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SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR
zástupkyne starostu obce Gemerská Poloma
PhDr. Ivany Antalovej dňa 08. 09. 2018
Vážení prítomní, vážení hostia
Dnes sa tu stretávame hlavne pri príležitosti dní obce. Naša Poloma má
však aj partnerské obce, ktoré dnes tiež oslavujú spolu s nami. Dovoľte
mi preto vyjadriť radosť z toho, že medzi nami dnes môžem privítať
vzácnych hostí z nám tak blízkych obcí, pána starostu z Betliara pána
starostu z Polomky, Pustej Polomy a z Polomy. Toto výročie je pre
nás výnimočné, že tohto roku uplynulo 60 rokov od vzniku našej obce
v dnešnej podobe. Práve 1. januára 1958 sa Malá Poloma zlúčila s Veľkou, a tak vznikla Gemerská Poloma. História obce však siaha oveľa
ďalej do minulosti. Prvá písomná zmienka o našej obci bola zaznamenaná ešte v roku 1282. V tomto období tu stálo len niekoľko domov,
no obec sa v priebehu storočí rozrastala a rozvíjala. História obce je
úzko spätá so stáročnými dejinami tohto územia, tohto kraja a tohto
miesta, kde okolitú úrodnú pôdu odnepamäti obrábali a zveľaďovali
generácie našich predkov. Bohaté dejinné svedectvá o tom prinášajú
historické štúdie, kroniky a najmä literárne diela našich rodákov. Verne
zachytávajú neľahký život obyvateľov, ich každodennú prácu, opisujú život obce a pospolitosti, zvyky a folklór ľudu. Táto rozmanitosť
života našich predkov je popretkávaná svedectvom o úpornom úsilí
ľudí urobiť svoju obec lepším miestom pre život budúcich generácií.
Najviac sa život obyvateľov obce zmenil v dvadsiatom storočí, kedy
bola po dvoch svetových vojnách v obci postupne zavedená elektrina,
vodovod aj plynové potrubie. Dnes už máme vybudovaný aj moderný
kanalizačný systém, ktorý slúži nám občanom, aj rieke Slaná a celému
životnému prostrediu. Každý krok vpred, ktorý naša obec spravila, bol

N o v ý š k o l s k ý ro k 2 0 1 8 / 2 0 1 9
Milí žiaci, rodičia, zamestnanci a priaznivci našej školy, uplynuli dva
mesiace letných prázdnin. Veríme, že boli plné pekných zážitkov. Mali
ste možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, dúfame, že
ste si oddýchli od školských povinností, načerpali nové sily a získali
pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Ten pomalý
a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek sa skončil a vystriedalo ho
dlhodobejšie pracovné tempo ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov. Osobitne vítame našich najmenších – prváčikov, pre ktorých bude tento
školský rok rokom mnohých zmien. Vitajte v našej školskej rodine.
Prajeme vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite
v našej škole. Deviatakov tiež čaká dôležitý školský rok. Je na vás,
milí deviataci, koľko sa príprave na testovanie a výberu strednej školy
budete venovať, je na vás koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči
vašim rodičom a voči škole. My vám držíme vo všetkom prsty. Srdečne vítame nové posily v našom pedagogickom zbore. Je to pani učiteľka Mgr. Alena Grešková, ktorá bude triednou učiteľkou v 5.B triede
a pani asistentka Mgr. Petra Olexová, ktorá bude pomáhať žiakom
zdolávať prekážky vo viacerých triedach. Škola nie je len vzdelávanie,
učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam,
ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Vzájomná spolupráca je
jedným z hlavných predpokladov fungovania dobrej školy. To platí
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spojený s usilovnou prácou predchádzajúcich starostov ako aj poslancov obecných
z a s t u p i t e ľ s t i e v.
Práca pre dobro
obce nie je vždy
ľahká, či vďačná
úloha, no aj vďaka podporujúcim
občanom je to
často jednoduchšie
a výsledky sú lepšie. Preto ďakujem
všetkým občanom,
ktorí akýmkoľvek
spôsobom priložili
ruku ku zveľadeniu našej obce, aby vytvorili lepšie a krajšie podmienky pre život nás všetkých, aj preto, aby sme sa tu mohli takto zísť.
Ďakujem tým, ktorí obetavo pracujú na príprave kultúrno-spoločenských akcií, pretože príprava každej takejto akcie stoji nemalé úsilie. Z
úprimného srdca ďakujem tiež našim sponzorom, ktorí prispeli svojimi
darmi a tak pomohli zrealizovať túto slávnosť. Práve takáto usilovná
práca a skromnosť našich starých a prastarých rodičov nám umožnili
žiť dnes takto dobre. Oni nám vložili do rúk život v obci, ktorý my
spoločne môžeme ďalej dotvárať a udržiavať. Aj takýmto spôsobom
môžeme prejaviť spolupatričnosť k miestu, kde sme sa narodili a žijeme. Miestu, na ktorom budú vyrastať ďalšie generácie, ktoré si snáď
o niekoľko desaťročí budú môcť spomenúť na nás a povedať si, že sme
pre nich spravili mnoho dobrého. Ďakujem a prajem vám príjemnú
zábavu na tomto našom podujatí.

pre všetkých – žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov školy. A my
sa snažíme už niekoľko rokov takúto dobrú školu vytvárať. Priložme
všetci ruky k dielu, aby sa nám to aj v tomto školskom roku darilo.
Želajme si veľa úspechov, aby školský rok 2018/2019 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme sa tešili zo spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý,
plný nových vedomostí, zážitkov a objavov.
PhDr. Vladimír Vnenčák
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Narodili sa
Rozposlali oznam pestrý,
hlási príchod
mojej sestry, brata.
„Včera sa nám narodilo
u nás dieťatko,
malo páper na hlavičke
ako kuriatko“.

Polomské noviny
Spoločenská kronika k 30. 09. 2018
Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
80 rokov
Anna Ďuričeková
Ján Kristof

Čo môže byť milšie
ako tvoje líčko,
ako keď sa lístím díva
slnce na jabĺčko.

75 rokov
Zuzana Antalová
Mária Dorčáková

Nikol Čerčerová
Karolína Dzurillová
Pavel Laktiš
Zuzana Mokošová
Eliška Sústriková
Viera Tomiová

70 rokov
Júlia Grešková
Ondrej Hatvaník

Vitajte medzi nami!

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

Ing. Matúš Kalina
 Mgr. Veronika Malčeková

Darmo ti jeseň núka smútok popolavý,
pokým sa ti chrbát neskláňa od únavy
ľahkým krokom vybehneš dolinou,
zastaneš v mladine a vojdeš do hory
ako do svätyne.
Vyrovnaný, ticho, ako pred stvorením
hladíš kmene stromov
a opájaš sa piesňou...
Tu je tvoj domov!
Ten chór láskyplný po dlhej ľudskej púti
bolí jak clivota, ale ty vieš,
že najcennejšia cena, je cena – života.
Rokmi láska rozvetvuje korene.
Ako strom kmeňa, kruhy si píšeme,
vždy väčší a väčší, až obsiahneme svet.
No väčšej lásky, ako k rodine a domovine
vo svete vari niet.

Uzavreli manželstvo

Filip Kristof 
Mgr. Simona Korfantová

(J. Troumbauerová, K jubileu)

Srdečne blahoželáme!
Dňa 9. augusta 2018
uplynul rok, čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý
otec, brat a príbuzný

Kamil Skalský 
Ivana Vadasyová
Srdečne blahoželáme!
„Kto ťa poznal spomenie si,
kto ťa mal rád, nezabudne.....

Života kniha zavrela sa
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.


Dňa 20. septembra 2018
uplynulo dlhých 20 rokov
čo nás navždy opustil
manžel, otec,
starý otec a príbuzný
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Július Ďurán

S úctou a láskou
spomína celá rodina.

Odišli ste od nás tichučko, nebadane.
Vychladli vaše láskyplné, pracovité dlane.
Zaspali milé oči, vyhasli v ohnisku.
Len svet sa ďalej točí. Vás už niet na blízku.

Životné jubileá
ZO SZPB
oslávili
Nech sa plnia Vaše sny,
túžby a nádeje.
Šťastie,
ktoré tak málo chodí,
nech sa Vám denne usmeje
a za Vašu prácu
nech Vám denne
v zdraví srdcia zohreje!
75 rokov
Zuzana Šimšíková
Ján Dušan Zatroch
Ján Cirbus
Srdečne blahoželajú členovia
organizácie v obci.

Zomreli
Čože už poručíš
na sklonku svojej púte
v novembrovej záhrade,
otvárajúc všetky brány
i hosťom nepozvaným,
aby rozniesli záľahu smútku
na lupeňoch chryzantém
pre spomienku života.

Vlasta Gargušová
Zdeněk Gunár
Ondrej Miklóš
Ján Švec
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Dňa 22. júna 2018
uplynulo 26 rokov od úmrtia
nášho milovaného,
starostlivého otca a starého otca

Ondreja Zatrocha.
Dňa 07. januára 2018
uplynulo 7 rokov od úmrtia
našej milovanej,
starostlivej mamy a starej mamy


Vladimír Antal.

S úctou a láskou spomínajú
manželka, deti, vnúčatá
a celá rodina.


Anny Zatrochovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Anna, syn Ondrej, dcéra Ružena a Viera s rodinami.
Tí, ktorí ste ich poznali venujte im tichú spomienku.
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OSLAVY 74. výročia SNP

Dňa 31. augusta sa v našej obci konali oslavy 74. výročia SNP. Ich
usporiadateľmi boli ZO SZPB a OcÚ. Priebeh bol nasledovný: položenie vencov na Námestí SNP s týmto programom – položenie vencov k pamätníku, hymna SR, prednes básne k aktuálnym udalostiam
p. Oľgou Štrbovou; slávnostný príhovor zástupkyne starostu obce p.
PhDr. Ivany Antalovej, ktorá zdôraznila význam týchto udalostí pre
dnešok. Nasledoval presun zúčastnených k pamätníku na Kurtákovej,

„Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.“
Samo Chalupka
Verše uvedenej básne zaznievali éterom v počiatočných dňoch SNP
a dotkli sa sŕdc všetkých, ktorí túžili po slobode, po skončení niekoľkoročného krviprelievania na frontoch II. svetovej vojny a chceli žiť bez
akýchkoľvek hrozieb, ktoré vojna prinášala. Keď rinčia zbrane, mlčia
múzy, (ako sa zvykne hovoriť), ale predovšetkým, čo je najbolestnejšie
plačú matky, manželky, sestry i nevinné deti. Utrpenie tých, ktorí bojujú, je nemerateľné, akákoľvek láska sa trasie, láme v kusy i zomiera.
Vo vojne nejde o drobné mince – ide o milióny; milióny ľudských osudov a stovky a tisíce dní a nocí plných strachu, obáv, bolestí, porážok,
ale aj radostí z víťazstiev...
Moja generácia (1944) prišla na svet v posledných mesiacoch vojny. Jej ťarchu nevedela ešte pochopiť, nevnímala ju v podobách, ktoré prinášala a o jej smrtonosných ramenách, ktoré preliali krv
miliónov nevinných ľudí sa naša a nasledujúce generácie dozvedeli
z rozprávania svojich rodičov, príbuzných, známych či priateľov, neskôr to bolo veľa románovo spracovaných príbehov, z ktorých často
čerpali aj filmoví tvorcovia. Ale nech už bol vojnový príbeh spracovaný akýmkoľvek spôsobom – ten – skutočný príbeh ľudí – vojakov,
mužov, žien, detí bol vždy oveľa desivejší. Básnik hovorí: „Pre vdovy
je to smutná spomienka zahľadieť sa na pomník meravý... veď zmizlo
šťastie... Sirotám je to tŕpka skutočnosť, že otca niet... ktosi stále chýba...“ (M. Kraus).
V spleti vojnových udalostí chcem rozmotať trocha, pre odo
mňa mladšiu generáciu, vír vojnových udalostí a časovo a obsahovo
zaradiť jednu významnú udalosť tvoriacu svetlú stránku národnej
histórie. Ide o Slovenské národné povstanie (SNP), ktoré začalo 29.
augusta 1944 – 8 mesiacov pred ukončením II. svetovej vojny, ktorá
začala v septembri 1939 a skončila v máji 1945. V tejto vojne hlavne národy Európy bojovali za národné oslobodenie. Ich boj nazývame
často aj bojom proti fašistickej okupácii európskych štátov, bol to boj
proti násiliu, za ľudskú dôstojnosť, za život v slobodnej vlasti. Často to
bol nerovný boj, je podobný biblickému príbehu Dávida a Goliáša, ale
odvaha a hrdinstvo európskych národov, ich túžba žiť dôstojne a slobodne boli silnejšie ako zbrane nepriateľa.
Keď vypuklo SNP mnohí mladí slovenskí chlapci sa dobrovoľne hlásili do povstaleckej armády.
Zo zápiskov môjho otca som sa dozvedela, že on a ďalší muži
z nášho regiónu sa hlásili na veliteľstve ČSA so sídlom v Dobšinej.
Veliteľstvo Československej armády pridelilo jednu rotu vojakov do
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kde boli položené vence. Mnohí
z nich pokračovali dopravnými
prostriedkami na miesto havárie lietadla na kótu Flôs. Tu prítomných stručne s okolnosťami
havárie oboznámil predseda ZO
SPB p. Juraj Sústrik. Na záver si
zúčastnení pri mohyle zaspievali
partizánsku „Tichú noc“. Uspo-

riadatelia boli milo prekvapení
účasťou a položením vencov
k pamätníku p. Máriou Žolnovou,
tajomníčkou OBL SZPB a p. Máriou Füzekovou, taj. ZO SZPB
v Rožňave. Ďakujeme! Oslavy
pokračovali na miestnom ihrisku
posedením pri guláši.
Ján Cirbus, tajomník ZO SZPB

(dnes) Gemerskej Polomy, mala
sídlo v budove terajšieho zdravotného strediska. 20. októbra
vyslala rota jednu čatu na kopec
Súlová s presne určenými úlohami. Čatu tvorili 3 družstvá a mala
k dispozícii 6 ľahkých guľometov
vzor 26, jeden nemecký guľomet
Univerzal, ktorý bol plnený na
pás tri desaťranovky – pušky, 3
bubnové guľomety a ďalší vojaci
mali obyčajné pušky.
Prvá obranná línia
bola na kopci Grajnár. Bola tam
vojenská jednotka, na ktorú deň
predtým 19. októbra o 16 hodine
zaútočili nemecké jednotky. Za
dve hodiny bola táto povstalecká
jednotka rozdrvená a v ten istý
deň nemecká jednotka obsadila
Hnilec a Mlynky.
20. X. 1944 v mrazivom ráne nemecká armáda zaútočila na postavenie našich obrancov. Slovenská jednotka bola
posilnená a 20. X. 1944 ju tvorilo
50 mužov. Môj otec spomína:
„Nemecká armáda vyrazila skoro
ráno z osady Hnilec smerom na
Súlovú. Mala približne 250 vojakov a pri útoku sa rozdelili na tri
skupiny. Jedna skupina postupovala po štátnej ceste čelne na
naše postavenie. Pravé krídlo nás
obkľúčilo zboku a ľavé krídlo
z druhej strany. Ráno 20. októbra
1944 o 6,30 hodine dosiahla nemecká armáda dôležitý bod na
štátnej ceste, kde boli postavené
protitankové prekážky. Z nášho
palebného postavenia bol dostrel
250 – 300 metrov. Náš veliteľ,
podporučík Dovec (učiteľ z Hen-

koviec) dal povel: „Páľ“. Vtedy
zaštekali naše guľomety a všetky ostatné zbrane. Bojovali sme
s vedomím, že aj málo vojakov
dokáže statočne odporovať 5 násobnej presile armády. Tento nerovný boj trval 5 hodín - do 11,30.
Naša situácia sa začala zhoršovať, lebo sme mali nedostatok nábojov. Čelnú jednotku sme držali,
ale pravé a ľavé krídlo nás začalo obkľučovať. Boli sme nútení
v takejto situácii ustúpiť. Podporučík Dovec, náš veliteľ, dal
povel k ústupu po štátnej ceste
na Polomu. Ale veľké bolo naše
prekvapenie, keď sa pred nami
objavila ďalšia vojenská jednotka v hĺbke 10 km – na Podsúlovej
(pri kameňolome) a mala zaujaté
palebné postavenie. Táto jednotka mala už zajatých aj tých ľudí,
ktorí nám niesli zbrane.“
Takto vylíčil udalosti
z boja počas SNP v našich horách
môj otec.
Niektorým bojovníkom
a ďalším účastníkom tohto boja
na Súlovej sa podarilo z obkľúčenia uniknúť, niektorí boli zajatí
a deportovaní do koncentračného
tábora Mathausen. Tam zvádzali
títo bojovníci – hrdinovia našej
obce ďalší boj o život. Ján Šimšík
a Jozef Mazura sa už z koncentračného tábora nevrátili; jeden
zahynul pri bombardovaní, druhý
v zlých podmienkach neprežil.
Môj milovaný otec sa
vrátil s podlomeným zdravím.
Bol však mladý, 26 ročný a veľmi sa mu chcelo žiť...
Mgr. Zuzana Hanuštiaková

Polomské noviny
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Na území obce Gemerská Poloma bol utvorený jeden volebný okrsok
– volebný okrsok č. 1 a určená volebná miestnosť – Obecný úrad – zasadačka, Námestie SNP 211, Gemerská Poloma.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

1. Lillian Bronďošová, Mgr.

48 rokov, poradca klienta, nezávislý kandidát

2. Vladimíra Číková, JUDr., Ing.

34 rokov, právnik, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

3. Ondrej Zatroch

61 rokov, živnostník, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome
Obec Gemerská Poloma uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva:
1. Ivana Antalová, PhDr., 48 rokov, riaditeľka zariadenia sociálnych
služieb, Občianska konzervatívna strana
2. Janka Ciberajová, 57 rokov, živnostník, Slovenská národná strana
3. Jana Červenáková, Mgr., 44 rokov, obchodný zástupca, Slovenská
národná strana
4. Juraj Dovala, 48 rokov, školník, Slovenská národná strana
5. Marian Ferenc, 45 rokov, vodič, nezávislý kandidát
6. Jana Ferenčíková, Bc., 24 rokov, výpravca, nezávislý kandidát
7. Stanislav Kučerák, 54 rokov, nezamestnaný, Strana rómskej
koalície – SRK
8. Marianna Leštachová, Bc., 24 rokov, živnostníčka, Slovenská
národná strana
9. Alica Nemčková, Mgr., 50 rokov, samostatný radca, Slovenská
národná strana
10. Vladimír Očkaik, JUDr., 57 rokov, mediátor, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
11. Mária Spišáková, 55 rokov, súdna tajomníčka, Slovenská národná
strana
12. Ondrej Tompoš, 63 rokov, dôchodca, Slovenská národná strana
13. Marek Vais, 49 rokov, nezamestnaný, nezávislý kandidát
14. Jaroslav Vešelínyi, Ing., 51 rokov, podnikateľ, Slovenská národná
strana

Informácie pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.
203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018
I Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra
2018 od 7:00 do 22:00 h.
II Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má
trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie

osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v
obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v
deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený
je výkon trestu odňatia slobody právoplatné odsúdenie za úmyselný
trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené pozbavenie spôsobilosti
na právne úkony.
IV Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte
pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové
číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky
- hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a
hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta). Prevzatie
hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského
alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v
príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý
sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Na
hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo
len jedného kandidáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre
voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací
lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta). Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič
do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok
pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a
oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom
do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej
volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate
trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej
volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič,
ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej
schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku,
pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je povinný
odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za
ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
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Dňa 19. 09. 2018 sa v sále pri obecnom úrade uskutočnilo stretnutie s občanmi obce
na tému „OBECNÁ KANALIZÁCIA“...
Občania mali možnosť zúčastniť sa tohto stretnutia, ktorého cieľom bola identifikácia problémov občanov v súvislosti s napojením, či
prevádzkou kanalizácie a hľadanie možností ich odstránenia. Obecný
úrad toto stretnutie inicioval po tom, ako došlo k opakovanému „vypeneniu“ čistiarne odpadových vôd a opakovaným sťažnostiam občanov
predovšetkým Tureckej ulice na neznesiteľný zápach čistiarne. Rovnako dostal niekoľko podnetov od občanov na zápach z kanalizačnej
siete. Išlo aj o snahu o vzájomnú konsolidáciu vzťahov, či dôvery medzi občanmi a obcou.
Vzťahy medzi zástupcami obce a niektorými občanmi bývajúcimi
v blízkosti čistiarne dospeli až do vzájomných invektív, udaní a podaní
sťažnosti na inšpekciu životného prostredia. Bohužiaľ, medializáciou
tohto prípadu sa vzájomné vzťahy ešte viac naštrbili. Média situáciu
nepravdivo prezentovali ako neschopnosť a nekompetentnosť obce,
hľadali atraktívny príbeh tam, kde nebol. Moderátorka tiež nekorektne
informovala bez vyjadrenia obce a odborné stanoviská zástupcov odboru životného prostredia podávala neodborným, až manipulatívnym
spôsobom. Pri opakovanej reportáži boli dokonca zverejnené vyslovené klamstvá. Takéto nekorektné reportáže potom významne ovplyvnili
verejnú mienku. Občanom nemáme za zlé, že verili informáciám z médií, hoci v tomto prípade mali od pravdy ďaleko. Aj preto bolo obcou
zorganizované toto verejné stretnutie, kde bola možnosť informácie
vyjasniť a prediskutovať. Stretnutia sa však zúčastnili len dvaja obyvatelia najviac dotknutej ulice.
Stavba čistiarne odpadových vôd bola umiestnená na súčasné miesto
ako východisko z núdze, keďže Slovenský plynárenský priemysel, a.
s., ako vlastník pozemku primeranejšie vzdialeného od obytnej zóny
a chráneného stromami, nedal súhlas s umiestnením čistiarne na pozemku. Preloženie tohto objektu už nie je možné a životnosť tejto
stavby je niekoľko desiatok rokov. Aj keby sa časť technológie zmenila, poloha zostane v tomto horizonte rovnaká. Jediným spôsobom na
premiestnenie by bola kompletná výstavba novej čistiarne v hodnote
niekoľkých miliónov eur a ďalšej zmeny územného plánu obce. Kanalizáciou pretekajú odpadové vody, ktoré majú charakteristický zápach
a zafarbenie. S tým sa, žiaľ, nedá nič robiť. Aj práve preto čistenie
odpadových vôd životnému prostrediu prospieva – zabraňuje totiž vypúšťaniu škodlivých látok spôsobujúcich tento zápach do prostredia.
Po sťažnostiach občanov dokonca došlo ku komplexným kontrolám
procesu spracúvania odpadových vôd zo strany Okresného úradu Rožňava, ako aj Slovenskej inšpekcie životného prostredia, pričom tieto
kontroly nezistili žiadne porušenia.
Problém zápachu v blízkosti domov sa však nedá vyriešiť zmenou
vedenia, ani zmenou prístupu zo strany obce. Jediné, čo pomôže proti
zápachu bojovať je správne používanie kanalizačnej siete nami, občanmi. Vypustením nevhodných odpadových vôd do kanalizácie, či iným
nesprávnym používaním vzniká nadmerný zápach spôsobený narušením čistiaceho procesu. Aj zápach v domácnostiach z kanalizačnej siete je spôsobený takýmito chybami. A práve to dokážeme riešiť. Obec
po tomto stretnutí s občanmi analyzuje východiskový stav a dostupné
možnosti riešenia. Ide o dlhodobú záležitosť a desiatky nehnuteľností
bude potrebné riešiť individuálne, zodpovednosť za túto agendu teda
prevzala terajšia poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Lillian
Bronďošová. Ďalším krokom bude v priebehu mesiaca november
dotazníkové oslovenie občanov, ktorí zaznamenali problémy.
Už od októbra 2017 je obec Gemerská Poloma v reklamačnom konaní s dodávateľmi čistiarne. Netýka sa však kvality vypúšťaných vôd,
ale samotnej technológie, prenikania balastných vôd, zápachu z kanalizačnej siete, či ďalších technických nedostatkov. Samotné reklamačné konanie je náročným a dlhým procesom, keďže jednotlivé procesy
v čistiarni je potrebné po každom zásahu, či úprave monitorovať a vyhodnocovať s ohľadom na množstvo kritérií.
Stretnutia s občanmi sa zúčastnili aj partneri obce, a to generálny
dodávateľ stavby Ing. Vladimír Maduda, subdodávateľ čistiarne odpadových vôd a jej technológie Alvest, s. r. o., Skalka nad Váhom v za-

stúpení konateľom Ing. Michalom Pijákom, terajší prevádzkovateľ
našej kanalizácie W-Control, s. r. o., Poprad v zastúpení konateľom
Ing. Vladimírom Jarabinským a prevádzková obsluha čistiarne – Jozef
Galajda. Stretnutia sa zúčastnilo asi 30 občanov obce.
V úvode stretnutia boli poskytnuté základné fakty z prevádzky. V
obci máme vyše 500 napojených nehnuteľností (teda približne 1700
občanov) a približne 145 nenapojených (asi 250 občanov). Z tohto
počtu je 89 neobývaných domov, 9 nehnuteľností je nepripojených
z dôvodu nevhodného spádu a menej ako 40 nehnuteľností by sa malo
ešte napojiť. Denne do našej čistiarne natečie 130 až 150 m3 odpadových vôd z obce. Jej denná maximálna kapacita je 200 m3, no hydraulicky je schopná spracovať aj vyšší objem odpadových vôd.
Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že obec nekoná, v tomto prípade
bolo k dispozícii len málo možností riešenia. Dodávateľ technológie
s obcou takmer vôbec nekomunikoval. Na riešenie technických problémov čistiarne zostala obec v podstate sama a situáciu sme začali riešiť
prípravou žaloby na súd. Našťastie k nej nemuselo dôjsť a dodávateľ
začal s obcou opäť komunikovať, čo vyústilo až do prvej väčšej úpravy technológie a dobudovania niektorých chýbajúcich prvkov. Rozpočet tejto úpravy presiahol 100 tisíc eur hradených subdodávateľom.
Sami si kladieme otázku, ako je možné, že úplne nové stavebné
dielo funguje s toľkými ťažkosťami. Ide však o úplne novú technológiu spracovania odpadových vôd, ktorá má svoje špecifiká. Obec sa
v prípade takého rozsiahleho projektu musí podriadiť tomu, čo navrhol projektant. Takúto technológiu čistenia odpadových vôd navyše
na Slovensku používa len hŕstka obcí. Ostáva nám len veriť, že táto
technológia po týchto úpravách dosiahne dlhodobo relatívne bezporuchový stav. K tomu však musíme prispieť aj my, občania. Kanalizácia
totiž nepredstavuje len zvýšenie komfortu, ale aj my s ňou musíme narábať spôsobom, ktorý nepoškodí čistiacu technológiu a v konečnom
dôsledku aj všetkých občanov.
Obec súčasne oznamuje všetkým občanom, že v najbližších
dňoch vykoná v zmysle § 98 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) štátny stavebný dohľad vo všetkých nehnuteľnostiach, ktoré v našej obci preukázateľné produkujú odpadové vody a nie sú napojené na kanalizáciu.
Predmetom jednania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude rozhodnutie o zrušení zálohových platieb za (stočné) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – to znamená,
že v prípade schválenia bude potrebné poplatok uhrádzať jednorázovo,
a to na prelome mesiacov október a november v príslušnom kalendárnom roku.

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE – našej obci bola:
u V rámci podanej žiadosti o dotáciu na projekt „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Gemerská Poloma“ z Výzvy
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2018 schválená dotácia vo výške 10 000,00 EUR. Realizácia projektu je naplánovaná na
mesiace november 2018 až január 2019. V rámci celkového rozpočtu
projektu vo výške 12 853,00 EUR bude v obci namontovaných 13 ks
kamier vrátane ďalšieho príslušenstva, pričom záznam bude prenášaný
a uchovávaný v kancelárii starostu obce. Veríme, že rozšírením kamerového systému v citlivých častiach obce dôjde k zníženiu rozsahu
protispoločenského konania, zvýšeniu ochrany nielen majetku a zvýšeniu kvality života našich obyvateľov.
v Uznesením Vlády Slovenskej republiky zo dňa 24. 10. 2018, ktorej
zasadnutie sa konalo v Rožňave schválená dotácia na rekonštrukciu
mosta za obecným úradom vo výške 15 000,00 EUR. Most je v havarijnom stave, jeho rekonštrukcia si bude vyžadovať náklady podstatne vyššie. Jeho rekonštrukcia je v závislosti od podmienok dotačnej
zmluvy naplánovaná na rok 2019.
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.



K n i ž n é novinky

Pozývame milovníkov kníh do knižnice
za novými knihami, ktoré sme nakúpili
z  verejných zdrojov FONDU NA PODPORU UMENIA a spoluúčasti obce. Tým
sme doplnili náš knižný fond. Každý čitateľ si svoj kúsok nájde. Nakúpili sme literatúru pre všetky vekové kategórie, a to beletriu ako
i odbornú literatúru. Akvizíciu realizujeme na základe dostupnosti,
možností finančných prostriedkov. Veľký dôraz kladieme na požiadavky čitateľov. Z doteraz nakúpených dokumentov ponúkame krátky
náhľad.

Beletria pre dospelých
Pronská Jana		
Morris Heather		
Horst Lier Jorn		
Hanus Martin		
Benková Jana		
Červenák Juraj		
Blogh Mary		
Levy Deborah		
Foley Gaelen		
Bryndza Robert		
Driscol Teresa		
Green Cass		

Knihy pre mládež

Aciman André		
West Casie		
Rúčková Enja		
Ensi Laura		
			

Diablova zajatkyňa; historický román
Tetovač z Auschwitzu; skutočný príbeh
Katharinin kód; severská detektívka
Hra sa skončila; skutočný príbeh
Čip; ženský román
Dračia cárovná; sci-fi
Krásna dedička; historický román
Horúce mlieko; novodobý román
Pirátsky princ; historický román
Nočný lov; detektívka
Sledujem ťa..; triler
Hlboko v lese; novodobý román
Daj mi tvoje meno; román pre mládež
P.S. Mám ťa rada; román pre mládež
Hraj fér; román pre mládež
Spoločenstvo – Zrod vlčej bojovníčky; 		
sci-fi román

Literatúra pre najmenších

Mláďatká zvierat
Aha, mami! tam je les
Myší bál
Ako sa Honzík naučil zaväzovať
šnúrku
Čo sa deje na strome
Gerda
Ruženka
Smradi
Môj prvý obrázkový slovník

Náučná literatúra pre mládež
Stručné dejiny Slovenska
pre mladých čitateľov
Ako si postaviť motorku
O prírode veselo i vážne
Cvičenia a úlohy pre malých
školákov
Kde sa píšu čiarky?

Náučná literatúra

Marciniewicz Kasia
Kucbeľová J., Brenkus P.
Matejko Ľubor		
Franková P., Húbeková B.
Gajdoš Peter		
Pompa Nixou Robin
Šinková Arslan Petra
			

Poháre plné dobrôt
Odetí do krásy
Nová ruština pre samoukov
Magické cupcake a mafiny
Pavúky Slovenska
Deti bez alergií
Hry a aktivity na rozvoj schopnosti
dieťaťa
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Dar pre obecnú knižnicu
PREBUDENIE ZO SNA ČI SÁGA
RODU KRNOVCOV alebo pokračovanie
románu SPLNENÝ SEN zaradeného v zozname Anasoft litera 2018 v literárnej súťaži o najlepšiu knihu od Sláva Nitrianského.
Víťazoslav Würschner, zaslúžili pracovník
kultúry, daroval obecnej knižnici poslednú
časť rodinnej ságy o rodine Krnovcov, ktorú
je možné vypožičať si a za ktorú vyslovujeme veľké poďakovanie.

Poďakovanie obci a občanom Gemerskej Polomy
Musel som vybojovať zápas
o tom, čo je dôležitejšie: ideológia – politika – súkromie
– láska – rodina... kládol som
si otázky súvisiace s mojim
bytím. Moja osobná „agónia
lásky“ (tak som ju nazval)
prerástla v osobný zmysel života, lebo my sme žili, i keď
v dobe osobitej, označovanej
za vládu konformizmu (citované z „Prebudenia zo sna“).
Hlavný hrdina môjho románu
a s ním i naša generácia sme
si kládli podobné otázky, na
ktoré sme našli jednoznačnú
odpoveď: na prvé miesto sme dali lásku a rodinu. To boli jeho (i moje)
či naše priority na celý život. S odstupom pár dní po krste knihy (8.
septembra t. r.) dávam najväčší význam rodine, a to nie náhodou, lebo
súčasná spoločnosť na rodinu kašle – krajšie povedané rodinu zanedbáva – neváži si ju ako základnú bunku spoločnosti. Jedine rodina materiálne, sociálne i duchovne zabezpečená, stabilizovaná môže
zabezpečiť ideálny rozkvet spoločnosti. V knihe píšem, že „keď som
s odstupom rokov prehodnotil ponežňovskú revolúciu, tak som ju musel nazvať prekliatou. Počet samovrážd medzi tínedžermi a dvadsiatníkmi sa postupne zvýšil o takmer 40 percent. Čoraz viac mladých
ľudí ničia depresie a chorobná závislosť od mobilov a počítačov.“
A práve nedocenenie rodinného prostredia, resp. mizerná podpora rodiny, jej základného a trvalého významu pri výchove a vzdelávaní detí
a mládeže je základným handicapom súčasnej spoločnosti. Rodinu nemôže nahradiť škola – ona ju len dopĺňa, či supluje. V knihách, ktoré
som napísal i vydal poukazujem na množstvo problémov a chýb, ktoré
sa dopustila predošlá spoločnosť, ale poukazujem na chyby vedomé,
ktorých sa dopúšťa súčasná spoločnosť. Množstvo otázok úmyselne
nechávam nezodpovedaných, resp. očakávam, že i odpovede nájde čitateľ sám. Hlavná úloha spisovateľa spočíva práve v tom, aby čitateľa
inšpiroval k zamysleniu sa nad problémom, ktorého riešenie nájde.
Svojimi knihami chcem nielen zabávať – zaujať, kritizovať „ťažkú
realitu všedného dňa“, v ktorej sa radový občan nachádza, ale viesť
čitateľa aj k osobnej kreativite pri hľadaní vhodných riešení v živote súčasnej spoločnosti. V podstate ide o hľadanie alternatívnej cesty.
Moja osobná úcta a poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva, starostovi Ing. Miroslavovi Michalkovi, zástupkyni starostu
obce PhDr. Ivane Antalovej, Danke Červenákovej, Paľovi Petergáčovi
– DRIEŇ spol. s r. o. za podporu pri vydaní knihy a za ocenenie mojej
literárnej tvorby udelením diplomu. Ďakujem všetkým nemenovaným
občanom, ale predovšetkým tým, ktorí kúpou mojich kníh preukázali
úprimný vzťah k mojej literárnej tvorbe.
Víťazoslav Würschner Nitrianský,
zaslúžili pracovník kultúry, 17. 9. 2018
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Knižnica ponúka možnosť čítania kníh na webovej stránke obce v časti knižnice, a to od autora Sláva
Nitrianského, Víťazoslava Würschnera:
ê Moja cesta alebo „Čo sme nechceli a čo máme“ (Čo dal ľuďom socializmus a čo terajší kapitalizmus)
ê Splnený sen „Nič nie je ťažšie, ako nájsť si v živote správne miesto“
ê PREBUDENIE ZO SNA či SÁGA RODU KRNOVCOV alebo pokračovanie románu SPLNENÝ
SEN (c e s t a: www.gemerskapoloma.sk ê menu ê kultúra ê obecná knižnica ê knihy na čítanie)
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POZOR ZMENA
nový telefónny kontakt
obecnej knižnice je:
0911 535 280

BLAHOŽELÁME

DVADSAŤEUROVÁ ODMENA - za prítomnosti poslanca a predsedu kultúrnej komisie boli vyžrebovaní lúštitelia krížovky a riešitelia
šachovej úlohy. Ceny odovzdala zástupkyňa starostu obce.

v ý h e rc o v i a s ú ť a ž í z č í s l a 2 / 2 0 1 8

•krížovka
Krížovka ukrývala názvy družobných obcí, ktoré tradične prezentujú svoje obce na dňoch samospráv Polomy, Polomky, Pustej Polom
a našej obce.
správne riešenie: Gemerská Poloma, Pustá Polom, Poloma, Polomka, správnych riešení bolo 11 z 12 došlých
• š a ch
správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: Jd5+ Sxd5;
2. ťah: Vxf5#, bolo 1 správne riešenie zo 6 došlých
výhercovia na fotografii, bohatší o 20,00 EUR
krížovka: Magda Lukáčová šach: Matej Zatroch
Každý z nás môže zadarmo rozdávať najkrajšie dary. Usmiať sa na druhého nech
sa mu lepšie darí. Rozdávať úsmevy, pohladenie, rady, vedomosti, opateru, lásku,
poutierať slzičky, pofúkať, keď niečo bolí, to všetko nájdete v našej škole škôlkari
milí. Prichádza čas, kedy deti odložia svoje hračky doma a budú sa prispôsobovať
každodennému režimu v materskej škole. Uplakané tváričky, ktoré boli odpútané
z náručia svojich rodičov do celkom cudzieho prostredia však veľmi rýchlo nahradia úsmevy a šťastné džavotanie. Tieto slzičky vyschnú s pribúdajúcimi dňami,
keď zistia, ako je im v materskej škole dobre, kde si nájdu kamarátov a zžijú sa
s prostredím. Pani učiteľky neraz nahrádzajú deťom matky, ich ruky prechádzajú po líčkach detí a utierajú im slzy. A ani sa nenazdáme a z ,,našich“ drobcov
vyrastú krásne veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy. Na
konci školského roka sme sa rozlúčili s pani učiteľkou Máriou Mišinovou, ktorá dúfame zaslúžene aktívne oddychuje na dôchodku a Bc. Dušanou Hajdúkovou,
ktorá si onedlho bude plniť krásne materské ,,povinnosti“. V tomto školskom roku
2018/2019 sme privítali v našej materskej škole 59 detí. Prvá trieda (lienky) má
zapísaných 19 detí a budú sa im venovať pani učiteľky Mgr. Denisa Revajová, Júlia
Molčanová. Druhú triedu (včielky) bude navštevovať 20 detí s pani riaditeľkou
Bc. Evou Žúdelovou a pani učiteľkou Bc. Nikoletou Hodermarskou. Tretia trieda,
ktorá je v budove základnej školy bude prípravou na vstup do prvého ročníka pre 20
detí s pani učiteľkami Editou Gallíkovou a Mgr. Rozáliou Albertovou. Nové pani
učiteľky Mgr. Denisu Revajovú a Bc. Nikoletu Hodermarskú v našom kolektíve
vítame a želáme im veľa kreativity, dobrej nálady, poslušné a hlavne zvedavé a vnímavé deti. O čistotu interiéru a exteriéru materskej školy a výdaj stravy sa aj tento
rok bude starať naša školníčka Viera Gallová a upratovačka Júlia Kraková. Deti
budú rozvíjať svoje poznatky a vedomosti podľa štátneho vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách so vzdelávacími oblasťami:
jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek
a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb. Všetky oblasti budú deťom sprostredkované zábavnou a hravou formou prostredníctvom hry,
priamej skúsenosti a aktívneho bádania. Vážení rodičia, dennodenne nám zverujete
to najcennejšie, vaše deti. Od učiteľov očakávate maximálny profesionálny prístup
k práci a od školy kvalitnú vzdelávaciu činnosť. My, pedagógovia školy, sme presvedčení o tom, že máme rovnaký zámer, ktorý je možné docieliť cestou kvalitnej
komunikácie a vzájomnej spolupráce, na ktorú sa všetci tešíme. Zaželajme si, aby
školský rok 2018/2019 bol plný radosti, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo
spoločenských a športových podujatí a úspechov, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej materskej škole vždy našli človeka, ktorý
vás vypočuje, podporí, pomôže, pohladí, navedie na správnu cestu za poznaním
a zodpovie otázku prečo. Úprimne si želáme, aby naša škola, tak ako doteraz mala
svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Všetci zamestnanci
sa budú o pohodu a človečinu v našej škole snažiť zo všetkých síl.
Júlia Molčanová a kolektív MŠ
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

Drahí žiaci, milí rodičia, vážení učitelia!
Verím, že ste si užili letné dni voľna a dnes ste sa do školy vrátili oddýchnutí a plní energie do nového školského roka. Niektorí z vás dnes
prežívajú svoj prvý školský deň a zrejme ste zo všetkých nových vecí
trošku nepokojní. A deviataci sa už asi tešia na svoj posledný rok na základnej škole. Bez ohľadu na to, v ktorej triede ste vás však čaká úloha
objaviť, v čom ste dobrí. Zatiaľ o tom možno neviete, no každý z vás
je v niečom veľmi dobrý. Nezistíte to však, kým nevyskúšate rozličné
veci. Možno tu predo mnou sedia dobrí spisovatelia. Možno dokonca
takí dobrí, že budú vydávať knihy, či písať články do prestížnych časopisov. To však nezistíte, ak nebudete písať slohové úlohu na slovenčine. Možno je medzi vami vynálezca, ktorý vymyslí úžasnú budúcu
technológiu, či vylieči ťažkú chorobu. To, či na to máte však nezistíte,
ak nebudete robiť projekty a skúmať súvislosti na biológii či chémii.
Čokoľvek však budete vo svojom živote robiť, tento školský rok vám
poskytne znalosti, ktoré budete potrebovať. Viem, že nie vždy je pre
vás jednoduché sústrediť sa na školu a poctivo sa pripravovať. Život

prináša rôzne prekážky a problémy, proti ktorým sa nedá jednoducho
bojovať. Aj napriek tomu sa však musíte snažiť sústrediť sa a počúvať
v triede a doma sa čo najsvedomitejšie pripravovať na ďalšie školské
povinnosti. Byť úspešným je ťažké – zrejme nebudete milovať každú jednu tému, ktorú budete preberať na každom predmete, nie každá
domáca úloha sa vám bude zdať ako užitočná pre váš život, nie vždy
sa vám podarí uspieť na prvý pokus. Aj tí najúspešnejší ľudia sveta sa
museli snažiť a ich úspechy sú často len dôsledkom toho, že sa im niečo mnohokrát nepodarilo a oni sa zakaždým poučili. Na to, aby ste sa
mohli naučiť komplikované veci, musíte sa aj vy snažiť a pracovať na
sebe. Preto sa nebojte pýtať sa vašich učiteľov či rodičov, ak niečomu
nerozumiete, aby ste sa mohli ďalej zlepšovať. Viem, že vaši učitelia
urobia všetko pre to, aby ste mohli napredovať a veľa sa v tomto školskom roku naučiť. Ale vy sa budete musieť snažiť tiež. Držím vám
všetkým v nadchádzajúcich desiatich mesiacoch palce a verím, že si
na konci tohto školského roka spomeniete na všetko, čo sa vám zatiaľ
podarilo dosiahnuť. PhDr. Ivana Antalová, zástupkyňa starostu obce

Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov školy v školskom roku 2017/2018
Školský rok 2017/2018 v ničom nezaostával za tými predchádzajúcimi
a naši žiaci a učitelia sa zapájali do množstva rôznorodých podujatí
a súťaží, v ktorých dosiahli vynikajúce výsledky. Školská „STENA
SLÁVY“ sa tak postupne zaplnila čestnými diplomami, za ktoré,
v mene celej školy a obce Gemerská Poloma, veľmi pekne ďakujeme, víťazom srdečne gratulujeme, ako aj ďakujeme a gratulujeme aj ich učiteľom a rodičom za prípravu žiakov.
Ď A K U J E M E:
• Jaroslavovi Ďurákovi (8.A) za 1. miesto a žiackemu družstvu
v zložení Jaroslav Ďurák (8.A), Michal Baláž (8.A), Erik Kučerák (6.A), Juraj Koltáš (5.A) za 3. miesto V OKRESNOM
KOLE v CEZPOĽNOM BEHU ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL konanom dňa 03. 10. 2017 v Dobšinej a pánovi učiteľovi
Mgr. F. Gallovi za prípravu žiakov na súťaž;
• Šimonovi Vnenčákovi (2.A) za vzornú reprezentáciu školy
V OKRESNOM KOLE súťaže v prednese slovenskej rozprávky
ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS konanom
dňa 06. 10. 2017 v Slavošovciach, kde získal CENU POROTY
a pani učiteľke Mgr. G. Kniškovej za prípravu žiaka na súťaž;
• Jaroslavovi Ďurákovi (8.A) za vzornú reprezentáciu školy a za
3. najrýchlejší čas V OKRESNOM KOLE BIKROSOVEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL konanom 06. 10. 2017
v Rožňave a pánovi učiteľovi Mgr. F. Gallovi za prípravu žiakov
na súťaž;
• žiackemu družstvu v zložení Michal Baláž (8.A), Jaroslav Ďurák (8.A) a Matúš Ferenčík (8.A) za 2. miesto V OKRESNOM
KOLE V ŠPORTOVEJ STREĽBE ŽIAKOV konanom dňa 13.
10. 2017 v Rožňave a pánovi J. Dovalovi za prípravu žiakov na
súťaž;
• Anete Ferencovej (5.A) za 1. miesto v I. kategórii a Barbore
Priesterovej (8.A) za 2. miesto v II. kategórii V OKRESNOM
KOLE SÚŤAŽE JESENNÉ ARANŽOVANIE konanom dňa 24.
10. 2017 v Rožňave a Anete Ferencovej (5.A) za 3. miesto v I.
kategórii v krajskom kole súťaže konanom dňa 10. 11. 2017 v Košiciach a pani učiteľke Mgr. D. Potočnej za prípravu žiačok na
súťaž;
• žiackemu družstvu v zložení Branislav Chochol (9.A), Michal
Jerga (9.A) a Jaroslav Ďurák (8.A) za 3. miesto V OBVODNOM
KOLE V BEDMINTONE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
konanom dňa 08. 11. 2017 v Rožňave a pánovi učiteľovi Mgr. F.
Gallovi za prípravu žiakov na súťaž;
• Bianke Chomiakovej za 3. miesto a žiackemu družstvu v zlože-

•

•

•
•

•

•

ní Patrik Fabián (4.A), Miroslav Chomiak (3.A) a Bianka Chomiaková (2.A) za 3. miesto V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V ZRÝCHLENOM ŠACHU konanom
dňa 03. 11. 2017 v Gemerskej Polome a pánovi Mgr. O. Baštákovi
Ďuránovi za prípravu žiakov na súťaž;
Bianke Chomiakovej za umiestnenia V ŠACHOVÝCH TURNAJOCH v kategórii D8: 1. miesto v druhom turnaji a 3. miesto
v treťom turnaji XVII. ročníka košickej žiackej ligy konaných v
dňoch 18. 11. 2017 a 02. 12. 2018 v Košiciach, za 1. miesto v druhom turnaji Reinter GPX v šachu mládeže konanom dňa 09. 12.
2017 v Humennom, za 1. miesto vo Vianočnom turnaji mládeže v šachu konanom dňa 16. 12. 2017 v Bardejove, za 3. miesto
v šachovom turnaji o Zlatého pešiaka konanom dňa 27. 12. 2017
v Belej nad Cirochou, za 2. miesto vo vianočnom turnaji konanom
dňa 29. 12. 2017 v Stropkove, za 1. miesto turnaja ligy mládeže
Spiša v Rapid šachu konanom dňa 06. 01. 2018 v Smižanoch, za 1.
miesto 1. kola šachového turnaja GPX ligy mládeže konanom 10.
02. 2018 v Bardejove, za 1. miesto 5. kola Košickej ligy jednotlivcov konanom 10. 03. 2018 v Košiciach a pánovi Mgr. O. Baštákovi
Ďuránovi za prípravu žiačky na súťaž;
Bianke Chomiakovej (2.A) za 1. miesto, Miroslavovi Chomiakovi (3.A) za 2. miesto ŠACHOVÉHO TURNAJA GPX MLÁDEŽE konaného dňa 28. 04. 2018 v Gemerskej Polome a pánovi Mgr.
O. Baštákovi Ďuránovi za prípravu žiakov na súťaž;
žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom školy za úspešné
umiestnenie v súťaži DOMESTOS PRE ŠKOLY a pani učiteľke
Mgr. G. Kniškovej za realizáciu súťaže;
Šimonovi Vnenčákovi (2.A) za 1. miesto, Miroslavovi Chomiakovi (3.A) za 2. miesto, Bianke Chomiakovej (2.A) za 3. miesto
v 2. kategórii – poézia, Matejovi Garčárovi (2.A) za 1. miesto v 2.
kategórii – próza a Samuelovi Kelecsényimu (8.A) za 2. miesto
v 4. kategórii – poézia V OKRESNEJ SÚŤAŽI recitátorov
KELLNEROVA POLOMA konanej dňa 23. 02. 2018 v Gemerskej
Polome a pani učiteľkám Mgr. G. Kniškovej, Mgr. J. Nemčkovej
a pani zástupkyni Mgr. J. Krivušovej za prípravu žiakov na súťaž;
Miroslavovi Chomiakovi (3.A) za 2. miesto v 1. kategórii – poézia V OKRESNOM KOLE recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN konanom dňa 26. 03. 2018 v Rožňave a pani učiteľke Mgr. J. Nemčkovej za prípravu žiaka na súťaž;
Matejovi Garčárovi (2.A) za vysokú percentuálnu úspešnosť
V CELOSVETOVEJ SÚŤAŽI MATEMATICKÝ KLOKAN
konanej dňa 19. 03. 2018 a pani učiteľke Mgr. G. Kniškovej za
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prípravu žiaka na súťaž;
• Romanovi Spišiakovi (8.A) za 1. miesto v kategórii D V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY konanej dňa 15. 02.
2018 v Rožňave a za vzornú reprezentáciu V KRAJSKOM
KOLE súťaže konanom dňa 22. 03. 2018 v Košiciach a pánovi
riaditeľovi PhDr. V. Vnenčákovi za prípravu žiaka na súťaž;
• Romanovi Spišiakovi (8.A) za 1. miesto v kategórii E V OKRESNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY konanom dňa 06.
02. 2018 v Rožňave a za vzornú reprezentáciu V KRAJSKOM
KOLE súťaže konanom dňa 12. 04. 2018 v Košiciach a pani učiteľke Mgr. M. Dovalovej za prípravu žiakov na súťaž;
• Branislavovi Chocholovi (9.A), Mariánovi Vozárovi (9.A) a Patrikovi Gunárovi (9.A) za 1. miesto V OKRESNEJ DEJEPISNEJ
SÚŤAŽI družstiev MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY konanej
dňa 24. 04. 2017 v Rožňave a pánovi riaditeľovi PhDr. V. Vnenčákovi za prípravu žiakov na súťaž;
• Michaele Ferencovej (8.A) za 3. miesto V OKRESNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI DOBŠINSKÁ NOTA konanej dňa 27. 04.
2018 v Dobšinej a pani učiteľke RNDr. M. Dovalovej za prípravu
žiačky na súťaž;
• Alexandre Ferencovej (6.A) za 2. miesto v 2. kategórii a Samuelovi Kelecsényimu (8.A) za 1. miesto v 3. kategórii V OKRESNOM KOLE SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA
konanom dňa 10. 05. 2018 v Rožňave a Samuelovi Kelecsényimu
(8.A) za vzornú reprezentáciu V KRAJSKOM KOLE súťaže
konanom dňa 06. 06. 2018 v Košiciach a pani učiteľke RNDr.
M. Dovalovej a pánovi asistentovi S. Gunárovi za prípravu žiakov na súťaž;
• Matejovi Garčárovi (2.A) za 2. miesto a Jurajovi Koltášovi (5.A)
za 3. miesto v bežeckej súťaži BEH ULICAMI MESTA DOBŠINÁ konanej dňa 16. 05. 2018 v Dobšinej a pánovi učiteľovi Mgr.
F. Gallovi za prípravu žiakov na súťaž;
• Laure Kimberley Molnárovej (8.A) za 3. miesto a Barbore Priesterovej (8.A) za 1. miesto v II. kategórii V OKRESNEJ SÚŤAŽI
V LETNOM ARANŽOVANÍ konanej dňa 23. 05. 2018 v Rožňave
a Barbore Priesterovej (8.A) za 3. miesto v KRAJSKOM KOLE
SÚŤAŽE konanom dňa 13. 06. 2018 v Košiciach a pani učiteľke
Mgr. D. Potočnej za prípravu žiačok na súťaž;
• žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom školy za úspešné
umiestnenie V SÚŤAŽI OBCHODNÉHO DOMU TESCO
V ROŽŇAVE s projektami školy „Naša kapela“ a „Škola v škôlke,
škôlka v škole“ a pani učiteľke Mgr. D. Potočnej, pánovi riaditeľovi PhDr. V. Vnenčákovi a pánovi asistentovi S. Gunárovi za
realizáciu súťaže;
• Michaele Ferencovej (8.A) za 2. miesto v internetovej videosúťaži ŠKOLSKÝ TALENT a pani učiteľke RNDr. M. Dovalovej za
prípravu žiačky na súťaž;
• Kristíne Demkovej (5.A), Anete Ferencovej (5.A), Romanovi Spišiakovi (8.A) a Matúšovi Ferenčíkovi (8.A) za 2. miesto
V OKRESNEJ PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽI družstiev ZA
KRÁSAMI SLOVENSKÉHO KRASU konanej dňa 07. 06. 2018
v Rožňave a pani učiteľke Mgr. D. Potočnej za prípravu žiakov
na súťaž.
• Viktórii Balážovej (3.A) za 3. miesto v hode plnou loptou, Martine Tomášikovej (8.A) za 2. miesto v skoku do diaľky, Barbore Priesterovej (8.A) za 1. miesto v skoku do diaľky a 3. miesto
v behu na 800 metrov, Laure Kimberley Molnárovej (8.A) za
3. miesto v behu na 60 metrov a Jaroslavi Ďurákovi (8.A) za 2.
miesto v behu na 800 metrov a 3. miesto v behu na 60 metrov na
2. ROČNÍKU OLYMPIJSKÝCH ATLETICKÝCH HIER konaných dňa 08. 06. 2018 v Nižnej Slanej a pánovi učiteľovi Mgr. F.
Gallovi za prípravu žiakov na súťaž.
• Ďakujeme tiež všetkým žiakom a ich učiteľom, ktorí nás reprezentovali aj v ďalších obvodných a okresných súťažiach, hoci sa im
nepodarilo získať cenné umiestnenie. Rovnako ďakujeme všetkým,
ktorí organizujú a zapájajú sa do veľkého množstva školských podujatí, kvízov a súťaží rôzneho zamerania. Vďaka tejto práci a ochote
je naša škola v mnohom zaujímavejšia a pútavejšia.
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Vy h o d n o t e n i e C V Č v R o ž ň a v e

Na základe výsledkov, ktoré vyhodnotilo Centrum voľného času
v Rožňave ako hlavný organizátor okresných kôl predmetových olympiád, recitačných a speváckych súťaží, na základe získaného počtu 34
bodov z pomedzi 23 zúčastnených škôl sa naša základná škola umiestnila na 4. mieste v okrese a v športových súťažiach s počtom bodov 8
na 7. mieste v okrese.

Vyhodnotenie školského bodovacie systému
V prvom kole školského bodovacieho systému vyhodnotenom ku
dňu 19. 12. 2017 bola najúspešnejším triednym kolektívom trieda
2.A s pani učiteľkou Mgr. G. Kniškovou, ktorá sa spolu so žiakmi
s najväčším počtom kellneriek zúčastnila výletu za odmenu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (výstavy: Príroda Karpát
a Múdro sporiť a rozumne míňať).
Najúspešnejšími jednotlivcami v prvom kole školského bodovacieho
systému sa stali:
Aneta Ferencová (5.A) – víťazka BÉŽOVÝCH KELLNERIEK
Sára Antalová (2.A) – víťazka ZELENÝCH KELLNERIEK
Jaroslav Ďurák (8.A) – víťaz MODRÝCH KELLNERIEK
Samuel Šimun (5.A) – víťaz ČERVENÝCH KELLNERIEK
Bianka Chomiaková (2.A) – víťazka ŽLTÝCH KELLNERIEK,
ORANŽOVÝCH KELLNERIEK a CELKOVÉHO POČTU KELLNERIEK
V druhom kole školského bodovacieho systému vyhodnoteného ku
dňu 19. 06. 2018 bola opäť najúspešnejším triednym kolektívom
trieda 2.A s pani učiteľkou Mgr. G. Kniškovou, ktorá sa spolu so
žiakmi s najväčším počtom kellneriek zúčastnila výletu za odmenu v
Spišskom hrade a v ZOO v Spišskej Novej Vsi.
Najúspešnejšími jednotlivcami v druhom kole školského bodovacieho
systému sa stali:
Lucia Galajdová (3.A) – víťazka BÉŽOVÝCH KELLNERIEK
Tomáš Galajda (2.A) – víťaz ŽLTÝCH KELLNERIEK
Branislav Chochol (9.A) – víťaz MODRÝCH KELLNERIEK
Aneta Ferencová (5.A) – víťazka ČERVENÝCH KELLNERIEK
Bianka Chomiaková (2.A) – víťazka ORANŽOVÝCH KELLNERIEK
Zuzana Šimková (4.A) – víťazka ZELENÝCH KELLNERIEK a
CELKOVÉHO POČTU KELLNERIEK
Za vzornú reprezentáciu školy a obce Gemerská Poloma a dosiahnuté
úspechy vo vedomostných súťažiach v okresných a krajských kolách
v školskom roku 2017/2018 získava:
CENU RIADITEĽA ŠKOLY § Roman Spišiak (8.A). Za vzornú reprezentáciu školy a obce Gemerská Poloma, všestrannú činnosť v rôznych oblastiach a dosiahnuté úspechy v školských i okresných športových a vedomostných súťažiach v školskom roku 2017/2018 získava:
CENU STAROSTU OBCE § Branislav Chochol (9.A). Všetkým
žiakom a zamestnancom školy prajeme mnoho zdaru, príjemné prežitie letných prázdnin a tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku
2017/2018.
V Gemerskej Polome, 29. 06. 2018 - PhDr. V. Vnenčák
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Posledný mesiac školského roka sa začal hneď v piatok 01. 06. MEDZINÁRODNÝM DŇOM DETÍ, ktorý sme si v škole spríjemnili
športovým dňom na futbalovom ihrisku v Gemerskej Polome.
Zmiešané žiacke družstvá tu súťažili v netradičných a zábavných športových disciplínach a okrem zaslúžených kellneriek žiaci dostali aj
sladkú odmenu.
V stredu 06. 06. sa v Košiciach konalo KRAJSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA. Pod vedením pani učiteľky
RNDr. M. Dovalovej a pána asistenta S. Gunára nás v ňom reprezentoval vynikajúci spevák Samuel Kelecsényi (8.A).
V ten istý deň 06. 06. pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej
v rámci krúžku Zaujímavá škola navštívili žiaci 5. ročníka renesančnú STRÁŽNU VEŽU V ROŽŇAVE. Po zdolaní množstva strmých
schodov sa im naskytol nádherný výhľad na okresné mesto a široké
okolie.
Na ďalší týždeň vo štvrtok 07. 06. v Rožňave pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Potočnej sa žiacke družstvo v zložení Kristína Demková
(5.A), Aneta Ferencová (5.A), Roman Spišiak (8.A) a Matúš Ferenčík (8.A) zúčastnilo okresnej prírodovednej súťaže ZA KRÁSAMI
SLOVENSKÉHO KRASU, v ktorej získalo výborné 2. miesto.
Tento májový týždeň v piatok 08. 06. uzavrel 2. ROČNÍK OLYMPIJSKÝCH ATLETICKÝCH HIER, ktoré sa usporiadali v Nižnej
Slanej. Pod vedením pána učiteľa Mgr. F. Galla dosiahli naši žiaci
množstvo ocenení, vďaka čomu sa družstvo našej školy umiestnilo
na výbornom 3. mieste. V rámci jednotlivcov sa zaskveli: Viktória
Balážová (3.A) – 3. miesto v hode plnou loptou; Martina Tomášiková (8.A) – 2. miesto v skoku do diaľky; Barbora Priesterová
(8.A) – 1. miesto v skoku do diaľky a 3. miesto v behu na 800 metrov; Laura Kimberley Molnárová (8.A) – 3. miesto v behu na 60
metrov; Jaroslav Ďurák (8.A) – 2. miesto v behu na 800 metrov a 3.
miesto v behu na 60 metrov.
V utorok 12. 06. sa všetci žiaci školy zúčastnili HUDOBNO-VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UMELECKEJ AGENTÚRY AMOS
“BUĎME ĽUDIA” zameraného na medziľudské vzťahy a ľudské
práva. Krásny spev, pekné piesne a úžasné hudobné prevedenie bolo
ocenené mnohonásobným potleskom všetkých prítomných.
Na ďalší deň v stredu 13. 06. sa v Košiciach konalo KRAJSKÉ KOLO
SÚŤAŽE V LETNOM ARANŽOVANÍ, na ktorom sa pod vedením
pani učiteľky Mgr. D. Potočnej vo veľkej konkurencii z celého kraja
v kategórii starších žiakov Barbora Priesterová (8.A) umiestnila na
vynikajúcom 3. mieste.
V týždni od 11. 06. do 15. 06. sa časť žiakov 3.A a 4.A pod vedením
pani učiteľky Mgr. J. Nemčkovej a pani vychovávateľky Mgr. S. Gecelovskej zúčastnilo ŠKOLY V PRÍRODE V PENZIÓNE KÚRIA
NA TÁLOCH. Zo svojho pobytu v Nízkych Tatrách si priniesli nezabudnuteľné spomienky z turistiky a prechádzok v okolí, rekreácii vo
wellness hoteli Bystrá či výletu Čiernohorskou železnicou.
V stredu 20. 06. sa pod vedením pani farárky ThDr. Z. Polákovej
uskutočnili v Evanjelickom kostole v Gemerskej Polome MLÁDEŽNÍCKE SLUŽBY BOŽIE, ktorých sa zúčastnili aj žiaci 2. stupňa navštevujúci náboženskú výchovu. Celý program sprevádzala hudobná
skupina zo Slavošoviec, ktorá prezentovala rómske pesničky a božie
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chvály. Žiaci si program spestrili nielen piesňami o láske k bohu, ale aj
rôznymi zaujímavými súťažami.
Environmentálne aktivity pod heslom „DARUJME SI ZELEŇ
Z VLASTNEJ ZÁHRADY“ naplánované na „ZELENÝ DEŇ“,
ktorých cieľom bolo skultúrniť a spríjemniť areál školy inštalovaním
a výsadbou skalničiek, maľovaním vonkajších prvkov, vyrovnávaním
a skrášľovaním terénu sa napokon vďaka ochote a pomoci žiakov
a učiteľov konali počas niekoľkých dní v závere školského roka.
Po ukončení a vyhodnotení 2. kola školského bodovacieho systému sa
v utorok 26. 06. najúspešnejšia trieda 2.A pod vedením pani učiteľky Mgr. G. Kniškovej a žiaci s najvyšším počtom kellneriek zúčastnili VÝLETU ZA ODMENU V SPIŠSKOM HRADE A V ZOO
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI.
Zároveň tento deň využili aj ostatní žiaci a učitelia na koncoročné
triedne výlety. Navštívili napr. kino Cinemax v Poprade, neďalekú
Rožňavu, absolvovali turistickú trasu v Slovenskom raji na Geravy či išli do prírody v okolí Gemerskej Polomy.
V posledných školských dňoch sa okrem koncoročnej klasifikačnej
porady, uzavretia činnosti záujmových útvarov, vyhodnotenia
školského bodovacieho systému, odovzdávania učebníc, úpravy
tried, fotografovania triednych kolektívov a príprav na záver školského roka realizovali pod vedením pani učiteľky Mgr. J. Ferencovej
DIDAKTICKÉ HRY PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA a pod vedením
pána učiteľa Mgr. F. Galla v spolupráci s dobrovoľným hasičským
zborom v Gemerskej Polome ÚČELOVÉ CVIČENIE PRE ŽIAKOV 2. STUPŇA.
Štvrtok 28. 06. bol venovaný na Obecnom úrade v Gemerskej Polome
ROZLÚČKE S DEVIATAKMI A KONČIACIMI ŽIAKMI, a tiež
rozlúčke predškolákov s materskou školou, ktorým pripravili pekný
program naši prváci.
Napokon v piatok 30. 06. v parku pred školou sme spoločne – žiaci,
učitelia, zamestnanci školy i rodičia SLÁVNOSTNE UKONČILI
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018. Žiaci si odniesli domov vysvedčenia,
tí najšikovnejší aj knižné odmeny a začali sa im vytúžené LETNÉ
PRÁZDNINY. Tento deň spríjemnilo aj ODOVZDANIE CIEN našej škole za umiestnenie projektov „NAŠA KAPELA“ na 1. mieste
a „ŠKOLA V ŠKÔLKE, ŠKÔLKA V ŠKOLE“ na 3. mieste grantového programu obchodného domu Tesco v Rožňave „Vy rozhodujete,
my pomáhame“.
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HĽA ČLOVEK

NEBOLO MOŽNÉ NEZASTAVIŤ SA

Zaujímavú rastlinu sme objavili v jednej záhrade v našej obci. Práve
kvitla, a tak sme začali pátrať viac. Postupne sme jej kvet fotografovali. Okrem iného sme sa dozvedeli, že ide o rastlinu s liečivými účinkami. Prinášame fotoreportáž a niekoľko informácií, ktoré si samozrejme môžete doplniť podľa vlastného úsudku i zváženia a samozrejme
s príslušným odborníkom.
r-

ALOE PRAVÁ
Sukulentná rastlina tropického a subtropického
pásma s tradičnými liečivými účinkami. Existuje
viac ako 200 druhov aloy, ale iba 4 druhy majú
uznané liečivé účinky a z nich najčastejšie používaná Aloe barbadensis miller.
Účinné látky: antrachinóny, aloíny, antranoidy,
aglykóny, prostaglandíny, polysacharidy (najznámejší je acemanán).
Užívanie šťavy z aloy:
preventívne – vnútorné použitie
} 1- 2 PL čistej šťavy denne, užíva sa nalačno aspoň
30 minút pred jedlom alebo teplým nápojom
všeobecné terapeutické užívanie – vnútorné použitie
} 2 – 3 PL čistej šťavy 3 krát denne.
Gél z aloy:
} gél sa opakovane počas dňa aplikuje na postihnuté miesto na koži alebo sliznici.

B

ociania láska Niektoré vtáky vyhľa-

dávajú ľudské obydlia, hniezdia na budovách, či stromoch a vôbec im nevadí naša
spoločnosť. Ich správanie pri kontakte s ľuďmi
si častokrát mylne vysvetľujeme, ale vždy sa
potešíme z ich prítomnosti a veľakrát sa zastavíme, pozorujeme ich. V posledných rokoch,
v rôznych častiach našej obce, môžeme vidieť
na strechách vyšších budov aj ich komínov
dlhé oranžovočervené nohy, výrazný zobák
a krk, bielych operencov s čiernym zakončením krídel. Bolo tomu tak aj túto jeseň. Párik
bocianov, v priebehu dvoch týždňov, prelietaval strechy troch domov jednej ulice v našej dedine. Bociany učarili domácich svojim zjavom
i správaním, ktoré nám pripomínalo „bociania
lásku“.

M

ami, čo sa to hýbe v tráve? Oboz-

namovať sa a vedieť pomenovať veci
okolo nás je jednou z foriem viesť deti k poznávaniu nášho okolia – prírody. Všímať si i
pozorovať a dávať do súvislosti život okolo nás
prehlbujeme emocionálny vzťah detí k rodine,
prírode, rastlinám, či živočíchom. Preto je dobre, keď využijeme ponúkanú príležitosť, hoc
len prechádzku v najbližšom okolí a do cesty
nám vbehne klbko pichliačov. To je ježko, poď
poviem ti o ňom básničku.

Účinky aloe:
- podporuje hojenie rán kože a sliznice
- antibakteriálny
- antioxidačný
- protizápalový
- protiplesňový
- imunostimulačný
- protivírusový – vrátane účinku proti (HIV) pri
AIDS zlepšuje účinok lieku AZT
- mierny laxatívny (latex je však silné laxatívum)
- antitrombický
Toxické účinky – interakcie
} po dlhom a nadmernom užívaní sa vyskytli ojedinele poškodenia pečene
} gél z aleo môže vyvolať alergickú reakciu na koži
} gél z aloy nie je vhodný na liečbu hlbokých rezných a bodných rán
}latex z aloy môže vyvolať silné kŕče v črevách a
hnačku
} prípravky z aloy by nemali užívať tehotné a dojčiace ženy (latex môže vyvolať aj potrat)
} prípravky z aloy by nemali užívať deti mladšie ako
12 rokov

- kontraindikácie užívania
aloy: črevný ileus, apendicitída,
bolesť brucha neznámeho pôvodu, krvácajúce vredy, krvácajúce
hemoroidy, divertikulóza, krvácajúce polypy, syndróm dráždivého hrubého čreva, akútna fáza
Crohnovej choroby a ulceróznej
kolitídy.
Vnútorné užívanie aloe šťavy
môže spôsobiť sfarbenie moču
do červena. Domáce použitie
aloe musí byť rozumné. Keď
sa nareže list z aloy a nepoužije
sa celý obsah gélu, list sa môže
zabaliť do alobalu a uskladniť
v chladničke, alebo sa môže zvyšok gélu vytlačiť do primerane
malej a sklenenej nádoby, ktorú je potrebné dobre uzavrieť a
uskladniť v chladničke. Dlhodobé vnútorné užívanie môže
vyvolať závislosť.
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P O L O M S K E J

S mopedom v krčme...

Môj bývalý spolupracovník mi
svoj divný, možno neuveriteľný a „blbý“ príbeh rozprával asi
takto: „Bolo to ešte pred možno
revolúciou, po práci som sa vybral s kamarátmi do blízkej krčmy trochu sa „osviežiť“. A ako to
už v krčme pri pive býva, začali
sa vzájomne doberať. Kamaráti vyrývali, kedy predám starý
moped a kúpim si konečne auto.
Keď sme už boli všetci dobre
pod parou, stavili sme sa, že sa
na mopede prevezieme v krčme.
Nasadli sme naň a nasmerovali si
do výčapu. Okolo dvoch stolov
sme ešte prekľučkovali, ale tretí
si to odniesol i s hosťom – policajtom. (Okamžite sme museli
fúkať.) Než sme sa stačili spamä-

tať, stáli nad nami ešte dvaja jeho
pomocníci. Okamžite sme museli
fúkať. Zobrali mi vodičský preukaz a zaplatil som päťsto korún
za ohrozovanie. A ešte mi oznámili, že by som z toho „jazdenia“
mohol mať aj súd. Zhrozil som
sa. Čakal som asi týždeň, kedy
sa ozvú so súdnym oznámením.
Manželka sa so mnou nerozprávala a v krčme sa mi všetci smiali. Koncom týždňa u nás zazvonili policajti. Myslel som si, že
ma chcú zatvoriť. Aké bolo moje
prekvapenie, keď sa mi ospravedlnili. Vodičák mi vrátili, pretože
vyhláška o prevádzke vozidla sa
vzťahuje len na pozemnú komunikáciu a krčma takou nie je.
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H I S T Ó R I E

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Apostarí jie zrobili novú harnáglu a mactará kúpili hajčat, ta terás
sä tak parádí že lem.
Od starých rodičov dostala ozdoby do vlasov, teraz je na ne pyšná.
Tá necuda z tie višnie chiži sä lem tak tievá po tem dvore, žádní chasen za nô nevidno.
Naša suseda veľa úžitku veru nespraví.
Šô! Nemáš hantúšošku, že ti tak forždí v tem nose.
Mal by si sa vysiakať do vreckovky.
Zas prišôl ak čákôv, lädvo sä trímál na nohách, tušta sä skopercál
do hnojävici.
Zase prišiel opitý tak, že spadol do hnojovky.
Prestan už vrágať a nerintaj sä telo, chto to kedi vidiel!
Neškrab sa toľko a už nevykrikuj!
Už mámo aj zadnú chižu zabútorenú.
Aj v zadnej izbe už máme nábytok.
Tale negrondaj telo, ti šlampák, hläc ak si tie batoše vičajbál!
Chodievaj poriadne v tých čižmách.
Neviem preš si nedá porȁdnie štrompandle na tie štrimfle, ale sú jie
takie pokrútenie ako krave z piska.
(štrompandla – pásik z textilnej gumy; štrimfla – pančucha, osobitne
pre pravú a ľavú nohu)
Zas ti buntatuje v tem bachore, ponȁhläj sä do budárä, abi nebulo
požde.
Zase ti divne škvŕka v žalúdku, mal by si ísť na toaletu.
Lälem Janšo, akie čäčo ti nienika kúpili.
Pozri Janko, akú peknú hračku ti teta kúpila.

K. J.
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Maďarské vojsko

pokračovanie z č. 2/2018 júl

Dobre sa kŕmili a zabávali zatiaľ
sa ich vojaci museli spoliehať na
aké také jedlo čo im dedinčania
dávali. Niektorí nemali ani len
poriadné zimné šaty. Naši Slovinci sa u nás dobre chovali lebo
sa pre nich na našom stole stále
niečo zvýšilo.
Môj bratranec Janko Garguš od
Šimšíka ma raz zavolal, aby som
sa išiel pozrieť na nahých vojakov pri stodole na lúke. Bol som
zvedavý tak sme išli do Bobotky
kde spoza záchodu sme videli
dvoch vojakov pri stene najbližšej stodoly. Nebolo tam veľa snehu, lebo ten sa popri drevených
stenách rozpustil a vojaci sedeli
na suchej tráve. Neboli nahý,
len hore od pásu. Obaja sa zaoberali skúmaním svojich košiel.
Niečo na nich hľadali. Bratranec
mi povedal, že oni hľadajú vši.
Povedal, že vojsko bolo veľmi
šivavé na čo nadávala jeho matka. Maďari čo boli do jeho domu
pridelení mali vši a jeho matka sa
bála, že sa rozmnožia po celom
dome. Jeho otec, tiež Ján Garguš
bol v zajatí niekde v Rakúsku. Na
šťastie on ten koncentračný tábor
prežil a vrátil sa domov po oslobodení.
Moja najstrašnejšia udalosť
s maďarským vojskom sa stála
na bývalej lúke za školou medzi
vtedajšou Veľkou a Malou Polomou. Maďari tam mávali vojenské zhromaždenia a parády. Dvaja moji priatelia, Janko Hudák
a môj bratranec Janko Garguš
od Šimšíka prišli pre mňa, aby
sme sa išli na tú parádu pozerať.
V noci napadol čerstvý sneh a my
sme išli po ňom cez záhrady do
zákruty Súlovského potoka na
konci záhrady u Šimšíka. Tam
bola malá zákruta súlovského
potoku s malým briežkom na
malopolomskej strane. Súlová
bola úplne zamrznutá a my sme
sa umiestnili na briežku medzi
kríkmi a stromami. Tam sme videli ich pochod a zhromaždenie.
Keď bolo vojsko umiestnené
v rovných radoch, jeden dôstojník, asi ich veliteľ, začal rečniť.
Potom dvaja vojaci priviedli

jedného vojaka pred ich velitela,
ktorý potom čítal nejaké oznámenie. Zrazu ten vojak začal utekať
najprv smerom ku nám a potom
si zmenil dráhu do Greškovho
domu. Ja som sa z môjho miesta
na briežku zošmykol a vyškriabal
som sa na nové miesto na pravej
strany mojich druhov. Počas tejto
zmeny sa začala streľba. Obaja
moji kamaráti vykríkli: “ Zastrelili ho!“. Keď som sa ja umiestnil,
videl som len to, že ten vojak už
ležal na čerstvom snehu. Jeden
z dôstojníkov s hotovým revolverom v ruke sa ku nemu ponáhľal
a akonáhle tam došiel strelil mu
do jeho hlavy. To nás veľmi nastrašilo. Zdržali sme sa v našom
schovaní za čas prv, než sme sa
neosmelili na utekajúci návrat do
Šimšíkovho dvora.
Pozdejšie sme sa dazvedeli, že
popravený vojak bol odsúdený
preto, že on nocami bez dovolenia
navštevoval svoju rodinu v Brzotíne. Považovali ho za uprchlíka.
Po oslobodení Rumunmi sme sa
dozvedeli, že taký istý osud poskytol dvoch vojakov, čo boli
umiestnení v našich dedinách.
Mimo tejto príhody mám iné
strašné spomienky na našu okupáciu maďarským vojskom. Keď
sa za Rožňavou na dolnej Slanskej doline bojovalo prevrátili
našu školu na nemocnicu pre ich
vojakov, čo neboli vážne ranení lebo nemali pre nich miesta
v rožňavskej nemocnici. Každé
poobede prišiel vlak, z ktorého
zostúpilo päť alebo šesť takých
ranených vojakov. Otec ma raz
prekvapil keď ma pozval, aby sme
sa na jeden taký príchod pozreli.
Čakali sme vlak so skupinou ľudí
čo bývali v niekoľkých domoch
v Panskej Záhrade. Keď vlak
prišiel, zostúpili z neho až ôsmi
vojaci. Nikto ich tam z nemocnici
nečakal a sami sa do školy museli
dostať. Štyria z ních mali obväzy
na nohách preto sa len pomaly
pohybovali a jeden druhému cestou pomáhali. Iní mali obväzy na
hlavách a po rukách. Kedy tedy
sa ku nám prihovárali keď sa ku
nám približovali.
Janko Garguš, Amerika
pokračovanie v budúcom čísle

OSLAVI V GEMERSKEJ POLOME

píše Mária Dovalová

8. septembra bula v Gemerskej Polome velká oslava nie edna, ale
dva. Edna bula deň Polomi a druha bulo 60. víročie, ked sä ženel
parobok Velkopolomčan a bral si za nevestu malú Polomku. Bul
to dobri víber, lebo od tedi sä nikdi nebili velkopolomci z malopolomcami, ako do tedi na každem bále. Teraz na šesťdesätku im
pripravili Gemerskopolomčania velku paradu. Každí si prišól na
svojo. Aj mi stari zmo buli pozvaní, vibrali zmo si dom tradícií,
bívalí majitel bul Ondrej Krajec. Izbi buli pekne pripravené po
starecki zaradené a tam sä robila ochutnavka jedal naších starích
materí, bulo tam veselo, obsluha sä snažila šuo najlepšie podat tie
jedla šuo navarili našo šikovne Polomki a eden Polomec aj s našima polomskíma kolášmi. Pán Šafár nám hral na heligonke a mi
stare zmo si aj zaspievali našo stare polomské piesne tak, že bulo
veselo. Odchadzali zmo z dobrím pocitom a ďakujemo za pekní
deň všetkím šuo sä o to postarali.
(text v nárečí)
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osobnosti Gemerskej Polomy
Peter Kellner Záboj Hostinský

Je dôležité si pripomínať významné osobnosti nášho národa.
Mali byť nám byť vzorom, návodom ako sa správať, čo robiť a čo
presadzovať.
Dňa 8. septembra sa v evanjelickom kostole v Gemerskej
Polome konali slávnostné služby
Božie pri príležitosti Dňa samospráv obce Gemerská Poloma
a partnerských obcí Pustá Polom
a Polomka a 60. výročia zlúčenia
obcí Veľkej a Malej Polomy. V
rámci nich sa uskutočnila spomienková oslava na slovenského
spisovateľa, novinára, historika,
filozofa, redaktora Slovenských
národných novín, nadšeného
štúrovca a polomského rodáka
P. Kellnera Záboja Hostinského. Oslavy zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej pri
príležitosti 195. výročia od jeho
narodenia a 145. výročia od jeho
smrti. Začiatok slávnosti sa začal
evanjelickou liturgiou s kázňou
Slova Božieho, s ktorou poslúžila pani farárka THDr. Zuzana
Poláková. Po jej ukončení sa slova ujala predsedníčka MO MS
Mária Antalová. V mene výboru
MO MS, ako aj v mene svojom
privítala všetkých prítomných,
osobitne pani riaditeľku Domu
Matice slovenskej v Rožňave
Ing. Zlaticu Halkovú, kultúrno osvetovú pracovníčku Domu Matice slovenskej p. Tatianu Tomková a Máriu Halkovú zaslúžilú
členku Domu matice v Rožňave.
Vo svojom slávnostnom príhovore poukázala na historický prínos
P. Kellnera pre našu súčasnosť
a stručne zhrnula jeho život a
neoceniteľný prínos pre našu
kultúru a náš národ. Predstavila
ho nielen ako významného národovca, nadšeného štúrovca, novinára prekladateľa ale aj sociálne
cítiaceho človeka. Peter vyrastal spolu so svojím o päť rokov
starším bratom Karolom a ďalším
súrodencom Gustávom a svojou
dvojičkou Samuelom. Starostliví
rodičia pestovali v deťoch bohatý
citový život a lásku k vzdelávaniu. Základy vzdelania nadobúdal
na evanjelickej ľudovej škole vo
Veľkej Polome a na gymnáziu v
Rožňave a Levoči. Neskôr pokračoval v štúdiu na evanjelickom
lýceu v Bratislave, kde sa veno-

val štúdiu filozofie a teológie.
Počas štúdia sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom, ktorému pomáhal
redigovať Slovenské národné noviny a Orla tatranského. Pomáhal mu nielen pri vydávaní, ale
aj prispieval do nich svojimi básňami. Peter Kellner, podobne ako
iní štúrovci, písal svoju poéziu po
česky a neskôr keď bola na základe stredoslovenského nárečia
uzákonená spisovná slovenčina
aj po slovensky. Bol dokonca
z prvých štúrovcov, ktorí začali
svoje diela písať po slovensky. V
období pred revolučným rokom
1848 spolu s Jánom Štúrom vydával Slovenské národné noviny a úspešne zachránil mnoho z
rukopisných diel Janka Kráľa. V
rokoch 1849 - 1855 bol slúžnym
v Rožňave a pomocným úradníkom v Revúcej, kde spolupracoval so svojim celoživotným
priateľom Pavlom Dobšinským.
V roku 1852 sa v Revúcej oženil
s Matildou Hricovou z Jelšavy
a narodili sa im dve dcéry Oľga
a Alma. Počas obdobia Bachovho
absolutizmu bol ako národovec
prenasledovaný a prekladaný z
jedného pracovného miesta na
druhé prevažne do neslovenského
prostredia. Tak pôsobí v Hnilci,
Gelnici, Levoči a v Novom Meste pod Šiatrom. Po roku 1860 sa
stáva Peter Kellner opäť obeťou
úradnej mašinérie. Ako 37 ročný
bol dočasne penzionovaný a žil v
Licinciach. V roku 1861 sa stal
aktívnym účastníkom memorandových udalostí no pre existenčné problémy sa nemohol zúčastniť
na memorandovom zhromaždení v Turčianskom sv. Martine. V tom období zaujal Kellner miesto hlavného slúžneho
Rimavskej doliny, čo ho prinútilo
presťahovať sa do Rimavskej Soboty. Tu pôsobil jedenásť rokov
až do svojej smrti. Zlepšila sa aj
jeho finančná situácia, roku 1862
prispel sumou tristo zlatých na
evanjelické gymnázium v Revúcej. 4. augusta 1863 sa zúčastnil
na zakladajúcom Prvom valnom
zhromaždení Matice slovenskej a
prispel na ňu sumou sto zlatých.
Bol aktívnym členom Matice
slovenskej, pracoval v jej novovzniknutých výboroch (historickom, filozofickom, literárnom).

Peter Kellner vzbudzuje obdiv už
svojou bohatosťou záujmov. Bol
nielen novinárom, básnikom, dramatickým spisovateľom, historikom, prekladateľom, ale aj filozofom. Patrí mu osobitné miesto
v dejinách pretože bol autorom
prvej štúdie o symbole dvojitého
kríža, ktorá vyšla roku 1867 pod
názvom K dejopisu härbu slovenského. Písal alegorické básne,
drámu, filozofické a historické
texty, ale taktiež prozaické diela a
životopisy. Peter Kellner okrem
prímena Hostinský volil aj iné
pseudonymy, spomedzi ktorých
je najznámejšie Peter Záboj Hostinský. Pod menom Záboj - Hostinský uverejňoval v novinách a
v ich literárnej prílohe básne, historické a vedecké články. V čase
svojho pôsobenia v Bratislave do
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zániku Slovenských národných
novín v júni 1848 napísal trinásť
rozsiahlych vedeckých rozpráv a
štúdií z odboru národného hospodárstva, filozofie, prírodných
vied, dejín literatúry, národopisu,
histórie, ľudovej slovesnosti a teórie literatúry. Už táto skutočnosť
hovorí jasnou rečou o talentovanosti a vzdelanosti Petra Kellnera-Hostinského, nehovoriac už o
jeho neskoršej bohatej a všestrannej publicistickej činnosti. Ťažké
životné podmienky sa odrazili
na jeho zdraví. 3. augusta 1873
ho v Hnúšti zasiahla ťažká choroba, ktorej 10. augusta vo veku
päťdesiat rokov podľahol. Celú
rukopisnú pozostalosť usporiadal jeho najvernejší priateľ Pavol Dobšinský a odovzdal ju do
archívu Matice Slovenskej. Hoci
zomrel relatívne mladý zostalo
po ňom množstvo básní vedeckých štúdií, prekladov, na ktoré
môže byť slovenský národ hrdý.
Po slávnostnom príhovore sa
všetci prítomní presunuli do farskej záhrady k rodnému domu
P. Kellnera. Práve na to miesto
sa vracal v najťažších chvíľach
života do prostredia lásky, tolerancie a dobrého slova k rodičom ale najmä k svojmu otcovi
Karolovi Kellnerovi, ktorý tu pôsobil dlhých 52 rokov, ako evanjelický farár. Zástupcovia MO
MS, evanjelickej cirkvi a obce
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položením venca k pamätnej
tabuli, ktorá bola na jeho počesť
odhalená v roku 1934 z podpory MO MS v Rožňave prejavili úctu a vďaku osobnosti, ktorá
dokázala vziať na seba veľkú
zodpovednosť v ťažkých časoch
tvorenia našich národných dejín.
Predsedníčka MO MS v príhovore ocenila, že obyvatelia obce sú
hrdí na svojho rodáka. Základná
škola nesie názov Petra Kellnera Hostinského a každoročne
v spolupráci s MO MS a obcou
organizuje súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom Kellnerova Poloma. Tohto roku sa konal
už 22. ročník. Slávnosť ukončil

Zborové dni CZ Gemerská Poloma
V dňoch 1. a 2. septembra 2018
sa v cirkevnom zbore Gemerská
Poloma uskutočnili zborové dni
pri príležitosti začiatku nového
školského roka. Program sa oficiálne začal v sobotu večer letným kinom vo farskej záhrade,
premietaním rodinného filmu
„Nebo nie je výmysel“. V nedeľu
sa veriaci stretli na slávnostných
službách Božích, v rámci ktorých bolo deťom a mládeži udelené požehnanie. Po kázni slova
Božieho, ktorou domáca sestra
farárka ThDr. Zuzana Poláková
povzbudila deti ku chápaniu nového školského roka ako jedného
veľkého dobrodružstva, ktoré sa
pred nimi otvára, odznela pieseň
spevokolu „Vzácna to a veľká
radosť“.
Poobedňajší program už patril
rôznym hrám a aktivitám pre deti.
Tie si okrem súťaží na stanovištiach mali možnosť vyskúšať i
starodávne rytierske umenie, či
stať sa na malú chvíľu ozajstným
kráľom, či malou princeznou.
Nechýbala ani ukážka života na
dedine, a tak si deti mohli v stane „u Mlynára“ pozrieť, ako sa

kedysi mlátilo obilie, či ručne
mlela múka. Najmenší sa spolu
s rodičmi zabavili aj pri hľadaní
strateného pokladu.
Pre tých vekovo starších si prednášku na tému: Rozumieme
svojím deťom?“ pripravil brat
farár z CZ Bardejov, Ján Velebír.
O zábavu sa postarali hudobné
zoskupenia: Duo Antico Moderno a skupina RELAX z Vlachova. Samozrejme nechýbalo ani
chutné občerstvenie: polomský
guláš, domáce zákusky a kofola.
Veľké poďakovanie za pomoc
pri organizácii celého podujatia
patrí bratovi Štefanovi Liptákovi
a zástupcovi zborového dozorcu
Jánovi Očkaikovi, ale v neposlednom rade i všetkým presbyterom
a presbyterkám, ktoré mnohorakou službou pomáhali pri prípravách. Vďaka Pánu Bohu za jeho
požehnanie počas týchto dní a verím, že s Jeho pomocou sa takto
stretneme aj o rok.
ThDr. Zuzana Poláková,
zborová farárka v CZ
Gemerská Poloma
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spev evanjelického spevokolu
s piesňou Hojže Bože a modlitbou pani farárky. V závere tejto
peknej a dôstojnej spomienkovej
slávnosti predsedníčka MO MS
vyslovila poďakovanie všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii tohto podujatia. Vyslovila želanie, aby Slováci boli
hrdí na svoju minulosť a na takých významných ľudí akým bol
Peter Kellner Hostinský a aby
toto miesto aj v budúcnosti pripomínalo, že kedysi sa tu narodil
a žil človek, ktorý celý život zasvätil svojmu národu.
Mária Antalová,
predsedníčka MO MS
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Členovia spoločenských organizácií v obci vždy aktívni

MARTINKOVO
Martinkovo, alebo doba sa zmenila... (diel druhý)
V predchádzajúcich Polomských novinách sme s veľkou radosťou
a hrdosťou oznamovali ako sme my – dôchodcovia – prispeli k renovácii a skrášleniu prostredia v Martinkove, ktoré dlhé roky slúžilo na letné rodinné a prateľské stretnutia uprostred lesa. Chceli sme
byť užitoční. Chceli sme ukázať, že aj nám záleží na tom, kde a ako
žijeme, hlavne keď máme možnosť porovnávať okolie iných obcí
v rámci okresu pri rôznych stretnutiach dôchodcov. Ale, ako napísala
moja kolegyňa v predchádzajúcom článku, doba sa zmenila. Zmenili
sa hlavne ľudia. A ja si neustále kladiem otázku, prečo až do takej
miery, že niektorí si nevážia prácu iných, že niektorým je ľahostajné
v akom prostredí žijeme a všetko bez mihnutia zdevastujú. Pýtam sa o
koľko viac váži prázdna fľaša alebo plechovka ako tá plná, keď ju už
nemožno zbaliť do batoha, v ktorom ju priniesli, ale ju nechajú radšej
tam pohodenú. Prečo práve tam treba urobiť ďalšie smetisko, keď ich
máme vo svojom okolí neúrekom. A prečo niekto očakáva, že práve
dôchodcovia – ktorí prostredie zveľadili – budú tí, ktorí ten neporiadok
budú donekonečna upratovať. Ešte že sú ľudia, ktorým záleží na našej
prírode a vážia si aj prácu iných. Ďakujem človeku (ľuďom), ktorý ten
neporiadok v rámci dobrovoľníckej činnosti zlikvidoval. Preto apelujem na všetkých, ktorí sa rozhodnú stráviť v tomto krásnom prostredí
deň, alebo zorganizovať nejakú párty, aby mysleli aj na tých druhých,
ktorí prídu po nich a neriadili sa heslom „po nás potopa“. Opätovne
Vás všetkých prosíme: Poupratujte za sebou a odpad vo vlastnej réžii
dopravte do zberného kontajnera v obci. Ďakujeme. EK

Báseň o rodnej zemi
Každoročne sa v polovici júla členovia nášho MO MS zúčastňujú
na Vatre zvrchovanosti vo Vlachove, ktorá sa aj tento rok konala pri
príležitosti Vyhlásenia deklarácie slobodného, samostatného a zvrchovaného Slovenska. V kultúrnom programe vystúpila aj pani Margita
Kovácsová rodáčka z Bratislavy, už dlhé roky žijúca vo Švajčiarsku.
Pani Kovácsová i napriek dlhoročnému pobytu v cudzine nezabúda
na svoju rodnú vlasť a slovenské korene. Pri tejto príležitosti zložila
báseň, ktorú aj sama zarecitovala začo ju prítomní ocenili potleskom.
Básnička plná emócií bola takým malým spestrením tejto udalosti...
veď posúďte sami.
Slovensko, ty rodná zem moja
Vítaš ma zasa domovina moja,
Náruč si mi svoju otvorila
a kochať sa krásou panenskou si mi zas dovolila.
Očami hladnými sa tvojou krásou opíjam
A zmyslami všetkými ta nežne objímam.
Ty nebrániš sa mojim túžbam a opätuješ moje city
Veď v každom kamienku či strome je tvoj úsmev skrytý.
Si prekrásna domovina moja
A hrdo nosíš najkrajšie meno mien
Ja ďakujem že k tebe sa vracať smiem
Ja ďakujem že milovať sa smiem
Neber ma Slovač moja za chladnú nevernicu
A nestavaj pre mňa v Tatrách drevenú šibenicu.
A keď ma nohy znavené viac neprinesú k tebe,
Slovensko krásne ty rodná zem moja
Navždy ťa budem nosiť  v sebe.
Ďakujeme pani Kovácsová Mária Antalová, predsedníčka MO MS

Z činnosti dôchodcov

V prvý septembrový týždeň žila naša obec veľkým podujatím - Dňom
samospráv. Organizátori mali plné ruky práce a ani my - dôchodcovia - sme neostali bokom pri jeho príprave a realizácii. Pomáhali sme
pri pečení a ozdobovaní medovníkov a formou výstavky ručných prác
„Od starého po nové“ sme na malom kúsku predviedli hosťom šikovnosť našich ľudí. Tiež príprava pohostenia sa nezaobišla bez našej
asistencie. Chcem sa poďakovať všetkým členkám a členom Klubu,
ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia, či už svojou prácou,
programom, alebo poskytnutím exponátov do výstavky. Vrelá vďaka.
EK
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KREMNICKÁ BARLIČKA

V dňoch 14. – 16. septembra sa
členovia základnej organizácie
slovenského zväzu telesne postihnutých z našej obce zúčastnili
v Kremnici 14. ročníka celoslovenskej súťaže „Kremnická
Barlička“ – súťaž zdravotne
postihnutých a opäť sa môžeme
pochváliť prvenstvom. Súťažili
sme v dvoch disciplínach: sólový
spev a skupinový spev, kde sme
získali v obidvoch prvé miesta. 1. miesto – sólový spev a hra
na heligónke p. Ján Šafár a 1.
miesto skupinový spev a hra na
heligónke pod vedením p. Jána
Šafára – Mgr. Darina Šafárová,
Vladimír Lukáč, Zuzana Lukáčová, Mária Liptáková, Valéria

HUDBA A SPEV
V ĽUDSKOM ŽIVOTE

Zdravý človek si neuvedomuje, že máme iba jednu knihu
života a vážime si ju až do
vtedy, keď stratíme zdravie.
Ľudia s ktorými sme sa stretli
boli rovnocenní, prajní, povzbudzovali pri úspechu toho
druhého a nevideli sme tam
človeka, ktorý by závidel, neprial a netešil sa spolu s tými,
ktorí mali väčší úspech. Boli
to ľudia srdeční, ochotní pomôcť každému.

Bodnárová a Magda Ferenčíková. Naše ľubozvučné piesne
dodali poslucháčom príjemnú
a veselú atmosféru i radosť, za
ktorú sme boli odmenení silným
a dlhým potleskom. Oblečením
našich dvoch chlapov Jána Šafára a Vladimíra Lukáča v polomských krojoch sme reprezentovali
kroje našej obce. Spevom a hrou
na heligónke - piesňou „Slovensko naše“ sme navodili takú veselú a radostnú atmosféru, že všetci
prítomní - súťažiaci aj porotcovia
- vstali zo stoličiek a s nadšením
spievali. Po vyhodnotení a večeri, až do neskorých večerných
hodín, všetci účastníci z rôznych
kútov Slovenska spievali sloven-

Lavička k studničke...

Studnička
pod
Hájikami...
takmer každý Polomec pozná
bohatý prameň čerstvej vody na
tomto mieste. Pre vodu si roky
chodili nielen „polomci“ ale
mali sme možnosť vidieť aj cudzích ľudí, ktorí si niesli zásoby
z nášho prameňa. Na prechádzkach po prírode sme sa tam často
zastavili, občerstvili a posedeli
pri zveľadenom okolí studničky.
To pred rokmi častí návštevníci
prameň upravili a radosť bola
stráviť tam čas, len – tak. Pred
viac ako dvoma rokmi lavička k
studničke cez potok doslúžila a
pre mnohých z nás bolo sklamaním prísť k potoku a nič.... nedalo sa prejsť. Bola síce možnosť
dostať sa autom, alebo sa vyzuť
a prejsť boso. Mrzelo ma to a
hľadala som možnosť ako prechod vyriešiť. Oslovila som viacerých ľudí, ktorí mali možnosť
pomôcť, ale ostalo pri sľuboch. A
predsa sa našlo riešenie!!! Skupina ochotných chlapov sa pustila
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do toho a výsledok? Parádna a
bezpečná lavička pre všetkých,
ktorí sa chcú napiť aj do zásoby
nabrať čerstvú vodu a popritom
si užiť čas aj v prírode. Hlavní
aktéri pri zhotovení lavičky boli
Peter Špalek s Vladom Kacarom,
ktorí zabezpečili základ – osadenie driev. Potom sa zháňal materiál na ďaľšie práce, do ktorých
sa zapojili Dušan Zatroch, Vlado
Kacara, Dušan Zatroch st., Ondrej Greško a pomohol aj Michal
Sklenár. Okolie studničky, výrez
kríkov a stromov upravil Vlado
Lukáč. A tak, dobrá vec sa podarila a všetci, ktorí prechod k
studničke obnovili si zaslúžia
pochvalu a poďakovanie. Verím,
že sa nestane obeťou vandalov,
ktorí vyčíňajú a znehodnocujú to,
čo „polomci„ zveľadia, ale bude
slúžiť pre každého milovníka prírody, či čerstvej pramenitej vody
po dlhé roky.
Júlia Zatrochová

ské a moravské ľudové piesne,
ktoré spevom a hrou na heligónke doprevádzal náš heligonkár p.
Ján Šafár – za čo mu patrí veľké
poďakovanie.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim:
hudobnému doprovodu p. Jánovi
Šafárovi, ktorý nás sprevádzal na
hudobnom nástroji i sa sám prezentoval sólovým spevom a hrou
na hudobnom nástroji – heligónke. Tomuto úspechu predchádzalo mnoho nácvikov, kde p. J.
Šafár dbal na kvalitu spevu, dodržiavanie dynamiky, intonácie pri
speve. Ďakujeme účinkujúcim
v speve, ktorí svoje kvality potvrdili víťazstvom. Poďakovanie
patrí aj Zuzane Lukáčovej, ktorá

prezentovala a obohatila výstavku ľudových ručných prác za čo
dostala aj pochvalu. Zároveň poďakovanie patrí predsedovi našej
základnej organizácii v obci p.
Vladimírovi Lukáčovi, ktorému
vďačíme aj za bezpečnosť ako
vodičovi i zato, že nás zaviezol
do Kremnice k stredu Európy.
Veľké poďakovanie patrí aj obecnému úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za poskytnutý
finančný príspevok a ľudskú
podporu. Poďakovať sa chcem
aj organizátorom tejto už tradičnej a vydarenej akcii v Kremnici.
Ďakujem!
Mgr. Darina Šafárová
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REPORTÁŽ SLOVOM
A FOTOGRAFIOU

DEŇ SAMOSPRÁV 8. 9. 2018
Stretnutie – radosť, spolupatričnosť, lojálnosť
V duchu významu týchto slov sa
každoročne stretávajú predstavitelia a obyvatelia štyroch obcí,
ktoré spája jediné slovo „POLOMA“ . Sú to obce : Gemerská Poloma, Polomka, Poloma a
Pustá Polom . Tento rok sa toto
podujatie uskutočnilo v našej obci
a zúčastnili sa ho tri obce. Prípravy a organizácia tohto podujatia
zamestnala množstvo ľudí, bez
pričinenia ktorých by táto akcia
neprebehla tak systematicky a organizovane. Príchod našich hostí
z obcí Polomka a Pustá Polom
a ich uvítanie členmi obecného
zastupiteľstva a zamestnancami
Obecného úradu prebehol v sále
kultúrneho domu, kde na privítanie ochutnali výrobky z našich
miestnych páleníc pána Fafráka a pána Petergáča. Posedenie
pri bohatých raňajkách a rannej
káve si všetci veľmi pochvaľovali
a pochvala samozrejme patrí aj
pani Alenke Greškovej a členkám
klubu dôchodcov, ktoré od skorých ranných hodín pripravovali
bohaté a pestré občerstvenie. Postupne sme sa všetci premiestnili
do Domu tradícií, kde pod vedením pani Danky Červenákovej
prebiehala príprava a ochutnávka tradičných polomských jedál.
Klobásky, slaninka, „šmirkas“ či
škvarková pomazánka konkurovali makovým a orechovým „polomským kolášom“. Priamo v akcii sme mohli vidieť, ako pán Vlado Lišuch vyvára „záverläky“, či
tetušky lepia pravé „polomské
pirohy“. V objatí minulosti –
nábytku, obrazov, či rôznych
doplnkov našich predkov nám za
doprovodu heligónky pána Šafára zneli z úst našich starých mám
piesne v pravom „polomskom
nárečí“. Ši to zvony zvonä; Hej,
mám ja lúčku; A poniže Gôšova
je Poloma a mnohé iné spríjemňovali chvíle strávené na tomto
mieste, dýchajúcom životom
obce v minulosti. Ekumenické
služby Božie v Evanjelickom
kostole boli spojené so slávnosťou venovanou nášmu rodákovi
Petrovi Kellnerovi Hostinskému.
Kázeň pani farárky Polákovej sa

niesla v duchu vzájomného spolunažívania, úcty a lásky k blížnemu. V každom z nás zanechala
pocit zamyslenia sa a hľadania
pozitívneho pohľadu každodenného života. Krv – najvzácnejšia
tekutina, ktorá zachraňuje život.
Darcovia krvi – občania, ktorí
dobrovoľne, bez nároku na odmenu darujú túto vzácnu tekutinu. Poďakovanie občanom obce,
ktorí takúto ušľachtilú tekutinu
pravidelne darovali, bolo hlavným bodom slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Za prítomnosti hostí sa pani Eva
Žúdelová poďakovala za ich odvahu a vytrvalosť, keď nezištne
darujú ten vzácny kúsok seba na
záchranu niekoho neznámeho.
Kým jedna časť občanov troch
zúčastnených obcí sa zúčastnila
tzv. kultúrneho programu, druhá
časť sa venovala športovým aktivitám, ktoré prebiehali na ihrisku a v telocvični pri ZŚ. Varenie
halušiek s tvarohom, strelecká
súťaž, hasičská súťaž, šachový
turnaj, všetky tieto aktivity vyskúšali bojovnosť, súťaživosť
a vytrvalosť súťažiacich. Za
účasti zástupcov obcí, občanov
a za hudobného sprievodu folklórnych súborov sme sa v slávnostnom sprievode premiestnili
do parku pri Základnej škole, kde
prebiehal ďalší kultúrny program.
Slávnostné príhovory predstaviteľov obcí Gemerská Poloma,
Polomka a Veľká Polom upevnili naše presvedčenie pokračovať
v organizovaní podujatia pod
názvom „Deň samospráv“, nakoľko sa prepájajú životy našich
obcí, utužujú priateľstvá a rozvíja
sa vzájomná súdržnosť polomčanov. Úvod programu patril našim
malým mažoretkám, ktoré svojim
roztomilým programom vyčarili
úsmev na každej tvári. Uchovávaniu zvykov a tradícií pre ďalšie generácie sa venujú folklórne
súbory Brezinky a Brezinky seniorky z Polomky a Dolina z Gemerskej Polomy, ktoré predviedli
krásu svojich krojov vo svojich
programoch. Čipernosť a temperament predviedli naše staré
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mamy v scénke, kde vtipne a zábavne zobrazili boliestky a radosti
ich každodenného života. Bohatý program bol v zavŕšený hudobnou
zložkou v podaní Clasic Gipsy music, Carmen Pál Baláž, či skupiny
Massriot, kde si každý z nás mohol nájsť svoj hudobný žáner. Nedá
mi nespomenúť množstvo sprievodných podujatí, ako bol krst knihy
pána Würschnera, pílenie a štiepanie dreva, skákací hrad pre deti, či
bohatá tombola. Deň samospráv, deň stretnutí, deň spolupráce, deň
priateľstva,... môžeme mu dať ešte veľa pozitívnych prívlastkov, ale
v konečnom dôsledku to za nás povedia pocity, ktoré tento deň v nás
zanechal. A za to patrí veľké ĎAKUJEM každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o to, aby tento deň bol plný zážitkov, aby sme
boli hrdí na krásu našej obce, hrdí na to, že sme „POLOMČANIA“.
Mgr. Jana Červenáklová, poslankyňa obecného zastupiteľstva

Milá redakcia, chcem sa na stránkach Polomských novín poďakovať organizátorom za krásny zážitok z osláv Dňa samospráv.
Už niekoľko rokov žijem v zahraničí a vždy sa teším, keď príde čas
a ja cestujem domov, do rodnej obce k mojim príbuzným. Tento raz
som dovolenku v Polome trávila akurát v čase osláv. Veľmi som
sa potešila, že sa tohto podujatia môžem zúčastniť aj ja so svojou
dcérkou. Dobre mi padlo stretnúť na jednom mieste príbuzných,
priateľov, vás Polomčanov. Napriek nepriaznivému počasiu vládla
v parku naozaj príjemná sviatočná atmosféra. Kultúrny program
bol výborný a mohol osloviť každú vekovú kategóriu. Naše srdcia
potešili vystúpenia najmenších, ale dobre mi padlo vidieť vystúpenie folklórnej skupiny Dolina a prostredníctvom ich čísla si zaspomínať na roky, keď som aj ja bola súčasťou tohto zoskupenia. Páčilo sa mi vystúpenie pána Šafára a našich speváčok a ochotníčok,
ktoré nás svojou scénkou rozosmiali. Pochvala patrí organizátorom
aj za výber hudobných hostí, pretože ich vystúpenia boli skutočne
kvalitné, žánrovo pestré a svojím prejavom doslova dvíhali divákov
zo stoličiek. Príjemný dojem dotvárali aj rôzne sprievodné akcie,
ako napr. športové súťaže, stánky s občerstvením, ale aj skákací
hrad pre deti. Atmosféra bola vynikajúca a nepokazilo ju ani vrtošivé daždivé počasie. Za toto všetko patrí organizátorom jedno veľké
ĎAKUJEM.			
Otília Kováčová - Anglicko
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SOBOTA - 8. september 2018
Deň, ktorý v nás starších vyvolal spomienky mladosti, ale i pokoja
a kultúrneho vyžitia. No hlavne pre každého POLOMČANA, ktorý
v ten deň strávil na ktoromkoľvek mieste, či čase v našej obci bol
príjemne stráveným dňom. Ponuka aktivít, od včasného rána do neskorého večera, bola mimoriadne rozmanitá a každý si mohol vybrať.
Do našej obce zavítali naši milí hostia z družobných obcí Polomka
a Pustá Polom. Chceli sme, aby sa v našej obci cítili dobre po každej
stránke – kultúrnej, ale i gurmánskej. Skoro, od včasného rána sa v polomskej kuchynke pod vedením p. Júlie Romokovej a Vlada Lišucha
začali pripravovať rôzne tradičné polomské jedlá (jedlá našich mám )
- pirohy, záverläky, sladké aj slané a lokše s bryndzou. No ako by to
bolo bez našich „svetoznámych“ makových i orechových rošťkoch od
majstra pekára Vlada. K tomu boli prichystané jednohubky s bryndzovou a škavarkovou pomazánkou a niektoré zabíjačkové špeciality. Toto
všetko sme ponúkali hosťom v Dome tradícií a že chutilo, svedčili
o tom prázdne misy a zvedavé otázky hostí a na dôvažok si chodili
pýtať recepty na tie naše jedlá. Ľahšie sa im jedli záverläky, ako sa im
vyslovovali – veru sme sa aj zasmiali. No a za týmito pokrmami sme
ich ponúkli bylinkovým čajom z byliniek nazbieraných na lúkach Gemerskej Polomy. V prednej chyži si mohli návštevníci vypočuť spev
a hru na heligónku v podaní p. Jána Šafára. Najstaršie ženičky z obce
dotvárali atmosféru života našich predkov. Naša stredná generácia,
mladí ľudia i deti zjemnili svojou prítomnosťou tvrdý a ťažký život
našej minulosti.
Mária Červenáková a Zuzana Kalinová

Spomínali sme
na Petra Kellnera Hostinského
Sobota 8. septembra 2018 sa v
obci niesla v duchu osláv 60.
výročia zlúčenia Veľkej a Malej
Polomy, za účasti vzácnych hostí: zástupcov obcí Pustá Polom
a Polomka. Program slávností
otvorili služby Božie v evanjelickom kostole v Gemerskej Polome, ktoré boli spojené so spomienkou na významnú osobnosť
našich národných dejín – Petra
Kellnera Záboja Hostinského.
V úvode sestra zborová farárka
ThDr. Zuzana Poláková privítala
okrem domácich viery i členov
obecného zastupiteľstva, zástupcov odboru Matice slovenskej z
Rožňavy, ako i hostí z družobných obcí. Služby Božie sa niesli
v slávnostnej atmosfére ku ktorej
nepochybne prispel spievaným
Otčenášom ev. spevokol, ako
i organ, ktorý rozozvučali tóny
Bachových skladieb v podaní žiaka základnej školy v Rožňave Šimona Majerníka. Sestra zborová
farárka v kázni slova Božieho, zameranej ekumenicky, vzhľadom
na to, že účastníkmi služieb Božích boli aj veriaci iných konfesií,
vyzdvihla myšlienku kresťanstva
ako univerzálneho náboženstva,
z čoho plynie, že kresťania by sa
mali snažiť čo najviac premáhať
všetky obmedzenia, ktoré medzi

ľudí stavajú záujmy tohto sveta.
Viera v Ježiša Krista sa totiž stáva priamo viditeľnou až v našej
láske k blížnemu. Po kázni slova
Božieho sa pokračovalo životopisom slovenského spisovateľa,
historika, novinára a redaktora
Slovenských národných novín
Petra Kellnera Hostinského, ktorý prečítala predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej
a naša presbyterka Mária Antalová. Práve tento rok si v súvislosti
s touto významnou a všestrannou
osobnosťou pripomíname 195.
výročie jeho narodenia a 145.
výročie jeho smrti a preto tieto
významné výročia nemohli ostať
nepovšimnuté. Po skončení služieb Božích sa tak zhromaždenie
presunulo do farskej záhrady, kde
sa pokračovalo v programe uložením spomienkového venca ku
pamätnej tabuli Petra Kellnera
Hostinského, umiestnenej na budove fary – teda na mieste, kde
sa narodil. Po piesni ev. spevokolu „Hojže Bože“ a záverečnej
modlitbe sestry farárky si veriaci
popriali Boží pokoj a rozišli sa
ku ďalšiemu programu obecných
slávností.
ThDr. Zuzana Poláková,
zborová farárka
v CZ Gemerská Poloma

DEŇ SAMOSPRÁV 2018 PUSTÁ POLOM, POLOMKA, GEMERSKÁ POLOMA v Gemerskej Polome sa niesol

v slávnostnom duchu. Súčasťou tohto podujatia sa uskutočnilo v sále
obecného úradu dňa 8. septembra 2018 o 13. hodine slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zástupkyňa starostu obce
prijala darcov krvi. Málokto v našej obci vie, aké množstvo ľudí daruje
už niekoľko rokov dobrovoľne, s dobrým pocitom a bez nároku na honorár svoju vlastnú krv. Nerobia to z pasie, či kvôli popularite, ale preto, lebo im záleží aj na druhých. Za ich šľachetnosť, za darovanie krvi
sa im v príhovore poďakovala zástupkyňa starostu obce. Vyzdvihla ich
humánne činy, snahu pri záchrane ľudských životov a poďakovala za
všetkých chorých a trpiacich, ktorým uľahčili návrat z hranice smrti
a vliali di žíl novú nádej.
Darcom krvi bolo poďakované aj piesňou, umeleckým slovom a podpisom do pamätnej knihy. Toto milé stretnutie sa ukončilo slávnostným
obedom. ,,Vážení darcovia krvi, vďaka Vám za to, že krv z Vašich
žíl zachránila mnoho životov. Želáme Vám z úprimného srdca pevné
zdravie, šťastie, spokojnosť v rodinách, aby Ste vo vašom humánnom
úsilí pokračovali ešte po mnohé roky.“
Bc. Eva Žúdelová
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HALÚŠKY S TVAROHOM
Počas Dňa samospráv si družobné obce merali sily nielen vo futbale, hasičských útokoch, šachu
či streľbe zo vzduchovky, ale sa
aj pílilo a kálalo drevo na čas,
ba dokonca sa aj varilo. Súťažné
družstvá mali za úlohu uvariť tvarohové halušky. Nebola dôležitá
rýchlosť, ale hlavne chuť halušiek. A nemali to súťažiaci vôbec
ľahké. Ručne narajbať zemiaky,
veru nezaobišlo sa to bez malých
zranení a potom tiež ručne nožom
nasádzať zo zemiakového cesta
halušky do vriacej vody. Obec
Polomku zastupovali šikovné
a skúsené folkloristky, ktoré si pri
varení stihli aj krásne zaspievať.
Zato z českej obce Pustá Polom
sa súťažiaci poriadne natrápili.
Halušky varili po prvýkrát. Našu
obec úspešne reprezentovalo vo
varení družstvo dobrovoľných

hasičiek. Porote najviac chutili
tvarohové halušky od folkloristiek z Polomky. Naše zručné
a rýchle hasičky sa umiestnili na
druhom mieste a tretie skončilo
družstvo z Čiech. V tejto súťaži
však nebolo dôležité vyhrať. Víťazmi boli všetci. Zvíťazila dobrá nálada o to vlastne išlo. A na
záver len malý postreh.....súťažné
družstvá mali pripraviť štyri porcie tvarohových halušiek. Porota
ochutnávala a chceli ochutnať aj
diváci a veru halušiek bolo málo.
Boli veľmi dobré a každému, čo
stihol ochutnať, veľmi chutili. Ak
bude súťaž vo varení tradičného jedla nabudúce, uvarí sa toho
radšej viac, aby sa každému ušlo.
Mňam, fakt boli fantastické. Kto
ochutnal, dá mi za pravdu.
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FUTBALOVÝ
ZÁPAS

ŠACHOVÝ
TURNAJ

Mgr. Lillian Bronďošová

OCENENÍ
Stolný tenis v našej obci a Juraj Galajda viac ako tri desaťročia patria
k sebe. Za tie roky dokázal, že i v obci sa dá šport povýšiť na úroveň
vysokej kvality. Kládol si čoraz vyššie ciele. Dozaista bolo i sklamanie
a neúspech, no nepoznal – nedá sa, nejde to. Vedel, že to čo robí má
význam. Svoje skúsenosti a postrehy teraz odovzdáva mladším, a to
s úsmevom. Želáme mu veľa zdravia a síl do ďalších plánov, či snov.
Za všetko ďakujeme a nech sú ďalšie roky života naplnené pocitom
spokojnosti a šťastia.
- r-

PÍLENIE DREVA A ŠTIEPANIE DREVA
Súťaž v pílení dreva vyhrali hôrni chlapci z Pustej Polomy. Najlepšie
sa popasovali s drevom aj pílou a zaslúžene vyhrali. Na druhom mieste sa umiestnila naša obec – teda chalani, o čo sa pričinili bratia Gajdošoví Jaro a Peter. Tretie miesto obsadilo družstvo z družobnej Polomky. Táto súťaž sa konala prvýkrát a obecenstvo si prišlo na svoje. OTO

Fotografia našej obce - vyhlásená súťaž v rámci Dňa samospráv 2018
má svojich ocenených. Šťastní výhercovia v každej kategórii si odniesli po 50,00 eur. Žiaľ i tu sa potvrdilo, že našinci neradi súťažia
a nemajú záujem zapájať sa aktívne do diania v obci, alebo nech sa
snaží niekto iný. Porota aj napriek tomu mala z čoho vyberať. Fotografie mali vysokú kvalitu, zachytávali dianie a život v našej obci a vypovedajú o vysokej etickej zodpovednosti autorov.
Peňažnú výhru si odniesli:
- život v obci (ľudia a okamihy/momentky): Gizela Sústriková (zvon)
- významné udalosti zo života obce, ľudí: Miroslav Ďuriček (moderujem)
- objekty v obci: Viktória Mihinová (ružičková stodola)
- voľný námet: Radka Mikolajová (príroda)
Víťazné fotografie si môžete pozrieť na webovej stránke obce.
- r-
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opäť vydarená akcia
POLOMSKÝ KOTLÍK, štvrtý ročník
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Slnečný a horúci augustový deň a veľa ľudí. Ťahajúce sa vône vareného gulášu, či praženej slaninky. Opäť sa zišli všetci, ktorí sa vedia
prezentovať svojím kuchárskym umením a nevadí im voľnú sobotu
venovať iným len tak pre ich potechu, ba čo viac pre dobrú chuť vareného jedla. Prišli našinci aj z iných kútov Slovenska. Súťažilo spolu 9 družstiev: BOYSO TEAM Gemerská Poloma, Klub dôchodcov
Gemerská Poloma, Kotlikári Rožňava, ANDY-BANDA-Rakovnica,
Kmotrovci Gemerská Poloma, NEMČANIA Banská Bystrica, Spišiakovci Gemerská Poloma, Gemerská Poloma 1. z Gemerskej Polomy,
KRAKOVCI Gemerská Poloma. Ochutnať sme mohli klasický guláš,
kapustnicu, fazuľový guláš s pagáčom i chlebom, kotlíkový guláš starého otca aj polomské pirohy. Všetko, ako ináč, sa pomerne rýchlo prešlo, čo svedčí o vysokej kvalite ponúkaných jedál. Porota veru nemala
ľahké rozhodovanie a nakoniec rozhodla takto: 1. miesto - BOYSO
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TEM v zložení Ján Ďurán, Patrik Ďurán, Zoltán Kovács, Karol Baláž, Ondrej Chochol; 2. miesto - Klub dôchodcov Gemerská Poloma
(Eva Klobušníková, Emília Ferenčíková, Ružena Gazdíková, Zuzana
Koltášová); 3. miesto - Kotlikári (Stanko Chochol, Vilo Madáč, Monika Liptáková). Rozdané boli aj iné ocenenia - Sexi kuchárka: Lucia
Osvaldová; Pekná som, múdra som aj variť viem: Eva Klobušníková;
Pekný som, múdry som aj variť viem: Stanko Chochol. Organizátori
sa i toho roku postarali o dobrú náladu. Boli pripravené súťaže pre
dospelých a tí najmladší sa mohli vyšantiť pri rôznych činnostiach pre
deti, iní pri Boccii, či zumbe. Veľkej obľube sa tešila penová šou, ktorú
pripravili hasiči z obce. Organizátori nezabudli ani na bohatú tombolu,
lahodné osvieženie a večernú diskotéku. Ktorých sme práve nalákali
pozývame na POLOMSKÝ KOTLÍK v budúcom roku a tí ktorí ste
boli účastní, vrátili ste sa spolu s nami v spomienkach späť – veď každý si niečo odniesol - výhru, či ocenenie, spomienku, nové zážitky,
alebo aj nové kamarátstvo. Je fajn, že i takého podujatia sa v našej obci
organizujú – ďakujeme.
- r-

DHZ GEMERSKÁ POLOMA

Gemerský pohár

Takticko - previerkové cvičenia

27. ročník hasičskej súťaže o „Gemerský Pohár“ sa tento rok (15.9.2018)
konal v našej obci! Už tradičným záverom hasičskej sezóny pre okresy
Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota je hasičská súťaž o “Gemerský
pohár”, kde sa každoročne stretávajú tí najlepší z troch okresov v “boji”
o túto cennú trofej. V tomto roku bola organizátorom súťaže za okres
Rožňava naša DHZ Gemerská Poloma. Každoročne každý z okresov
zastupujú 4 družstvá mužov a po jednom družstve v kategóriách žien,
dorastencov a dorasteniek. Tento rok sa nám podarilo našu obec a
zároveň aj okres reprezentovať vo všetkých uvedených kategóriách,
a tak veľmi úspešne zavŕšiť našu tohtoročnú sezónu a vybojovať
dôležité body pre získanie “Gemerského pohára”. V kategórii mužov
sme vo veľmi silnej konkurencii obsadili 4. miesto, ženy sa vo svojej
kategórii umiestnili na striebornej pozícii, rovnako aj dorastenci. A
náš najnovší tím dorasteniek na svojej prvej súťaži obsadil krásne
prvé miesto. Za okres s nami o Gemerský pohár bojovali mužské
družstvá zo Stratenej, Silice a Nižnej Slanej. Po zrátaní všetkých bodov
za umiestnenia, nám to síce tesne, ale predsa stačilo na druhé miesto a
“Gemerský pohár” tak opäť ostáva v okrese Rimavská Sobota.

príspevky pripravili členovia DHZ

Dňa 7. 7. 2018 sa naša zásahová jednotka v počte štyroch členov (Ján
Liba, Martin Dovala, Juraj Dovala a Štefan Ďurán) zúčastnila taktickoprevierkového cvičenia v obci Silica. Cvičenie organizovala Územná
organizácia DPO SR v Rožňave a vrátane nášho hasičského zboru sa
cvičenia zúčastnilo 12 Dobrovoľných hasičských zborov. Toto cvičenie
bolo zamerané na spoluprácu medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi
pri zabezpečovaní vodného dopravného vedenia z vodného zdroja
na miesto požiaru. 12. 7. 2018 sa konalo ďalšie takticko-previerkové
cvičenie organizované krajským Hasičských a Záchranným zborom
v KE a uskutočnilo sa v lokalite Podsúlová. Tohto taktického cvičenia
sme sa zúčastnili ako “domáca” DHZ pri zaisťovaní vodného zdroja.
Obe tieto taktické cvičenia dopadli úspešne, čím sa potvrdila aj naša
schopnosť výjazdu v prípade požiaru a tiež spolupráca nielen s inými
dobrovoľnými hasičskými zbormi, ale aj s profesionálmi.
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pomôcky:
UBA
MOT

domienka
amulet
kananejský
boh smrti

staroindická
bohyňa zla

cyprusovitý
strom
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sumerský
boh nebies

hladkal

klamná
predstava

zinok zn.

október 2018
venezuelská
český súhlas
rieka

existujú

užšia doska

kazachstan
(kód)
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továreň

stavba
cez rieku

silný povraz

podzemný
cicavec

neodborník
stučnel

kália (bot.)
skratka
cicavec s
chobotom
otec (fam.)

opojila
alkoholom
chróm zn.

čmud

podraďovacia
spojka

časť ruky
ihličnatý
strom

mužské meno
(5.12.)

2.

titán (zn.)
vystavuj
účinku pary

regulačné
miesto (skr.)
meno Ladislava

selén (zn.)
pán, po
anglicky

riečny
kôrovec
nástroj kosca
súper, rival
pracovná
doba

takto
hnací stroj

druh syra
bodavý hmyz

stredová
čiara

starorímsky
boh vojny
poľská rieka

kráľ, po
francúzsky

obchodná
akadémia (skr.)
citosl.cmuknutia

4.

darovala
molybdén
(zn.)

hliník (zn.)
dobre

sila

mrak

sever. parohatý
párnokopytník
EČV Svidník

pozdrav
mladých

zušľachtené
železo

dovnútra

3.

1.

rímskych 499

pomôcky:
KALI
MEMO

vrenie
inam, inde
bárium (zn.)

argón (zn.)
vzadu
citoslovce
odporu

zirkón (zn.)

spevnenie
kovom

plazy

hovorový
súhlas
kazašská
rieka
pohrebná
hostina

Krížovka za odmenu § výherná cena: 20,00 EUR § obálku je potrebné označiť slovom: 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: 21. 11. 2018 (vrátane) § potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené
v najbližšom čísle novín.
Šachová úloha: biely dáva mat 2. ťahom § výherná cena: 20,00 EUR §
obálku je potrebné označiť slovom: ŠACH
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: 21. 11. 2018 (vrátane)
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené
v najbližšom čísle novín.

POŠTA GEMERSKÁ POLOMA

oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť (od 01. 10. 2018)
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 08:00 – 11:00 } 12:30 – 16:00
Streda: 08:00 – 11:00 } 13:00 – 17:00
Sobota, nedeľa: zatvorené

Pozvánka na Ples

Dobrovoľný hasičský zbor a obec Gemerská Poloma
Vás pozývajú na II. ročník HASIČSKÉHO PLESU
24. 11. 2018 o 19:00 HOD.
vstupné: 9, 00 EUR/osoba, do tanca hrá skupina SAKO
V cene: fľaša vína, nealko, slané pochutiny, káva a zákusok.
Pripravená je: bohatá tombola, súťaže a fotostena
Tešíme sa na Vás!
Predaj lístkov: Jana Ferenčíková, 0915 648 384
Marianna Leštachová, 0915 636 833
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