janka Vnenčáková, pani Evka
Klobušníková a pani Emília
Sústriková z ulice Pokrokovej,
Marinka Antalová z ulice Fraňa

Kráľa, pani vychovávateľka Ruženka Spišiaková, pani Emília
Ferenčíková, pani Emília Lukáčová z Betliarskej ulice, Zuzka
Zatrochová zo Súlovskej ulice,
Táňa Nemčková, pani Vierka
Gallová pani Zuzka Vavreková
rodená Tompošová z Betliara
a pani Jarka Dovcová rodená
Zatrochová z Rožňavy. Určite aj
ostatné žienky, gazdinky oprášili svoje šijacie stroje a zručnosti
v šití a ušili rúška nielen pre svoje

V
Ý
Z
V
A

rodiny, ale aj pre susedov, kamarátov a známych. Všetkým Vám
ďakujeme. Vďaka aj Vám, ktorí
ste nám nezištne priniesli množstvo materiálu na šitie ochranných rúšok. Vďaka každému,
kto akokoľvek pomohol. „V núdzi poznáš priateľa“....v dnešnej
dobe, počas boja proti koronavírusu, to platí dvojnásobne. Ď A
KUJEME
Mgr. Lillian Bronďošová,

Ježišu, spomeň si na nás...

Milí čitatelia!

JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.,
katolícky správca farnosti

Mgr. Daniel Gdovin,
zborový farár

Medzi najväčšie ťažkosti nášho života patrí rozoznávať u ľudí ich dobré a zlé vlastnosti. A veľa
problémov prináša fakt, keď nás zlí ľudia presvedčia, že sú dobrí a o dobrých si myslíme, že sú zlí,
že sa pretvarujú, že nás chcú oklamať. A najväčšia
tragédia nastáva vtedy, keď zlých obdivujú a nasledujú masy. A dobrých si vážia len jedinci.
Ježiš visí na kríži. Pilát prikázal, aby na kríž
pribili tabuľku s nápisom: „Toto je židovský kráľ“.
A pod krížom židovského kráľa vrcholí dráma
pokračovanie na str. 15

Prihováram sa Vám v náročnej situácii, ktorú ako
národ prežívame. Strach pred šíriacim sa vírusom
nás izoluje a ponúka nám zastaviť sa a prehodnotiť
svoj život. Deje sa tak pred prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami. História Veľkej noci má svoje
dávne a praveké korene v izraelskej tradícii. Každým
rokom si Izraelský národ pripomína Božiu záchranu
z Egypta. Keď ich Boh prostredníctvom Mojžiša
vyviedol z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme
Kanaán. Dodnes židia slávia „Pesach“. Prejavujú
pokračovanie na str. 15

FAŠIANGY,
TURÍCE,
VEĽKÁ NOC
PRÍDE....
Kvetná nedeľa { svätili sa bahniatka, v Polome sme ich volali
púziky, čo sú vŕbové prúty. Mali
chrániť pred ohňom a nešťastím.
Zelený štvrtok { jedli sa zeleninové jedlá, ktoré mali zelenú
farbu.
Veľký piatok { sa považuje za
veľký pôstny deň. Vrcholí pôst,
ktorý trvá štyridsať dní od Pololcovej stredy. Veľkopiatočnou vodou sa kropil dom, hospodárske
budovy a zvieratá. Dievčatá sa
snažili zariekávaním vody prilákať a získať mládencov.
Biela sobota { pripravovali sa
sviatočné jedlá. Dievčatá sa umývali v potoku, aby boli krásne
a šikovné.
Veľkonočná nedeľa { v kostoloch sa posväcovali jedlá,
ktoré ľudia nosili v košíkoch.
Bola v nich údená šunka, vajcia,
chlieb, soľ....Posväteným jedlám
sa pripisovala veľká moc.
Veľkonočný pondelok { chlapci, mládenci a muži oblievali a šibali dievčatá.
Vážení spoluobčania !
Začína sa najkrajšie obdobie
roka. Dlho očakávaná jar spolu so
svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Máme pred sebou
sviatky jari. Pučiace stromy,
rozkvitnuté lúky a vtáčí štebot
nám potichu šepkajú, že prichádzajú sviatky Veľkej noci. I
preto vám želám, aby tieto dni
naplnili vaše srdcia pokojom a
rodinnou pohodou. Studená vodička, farebné vajíčka, koláčik
makový, korbáčik vŕbový. Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu
ešte chleba krajec. Do pohára
vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
Želám šťastnú Veľkú noc.
Mgr. Lillian Bronďošová,
starostka obce
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V spomienkach najbližších
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka TI MAMIČKA
za všetkých nás...

Dňa 06. februára 2020 uplynul
1 rok, čo nás navždy opustila
mama, stará mama, prastará mama

S láskou spomínajú
dcéry a nevesta s rodinami.


Zuzana Ďuránová

Od života pre seba nič si nežiadal,
všetko len pre svoje deti a rodinu,
svoje zlaté srdce celé si nám dal,
večný kľud nech dá Boh ti za odmenu.

Dňa 05. februára 2020 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec a prastarý otec

S láskou a úctou si na neho spomínajú
manželka a synovia s rodinami.
Keď zomrie otec, slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok a chlad,
v tom svete sotva sa nájde,
kto by ako otec vedel mať rád.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán...
Ten, kto ťa poznal, si spomenie a ten,
čo ťa mal rád, nikdy nezabudne.
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
na neznámy svet odišiel si spať.
Zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no navždy budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na teba
v našich srdciach stále zostávajú.
Človek odchádza, ale všetko krásne
po ňom tu ostáva...

100 rokov

SLOBODY
pokračovanie z čísla: 4/2019

Naši ľudia mali odveký vzťah
k pôde, ktorú ich predkovia ťažko získali klčovaním lesov. Pri
vstupe do družstva museli odovzdať dobytok, konské a volské
poťahy. Existovali však tzv. zá-


Juraj Ferenčík

Dňa 16. februára 2020
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec
a príbuzný


Ján Ďurán
S láskou a úctou
spomínajú
manželka a synovia
s rodinami.

humienky, kde si mohli nakosiť
pre hovädzí dobytok, ktorý chovali doma.
1. júna 1953 bola nielen zámena
peňazí, ale sa zrušil aj prídelový
systém na potraviny, obuv a šatstvo. Niektoré veci sa predávali
ako „podpultový tovar“. Situácia
sa však stále zlepšovala, životná úroveň rástla, vojnové rany
sa zahojili. Štát začal podporovať poľnohospodárov až tak, že
prezident ČSSR Gustáv Husák


Júlia Dovicová

Však slzou lesknú sa nám oči
a ľútosť do srdca nás bodne,
keď tvojmu krížu stojíme zoči-voči.
Anjela je tvoje srdce hodné.
Tak lietaj s nimi po nebi,
ty tam a my s tebou v srdci na zemi.

Dňa 05. februára 2020 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustila
mama, stará mama, prastará mama

S láskou a úctou spomínajú
syn Štefan a syn Milan s rodinou.

Viem, všetky cesty žitia k smrti vedú.
Na starom cintoríne ležia nemí,
vrátane rodnej hline, čiernej zemi.
Mlčí tíš cintorínová ako voda.
Slová sú bezútešné, prázdne klasy.
Pohanský žrec ich písal krutej viery.
Nedeľný večer tmí sa na cmiteri.
Len luna nad rovinami,
mŕtve semä. Raz tiež budeme sami
v lone zeme.

Milovali sme ťa, ty si miloval nás.
Ľudia sú väznení v nás.
Tú lásku v našich srdciach
Tí ktorých večnosť
nezničí ani čas.
ukradla nám navždy,
Zbohom nestihol si povedať,
tí, ktorým vypršal čas.
len žiaľ v srdciach
nás všetkých zanechať.
Že čas žiaľ zahojí,
je len veľký klam,
čím ďalej ubieha,
tým viacej chýbaš nám.
Spi sladko, ocko náš,
snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe
každučký deň.

Dňa 08. apríla 2020 uplynie
15 rokov, čo nás navždy opustil náš

milovaný manžel, otec, starý otec, zať,
Oto Kováč
príbuzný a známy.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, vnučka a svokra.
prehlásil o našom štáte, že je sebestačné v potravinách.
Pomerne dosť žiakov sa hlásilo na stredné školy, a to do Obchodnej školy v Dobšinej, ktorá
bola vtedy len dvojročná. Druhá
stredná škola bola gymnázium
v Rožňave, kde sme začali chodiť
do 5. ročníka. Gymnázium sme
skončili v roku 1949, boli sme
prví povojnoví maturanti.
Ladislav Bolčák st.

Poďakovanie
redakcie

Redakcia Polomských novín
ďakuje pánovi Ladislavovi
Bolčákovi za jeho faktografické rozprávanie, ktoré uchoval
pre nás všetkých a prajeme
mu ešte mnoho síl a zdravia.
Pozdravujeme z rodnej Gemerskej Polomy.
– r-

apríl 2020
V auguste minulého roku sme
pietnou spomienkou uctili pamiatku hrdinov, všetkých padlých partizánov a vojakov, ktorí
položili životy v Slovenskom národnom povstaní. Na ich počesť
sme zapálili vatru SNP.
Tento rok sme si pripomenuli 23.
januára oslobodenie našej obce.
Presne 75 rokov uplynulo, keď
jednotky 40-tej Červenej armády a 4-tej Rumunskej armády
priniesli vtedy Malej a Veľkej
Polome dlho očakávanú slobodu.
V máji nás čakajú oslavy 75.výročia víťazstva nad fašizmom.
Tieto smutné spomienky nám
vie pripomenúť pán Barolomej
Spišiak. On je posledný žijúci
priamy účastník Slovenského
národného povstania. Posledný
žijúci pamätník. Má krásnych
93 rokov. Už len on pamätá, aké
to bolo, ako sa strieľalo, ako sa
bojovalo o každý meter rodnej
zeme, o každý dom, o každú ulicu.
Nemali by sme zabúdať na hrôzy vojny. Sme to dlžní tým, ktorí
bojovali, aby sme už nikdy nepoznali to utrpenie, bolesť a žiaľ,
ktoré so sebou prináša vojna.
Stretávame sa s bagatelizovaním
nebezpečenstva, ktorým je fašizmus. Pôsobenie jeho prívržencov
sa nielen podceňuje, ale, žiaľ,
dochádza aj k tolerovaniu jeho
prejavov. Vrátane tých, ktoré znevažujú skutky skutočných protifašistických bojovníkov a vojakov bývalej Červenej armády,
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A umrieť v diaľke
na perách so želaním:
raz spatriť ešte brata,
sestru, mať,
raz vedieť isto:
viacej sa nevrátim,
krv zhasne, dohorí,
prestaneš milovať.
To oni niesli
tiažu boja, žiaľu,
to oni klesli
podkosení kruto,
to oni znali smrti
žhavú páľu
a život dávať
nebolo im ľúto...

Na fotografii: pán Bartolomej Spišiak, Juraj Sústrik – predseda
ZO SZPB, Ondrej Krajec
Foto: Mgr. Lillian Bronďošová

ktorá sa bytostne zaslúžila o oslobodenie Slovenska spod nadvlády
nemeckého fašizmu.
K pomníkom na námestí Slovenského národného povstania, na
Kurtákovej a aj na Flóse sme položili vence vďaky obetiam padlým v 2. svetovej vojne. Vďaky
za to, že my už krásnych 75 rokov
žijeme bezstarostne, v mieri. Ich
hrdinstvo navždy zostane ukážkou vlastenectva, lásky a vernosti k svojmu národu. Sú to
hrdinovia, na ktorých nemáme
zabúdať ani my, naše deti, vnuci,
ani ďalšie generácie.
....nikdy nezabudneme!
Mgr. Lillian Bronďošová,
starostka obce

„V ZLEJ ATMOSFÉRE NEFUNGUJE TAKMER NIČ..
V DOBREJ JE MOŽNÉ PREKONÁVAŤ
AJ NAJŤAŽŠIE PROBLÉMY A KONFLIKTY.“
Výborná nálada a skvelá atmosféra zavládla druhý februárový piatok
popoludní v priestoroch obecného úradu v našej obci. Konala sa tu
totiž fašiangová zábava, ktorú pre svojich členov pripravil Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov a Miestny odbor Matice slovenskej.
Najprv úvodným slovom privítali prítomných predsedníčky usporiadateľských organizácií. Po vykonaní tohto neodmysliteľného
aktu už nič nebránilo tomu, aby sa v sále rozprúdila veselá zábava.
Už od prvých chvíľ výborne sa zabávajúcich účastníkov nebolo do
tanca treba dvakrát núkať. Živá hudba rezkými pesničkami lákala na tanečný parket, a tak kto vládal, s chuťou sa pustil do tanca.
Kapustnica, ktorú uvaril pán Miloš Brezňan nemala chybu. Nechýbalo ani chutné občerstvenie, koláčiky, pagáčiky či pampúšiky, ktoré si všetci pochvaľovali, rovnako ako vynikajúcu náladu, ktorá
sa rozhostila v celej sále. Všadeprítomná skvelá atmosféra ovládla
aj tých, ktorí sa nestratili vo víre tanca a iba sa zblízka prizerali.
O chvíle napätia sa uprostred tanečného veselia postarala tombola, v ktorej sa tí šťastnejší mohli potešiť niektorou z vecných cien, ktoré venovali viacerí sponzori začo im ďakujeme.
Kto zavítal na túto fašiangovú oslavu, ľutovať určite nemusel. Veselé
podujatie bolo nepochybne obohatením a spríjemnením každodenného
života obyvateľov našej obci. Tie chvíle skutočnej radosti určite stáli
za to.
Mária Antalova, predsedníčka Mo MS

Len spite sladko,
pokoj vášmu prachu.
Krv vaša prúdi ďalej
v našich silách,
rumenec dní nových
rozpýril sa v machu
a obeť vaša kypí prudko
v sviežich silách.
Len čosi tiché
ako páper vanie:
snáď ozvena
vášho odriekania.
Je to len láska,
naše spomínanie,
rodáci na vás,
zdatní Polomci.

Zo života seniorov
Začiatok roka, keď už ani zima nie je tá čo bývala, predstavuje pre
seniorov stereotyp dlhých zimných dní a ponurých večerov. Preto sme
sa rozhodli, že si tieto dni spestríme a trocha ich oživíme. V zmysle
našich tradícií a porekadla: „Už sa fašiang kráti...“ sme v spolupráci
s MO Matice Slovenskej pripravili Fašiangový večierok, na ktorom
sme sa pri dobrej hudbe dostatočne vyskákali a pozabávali. Po tomto
podujatí sme zmenili žáner a vybrali sme sa do divadla. Štátne divadlo
v Košiciach nenavštevujeme každý deň a aj preto bolo toto podujatie
pre nás veľkým spestrením. Divadelné predstavenie veselohry Ladislava Stroupežnického „Naši furianti“ nás pobavilo a trochu pripomenulo aktuálnu februárovú tému – voľby. Okrem návštevy divadla
sme si dopriali aj zastávku v nákupnom centre. Takmer plný autobus
svedčil o tom, že o toto podujatie bol veľký záujem. Začiatkom marca
sa konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov a ZO Jednoty
dôchodcov, ktorej hlavným bodom bolo podrobné vyhodnotenie činnosti týchto seniorských organizácií. Aby sme si povedali, čo sme urobili dobre, čo sme mohli urobiť lepšie a z čoho sa treba pre budúcnosť
poučiť. V hodnotiacej správe sme nezabudli vyzdvihnúť členov, ktorí
v minulom roku úspešne reprezentovali našu organizáciu a členov, ktorí sa aktívne zapájajú do diania v klube. Okrem toho bolo potrebné
poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za to, že nám odsúhlasili pridelenie miestnosti pre voľnočasové aktivity klubu. Celá schôdza
sa niesla v znamení blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien malou
pripomienkou vo forme kytičky a básňou v podaní p. E. Ferenčíkovej.
Absencia kultúrneho programu detí bola spôsobená jarnými prázdninami. Pripravovať a organizovať podujatia a voľnočasové aktivity nie
je jednoduché, ale je potešujúce keď bavia tých, pre ktorých ste ich
pripravili. Hodnotením pre Vás je potom účasť na týchto podujatiach.
EK
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
POVINNOSTI NÁJOMCU
PRI ÚDRŽBE HROBOVÉHO MIESTA
1. Nájomca hrobového miesta je povinný
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) do 15 pracovných dní písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) udržiavať bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta –
priestor.
Povinnosti nájomcu a podnikateľských subjektov vykonávajúcich
práce na pohrebisku
4. Podnikateľské subjekty alebo iné osoby pre vykonávanie kamenárskych a údržbárskych prác na hroboch sú povinné pred začatím prác sa
ohlásiť na Obecnom úrade za účelom povolenia prác. Na vybudovanie
akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu už jestvujúcich stavieb
je potrebný súhlas správcu pohrebiska.
5. Po ukončení akýchkoľvek prác na úprave hrobu, alebo kamenárskych prácach sú nájomcovia hrobového miesta a podnikateľské subjekty povinné vyčistiť okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky zo stavby sa nesmú ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale sú
povinné ich odviesť na vlastné náklady.
6. Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané
miesto, vyzve nájomcu, aby ich odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie
je známa adresa nájomcu, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania,
urobí správa pohrebiska potrebné opatrenie na náklady nájomcu.

Vážení občania!
Napriek tomu, že je v obci už dlhodobo zabezpečený pravidelný
zber odpadov, sú občania obce,
ktorí vyhadzujú svoj komunálny
odpad z domácností pred svoje
domy, dvory, na susedné pozemky, na miestne komunikácie,
do obecných rigolov, dokonca
do Súľovského potoka alebo ho
vyvážajú mimo obce. Je neuveriteľné koľko odpadu sme schopní
vyhodiť len po ceste z ktorejkoľvek predajne potravín po ceste
domov. A to sa odpad pravidelne
zbiera prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Pre každého
občana našej obce je tento stav
naozaj smutnou vizitkou vo
vzťahu ku každému návštevníkovi našej obce, no predovšetkým
vo vzťahu k nám samým. Chcem
sa poďakovať každému z Vás,
kto poctivo odpady separuje,
ukladá do kukanádob, kto sa snaží kompostovať alebo iným spôsobom sa snaží čo najvhodnejšie
správať voči nášmu životnému
prostrediu či ostatným občanom
obce. Chcem však súčasne vy-

zvať všetkých občanov, ktorí sa
nepodieľajú na separovaní odpadov alebo sa snažia svojich odpadov zbaviť úplne nevhodným
spôsobom, aby v tomto konaní
nepokračovali. Vyzývam tiež
každého občana, ktorý sa dozvie
o tom, že jeho sused alebo ktorýkoľvek občan obce sa zbavil
svojho odpadu protizákonným
spôsobom, aby takéto konanie
akýmkoľvek spôsobom čo najskôr oznámil na obecnom úrade.
Pre každého oznamovateľa je po
preukázaní pôvodcu odpadu pripravená finančná odmena. Osoby, ktoré sa uvedeného konania
dopustia budú okrem priestupkového konania vhodným spôsobom zverejnené. V prípade, že
pôjde o maloleté osoby, obecný
úrad o konaní oboznámi rodičov
a školu, ktoré dieťa navštevuje.
ODPADOM JE každá hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom o odpadoch
povinný sa jej zbaviť. Inak povedané, je to niečo, čo sa nám už
zdá nepotrebné, nechcené. To sa
však môže pre niekoho byť ešte
hodnotným predmetom alebo surovinou pre ďalšie použitie. Jeho

Spôsob nakladania s odpadmi
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí na pohrebisku dostatok kontajnerov na odpad. Vývoz odpadu z kontajnerov zabezpečí prevádzkovateľ zmluvne s firmou, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu v obci.
2. Do kontajnerov sa nesmie ukladať tráva, hlina a stavebný odpad.
Porušenie prevádzkového poriadku
1. Nedodržanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku:
a) ak ide o priestupky a iné správne delikty na úseku pohrebníctva,
upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
b) v ostatných prípadoch porušenie všeobecne záväzného nariadenia
upravuje zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
DŇOM 01. 01. 2020 OBEC UKONČUJE ÚDRŽBU PRIESTOROV MEDZI HROBMI. Podľa článku 3 ods.7 prevádzkového
poriadku pohrebísk na území obce Gemerská Poloma nájomca je
povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto
a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie (najmenej 0,3 m od
hrobu, resp. základov, obruby pomníka) v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené a očistené.
opätovné využitie môže ušetriť
prírodné zdroje, energiou a aj
naše peniaze. Ak máte pochybnosti a neviete, čo s odpadom,
ktorý doma máte na vyhodenie, zavolajte priamo na obecný úrad (058 7950 112) alebo
rovno mne (0948 365 021) a my
Vás usmerníme a poradíme, čo
s ním. O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Gemerská Poloma sa hovorí vo
VZN č. 2/2016, ktorého cieľom
je vytvoriť systém zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia
a zneškodnenia komunálneho
odpadu.

Vedeli ste, že ...
 Ohryzok z jablka, sa v závislosti od teploty a poveternostných vplyvov rozkladá niekoľko týždňov. Dá sa však ako
ľubovoľné zbytky po ovocí či
zelenine zhodnotiť kompostovaním v kompostéroch, ktoré máte
v každej domácnosti, alebo pri
kŕmení hospodárskych zvierat. –
Noviny a časopisy sa rozložia v
priebehu niekoľkých mesiacov.

Sú však separovateľné ako každý iný výrobok z papiera. Zber
papiera obec organizuje 2 až 3
krát v roku v spolupráci s firmou
Brantner výmenou za WC papier,
papierové obrúsky alebo kuchynské utierky. Auto príde rovno pred
Váš dom. Ak však chcete podporiť svoje deti a vnúčence, venujte
po dohode s vedením školy papier
základnej alebo materskej škole.
 Cigaretové ohorky sa rozkladajú 3 mesiace – 2 roky. Obsahujú v sebe nebezpečné látky ako
olovo, arzén a podobne, ktoré vo
väčšom množstve škodia prírode.
Tvoria tiež estetickú záťaž pre
verejné priestranstvá a prírodu.
A preto, milí fajčiari, krabičky
od cigariet a cigaretové ohorky patria do koša!  Papierové
vreckovky sa rozložia počas 3
mesiacov. Vylučujú iba celulózu, ktorá však nie je pre prírodu
nebezpečná. Nie sú dobre recyklovateľné, lebo je väčšina z
nich znehodnotená znečistením.
 Žuvačky sa po spotrebovaní a
vyhodení do voľnej prírody rozkladajú až 5 rokov. Nevytvárajú
záťaž pre prírodu, ale zvieratá ich
môžu skonzumovať a zadusiť sa
nimi.  Motorový olej sa rozloží

apríl 2020
počas 10 – 100 rokov. Za ten čas
tvorí obrovskú hrozbu pre spodné
vody, ktoré môže už pri malých
množstvách znečistiť.  Hliníkové plechovky sa rozkladajú približne 20 – 100 rokov. Zároveň
môžu spôsobiť poranenia zvierat
či ľudí. Separujú sa prostredníctvom žltých plastových kontajnerov alebo žltých plastových vriec.
 Batérie a akumulátory sa rozkladajú 200-500 rokov. obsahujú
chemické látky, ktoré sú prudko
toxické pre pôdu, vodu, vzduch
či zvieratá. V obci sa uskutočňuje zber nebezpečného odpadu
niekoľko-krát ročne a vopred
sa vyhlási v obecnom rozhlase.
Na chodbe obecného úradu je
umiestnená nádoba na použité
batérie (tužkové, gombíkovétypu AA alebo AAA rôznych veľkostí).
 Gumová pneumatika sa v
prírode rozkladá približne 265
rokov. V prípade ich vyhodenia
do prírody hrozí ich zapálenie
počas lesných požiarov, alebo len
tak zo zábavy…čím sa vylučuje
množstvo silných jedov a rakovinotvorných látok. Nepotrebné
pneumatiky sú však významným
zdrojom druhotných surovín.
Môžete ich doviesť priamo na
zberný dvor.
 PET fľaše a igelitové vrecká sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov. Rozklad však
nie je dokonalý a skôr sa drobia
ako plnohodnotne rozkladajú.
Vylučujú množstvo nebezpečných látok, ktoré presiakajú do
pôdy. Sú separované a pravidelne
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sa zberajú spred vašich domov v
žltých plastových vreciach.  Polystyrén sa rozkladá až za 1000
rokov. Po čase sa drobí čím sa
stáva nechcenou potravou pre
zvieratá, ktoré sa ním môžu zadusiť. Zároveň je vysoko zhodnotiteľný. Používa sa na výrobu
nových výrobkov, výrobu polystyrénbetónu, tepelnoizolačné
zásypy, alebo sa pridáva do záhradných substrátov.  Telefónna
karta či iná karta sa rozkladá
až 1000 rokov. Opäť tu hrozí
konzumácia častí či zvyškov karty zvieratami.  Sklo sa v prírode
rozkladá 4000 rokov. Nevylučuje
škodlivé látky, ale môže spôsobiť
zranenie zvierat, alebo človeka.
Je to vysoko recyklovateľný materiál, ktorý je separovaný prostredníctvom pouličných zelených
kontajnerov.  Žiarovky a žiarivky sú pre prírodu veľmi nebezpečné. Na chodbe obecného
úradu je nádoba určená na zber
použitých žiaroviek a žiariviek.
 Vlhčené hygienické vreckovky detské alebo pre dospelých,
či iné hygienické potreby - sa
v prírode nerozložia vôbec! Sú
totiž z plastu. Sú postrachom pre
čističku odpadových vôd, ktorú
poškodzujú, pretože upchávajú
filtre. Tento odpad patrí do koša!
VÁŽENÍ OBČANIA, POLOMCI! Ešte stále akoby Vám nedochádzalo, že rany, ktoré dávate
životnému prostrediu, dávate
vlastne samým sebe.
Mgr. Lillian Bronďošová,
starostka obce

Právne predpisy
Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z.
SŤAŽNOSŤ JE PODANIE A PODANIE SA VŽDY POSUDZUJE
PODĽA OBSAHU A NIE PODĽA NÁZVU.
V zmysle ust. § 3 sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej
osoby, ktorým:
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych
predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.
Zákon o sťažnostiach po novele v § 4 vymedzuje, že sťažnosťou
nie je podanie, ktoré:
- má charakter dopytu, vyjadrenie, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
- poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy,
ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
- je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydaného v konaní
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podľa osobitného predpisu,
- smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu,
- obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejme, že
jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočnosti podľa osobitného predpisu.
V zmysle ust. § 5 sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Musí obsahovať:
- meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, u právnickej osoby
musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej
za ňu konať,
- vlastnoručný podpis sťažovateľa,
- ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona
v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie,
- sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa
sťažovateľ domáha,
- sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Elektronická sťažnosť je sťažnosť podaná v elektronickej podobe t.
j. sťažnosť doručená prostredníctvom:
- elektronickej stránky na ústredný portál verejnej správy,
- elektronickej pošty,
- elektronickej podateľne.
Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.
z. - zákon o e-Governmente). Ak sťažovateľ odošle sťažnosť v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) bez
toho, aby ju autorizoval svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom, musí takúto sťažnosť do piatich pracovných dní od jej podania
písomne potvrdiť a vlastnoručným podpisom podpísať, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia orgán verejnej správy písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní
od odloženia.
V zmysle ust. § 6 ods.2 ak v sťažnosti chýbajú informácie potrebné
na jej prešetrenie, orgán verejnej správy písomne vyzve sťažovateľa,
aby sťažnosť v lehote 10 pracovných dní doplnil a súčasne ho poučí,
že inak sťažnosť odloží.
V zmysle ust. § 13 príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy predlžiť lehotu pred jej
uplynutím o 30 pracovných dní.
V zmysle ust.§ 16 orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť
smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie
nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavenie
sťažnosti.
V zmysle ust. § 20 sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenie výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza
zo zápisnice o prešetrení sťažností. V oznámení sa uvedie, či sťažnosť
je opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak je sťažnosť opodstatnená,
v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť
prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach – prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť, predložiť
orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení
právnej zodpovednosti.
V zmysle ust. § 23 orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažnosti. Orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavil, je
oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.
Mária Spišáková,
poslankyňa obecného zastupiteľstva
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VYHLÁŠKA
Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
zastúpená starostkou obce Mgr. Lillianou Bronďošovou
v y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
v zmysle § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník),
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Gemerská
Poloma č. 345/2020 zo dňa 26.02.2020 na odpredaj nehnuteľností v k.
ú. Gemerská Poloma vo vlastníctve obce Gemerská Poloma evidovaných na Liste vlastníctva č. 1045:
1.
2.
3.

dom so súpisným číslom 513, ul. 9. mája,
garáž so súpisným číslom 762,
pozemok, na ktorom sú umiestnené obe stavby KN – C 393/1,
druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m²,
4. pozemok KN – C 393/2, druh pozemku Záhrada o výmere
149 m2.
Popis nehnuteľnosti a účel využitia:
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v centre obce, vedľa areálov materskej
a základnej školy, centrálneho parku obce a vedľa nákupného strediska
s pohostinstvom. Po oboch stranách sú umiestnené susedné nehnuteľnosti súkromných vlastníkov.
Nehnuteľnosť bola využívaná výlučne na bývanie ako rodinný dom.
Ide o dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s čiastočne využiteľným
podkrovím po úprave. Základy betónové monolitické s izoláciou, obvodové steny murované z tehál s vonkajšou brizolitovou omietkou.
Vnútorné priečky z tehál, strop rovný, v podkroví drevený. Schody
z prízemia na poschodie sú monolitické železobetónové, strecha domu
je stanová, krov drevený, krytina z AZC šablón, oplechovanie strechy
úplné z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy palubové, dlažby keramické, okná drevené,
vstupné dvere drevené, vnútorné interiérové dvere drevené osadené
do oceľových zárubní. Rozvod vody teplej aj studenej, zdroj TUV
je kombinovaný s kotlom ústredného kúrenia vykurovanie je ústredné teplovodným kotlom na zemný plyn. Elektroinštalácia svetelná aj
motorická, dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu, elektro NN, telekomunikačný kábel, kanalizáciu. Všetky siete sú
dočasne odpojené. Dom je neobývaný od 02/2018. Dom bol daný do
užívania v roku 1963.
Podmienky súťaže.
1. Uchádzačom sa na účely tejto verejnej obchodnej súťaže rozumie
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá, ako budúci možný
kupujúci, predkladá vyhlasovateľovi (obci Gemerská Poloma)
súťažný návrh na predmet verejnej obchodnej súťaže s cieľom
využitia nehnuteľností podľa podmienok uvedených v regulatíve
územného rozvoja.
2. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku
predložený uchádzačom.
3. Na základe hodnotenia kritérií bude jednotlivým uchádzačom pridelené poradie.
4. Uchádzač bude o výbere ponuky, v rozsahu ako obstál jeho súťažný návrh v tejto obchodnej súťaži, informovaný písomne do 15
dní od schválenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže zastupiteľstvom obce Gemerská Poloma.
5. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce
Gemerská Poloma a elektronickej úradnej tabuli – na internetovej stránke obce Gemerská Poloma www.gemerskapoloma.sk a www.slovensko.sk.
6. Minimálna všeobecná cena je stanovená vo výške 45 000,€ v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Gemerská
Poloma č. 345/2020 zo dňa 26.02.2020.
Predkladanie návrhu do súťaže (ponuky).
1. Návrh do súťaže predkladá uchádzač v zalepenej a neporušenej
obálke poštou alebo osobne doručením do podateľne Obecného
úradu Gemerská Poloma na adresu:

Obec Gemerská Poloma
Námestie SNP 211
049 22 Gemerská Poloma
s presným označením adresy (resp. sídla) uchádzača na zadnej strane
obálky.
2. Obálku je potrebné viditeľne označiť textom:
„ Neotvárať - Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností
evidovaných na LV 1045“
3. Termín predkladania návrhov do súťaže končí dňa 05. 05. 2020
o 15,00 hod.
4. Ponuky budú vyhodnotené komisiou menovanou uznesením
obecného zastupiteľstva Gemerská Poloma č. 345/2020 zo dňa
26.02.2020.
5. Pri návrhoch do súťaže zasielaných poštou nerozhoduje dátum
uvedený na pečiatke pošty, ale dátum fyzického doručenia obálky. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.
6. Do zalepenej obálky je potrebné vložiť originály alebo ich overené fotokópie týchto dokladov:
a) uchádzačom doplnený návrh kúpnej zmluvy (príloha),
b) čestné prehlásenie uchádzača, že má dostatok finančných prostriedkov na úhradu kúpnej ceny podľa podmienok stanovených touto vyhláškou,
c) doklad (overenú kópiou) o zaplatení finančnej zábezpeky
a účastníckeho poplatku v prospech účtu vyhlasovateľa,
d) ponuku kúpnej ceny,
e) čestné vyhlásenie o tom, že má splnené všetky daňové a iné
povinnosti voči obci Gemerská Poloma,
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (len fyzické
osoby).
7. Každý účastník môže predložiť len jeden súťažný návrh.
8. Uchádzač je povinný ako súčasť ponuky zložiť zábezpeku vo
výške 10 % z minimálnej ceny určenej obecným zastupiteľstvom,
t. j. 4 500,- €.
Víťazovi súťaže sa zábezpeka započíta do celkovej kúpnej ceny,
ostatným účastníkom súťaže sa vráti do 15 dní od schválenia víťaza verejnej obchodnej súťaže obecným zastupiteľstvom. Zároveň
je uchádzač súťaže povinný zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 50,- €, ktorý sa nevracia. Uvedené finančné čiastky je možné uhradiť prostredníctvom pokladne obecného úradu Gemerská
Poloma, resp. poukázať ich na účet IBAN SK91 0200 0000 0026
7111 5051, VÚB, a. s. Rožňava, pričom ako variabilný symbol je
potrebné uviesť „5132019“ a do poznámky uviesť „meno, priezvisko (resp. obchodný názov) a súťaž“.
9. Zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade,
ak úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo neuhradí
kúpnu cenu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
10. Momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je
viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla
predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí.
Využitie nehnuteľností:
Vyhlasovateľ požaduje od uchádzača využitie nehnuteľnosti v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.
Vyhlasovateľ ďalej:
1. Kúpnu zmluvu uzavrie vyhlasovateľ s víťazným uchádzačom až
po zaplatení kúpnej ceny zníženej o zaplatenú zábezpeku a zvýšenú o náklady vynaložené na vyhlásenie predmetnej obchodnej
verejnej súťaže (inzercia) a to v lehote najneskôr 30 dní od doručenia oznámenia o vyhodnotení súťaže. Ak v tejto lehote nebude
kúpna cena zaplatená, súťaž je možné ukončiť ako neúspešnú,
alebo nehnuteľnosť ponúknuť na odkúpenie ďalším záujemcom
v poradí. Zaplatená zábezpeka víťazného uchádzača v tomto prí-
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pade prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
Požaduje, aby uchádzač, ktorý s obcou uzavrie kúpnu zmluvu,
zaplatil správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
Vyhlasovateľ je oprávnený:
1. V prípade nedodržania platobných podmienok, nehnuteľnosť ponúknuť na odkúpenie ďalším záujemcom v poradí.
2. Rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého
ponuka je najvhodnejšia, neuzavrie kúpnu zmluvu.
2.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.
2. Súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu aj po predložení súťažných návrhov, alebo počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž
ako neúspešnú.
3. V prípade formálnych nedostatkov (chýb), ktoré nemenia obsah
súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie resp. odstránenie.
Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým
priebehom verejnej obchodnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek
na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu verejnej obchodnej
súťaže a uverejnenými podmienkami.
2. Uchádzači musia svoj súťažný návrh predložiť napísaný v slovenskom jazyku.
3. Vyhlasovateľ neuhrádza náklady spojené s účasťou uchádzača na
súťaži.
4. Do vyhodnotenia bude zaradený každý súťažný návrh, ktorý obsahuje všetky podmienky stanovené pre zaradenie do verejnej
obchodnej súťaže.
5. V prípade rovnosti navrhovanej ceny bude rozhodovať dátum

6.
7.

a čas doručenia súťažného návrhu.
Predmet súťaže nie je možné ponúknuť banke na zabezpečenie
záložného práva k úveru.
Osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil.

Podávanie informácii :
Bližšie informácie poskytne starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová,
kde je možné dohodnúť aj obhliadku predmetu súťaže (v úradných hodinách).
(Mobil: 0948 365 021, e-mail: obec@gemerskapoloma.sk)
V Gemerskej Polome dňa 06. 04. 2020
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

10. mája 2019 - 1. časť a 13. mája 2019 - 2. časť
3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome

pokračovanie z čísla 4/2019/ október (uznesenia majú vyňaté hlavičky a hlasovanie z dôvodu nedostatku miesta)
U z n e s e n i e č. 141/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to: p o z e m k u: v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „E“ pôvodné
katastrálne územie Veľká Poloma, parcelné číslo: 466 vodná plocha
o výmere 14009 m² zapísaná na liste vlastníctva č. 1348, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je: umiestnenie, rekonštrukcia,
obnova a prevádzkovanie objektu, ktorý je súčasťou štátnej hydrologickej siete povrchových vôd. II. s c h v a ľ u j e v zmysle § 9 ods.
2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. spôsob
prevodu pozemku v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma,
parcely registra „E“ pôvodné katastrálne územie Veľká Poloma, parcelné číslo: 466 vodná plocha o výmere 14009 m² zapísaná na liste
vlastníctva č. 1348 zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma, a to: p o z e m k u: v k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma, parcely registra „E“ pôvodné katastrálne územie Veľká Poloma, parcelné číslo: 466 vodná plocha o výmere 14009
m² zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. c) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p. s u b j e k t u obchodné meno: Slovenský hydrometeorologický ústav, sídlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37, IČO: 156884, DIČ: 2020749852, za účelom: umiestnenia,
rekonštrukcia, obnovy a prevádzky objektu, ktorý je súčasťou štátnej
hydrologickej siete povrchových vôd, na dobu určitú: 15 rokov odo
dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné: vo výške 1,00 EUR na
jeden rok na celý predmet nájmu, to je pozorovacieho objektu ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide
o umiestnenie, rekonštrukciu, obnovu a prevádzkovanie pozorovacieho objektu, ktorý je súčasťou štátnej hydrologickej siete povrchových

vôd na pozemku obce a ktorý obec dočasne nepotrebuje. Slovenskému
hydrometeorologickému ústavu vyplývajú z medzinárodných dohôd
povinnosti týkajúce sa monitorovania povrchových vôd, čo zabezpečuje monitorovacia stanica v Gemerskej Polome. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou
všetkých poslancov. III. ž i a d a starostku obce zabezpečiť: - postup
stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská
Poloma, v termíne do: 31. 07. 2019, - zverejnenie zámeru na predaj
nehnuteľností po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce.
U z n e s e n i e č. 142/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o návrh na predĺženie prenájmu nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, ktorý bol zverejnený v zmysle
uznesenia č. 71/2019 zo dňa 12. 02. 2019 na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce dňa 16. 04. 2019 do 13. 05. 2019, a to: prenájmu nebytových priestorov, a to časť nehnuteľnosti – nebytového
priestoru pozostávajúceho z ambulancie, čakárne, dennej miestnosti,
WC o výmere podlahovej plochy 80 m² nachádzajúceho sa v budove
s. č. 461 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 1099, na Ulici
Hlavná, obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348. II. s c h
v a ľ u j e podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z. n. p. prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: predĺženie p r e n á j m u nebytových priestorov, a to
časť nehnuteľnosti – nebytového priestoru pozostávajúceho z ambulancie, čakárne, dennej miestnosti, WC o výmere podlahovej plochy
80m² nachádzajúceho sa v budove s. č. 461 postavenej na pozemku
reg. C-KN parcelné č. 1099, na Ulici Hlavná, obec Gemerská Poloma,
zapísanej na LV č. 1348 s u b j e k t u: meno a priezvisko: MUDr.
Magdaléna Rodová, obchodné meno: ProfMed, s. r. o., miesto podni-
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kania: Janka Kráľa 12, 048 01 Rožňava, IČO: 36 589 616, za účelom:
prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára, na dobu určitú: od:
s účinnosťou odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019,
vrátane, za nájomné: 54,88 EUR za 1 m²/1 rok, s podmienkou: úhrady
dodávky služieb spojených s nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že MUDr. M. Rodová poskytuje služby
občanom obce Gemerská Poloma, je pre obec prínosom a je dobrým
a bezproblémovým nájomníkom, ktorý si plní všetky povinnosti. Uvedený priestor je dlhodobo využívaný pre účely prevádzkovania zdravotníckych služieb a nik iný o tento priestor neprejavil záujem. Obecné
zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje prenájom 3/5 väčšinou
všetkých poslancov. III. ž i a d a starostku obce zabezpečiť: uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do termínu:
31. 07. 2019 a zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma. IV. u r č u j e stratu platnosti
a účinnosti uznesenia, ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 31.
07. 2019. Poznámka: Oznámenie o zmene obchodného mena a sídla
spoločnosti Romed s. r. o., Hlavná 452, 049 22 Gemerská Poloma tvorí
neoddeliteľnú časť tohto uznesenia.
U z n e s e n i e č. 143/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to: p o z e m k u: v k. ú. Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo: 2107/14
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m² zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, z dôvodu, ktorým je: majetkovoprávne
vysporiadanie nehnuteľností formou predaja. Pozemok sa nachádza
pod stavbou s. č. 570 na Ulici Dovčíková v obci Gemerská Poloma,
pričom ide o pozemok zastavaný stavbou - bytovkou (s. č. 570, Dovčíková, Gemerská Poloma), ktorá je vo vlastníctve žiadateľov nadobúdateľov a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou. II. s c h v a ľ u j e v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. spôsob prevodu pozemku v k.
ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“
číslo 2107/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m² zapísaná
na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1 zámer predaja nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to: p o z e m k u: v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo: 2107/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m² zapísaná
na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, o ktorom rozhodne obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8
písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p., do: vlastníctva
BSM: 1. MVDr. Viktora Demku, nar. .... a Heleny Demkovej, rodenej .... , nar. .... obaja trvale bytom Dovčíková 570, 049 22 Gemerská
Poloma – podiel 1832/10000 2. Vladimíra Lukáča, nar. .... a Zuzany
Lukáčovej, rodenej .... , nar. .... obaja trvale bytom Dovčíková 570, 049
22 Gemerská Poloma – podiel 1336/10000 podielového spoluvlastníctva: 3. Zuzany Šomšákovej, rodenej .... , nar. .... trvale bytom Dovčíková 570, 049 22 Gemerská Poloma - podiel 1832/10000 4. Heleny
Demkovej, rodenej .... , nar. .... trvale bytom Dovčíková 570, 049 22
Gemerská Poloma - podiel 1832/10000 5. Márii Ferenčíkovej, rodenej
.... , nar. .... trvale bytom Dovčíková 570, 049 22 Gemerská Poloma podiel 1336/1000 6. Mgr. Eleny Žolkovej, rodenej .... , nar. .... trvale
bytom Dovčíková 570, 049 22 Gemerská Poloma - podiel 1832/10000
za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom: tri eurá a tridsať centov)
za jeden meter štvorcový nasledovne: MVDr. Viktor Demko a Helena
Demková zaplatia predávajúcemu za svoj podiel na predmetnej nehnuteľnosti sumu 190,44 EUR, Vladimír Lukáč a Zuzana Lukáčová zaplatia predávajúcemu za svoj podiel na predmetnej nehnuteľnosti sumu
138,88 EUR, Zuzana Šomšáková zaplatí predávajúcemu za svoj podiel
na predmetnej nehnuteľnosti sumu 190,44 EUR, Helena Demková zaplatí predávajúcemu za svoj podiel na predmetnej nehnuteľnosti sumu
190,44 EUR, Mária Ferenčíková zaplatí predávajúcemu za svoj podiel
na predmetnej nehnuteľnosti sumu 138,88 EUR, Mgr. Elena Žolková zaplatí predávajúcemu za svoj podiel na predmetnej nehnuteľnosti
sumu 190,44 EUR. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností formou predaja. Pozemok sa
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nachádza pod stavbou s. č. 570 na Ulici Dovčíková v obci Gemerská
Poloma, pričom ide o pozemok zastavaný stavbou - bytovkou (s. č.
570, Dovčíková, Gemerská Poloma), ktorá je vo vlastníctve žiadateľov
nadobúdateľov a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou. Podmienky predaja nehnuteľností: - náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci. Obecné zastupiteľstvo v
Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov. III. ž i a d a starostku obce zabezpečiť: - postup stanovený
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma, zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľností po dobu 15 dní na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce.
U z n e s e n i e č. 144/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o žiadosť Štefana Benedika, r. .... trvale bytom
Komenského s. č. 1704/7, 040 01 Rožňava o predaj pozemkov do
vlastníctva obce, nachádzajúce sa v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra KN-C parcelné číslo 1113 o výmere
342 m² zastavaná plocha a nádvorie zapísanej na LV č. 960 a parcely
registra KN-C parcelné číslo 1114 o výmere 166 m² záhrada zapísanej
na LV č. 960 a stavby – domu s. č. 198 nachádzajúceho sa na parcely
registra KN-C parcelné číslo 1113 o výmere 342 m² zastavaná plocha
a nádvorie zapísanej na LV č. 960 – vlastníkov a iných oprávnených
osôb z práva k nehnuteľnosti: Olexová Milena, r. .... Mierová 40, 049
23 Nižná Slaná; Maroš Benedik, r. .... 048 01 Rudná, s. č. 105;Tomáš
Benedik, r. .... Dovčíková s. č. 560, 049 22 Gemerská Poloma/k nehnuteľnosti upovedomie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti v 10
bodoch; Vladimír Benedik r. ...., Dovčíková 560, 049 22 Gemerská
Poloma. II. ž i a d a starostku obce overiť k predmetnej nehnuteľnosti
upovedomie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti.
U z n e s e n i e č. 145/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to: bytu: č. 4 nachádzajúci sa
na druhom poschodí 9 bytovky s. č. 42 Ul. Mierová, 049 23 Nižná Slaná, v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, postavená na parcele registra
„C“ číslo 1121 zapísaná na LV č. 739 pod B22, byt pozostáva z jednej
izby a príslušenstva, ktorým sa rozumie chodba, kuchyňa, kúpeľňa,
WC, bez pivnice s celkovou podlahovou plochou 28,36 m², súčasťou
ktorého je vnútorné vybavenie, a to najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na
spoločné užívanie; vlastníctvo bytu je ohraničené vstupnými dverami
do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu vrátane zárubní,
hlavnými ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre jednotlivé byty vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytovky a príslušenstve patriacemu k bytu vo veľkosti podielu 1/24 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je: majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou budúceho predaja. Žiadatelia uvedený byt opakovane a dlhodobo
užívajú na základe nájomnej zmluvy a nájomné si riadne platia. II.
s c h v a ľ u j e v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. spôsob prevodu bytu č. 4 nachádzajúci sa
na druhom poschodí 9 bytovky s. č. 42 Ul. Mierová, 049 23 Nižná
Slaná, v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, postavená na parcele
registra „C“ číslo 1121 zapísaná na LV č. 739 pod B22, byt pozostáva z jednej izby a príslušenstva, ktorým sa rozumie chodba, kuchyňa,
kúpeľňa, WC, bez pivnice s celkovou podlahovou plochou 28,36 m²
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach bytovky a príslušenstve patriacemu k bytu vo veľkosti
podielu 1/24 zámer budúceho predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma, a to: bytu č. 4 nachádzajúci sa na druhom
poschodí 9 bytovky s. č. 42 Ul. Mierová, 049 23 Nižná Slaná, v k.
ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, postavená na parcele registra „C“
číslo 1121 zapísaná na LV č. 739 pod B22, byt pozostáva z jednej izby
a príslušenstva, ktorým sa rozumie chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC,
bez pivnice s celkovou podlahovou plochou 28,36 m² vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
bytovky a príslušenstve patriacemu k bytu vo veľkosti podielu 1/24
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s §
pokračovanie na str. 20
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ROZPOČET obce Gemerská Poloma 2020

- príjmová časť
Daňové príjmy P
Daň z príjmov fyzickej osoby P 713 000
Daň z nehnuteľností P 77 900
Dane za špecifické služby P 27 950
Dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností P 1 322
Daňové príjmy spolu P 820 172
Nedaňové príjmy
Dividendy P 0
Príjmy z vlastníctva P 36 350
Administratívne poplatky P 3 500
Pokuty, penále a iné sankcie P 0
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb P 45 500
Poplatky a platby za znečisťovanie P 570
Úroky z vkladov P 50
Ostatné príjmyP 6 800
Nedaňové príjmy spolu P 92 770
Tuzemské bežné granty sponzorstvo P 3 000
Transféry v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu P 165 992
Bežné granty a transfery zo ŠR/EF spolu P 165 992
Bežné príjmy obce spolu P 1 081 934
Školstvo
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb P 38 850
Príjmy z dobropisov a vratiek P 976
Tuzemské bežné granty sponzorstvo P
Transféry v rámci verejnej správy – Školstvo P 571 868
Bežné príjmy školstvo spolu P 611 694
Bežné príjmy obce spolu so školstvom P 1 693 628
Kapitálové príjmy
Príjem z predaja kapitálových aktív P 0
Príjem z predaja pozemkov P 2 220
Transféry v rámci verejnej správy P 0
Kapitálové príjmy spolu P 2 220
Finančné operácie
Splácanie pôžičky P 0
Bankové úvery P 0
Úver ŠFRB P 0
Z ostatných finančných operácií P 123 832
Finančné operácie spolu P 123 832
Príjmy spolu P 1 819 680
- výdavková časť
Bežné výdavky P 1650595
Výdavky verejnej správy P 343650
Mzdy a platy P 156500
Poistné a príspevky do poisťovní P 63570
Tovary a služby P 117680
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 5900
Finančná rozpočtová oblasť P 1860
Tovary a služby P 1860
Voľby P 1230
Poistné a príspevky do poisťovní P 55
Tovary a služby P 1175
Transakceie verejného dlhu P 4000
Splácanie úrokov P 4000
Civilná ochrana P 231
Poistné a príspevky do poisťovní P 45
Tovary a služby P 186
Ochrana pred požiarmi P 8471
Tovary a služby P 7871
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 600
Cestná doprava P 19200
Mzdy a platy P 0
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 19200
Ubytovanie P 7220
Mzdy a platy P 900
Poistné a príspevky do poisťovní P 320
Tovary a služby P 6000

Nakladanie s odpadmi P 32000
Tovary a služby P 30000
Nakladanie s odpadovými vodami P 86010
Mzdy a platy 28700
Poistné a príspevky do poisťovní P 11180
Tovary a služby 46030
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 100
Rozvoj bývania P 3000
Tovary a služby P 3000
Rozvoj obce P 83090
Mzdy a platy P 38300
Poistné a príspevky do poisťovní P 14180
Tovary a služby 30510
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 100
Verejné osvetlenie P 13030
Poistné a príspevky do poisťovní P 730
Tovary a služby P 12300
Rekreačné a športové služby P 18100
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 5200
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 12900
Kultúrne služby P 22477
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 22477
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 0
Miestny rozhlas P 300
Tovary a služby P 300
Náboženské a iné spoločenské služby P 6070
Poistné a príspevky do poisťovní P 270
Tovary a služby P 5000
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 800
Predškolská výchova P 169814
Mzdy a platy P 112184
Poistné a príspevky do poisťovní P 43550
Tovary a služby P 13860
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 220
Primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Základná
škola P 572492
Mzdy a platy P 355206
Poistné a príspevky do poisťovní P 131347
Tovary a služby P 83652
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 2287
Vzdelanie nedefinované – CVČ P 550
Tovary a služby P 550
Vzdelanie nedefinované – ŠKD P 38453
Mzdy a platy P 26839
Poistné a príspevky do poisťovní P 9934
Tovary a služby P 1480
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 200
Vedľajšie služby v školstve – SJ P 114333
Mzdy a platy P 56562
Poistné a príspevky do poisťovní P 21335
Tovary a služby P 35836
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 600
Staroba - Sociálne služby – dôchodcovia P 24750
Mzdy a platy P 13920
Poistné a príspevky do poisťovní P 5010
Tovary a služby P 5720
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 100
Soc. pomoc občan. v hm. a soc. núdzi P 80264
Mzdy a platy P 0
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 45264
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 35000
Kapitálové výdavky P 118220
Kapitálové výdavky P 118220
Finančné operácie P 50865
Splácanie istín P 50865
Rozpočet výdavkov celkom P 1 819 680

Polomské noviny

10

Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.
akvizícia knižničného fondu
Ponuka kníh nakúpených formou projektu pod názvom: Knižničné dvere dokorán
s novými knihami pre všetkých. Ponúkame
niekoľko zaujímavých titulov.
Knižné novinky
Beletria pre dospelých
Kennedyová Elle		
Anonym			
Bjork Samuel		
			
Holetzová Katarína		
			
Slušný Jaromír		
			
Martin George R. R.
			
Nesbo Jo			
Hugo-Bader Jacek		
Retzová Bärbel		
Mawner Simon		

Návrh; ľúbostný román
Čajka; špionážny triler
Chlapec vo svetle reflektorov;
severská detektívka
Správa od mŕtveho chlapca;
psychologický triler
Kriminálne príbehy z čias nedávnych;
krimi príbehy
Oheň a krv; 300 rokov pred Hrou
o tróny - fantasy
Nôž; severská detektívka
Kollymské denníky; skutočný príbeh
Heseho ženy; životopisný román
Sklenená izba; historický román

Knihy pre mládež
Učiť sa mi zachcelo
Turan Ján			
Lippincottová Rachel
Husárová Andrea		
Fischer Daniela		
Košková Hana		

Zo zlatého krčiažteka
Na pár krokov
Kto na teba čaká v mori?
Adelka
Mlynárske povesti

Náučná literatúra
Nedley M. D. Neil		
Stratené umenie myslieť
Pataky Michal		
Potravinový podvod
			
páchaný na vašich deťoch
William Anthony		
Záchrana pečene
Bada Michal		
Slovenské dejiny II./1526-1780
Pamplona-Roger George
Zdraví a silní
Nádaská Katarína		
Čím žila slovenská rodina
Drgoň Andy		
thai nechsapáči
Plynulo za 4 týždne po anglickm, jazykový kurz
V súčasnosti je knižnica pre verejnosť zatvorená až do odvolania,
a to na základe predĺženia zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám/termín od 24. 03. 2020 do odvolania.
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„Myslím, že knihy, ktoré prečítame, keď sme mladí, v nás ostanú žiť navždy.“ —
J. K. Rowling
(britská spisovateľka, scenáristka a filmová producentka 1965)
Knihy sú skvelé. Nielenže vám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú
naše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi, parádne si pri nich oddýchneme a zlepšujú kvalitu nášho života. A to je hŕstka dôvodov, prečo
začať čítať knihy. Škoda, že tak málo ľudí ich berie pravidelne do
ruky. Aký krásny a výstižný citát. V dnešnej modernej (pretechnizovanej) dobe je kniha pre deti priam zázrak a hlavne ak po nej dieťa samé
siahne. S deťmi pravidelne navštevujeme knižnicu v Gemerskej Polome. Deti sa tešia, keď si môžu vybrať knihu, ktorá ich predovšetkým
a v prvom rade zaujme svojím vzhľadom. Ani teraz tomu nebolo inak,
keď moja dcéra siahla po knihe (ako ju poznám zlákal ju hlavne krásny
sýto ružový obal : )). 100VECÍ, KTORÉ MUSÍ VEDIEŤ KAŽDÁ
BABA. No to bude kniha asi o vlasoch, maľovaní nechtov......tak v duchu som si pomyslela, veď máš 9 rokov a kopec času na tieto veci,
ale................ otvorím knihu a veľké písmenká: Objavy a vynálezy ľudstva........to som vedela, že to nebude iba obyčajná kniha pre baby. Po
príchode domov sa dcéra pustila do čítania, knižka je písaná lákavým
spôsobom, priam hltala stranu za stranou. Myslím si, že vhodná pre
všetky dievčatká, baby, slečny, ktoré chvíľu chcú tráviť čas a objavovať babský svet. Knihu vrele odporúčam, pretože si myslím, že každá
mladá slečna v nej objaví niečo, čo ju zaujme a priučí sa aj novým
veciam.
mama a čitateľka knižnice
medzi novými knihami ako prvé deti z materskej školy
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Nové knihy z našej knižnice
Čítanie kníh so sebou prináša veľké množstvo výhod, o ktorých mnohí ani netušia. Niekomu sa zdá táto činnosť nudná, iní zase vedia
oceniť dobrú knihu a na čítanie nedajú dopustiť. Pravdou je, že na
čítanie kníh by sme si pravidelne mali nájsť čas, pretože pre našu
myseľ má čítanie kníh podobný účinok, ako pre naše telo cvičenie.
Ak teda chceme mozog udržiavať v kondícii, neváhajme siahnuť po
dobrej knihe. Čítanie človeku prospieva a o niektorých jeho výhodách sme pravdepodobne ani nevedeli.
Aj v mojom živote bola a stále je
kniha neodmysliteľnou súčasťou.
Najmä historické romány, cestopisy, ktorými si krátim dlhé hodiny cestovania vo vlaku. V poslednom čase som sa zamerala
na detektívky. Zaujali ma autori
ako Jo Nesbo, Robert Bryndza.
Ale prečo detektívka? Detektívne príbehy, nám často postupne odhaľujú množstvo detailov,
ktoré nútia našu myseľ kriticky
premýšľať nad celou situáciou a
keď sa snažíme vyriešiť záhadu,
rozvíjame tým svoje rozumové
schopnosti. Túto schopnosť našej mysle posilňujeme aj vtedy,

keď máme na knihu vyjadriť svoj
názor, hodnotíme - či bola dobre
napísaná a či som s ňou spokojná.
Užitočné je si o prečítanej knihe
s niekým podiskutovať. A preto aj
naša obecná knižnica, ktorej hybnou pákou je knihovníčka pani
Danka Červenáková, pravidelne
obohacuje fond knižnice prostredníctvom nákupu nových kníh
cez projekty. Vždy tak objavím
nových autorov, iný štýl písania,
nové informácie. Vynaložená námaha na realizáciu projektov sa
oplatí, pretože ako čitatelia sme
spokojní. Prečo v množnom čísle? Nuž, ako čitateľka v dôchod-

kovom veku, ale i ako matičiarka
nie som jediná. Za ostatné členky našej základnej organizácie
môžem smelo napísať, že každá
si tu nájdeme to svoje – Milka,
Julka, Vlaďka, Marienka... takto
by som mohla menovať... Stretávame sa v knižnici viaceré, ba
i zastúpenie mužskej populácie
nezaostáva. Pretože MO MS
nie je ľahostajná kultúra nášho
národa do tohto projektu sa zapojili aj naši členovia, a to tým,
že si vo veľkej miere požičiavajú knižné novinky. V rámci neho
sa uskutočňuje na pôde obecnej
knižnice beseda s čitateľmi, aby
sa navzájom podelili so svojimi
postrehmi a zážitkami z prečítania nimi vybranej knihy. Projekt,
mal vlani veľkú odozvu medzi
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čitateľmi. Tohto roku sme si žiaľ
nestihli „poklebetiť“ z príčin,
ktoré sú všetkým dobre známe,
aj pretože práve v marci, ako sme
to zvykli realizovať nás zastavila celosvetová pandémia, pritom
všetko sme mali pripravené: spoločné besedy pri knihách, Noc
s Andersenom. Všetkým „knihomoľom“ nám spoločné stretávky
s knihou v ruke chýbajú. Veď
každý čo to prispel, ba čo viac
mnohokrát sme siahli aj po knihe, ktorú nám predstavil niekto
iný a svojím rozprávaním nás tak
strhol do deja, že sme neodolali.
Stretli sme sa malí i veľkí i tí, čo
ešte čítať nevedia, mamky, staré mamy i vnučky. Každý má to
svoje obľúbené, ba čo viac bolo
nám spoločne dobre.

I keď v tomto období nie je možné navštíviť miestnu knižnicu - siahnime po knihách, ktoré máme doma a po ukončení tejto mimoriadnej
situácie navštívme tento stánok, v ktorom nájdeme množstvo pekných zaujímavých kníh a hlavne prístupnú pani knihovníčku, ktorá
i teraz neúnavne pripravuje pre nás čosi nové, možno i nepoznané.
Mária Antalová,
predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v obci

Máme za sebou tri nácviky plné nadšenia a očakávania, čo sa bude
diať počas rozprávkovej noci v našej knižnici v roku 2020. Všetky
deti poctivo cvičili aj počas jarných prázdnin, sponzori vyšli v ústrety,
aktivity boli pripravené a hostia si plánovali
vlastné
aktivity v rámci
podujatia, ale
všetko zrazu
stíchlo
(v
súvislosti s
pretrvávajúcim celoplošným zákazom
organizovania
verejných kultúrnych
podujatí kvôli šíreniu
koronavírusu). Aj napriek všetkému sme v elektronickom a telefonickom kontakte a chceme sa spoločne poďakovať sponzorom a všetkým,
ktorí nám vyšli v ústrety. Dievčence si nezabudli poobzerať nové
knihy, ktoré nakúpila knižnica v rámci projektu na nákup literatúry
a niečo si vypožičať, či rezervovať. Prinášame pár pohľadov na naše
spoločné stretnutia, ktoré sme stihli realizovať pred vydaným zákazom
zhromažďovania sa a kde staršie žiačky ruka v ruke s najmenšími čitateľkami knižnice sa pripravujú na „spanie“ v knižnici. Nazbieralo sa
nás celkom dvadsať detí, ktoré čítajú, a to mimo detí z materskej školy,
ktoré sa tiež zapájajú do tohto podujatia.

Nacvičovali sme,
ale...
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

ZIMA V NAŠEJ ŠKOLE
ŠKOLSKÉ KULTÚRNE PODUJATIA

PIETNEJ SPOMIENKY a pripomenuli si 75. výročie oslobodenia
obce počas 2. svetovej vojny, ktoré pripadlo na štvrtok 23. 01.
Piatok 14. 02. sa niesol v znamení SVIATKU SVÄTÉHO VALENTÍNA, ktorý sme si v škole pripomenuli nielen organizovaním obľúbenej valentínskej pošty, ale aj Valentínskym korčuľovaním, či
miešaním nápojov lásky na hodine prvouky v 2.A triede.
Fašiangové obdobie sme si spestrili v piatok 28. 02. VYUČOVANÍM
V MASKÁCH a dlho očakávaným ŠKOLSKÝM KARNEVALOM,
na ktorom si okrem promenády v maskách mohli žiaci schuti zasúťažiť, zatancovať a zabaviť sa.

PROJEKT SPOLUPRÁCE MEDZI MŠ A ZŠ

December, január a február – ďalšie tri mesiace školského roka
2019/2020 sme si hneď od začiatku spestrili TRADIČNÝMI AKTIVITAMI SÚVISIACIMI S BLÍŽIACIMI SA VIANOČNÝMI
SVIATKAMI – pečenie vianočného pečiva, zimná a vianočná výzdoba školy, výroba darčekov, písanie listov Ježiškovi, vyhlásenie
vianočnej pošty, púšťanie vianočnej hudby počas prestávok, výroba vianočných pozdravov a súťaž medzi triedami o najkrajšiu
vianočnú výzdobu, v ktorej na 1. stupni najlepšie obstála trieda 2.A
a na 2. stupni trieda 5.A. Žiaci 1. stupňa si tiež na začiatku každého
adventného týždňa spoločne na chodbe postupne zapálili všetky štyri
adventné sviečky. S blížiacimi sa sviatkami sme v piatok 06. 12. privítali Mikuláša, čerta a anjela a v piatok 13. 12. Lucie, ktoré vymetali husími brkami všetky kúty školy. Piatok trinásteho bol tiež v našej
škole vyhlásený za stridží deň, a tak sa nám viacero žiakov i učiteľov
v ten deň zmenilo na rôzne čarodejnícke a strašidelné bytosti.
V pondelok 09. 12. žiaci 3., 4., 5. a 7. ročníka navštívili v Košiciach
PREDSTAVENIE KRÁSKA A NETVOR v podaní hercov Spišského divadla. Žiakom pod vedením režiséra Petra Palika herci priblížili
romantický príbeh o skutočnej kráse človeka, ktorá nie je v jeho zovňajšku, ale je ukrytá v jeho srdci. Vyvrcholením školských vianočných
príprav boli v utorok 17. 12. ŠKOLSKÝ VIANOČNÝ JARMOK
a o deň neskôr v stredu 18. 12. ŠKOLSKÁ VIANOČNÁ AKADÉMIA. Jarmoku sa okrem žiakov zúčastnili aj obyvatelia obce, deti
z materských škôl z Gemerskej Polomy a Betliara a tiež žiaci zo
ZŠ Slavošovce. Okrem toho, že vzácnych hostí naši predávajúci potešili peknými vianočnými výrobkami a vlastnoručne napečenými
a ozdobenými perníkmi, ponúkli ich aj výborným vianočným punčom
a pripravili pre nich bohatý program: vianočné koledovanie v podaní
detského folklórneho súboru Bambuchy a školskej kapely, predstavenie rómskych piesní, tancov a zdravých jedál žiakov záujmového útvaru Romane jilore, zábavné vyučovanie a tvorivé dielne so
žiakmi 1. stupňa, z dreva vyrobené spoločenské hry a tiež športové
súťaže v telocvični. Najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie našej
školy – Školská vianočná akadémia, sa niesla v znamení pestrého
a veselého programu s tradičnými vianočnými piesňami, koledami,
humornými scénkami a modernými tancami, prostredníctvom ktorých
žiaci svojim rodičom a starým rodičom predviedli nádherný program.
Výťažok z oboch podujatí 831,42 €, za ktorý všetkým aj týmto spôsobom srdečne ďakujeme, plánujeme použiť na dobudovanie detského
ihriska v areáli základnej školy.
Posledné decembrové školské dni viaceré triedy, záujmové útvary
a oddelenia ŠKD príjemne strávili na VIANOČNOM POSEDENÍ pri
čaji, koláčikoch a peknej vianočnej hudbe.
Ako už každoročne aj teraz sa koncom januára naši žiaci zúčastnili

Na školské kultúrne podujatia priamo nadväzoval aj PROJEKT
SPOLUPRÁCE MEDZI MŠ A ZŠ, v rámci ktorého sa predškoláci
so svojimi staršími rovesníkmi – prvákmi, pravidelne stretávajú a pri
rozličných aktivitách nadobúdajú nové poznatky i skúsenosti. Okrem
projektového vyučovania v utorok 21. 01. s názvom „Matematické
kráľovstvo“, na ktorom si vyrobili kráľovské koruny a museli riadiť
krajinu, kde sa porovnáva, spočítava a odčítava, sa prváci a predškoláci stretli aj na dvoch DIVADELNÝCH PREDSTAVENIACH –
16. 12. s pánom muzikantom, s ktorým predviedli baletné vystúpenie,
a 10. 02. zase na predstavení, na ktorom si zatancovali tance všetkých
kontinentov, akými sú salsa, country, cha-cha a iné.

ZDRAVÁ A ZELENÁ ŠKOLA
Už od začiatku školského roka žiaci ŠKD realizujú pod vedením pani
asistentky Irmy Gunárovej úspešný a zaujímavý PROJEKT ZAMERANÝ NA PODPORU ZDRAVEJ VÝŽIVY, v ktorom pokračovali aj v zimných mesiacoch. V pondelok 02. 12. sa žiaci s princeznou
Tučnôtkou odviezli na druhé poschodie pyramídy zdravia, v ktorej sa
nachádzali mliečne výrobky, strukoviny, cestoviny a ryža, a v piatok
17. 01. na tretie poschodie, kde sa nachádzalo mäso a mäsové výrobky. Žiaci realizovali prostredníctvom moderných didaktických metód
množstvo atraktívnych úloh – výrobu plagátov, kreslenie hádaniek,
prípravu mliečneho nápoja, spoločné cvičenie, recepty na zdravý
obed, servírovanie na papierovom tanieri, aby na ďalšom stretnutí
v utorok 11. 02. vedeli princeznej Tučnôtke poradiť, ako má správne
nakupovať a pripravovať si zdravé pokrmy.
V piatok 21. 12. v rámci projektu ŠAMPIÓNI V UDRŽATEĽNOSTI s cieľom zlepšiť udržateľné správanie v domácnostiach aktivitami
(neplytvať vodou, šetriť energiou, triediť obaly, znižovať objem odpadu) sa realizovala beseda s ambasádorkou spoločnosti Henkel, ktorá
žiakov 3. a 4. ročníka za vzornú a usilovnú prácu odmenila tričkami
a drobnými darčekmi.

EXKURZIE A BESEDY
V rámci spolupráce s CPPPaP v Rožňave sa v našej škole počnúc
mesiacom október intenzívne realizujú PREVENTÍVNE AKTIVITY
ZAMERANÉ NA BUDOVANIE SOCIÁLNEJ KLÍMY A SPOLUPRÁCU ŽIAKOV V TRIEDNYCH KOLEKTÍVOCH. Za týmto
účelom v mesiacoch január a február navštívila sociálna pedagogička
Mgr. Miriam Banďošová triedy 2.A, 2.B, 6.A, 8.A.
V utorok 14. 01. sa v rámci hodín biológie so žiakmi 5. a 7. ročníka
konala BESEDA O NETOPIEROCH s pani MVDr. Andreou Balážovou zo Správy Národného parku Slovenský kras, ktorá pútavou
formou žiakom predstavila tajomný svet a život týchto živočíchov. Na
záver besedy si žiaci vyrobili aj vlastných netopierov z papiera.
Pre žiakov deviateho ale i ôsmeho ročníka sa konalo v týchto mesiacoch niekoľko zaujímavých podujatí – najmä DNÍ OTVORENÝCH
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DVERÍ, zameraných na predstavenie stredných škôl v Rožňave – 17.
01. Stredná odborná škola obchodu a služieb, 11. 02. Obchodná
akadémia a napokon 18. 02. Spojená škola internátna.

ŠPORT A BRANNÁ VÝCHOVA

Na rozdiel od predchádzajúcej zimy tá tohtoročná nepriniesla ani očakávanú snehovú nádielku ani dostatočné mínusové teploty, čo čiastočne ochudobnilo žiakov o využitie voľného času v znamení zimných
športov. Hoci sa nepodarilo postaviť snehuliakov, sánkovať či vybudovať korčuliarsku ľadovú plochu pri škole, neznamenalo to, žeby sa
v našej škole v zime málo športovalo.
Hneď v prvý týždeň po vianočných prázdninách v piatok 10. 01. sa
v telocvični školy konal ŠKOLSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ pod dozorom dlhoročného predsedu stolnotenisového klubu
v Gemerskej Polome pána Juraja Galajdu. Ako najúspešnejší stolní
tenisti sa ukázali: mladší žiaci – 1. miesto Miroslav Chomiak (5.A),
2. miesto Šimon Koltáš (4.A), 3. miesto Tomáš Galajda (4.A), starší žiaci – 1. miesto Erik Kučerák (6.B), 2. miesto Maroš Leštach
(5.A), 3. miesto Samuel Blaško (6.A), žiačky – 1. miesto Liana
Gunárová (7.A), 2. miesto Laura Kučeráková (7.A), 3. miesto Sofia Horková (7.A).
V piatok 07. 02. nás naši stolní tenisti Maroš Leštach (5.A), Nikolas
Kučerák (6.A) a Dominik Lovaš (8.A) reprezentovali na STOLNOTENISOVOM TURNAJI V DOBŠINEJ a hoci nezískali medailu,
svojou bojovnosťou a odhodlaním si získali rešpekt starších a skúsenejších hráčov, s ktorými odohrali rovnocenné zápasy.
V pondelok 10. 02. sa v našej škole zase uskutočnil TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK VO FLORBALE. V silnej konkurencii
škôl, akými boli ZŠ s MŠ Nižná Slaná, ZŠ Rejdová a ZŠ Slavošovce, si
dve družstvá našich žiakov viedli veľmi dobre. Družstvo A sa umiestnilo na vynikajúcom 2. mieste a družstvo B obsadilo 5. miesto. Turnaj bol pre všetkých príjemným športovým zážitkom, niesol sa v priateľskom duchu a dúfame, že sa takto stretneme i budúci rok.
Vo štvrtok 13. 02. sa žiaci konečne dočkali vytúženého KORČULIARSKEHO VÝCVIKU NA ZIMNOM ŠTADIÓNE V ROŽŇAVE. V slnečnom februárovom popoludní sa korčuliari, ktorých počet z
roka na rok opäť narastá, dosýta vyšantili, tí odvážnejší sa predstavili
v súťažiach zameraných na rýchlosť a obratnosť. Za príjemne strávený
čas si všetci zaslúžili valentínsku sladkú odmenu a kellnerky.
V dňoch 24. 02. až 28. 02. sa žiaci 7.A triedy zúčastnili LYŽIARSKEHO VÝCVIKU v lyžiarskych strediskách Ski Telgárt, Ski
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Vernár, Ski Július – Vyšná Slaná. Žiaci zažili výbornú lyžovačku na
vždy dobre upravenom svahu. Počas relaxačného dňa, ktorý bol naplánovaný na stred týždňa, navštívili aj wellness centrum Predná Hora,
kde si užili bazén, vírivky a sauny. Všetci účastníci zvládli základy lyžovania a zdokonalili svoje zručnosti v tomto športe, čím splnili hlavný cieľ lyžiarskeho kurzu. Žiaci odchádzali domov plní zážitkov na
krásne prežité dni a už teraz sa tešia na ďalšiu podobnú školskú akciu.

ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH

Po dlhom vyčkávaní sme sa napokon dozvedeli výsledky súťaží
VŠETKOVEDKO (1. stupeň) a EXPERT GENIALITY SHOW
(2. stupeň), ktoré sa konali ešte v mesiaci november. Všetkovedkom
školy sa stal žiak Matej Garčár (4.A), ktorý sa umiestnil medzi
30-timi %-ami najúspešnejších žiakov z celého Slovenska a v súťaži Expert Geniality Show najlepšie obstála žiačka Lucia Galajdová
(5.A), ktorá sa umiestnila v prvej štvrtine všetkých žiakov v téme
„Ako funguje svet“.
Gratulujeme úspešným riešiteľom ŠKOLSKÉHO KOLA MATEMATICKEJ SÚŤAŽE PYTAGORIÁDA Šimonovi Vnenčákovi
(4.A), Matejovi Garčárovi (4.A), Bianke Chomiakovej (4.A), Miroslavovi Chomiakovi (5.A), Marošovi Leštachovi (5.A), Natálii
Zatrochovej (5.A), Lucii Galajdovej (5.A) a Samuelovi Šimunovi
(7.A) realizovanej v dňoch 10. a 11. 12.
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a gratulujeme Ellie Chocholovej
(1.A), Viliamovi Smolkovi (2.A) a Matejovi Garčárovi (4.A) k dosiahnutiu najvyššieho počtu bodov vo svojej kategórii VO VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽI MALÝ VŠEVED konanej dňa 16. 01.
Gratulujeme Šimonovi Koltášovi (4.A) k 1. miestu v II. kategórii žiakov základných škôl 1. stupňa V OKRESNOM KOLE VÝTVARNEJ
SÚŤAŽE OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112
A CIVILNEJ OCHRANY vyhodnotenej dňa 16. 12. v Rožňave.
Gratulujeme Miroslavovi Chomiakovi (5.A) k 2. miestu v kategórii
G V OKRESNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY konanom dňa 06. 02. v Rožňave.
Gratulujeme úspešnej riešiteľke Kristíne Demkovej (7.A) a Anete
Ferencovej (7.A) k 1. miestu v kategórii E V OKRESNOM KOLE
DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY konanom dňa 14. 02. v Rožňave.
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VIANOCE V ŠKOLE

Hoci je pred dverami Veľká noc vráťme sa k Vianociam. Vianociam
v Základnej škole v Gemerskej Polome. Vianoce spájajú rodinu a priateľov. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je
to len možné. Aby pravý zmysel Vianoc naplnil naše srdcia a domov
mnohými požehnaniami.
Aj v Základnej škole v Gemerskej Polome sa pravidelne pripravujeme
na Vianoce. Každý rok je predvianočné obdobie spojené s množstvom
akcií: je to Mikuláš, Lucia a s ďalšími. Tento rok sme predvianočné
obdobie okrem učenia sa a iných povinností využili aj na prípravu vianočných podujatí. Boli to Vianočný jarmok a Vianočná akadémia.
V UTOROK 17. 12. 2019 sa uskutočnil Vianočný jarmok, ktorý sme
spojili aj s dňom otvorených dverí a športovou olympiádou. Pozvanie
na túto akciu prijali deti z MŠ Betliar, MŠ Gemerská Poloma, žiaci zo
ZŠ Slavošovce a aj obyvatelia obce. Výrobky a medovníky pripravovali pani učiteľky so žiakmi, ale krásnymi výrobkami prispeli aj rodičia
a starí rodičia p. Grešková Andrea, p. Vnenčáková Janka, p. Palečko
Ján a p. Cholocholová Iveta, za čo sa im aj touto cestou chceme poďakovať. Sprievodným programom Vianočného jarmoku bola prezentácia kolied v podaní detskej folklórnej skupiny Bambuchy pod vedením
riaditeľa ZŠ PhDr. Vladimíra Vnenčáka a žiačok z krúžku Romane Jilore pod vedením pani asistentky Irmy Gunárovej. V STREDU 18. 12.
2019 sa uskutočnila Vianočná akadémia, na ktorej vystúpili žiaci 1.
a 2. stupňa. Bohatý a pestrý program bol vrcholom ukončenia vianočného obdobia v škole a kalendárneho roka. Žiaci svojím programom
potešili najmä svojich najbližších, spolužiakov, ale aj širokú verejnosť.
Zamestnanci školy a žiaci spojili sily a vytvorili vianočnú atmosféru.
Že sa to podarilo, potvrdili návštevníci školy - malí aj dospelí.
Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo vyčariť úsmev na perách našich hostí, radosť, ale aj zimomriavky pri počúvaní kolied. Ďakujeme
všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.
Finančný výťažok z vianočných podujatí použijeme na výstavbu
detského ihriska v základnej škole.
Mgr. Alena Grešková
AKCIE MŠ OD JANUÁRA ZA KALENDÁRNY ROK 2020
10. 2. 2020 – Divadelné predstavenie La muzica - S hudbou okolo sveta – v našej materskej škole
sme privítali opäť MŠ Gočovo
a deti z 1. ročníka ZŠ, s ktorými
sme sa zúčastnili krásneho predstavenia S hudbou okolo sveta.
Herci nás znova vtiahli a zapájali nás do sveta hudby, spevu
a tanca. Predstavenie bolo krásne a hercov sme púšťali od nás
preč len s ich prísľu- b o m ,
že sa k nám ešte
vrátia. No akéže by
to boli fašiangy bez
poriadnej fašiangovej zábavy? Preto sa
učiteľky z materskej
školy rozhodli ukončiť
toto najveselšie obdobie roka
svojim tradičným fašiangovým
karnevalom pre deti. Karnevalom
sme žili celý deň. Učiteľky s deťmi premenili triedu na rozprávkovú. Vyzdobenú -pestrofarebnými
girlandami, balónmi. Až konečne
prišiel deň 12. 2. 2020, keď sa
celá materská škola premenila na

rozprávkovú krajinu, v ktorej sa
stretli takmer všetky rozprávkové
bytosti – princezničky, kráľovné,
čarodejníci, ježibaby, kovboji,
klauni, doktori, maliari, lienky,
trolovia, a iné. Škôlka ožila vravou a veselou hudbou. Bola to
riadna zábava. Masky hrali sa,
spievali, tancovali a hodovali.
Verte, že tancovať v maskách
nebolo vôbec jednoduché veď
karneval je v škôlke sviatok veľkých,
malých detí.
17. 2. 2020
– Dorotka –
téma: Dorotka
si zlomila ruku.
Teta Miška nám vravela ako máme postupovať pri
zlomeninách, predviedla nám
názornú ukážku ošetrenia a obviazania zlomeniny, rozprávala
nám akého lekára máme následne
vyhľadať. Niektoré deti si postup
pri ošetrovaní zlomenej ruky vyskúšali.
kolektív MŠ

K A R N E VA L
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Ježišu, spomeň si na nás...
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JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti
pokračovanie zo str. 1
o tom, kto je tento človek. Tí, ktorí ho ukrižovali sa na ňom schuti zabávajú. Členovia veľrady sa mu posmievajú: „Iných zachraňoval, nech
aj seba zachráni“. Vojaci sa pridávali: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ“.
A evanjelista Matúš cituje aj slová ľudí, ktorí išli okolo: „Ty , čo zboríš
chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn,
zostúp z kríža“ (Mt 27,40). Pri Ježišovom kríži bolo veľa ľudí. Múdrych,
pobožných, vojakov a ľudí jednoduchých. Správali sa posmievačne, drzo
a hlúpo. Nechceli spoznať, kto je tento ukrižovaný.
Spoznal ho však jedinec. Dokonca zločinec. V posledných chvíľach
svojho života prežíval s Ježišom rovnaký osud. Obidvaja boli odsúdení
na smrť. Obidvaja prežívali utrpenie z ukrižovania. Obidvaja čakali na
smrť. Lotor však dokázal spoznať v svojom „susedovi“ pravého Kráľa.
On jediný dokázal zhodnotiť celú situáciu objektívne. Ukazuje na hrozný omyl, ktorého sa dopustila väčšina. On už Ježišovi pomôcť nemôže.
Dokáže aspoň napomenúť druhého trestanca, ktorý sa Ježišovi vysmieva.
Jeho slová však už nikto nepočúva. Uvedomuje si blízkosť smrti, a preto
chce zachrániť aspoň seba. A preto Ježišovi adresuje krásnu prosbu: „Pamätaj na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“. Ježiš mu odpovedá, že na
neho nezabudne. Niektorí ľudia sa radi vysmievajú z tých, čo veria v Ježiša Krista. Veď to poznáte: čo ti dal ten Ježiš? Dal ti viac peňazí, že v neho
veríš? Čo vám dáva ten farár v kostole, keď ho počúvate? Načo v dnešnej
dobe prihlasujete deti na náboženstvo? Čo z toho máte? Si chorý, prečo ti
Ježiš nepomohol? Ja v neho neverím a nič mi nechýba. Takto a podobne
nám hovoria naši rodinní príbuzní, naši kolegovia v práci, naši spolužiaci.
Vysmievajú sa z nás. Neraz je to pre nás nepríjemné a spôsobuje to smútok, bolesť a plač.
Nesmieme si myslieť, že by sa dnešní ľudia pri Ježišovom kríži správali
ináč. Aj dnes by kričali: zostúp z kríža a uveríme ti. V reči dnešného človeka to znamená: nehovor nám o utrpení. Nežiadaj od nás, aby sme sa zapierali a nasledovali ťa. Nežiadaj od nás ťažké obete, akými sú predmanželská čistota, manželská vernosť, odpustenie nepriateľom. My chceme
len kráľa, ktorý nám dovolí žiť po svojom, žiť konzumným, nemorálnym
a nezodpovedným životom.
O dnešnom postoji ľudí k Ježišovmu utrpeniu hovorí aj kniha amerického spisovateľa Wiliama Baretta s názvom Kúzelník. Jej obsahom je akási
fantastická (sci-fi) udalosť. Mladému maliarovi sa podarí zohnať obraz zo
XVII. storočia od neznámeho autora. Obraz predstavuje scénu z umučenia
Ježiša. Má názov: Bičovanie Krista. Centrálnou postavou na ňom je sám
Ježiš. Okolo neho stojí veľa ľudí, ktorí žiadajú jeho smrť. Sám obraz nie
je nijako zaujímavý, až na jeden fakt. Každý, kto sa pozrie na obraz, vidí
na ňom svoju vlastnú tvár, nachádzajúcu sa na tej, alebo inej postave zo
zástupu ľudí. Nájde v nej seba, žiadajúceho smrť pre Krista. Nájde seba,
ktorý bičuje Ježiša. Pľuje na Ježiša. Hrozí Ježišovi. Vysmieva sa Ježišovi.
Autor knihy chcel napísať, že aj v dnešnej dobe by sa ľudia voči Ježišovi
správali tak isto, ako to bolo v dobe jeho pozemského života.
Aj keď sme pod vplyvom prostredia, aj keď potrebujeme žiť v určitom
náboženskom spoločenstve, ktoré nám pomôže, poradí, povzbudí, napokon sa musí rozhodnúť každý sám. V živote sa častejšie môžeme ocitnúť
v situácii, keď sú všetci proti nám a my musíme povedať: aj tak verím! Nie
je problém kričať, že veríme, keď to kričia všetci, napríklad na púti, problém je to vtedy, keď všetci kričia opak. Tento čas nám umožňuje zamyslieť
sa, či spoločné slávenie Eucharistie v našom chráme nám pomohlo počas uplynulého roka vyznať vieru a priznať sa, že sme členmi Katolíckej
cirkvi. Alebo musíme konštatovať, že hrdinovia sme boli len v kostole?
Aj keby Ježiš stratil masy, aj tak by od nás žiadal to isté, čo žiadal od
svojich súčasníkov. Nám však ponecháva slobodu, aby sme sa rozhodli. Dáva nám za príklad kajúceho zločinca. Že aj keď sa mu budú všetci
vysmievať, keď bude proti nemu celá spoločnosť, aj tak sa ešte môžeme
stále rozhodnúť pre neho. A len v tomto rozhodnutí je naša veľkosť, lebo
ostávame slobodní a nezmanipulovaní. A predovšetkým zostaneme na
strane pravdy a pravého života.
Prajem všetkým čitateľom požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
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Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár
pokračovanie zo str. 1

svoju vďačnosť Bohu za svoju záchranu a pripomínajú si tieto udalosti, aby nezabudli komu vďačia
za svoje vyslobodenie. V Egypte
boli otrokmi, ale Boh im ponúka
inú, pravú slobodu, ktorá sa odvíja od dôvery v Boha. Dnes túžime,
aby Boh rovnako zasiahol a vyslobodil nás od tejto rany. Avšak
odhliadnuc od dnešnej situácie,
niekedy sme otrokmi svojho času,
svojich zlozvykov, ženieme sa za
majetkami, za slávou, sme workoholikmi, samoľúbi, zahľadení do
seba, sklamaní, prekvapení, rozčarovaní, nenásytní….., ale Boh
nám ponúka čosi celkom iné. Hodnoty, bez ktorých sa nedá žiť. Aj
keď pre niekoho je viera, nádej a láska len prázdna fráza a radšej
uprednostňuje wellness počas sviatkov ako hľadať cestu zmierenia
k sebe samému, k druhým, ale aj k Pánu Bohu. Kresťanská Veľká
noc nám ponúka čosi viac, ide až za hranice našich možností, čo
nedokážeme pochopiť ani vysvetliť. Je naplnením posolstva a pokračovaním nádeje v Pánovi Ježišovi. Pri slovách ako sú napr. smrť,
utrpenie, bolesť, nevyliečiteľné a nečakané choroby, výčitky svedomia, stres, neistota, strach, nezamestnanosť, rozvody, sklamanie
a mnoho iných situácii a faktorov nás nútia k tomu, aby sme sa
zamysleli nad svojim vlastným životom. Tam, kde nevieme nájsť
tie správne odpovede na svoje pálčivé otázky, keď zúfalo hľadíme
na trosky svojho života, ako sa nám všetko rúca, láme a padá pred
našimi očami ako domček z karát a nevieme tomu nijako zabrániť.
Odpoveď nachádzame v evanjeliu Veľkej noci. Pán Ježiš mení zaužívané zvyky a zvyklosti, vracia ľuďom pravú a skutočnú nádej.
Ide za hranice všetkého čo by človek dokázal pochopiť a vysvetliť.
Zrúti bariéru medzi Bohom a človekom. Obetuje sa za hriechy celého ľudstva a prináša odpustenie, zmierenie a nádej. Skrze Krista
zrazu dostávame a získavame novú šancu. Stojí to za to. Láska
a pokoj sú nenahraditeľné v našom živote. Toto je pravé svedectvo
Veľkej noci, ktoré je obsiahnuté v slovách Jánovho evanjelia v 3.
kapitole a v 16 verši. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,
kto verí v Neho.“ Božia láska zahanbí každého jedného z nás. Keď
počujeme o tom ako sa ľudia zúfalo snažia pochopiť čo bude po
smrti, rôzne teórie prevteľovania sa, reinkarnácia a iné východné
náboženstvá, filozofické prúdy nás držia v zajatí bludného kruhu
akých si náuk. Pán Ježiš nám ukázal ten jasný a najsprávnejší smer.
Je to cesta viery a dôvery v Božiu moc. Žiadna špekulácia, žiaden
výmysel. Jeho vzkriesenie bolo skutočné a mnoho svedkov to videlo na svoje vlastné oči a presvedčilo sa o tejto pravde. Nič nerobil
tajne. Jeho moc sa dokázala aj vtedy, keď vzkriesil mnoho iných.
Toto radostné evanjelium o vzkriesení sa zvestuje dodnes a je našou skutočnou a pravou nádejou. Sme vďační, že istota viery nám
pomáha prekonať všetky naše ľudské trápenia a pochybnosti. Živé
evanjelium Veľkej noci nám vlieva nádej do našich radostných, ale
aj smutných okamihov nášho
Ak máte otázky
každodenného života. Prijmitýkajúce sa života zboru
me tento Boží dar vzkriesenia
(krst, pohreb, sobáš,
a odpustenia. Nebojme sa ho
konfirmácia)
prijať. Na záver chcem každékontaktujte
mu popriať slovami vzkrieseEvanjelický farský úrad
ného Krista: „Pokoj vám všetGemerská Poloma.
kým“ požehnané Veľkonočné
-kontakt
chvíle s nádejou, že viera za- mobil: 0940 71 67 40
chráni každého človeka.
- Mgr. Daniel Gdovin,
zborový farár
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H I S T Ó R I E

Maďarské vojsko

pokračovanie z č. 4/2019 december
Pani Vanečkovej sa pozdravil
a kliknul päty svojich čižiem, keď
sa jej hlavou poklonil. Ona ho nasledovala dole schodmi, lebo musela bránu za nimi zatvoriť. Potom sme sa začali chystať na noc.
Plán bol ísť do hutného sklepu
na dvore, ktorý mal veľmi dobre
opevnenú povalinu. No prv, než
sme si naše deky rozdelili, začal
znova niekto na bránu búchať.
Tak Vanečková išla znovu ku
bráne. Tentokrát sa dlho nevracala a my sme nič nepočuli. Začali sme sa obávať, že sa jej niečo
zlé stalo. Konečne sme počuli
jej kroky na schodoch. Vysvetlila nám, že ku bráne prišli dvaja
maďarskí vojaci, ktorí chceli,
aby ich niekde na Hute schovala.
Našla pre nich miesto v maštali,
a potom musela skryť ich pušky
niekde v drevárni. Hneď potom
sme išli dole do sklepu kde sme
sa umiestnili. Ja som si našiel
miesto na zemiakoch, ktoré veľmi dobre zapáchali. Zakrútil som
sa do deky a zaspal som. Nemali
sme hodinky, ale vedeli sme, že
okolo štvrtej ráno bol strašný výbuch, ktorý nás zobudil. To sme
cez noc očakávali. Výbuch nám
dal znať, že Maďari vyhodili do
povetria veľkopolomský most
cez Súlovský potok, keď našu dedinu opúšťali. Vedeli sme dobre,
že oni budú ustupovať hore dolinou a že sa do Súlovkej doliny
nedajú. Preto sa rodina rozhodla
stráviť túto noc na Hute. Nemohol som sa dočkať rána. Prv než
ráno prišlo, boli sme prekvapení
otcom a pánom Vanečkom. Oznámili nám že onedlho sem prídu
Rumuni, ktorí Maďarov hore
Slanskou dolinou prenasledovali.
Taktiež som sa vtedy dozvedel,
že otec, Vaneček a ich priateľ sa
cez noc schovali na hutnom pôjde. Len naša mamička a pani Vanečková o tom vedeli. Boli dobre
schovaní a mali pri sebe zbrane
na sebaobranu. Dobre to dopadlo.
Nemci na pôjd na dôkladnejší
prieskum nevyšli. Chlapi išli von

čakať príchod Rumunov a povedali nám, aby sme v sklepe ostali
kým nás nezavolajú. Vanečková
im vtedy povedala, že schovala
dvoch utečencov v maštali. Dlho
sme v tmavom sklepe čakali kým
nás von nepozvali. Cez noc napadol čerstvý sneh a na ceste medzi
Hutou a domom ma druhej strane
cesty bolo už hodne ľudí. Asi dve
rodiny vyšli z toho domu. Taktiež tam bolo asi 20 rumunských
vojakov. Otec a Vaneček sa s dôstojníkmi zhovárali. Otec používal svoju zanedbanú maďarčinu
a Vaneček hovoril po nemecky.
Ukazovali chlapom mapy nášho
okolia. Jasno videli, že neboli
nijaké nové stopy v snehu smerom na Súlovú. Zaujímala ich i
Martinkova dolina. Šesť alebo
osem vojakov začalo patrolovať
hore Martinkovom. Sneh bol hlboký a bolo to samozrejmé, že
nepriateľské vojsko tou dolinkou
neustupovalo. Veliteľ posádky
dal rozkaz, aby patrolu prerušili.
Pani Vanečková prišla k spoločnosti s dvoma Maďarmi, ktorí
držali ruky hore nad hlavou. Keď
Rumuni zistili, že nemali nijaké
zbrane, jeden dôstojník ich začal
po maďarsky vypočúvať a dal im
cigarety. Boli veľmi šťastní. Ich
vojna sa už ukončila. Vedeli, že
Rumuni Maďarov domov prepúšťali. Rusi posielali Maďarov
domov do ich sibírskych táborov.
Vanečková sa vrátila s dvoma
vojakmi, ktorí priniesli schované pušky tých dvoch Maďarov.
Skoro potom sme sa vrátili do dediny. Nasledovali sme sprievod
Rumunov, ktorí boli presvedčení,
že Súlovská dolina nemala nepriateľské vojsko. Doma nás vítal
starý otec. On bol tiež prekvapený, že Rumuni k nám došli. On
strávil dosť času i v Rumunsku
a vedel niekoľko rumunských
slov. Doma bolo všetko v poriadku. Aká taká streľba bola vzdialená v Henckovciach, alebo v Nižnej Slanej. Matka našla doma
len jednu chybu. Starý otec našu

kravu ráno nepodojil. Otec išiel
hneď do dediny a prv než matka
skončila prácu pri krave, ja som
sledoval starého otca do dediny,
kde sa pohyboval vojenský sprievod smerom na Dobšinú. Išiel
som so starým otcom cez lávku
pri bujačárni a zastavili sme sa
u Sústrika, kde sme sa pozreli na
moju starú matku Sústrikovú Ďuričekovú. U nej bolo tiež všetko
v poriadku. Potom sme išli k brodu Súlovského potoka pri hasičskej budove. Most bol zničený,
tak Rumuni urobili vozový konvoj od Zatrochovho dvora popri
Súlovej - do toho brodu, ktorý im
otvoril priechod na cestu pod katolíckym kostolom. Súlová bola
úplne zamrznutá, ale mnohé vozy
ľad úplne prelámali. Voda pod ľadom bola veľmi plytká, cez ktorú
kone a všelijaké vozy s kanónmi
a potrebami dosť ľahko prechádzali. Zničenie veľkopolomského mosta Rumunov nezastavilo.
Len ich trochu spomalilo, lebo
prechádzali cez vodu veľmi opatrne a niektoré kone mali ťažkosti
ťahať ťažké vozy hore briežkom
pod kostol.
Mnoho ľudí sa na tento priechod
dívalo z oboch strán potoka. Pri
stene a pod strechou hasičskej
budovy som videl štyroch maďarských vojakov. Dvaja boli
dosť slušne na zimu oblečení
a dvaja používali jednu vojenskú
deku, ktorá im zakryla plecia.
Asi mimo mňa, nikto iný si ich
nevšímal. Neboli strážení a Ru-

mini sa o nich nestarali. Boli už
na slobode. Ich cesta domov bola
na juh. Po nejakej chvíľke starý
otec chcel prejsť na druhú stranu
potoka. Našli sme otvorenie medzi dvoma vozmi a vyšli sme na
druhú stranu práve tam, kde boli
tí maďarskí vojaci. Starý otec
ma tu prekvapil. Zastavil sa pred
nimi a začal sa s nimi zhovárať.
Nikdy predtým som ho nevidel,
aby sa on do maďarského rozhovoru dobrovoľne zapojil. No to
netrvalo veľmi dlho. Len toľko
som rozumel, že oni od starého
otca niečo pýtali a on kývaním
hlavou a rukami dával znať, že
pre nich nič nemal. Ak sme ich
opustili, povedal mi, že oni chceli, aby im starý otec dal dohán.
No starý otec nefajčil a tabak
bolo cez vojnu ťažko dostať.
Odtiaľ sme prišli k zničenému mostu. Bol úplne spadnutý
a nový ľad už mrzol na jeho betónových pozostatkoch. Keď sme
sa pozreli dole na cestu videli
sme, že vozový konvoj pokračoval až za Oravcovým obchodom
smerom k Betliaru. Na druhej
strane sprievodu, pred Zatrochovým domom bola skupina
ľudí. Tam bol aj môj otec. Keď
nás pri moste zbadal, zakýval na
nás. Pri ňom bol jeho bratranec
Zatroch, starosta Greško a iní,
asi malopolomci, ktorých som
nepoznal. Bola to nejaká povojnová schôdza, na ktorej sa začala
debata o budúcnosti našich dedín.
Janko Garguš z Ameriky

apríl 2020

Na prevencii

Jeden z mojich spolupracovníkov
mal syna, ktorý pri každej príležitosti vymýšľal humorné situácie
a iné mladícke „vylomeniny“.
Raz dostala celá jeho mládenecká partia predvolanie na preventívnu lekársku prehliadku.
Svorne sedeli v čakárni u lekára,
sestrička otvorila dvere a podala
im pohár na moč. On išiel medzi
prvými a tajomne sa usmieval.
O chvíľu otvoril dvere na toalete, vyšiel vonku a drobnými
krôčikmi kráčal ku dverám ordinácie. Pohár mal totiž plný,

Polomské noviny
plnučičký, tak išiel opatrne, aby
nič nevylial. Sestrička na zaklopanie otvorila dvere a s úsmevom
mu hovorí: „Ale, ale to nemuselo
byť tak veľa!“ Vtipkár jej odpovedal: “Nie? Tak potom odpite
z neho...“ a hneď si priložil pohár
k ústam a polovicu odpil. Sestričke prišlo zle a utekala k umývadlu. Ostatní v čakárni nechápavo
hľadeli. Rozosmiali sa až vtedy,
keď vtipkár vytiahol prázdnu pivovú fľašu spod pulóvra. Časť jej
obsahu predtým totiž vypil a časť
vylial do vyumývaného pohára,
ktorý mu sestrička podala, aby
v nej doniesol moč. Po tom všetkom sa smiala aj sestrička a lekárovi to nežalovala.
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Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Tale sô sä telo sídlȁš po tem fujdášu, chceš gegnúť a gargi polámať?
Nelez toľko po tom „fujdášu“, lebo spadneš a ublížiš si! (fujdáš – zariadenie na oddeľovanie zŕn od pliev)
Tale nešlampaj telo a dvíhaj tie klanice, bo sä pošpotíš a dhdie klováki vibiješ.
Chodievaj poriadne, lebo sa potkneš a vybiješ si zuby.
Sô si nepodôsáš tot pelech, ale furt ho máš ak krave z piska.
Uprav si tú posteľ, stále ju máš rozhádzanú.
Hläc, šitki priezle mi vikotilo na díle, porazilo ho aj z bambuchom.
Pozri, všetku strúhanku mi vysypalo na podlahu, decko nepodarené.
Takú som mu viťȁl spakruky, že sä lem tak sperpliel.
Takú som mu dal facku, že hneď bol na zemi.		

K. J.

Všimli sme si

Rezbárstvo sa zaoberá zhotovovaním a zdobením rôznych drevených
plastík a predmetov. Je to umelecká, alebo remeselná činnosť, pri
ktorej je z dreva odoberaný materiál s cieľom niečo zobraziť, alebo
vytvoriť. Tvorí významnú oblasť ľudovej kultúry. V minulosti sa na
Slovensku tešilo osobitnej priazni hlavne vďaka pastierom, ktorí si vyrábali rôzne črpáky, nádoby, pastierske palice a tejto činnosti sa venovali popri svojej práci. Aj dnes sa rezbárstvo teší mimoriadnej obľube
či už ako profesionálna činnosť, alebo ako hobby na amatérskej úrovni. Všimli sme si, že sa tomuto ušľachtilému koníčku venuje aj náš
občan, pán Miroslav Ciberaj, ktorého prácu vám chceme predstaviť.
Kedy ste v sebe objavili lásku k
drevu? Drevo ako materiál mi
učarovalo už v detstve. Vnímal
som jeho vôňu, štruktúru, farbu, chyby ale aj prednosti. Všímal som si rôzne tvary dreva
a rozmýšľal som nad tým, čo mi
pripomínajú. Naplno sa mu venujem len pár rokov, odkedy zo
zdravotných dôvodov nechodím
do zamestnania.
Čo bolo vašou motiváciou, že
ste sa rozhodli s drevom skamarátiť? Odmalička mám rád činnosti, ktoré preveria manuálnu
zručnosť. Drevo pre mňa predstavovalo akúsi výzvu, či z neho
dokážem niečo, čo je v mojich
predstavách, dostať.
S akými druhmi dreva pracujete? Závisí to od toho, čo vyrábam. Nie na všetky výrobky sa
hodí rovnaký druh dreva. Najčastejšie pracujem s orechovým,
lipovým , javorovým, bazovým a
lieskovým drevom.
Akým dreveným výrobkom ste
vdýchli život? Vyrábam rôzne
predmety úžitkového charakte-

ru, napr. rôzne dezertné misky,
lyžice, vidličky, ale aj dekoračné
predmety a hračky. Miniatúrny
nábytok a rôzne dekoračné predmety súvisiace s prácou v minulosti zdobia aj krojované bábiky
pani Heleny Liptákovej.
Je vám zakaždým zrejmé, čo z
konkrétneho kúska dreva vznikne? Niekedy nosím v hlave nápad, ktorý chcem zrealizovať,
inokedy pri pohľade na materiál
mi samotné drevo napovie, čo
z neho vyrobím.
Ako dlho vám trvá, kým uzrie
svetlo sveta nejaký výrobok? Je
to individuálne. Niektoré výrobky vzniknú popri posedení s rodinou a priateľmi, iné si vyžadujú
viac času.
Kto sa z vašich diel teší? Kde
všade môžeme nájsť vaše práce?
Mnoho prác zdobí môj príbytok,
ale zvyknem nimi obdarovať aj
svojich príbuzných a priateľov.
Ktorá z prác je vaša najobľúbenejšia? Máte v očiach aj slzičku,
keď sa s dielkom lúčite? Každým
hotovým dielkom niečo krásne

končí. Počas práce vzniká medzi
mnou a dreveným výrobkom určitý vzťah. Keď prácu dokončím,
niekedy mi je aj smutno, avšak
pohľad na obdarovaného, ktorému sa môj výrobok páči, stojí za
všetko. No dlho nesmútim, pretože v hlave už mám ďalšie nápady,
ktoré sa chystám zrealizovať.
Sledujete práce aj iných umelcov
rezbárov? Kde nachádzate svoje
inšpirácie. V dnešnej modernej
dobe hľadám inšpirácie hlavne na
internete.
Čo pre vás predstavuje práca
s drevom? Práca s drevom pre
mňa predstavuje výzvu, naplnenie, terapiu, ale aj relax.

Pánovi Ciberajovi ďakujeme
za rozhovor a prajeme mu
veľa kreatívnych nápadov
a samozrejme veľa síl pri ich
realizácii.
M.K.
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Ochorenie

COVID-19
spôsobený koronavírusom SARS-CoV-2
Charakteristika ochorenie: akútny respiračný syndróm spôsobuje
koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírus SARS-CoV a
MERS-CoV ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Je to kvapôčková nákaza, to znamená, že sa prenáša inhaláciou (vdýchnutím) kontaminovaného vzduchu. Vzduch kontaminovaný výlučkami horných dýchacích ciest chorého, pri kýchaní, kašľaní. K infikovaniu môže dôjsť
aj nepriamo prostredníctvom znečistených predmetov vírus prežíva
niekoľko hodín i mimo organizmu.

Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície):
za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným
prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:
- osoba, ktorá bola v uzatvorenom priestore s prípadom COVID-19
menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre,
- osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom
COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,
- osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek
spôsobom prepravy.

KORONAVÍRUS SARS-COV-2
SA PRENÁŠA Z ČLOVEKA NA ČLOVEKA.
Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenie COVID-19 sa považuje:
- osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad COVID-19,
- osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom COVID-19 (podanie
rúk),
- osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-19 (kašlaním, dotykom použitých vreckoviek),
- osoba, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a > 15 minút,
- osoba, ktorá bola v uzatvorenom priestore (učebňa, zasadacie miestnosti, čakáreň...)
s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre,
- zdravotnícky pracovník alebo osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad
COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez OOPP alebo s možným porušením OOPP,
- osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu
COVID-19, cestovní spoločníci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo
pohyb prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo
všetci cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte).
Ako znížiť riziko infekcie
* umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu ak nie je
možné použiť mydlo a vodu,
* mäso a vajíčka dôkladne prevarte,
* zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
* vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky,
* zakrývajte si ústa a nos, keď kašlete a kýchate vreckovkou alebo ohnutým lakťom.
Nepretržitú činnosť majú telefónne linky
Úradu verejného zdravotníctva - pre náš
okres je to RÚVZ Rožňava t. č.: 0905 439 276
alebo mail: rv.koronavirus@uvzsr.sk
Nepretržite je k dispozícií verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií t. č.:
0800 221 234
Ďalšie informácie nájdete na: www.health.gov.
sk alebo na www.uvzsr.sk

HĽA
ČLOVEK

NA DEZINFEKCIU JE NEVYHNUTNÉ
POUŽÍVAŤ PROSTRIEDKY S VIRUCÍDNÝMI ÚČINKAMI.
TVÁROVÉ RÚŠKO
- poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou,
- nemusí chrániť primerane pred aerosólom alebo malými čiastočkami vo vzduchu a tiež nedostatočné priľnutie okrajov na tvár umožňuje únik vzduchu okolo
masky,
- v prípade viditeľného znečistenia alebo navlhnutia je
potrebné vymeniť ho,
- dôležité je nasadzovať si ho podľa pokynov výrobcu,
- počas nosenia z dôvodu prevencie kontaminácie, sa
rúško nemá chytať rukami,
- postup pri odstránení rúška z tváre: po použití by
malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na
zadnej časti (nikdy neodstraňovať rúško uchopením
rúška pokrývajúcu tvár) a zlikvidovať rúško ako infekčný odpad, po zložení rúška je potrebné vykonať
hygienu rúk.
RESPIRÁTORY
- niekedy označované ako maska, poskytuje ochranu
proti vdýchnutiu veľmi malých (vo veľkosti <5 μm)
vzdušných častíc a aerosolu,
- respirátor zachytáva častice s veľkosťou 1-5 μm,
- v Európe sa odporúča používať respirátory s označením buď FFP2 (=N95) alebo FFP3 (=N100),
- respirátory musia vyhovovať norme BS EN 149:2009,
- okraje respirátora musia tesne priliehať na tvár, aby
sa zabránilo bočnému vnikaniu vzduchu pod respirátor, dobré uchytenie je dosiahnuté iba tam, kde je dobré
utesnenie okrajov respirátora k pokožke tváre,
- správne nosenie respirátora:
* respirátory nie sú vhodné pre osoby s fúzami, bokombradami alebo viditeľným strniskom na tvári, pretože
tieto negatívne ovplyvňujú priľnutie okrajov respirátora k pokožke,
* respirátor sa musí vymeniť po každom použití a vymeniť, ak sa dýchanie sťažuje, ak je poškodený, zjavne kontaminovaný alebo ak ho nie je možné správne
uchytiť na tvár,
- postup pri odstránení respirátora z tváre: po použití
sa odstraňuje tak, aby sme sa nedotýkali časti prekrývajúcej tvár, likviduje sa ako infekčný odpad, po jeho
odstránení je potrebné vykonať hygienu rúk.
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časť opatrení prijatých vládou
k 25. 03. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR
a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení
zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:
výber

až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či
inej povahy (Termín od 24. 03. 2020 do odvolania)

zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne
potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín
na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín
na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych
pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25. 03.
2020 do odvolania).

vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa
na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.
03. 2020 od polnoci do odvolania).

Z DIELNE ŠIKOVNÝCH RÚK NAŠINCOV
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vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov
v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok –
sobota) Termín sa upresní.

meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných
priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového
rozostupu v rade. Termín sa upresní.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako
príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020)
v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:
Izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní sa nariaďuje všetkým
osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR
nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od
13.03.2020 od 7.00 h vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto
osobou žijú v spoločnej domácnosti. Týmto osobám sa nariaďuje, aby
bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi (všeobecné
lekárstvo, pediatria). Uvedenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa
nariaďuje, aby osobám po návrate zo zahraničia, vrátane osôb žijúcim
s týmito osobami v spoločnej domácnosti, vystavil PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
viac na: www.uvzsr.sk
INFOLINKA zriadená pre občanov obce Gemerská Poloma –
dôchodcov za účelom objednať si donášku stravy a nákup základných potravín, a to každý pracovný deň od 8, 00 hodiny do
11, 00 hodiny na telefónnych číslach:
1. telefónny kontakt, pevná linka: 7950 112 (058/7950112 – v prípade volania z mobilného aparátu na pevnú linku)
2. telefónny kontakt, mobil linka: 09 48 36 50 21
V ý z v a dôchodcom, aby necestovali hromadnou dopravou, resp.
ju využívali v absolútne nevyhnutných prípadoch (návšteva lekára)
a aby vychádzali z domu a bytu len v úplne nevyhnutných prípadoch (nákup, venčenie psa, lekár).

20
Balón šťastia

Na prechádzke s našou Brixi našli moji rodičia 23. januára
2020 na poli za Jarkovou ulicou
smerom na Betliar útržky balóna
s kartičkou, na ktorej boli dve srdiečka s textom po nemecky.
Pozdrav doniesli domov. Adresa
bola ešte čitateľná. Zopakovala
som si znalosti z nemčiny, a tak
som na ňu napísala. Nevedela
som, či dostanem odpoveď. Či to
niekam dôjde. Či si to niekto pre-
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číta. Popriala som všetko dobré k
zlatej svadbe, čo bolo aj napísané
na kartičke. Preto tie srdiečka.
Bola som milo prekvapená, keď
o dva týždne došla z Nemecka
veľká obálka s listom a drobnými darčekmi. Poslali ju natešení
Christa a Sigi z mesta Urbach. K
listu pripojili fotografie, svadobnú aj súčasnú, pod ktorou je napísaný v nemčine verš zo Žalmu
103 „Oslava nekonečnej milosti
Božej“. Rodina im pri oslave
50-teho výročia zlatej svadby vypustila balón šťastia. Pri prečítaní
môjho listu, do ktorého som vložila aj prefotený balón s kartičkou
zistili, že balón preletel 1038 km
z Urbachu do Gemerskej Polomy,
kde sme ho my našli.
Milena Macková

pokračovanie zo str. 8
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. do
bezpodielového spoluvlastníctva Milana Kučeráka nar. .... ...., r. č. ....
a Aleny Kučerákovej r. .... , nar. .... .... r. č. .... obaja trvale bytom Gemerská Poloma bez súpisného čísla za kúpnu cenu: vo výške 550,00
EUR (slovom: Päťstopäťdesiat eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou budúceho predaja. Žiadatelia uvedený byt opakovane a dlhodobo užívajú na základe nájomnej zmluvy a
nájomné si riadne platia. Podmienky predaja nehnuteľností:
- kúpna cena bude vyplatená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, - náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci – Milan
Kučerák a Alena Kučeráková. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
III. ž i a d a starostku obce zabezpečiť: - postup stanovený zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma, - zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľností po dobu 15 dní na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce.
U z n e s e n i e č. 146/2019 OcZ obce Gemerská Poloma v súlade
s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v z. n. p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 I. p r e r o k o v a l o návrh Poľnohospodárskeho družstva Gemerská Poloma, P. K. Hostinského 28,
049 22 Gemerská Poloma vo veci prenájmu poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma na poľnohospodárske
účely nachádzajúce sa v k. ú. Gemerská Poloma vo výmere využitia
86 810,70 m². II. ž i a d a starostku obce prípravou podkladov za účelom vypracovania prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma na poľnohospodárske účely nachádzajúce sa v k. ú. Gemerská
Poloma vo výmere využitia 86 810,70 m².
U z n e s e n i e č. 147/2019 OcZ obce Gemerská Poloma v súlade
s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
I. p r e r o k o v a l o opätovne žiadosť Jána Valka o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, k. ú. Gemerská Poloma,
zapísaných na LV č. 1348, parciel registra KN-E: - p. č. 931 o výmere
12 832 m², trvalý trávny porast , - p. č. 932 o výmere 260 m², trvalý
trávny porast, - p. č. 933 o výmere 5 287 m², trvalý trávny porast, - p.
č. 934 o výmere 1 662 m², trvalý trávny porast za účelom využitia na
chov dobytčích jednotiek. II. n e s c h v a ľ u j e zámer prenájmu
nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to: pozemkov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, k. ú. Gemerská Poloma,
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Šťastní výhercovia majú svoju výhru uloženú u starostky obce
Výhercovia z čísla 4/2019/december Polomských novín majú peňažnú
odmenu za správne riešenia úloh uloženú u starostky obce Mgr. Lillian
Bronďošovej (telefónny kontakt: 0948 365 021; e-mail: starosta@gemerskapoloma.sk).
V ý h e r c o v i a sú:
JURAJ ŠVEC za správnu odpoveď v krížovke a BIANKA CHOMIAKOVÁ za správne riešenie v šachovej úlohe.
Obom srdečne blahoželáme!
–krížovka
Krížovka ukrývala mená,
správne riešenie: TRAJA KRÁLI, GAŠPAR, BALTAZÁR,
MELICHAR, správnych riešení
bolo 19+1 kolektívna (9 žiakov,
1 učiteľka) z 19+1 kolektívna došlých (9 žiakov a 1 učiteľka).
– š a ch
správne riešenie: 1. ťah: Jf3
dxc4; 2. ťah: Da8#, správnych
riešení bolo 2 z 2 došlých.

zapísaných na LV č. 1348, parciel registra KN-E pôvodné katastrálne
územie Veľká Poloma: - p. č. 931 o výmere 12 832 m², ostatná plocha,
- p. č. 932 o výmere 260 m², trvalý trávny porast, - p. č. 933 o výmere
5 287 m², trvalý trávny porast, - p. č. 934 o výmere 1 662 m², trvalý
trávny porast za účelom využitia na chov dobytčích jednotiek. III. ž
i a d a starostku obce o písomné vyrozumenie žiadateľovi Ing. Jánovi
Valkovi, trvale bytom Šafáriková 233, 049 22 Gemerská Poloma vo
veci predmetnej žiadosti.
U z n e s e n i e č. 148/2019 OcZ obce Gemerská Poloma v súlade
s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.
n. p., v súlade s čl. 5 ods. 6 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom
obce Gemerská Poloma. I. p r e r o k o v a l o schválený zámer nájmu
pozemku – jeho časť o výmere 30 m² v k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348, parcela registra „C“ p. č.
285 o výmere 7529 m² zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol schválený dňa 12. 02. 2019 uznesením č. 70/2019.
II. n e s c h v a ľ u j e zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma, a to: pozemku vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma - jeho časť
o výmere 30 m² zapísanej na LV č. 1348, parcela registra „C“ parcelné
číslo 285 o výmere 7529 m² zastavaná plocha a nádvorie.
U z n e s e n i e č. 149/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome. II. s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome.
U z n e s e n i e č. 150/2019 OcZ v Gemerskej Polome
p r e r o k o v a l o predložený návrh Dodatku č. 2/2019 k VZN č.
4/2015 o prenájme bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma. Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská
Poloma v súlade s § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. u z n á š a sa na Dodatku č. 2/2019
k VZN č. 4/2015 o prenájme bytových a nebytových priestorov vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma.
U z n e s e n i e č. 151/2019 OcZ v Gemerskej Polome v súlade
§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. b e
r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o schválenej dotácii zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
a výstavby SR na rok 2019 za účelom spracovania územnoplánovacej
dokumentácie návrh zmien a doplnkov územného plánu obce vrátane
čistopisu vo výške najviac 3 960,00 EUR so spoluúčasťou obce minimálne vo výške 990,00 EUR.
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28. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
o Pohár starostky obce Gemerská Poloma
Prvý stolnotenisový turnaj roku
vo dvojhre mužov na Slovensku
sa už tradične konal v našej obci
Gemerská Poloma. Sme radi, že
aj tento rok si prišlo zmerať sily
veľa hráčov zo slovenskej Extraligy, ktorí svojimi výkonmi tento
turnaj posúvajú na vyššiu úroveň

a robia ho atraktívnejším nielen
pre hráčov, ale hlavne pre divákov. Tento ročník bol výnimočný
aj veľkým počtom nových účastníkov z družstiev zo Spiša, čo nás
veľmi potešilo a dúfame, že tento
trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Turnaja sa zúčastnilo celkovo 31
hráčov. Systém súťaže: 1. stupeň
skupinový, kde sa rozdelili hráči
podľa nasadenia postupne do 8
skupín, z ktorých postúpilo najlepších 16 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 Adam Klajber (GEOLÓG

Vianočný turnaj
o majstra obce v minifutbale 2019

spracoval: M. Ferenc

Poslednú nedeľu v roku - 29. decembra 2019 sa uskutočnil v telocvični
miestnej základnej školy Vianočný turnaj o majstra obce v minifutbale.
Toto podujatie organizované v našej obci v sviatočnom období má už
svoju históriu a aj tento ročník svojou kvalitou potvrdil dlhoročne dobrú úroveň podujatia. Na turnaji sa zúčastnilo 40 hráčov rozdelených do
siedmich mužstiev v dvoch skupinách, pričom dve najlepšie mužstvá
z každej skupiny si to v závere turnaja rozdali o celkové prvenstvo.
Príjemným konštatovaním bolo, že okrem už známych tvárí, sa ukázali
i mladí nádejní žiaci – futbalisti, ktorí rozhodne nesklamali a vekovú
hranicu hráčov natiahli v rozmedzí 10 až 46 rokov. Suverénnym spôsobom prešlo turnajom mužstvo NAJ, ktoré už niekoľkokrát dominovalo na tomto turnaji a zaslúžene sa stalo majstrom obce aj na rok
2019. Najlepším strelcom turnaja sa stal Filip Mišina z víťazného
družstva, ktorý v štyroch zápasoch zaznamenal 8 gólov.
finalisti
P mužstvo NAJ - Rasťo Ferenc, Matúš Molčan, Marek Galajda, Števo
Mišina, Marian Ferenc ml., Filip Mišina
P mužstvo LEGIONÁRI - Janko Spišiak, Martin Ďuriček, Miloš Ďurán, Lukáš Bonko, Denis Fajdek
výsledky
A
Biely jugurt ê Good Angels ê 1 : 2
Betliar êVypekári ê 2 : 3
Biely jugurt ê Betliar ê 3 : 0
Good Angels ê Vypekári ê 0 : 1
Betliar ê Good Angels ê 3 : 5
Biely jugurt ê Vypekári ê 0 : 3

B
Legionári ê Mládež ê 4 : 2
NAJ ê Legionári ê 3: 1
NAJ ê Mládež ê 6 : 0
štvrťfinále
NAJ ê Good Angels ê 7 : 2
Legionári ê Vypekári ê 2 : 0
o 3. miesto
Vypekári ê Good Angels ê 3 : 0
finále
NAJ ê Legionári ê 4 : 0

ROŽŇAVA) a Kristián Uherík
(STO SPOJE BRATISLAVA),
kde po napínavom zápase nakoniec zvíťazil Adam Klajber.
Tretie miesto si po výborných
výkonoch podelili Róbert Valúch
st. (STK SOKOL STRÁNSKE)
a Andrej Slováčik (GEOLÓG
ROŽŇAVA). Víťazom samozrejme gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným hráčom ako aj
divákom za výbornú atmosféru.

ROZPIS VYUŽÍVANIA TELOCVIČNE
platí od mesiaca: MAREC 2020

			
pondelok
16:00 – 18:00
a Športový klub POLOM (Š. Dorčák)
08:00 – 19:00
a Aerobic – ženy (L. Bronďošová)
19:00 – 20:00
a Aerobic – ženy (L. Bronďošová)
utorok
16:00 – 17:30
a Športový klub POLOM (Š. Dorčák)
17:30 – 19:00
a Stolnotenisový klub (J. Trojan)
19:00 – 21:00
a Futbal (Š. Greško)
streda
16:00 – 18:00
a Športový klub POLOM (Š. Dorčák)
18:00 – 20:00
a Štátne lesy Betliar (Ľ. Arvay)
štvrtok		
16:00 – 17:30
aŠportový klub POLOM (Š. Dorčák)
17:30 – 19:00
a Stolnotenisový klub (J. Trojan)
19:00 – 21:00
a Futbal (Š. Greško)
piatok		
16:30 – 17:30
a Športový klub POLOM (Š. Dorčák)
17:30 – 21:00
a Stolnotenisový klub (J. Trojan)
sobota		
14:00 – 16:00
a Futbal – Betliar (M. Ďuríček)
16:15 – 20:30
a Stolnotenisový klub (J. Trojan)
nedeľa
11:00 – 13:00
a Dobrovoľný hasičský zbor (M. Leštachová)
04:00 – 16:00
a Futbal (J. Chochol)
16:00 – 18:00
a Futbal – Betliar (M. Ďuríček)
09:00 – 21:00
a Futbal (Š. Greško)
V Gemerskej Polome, 20. 03. 2020
- PhDr. Vladimír Vnenčák, riaditeľ školy
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Slovenská pošta, a. s. oznamuje
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V záujme ochrany zdravia prevádzkovateľa a používateľov poštových služieb sa ZAKAZUJE vstup do pošty bez použitia ochranného rúška, prípadne inej vhodnej alternatívy (šálu, šatky) na zakrytie nosa a úst až do odvolania. (poznámka: v prípade potreby je
vhodné použiť vlastné písacie potreby)

22. marca 2020

23. marca 2020

Pokladníčka PPZ č. 2 Janka Ciberajová oznamuje členom
združenia, že členské za rok 2020 bude vyberať len v prípade
úmrtia člena PPZ. Za porozumenie ďakuje.

úlohy za odmenu § výherná cena 20,00 EUR obálku je
potrebné označiť slovom ŠACH alebo KRÍŽOVKA

Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica,
9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 17. 06. 2020 (vrátane).
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín
§ krížovka: "Skôr než Ťa pohltí svet, ... § šachová úloha: biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
pomôcky:
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samohláska
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znelá
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