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P R E OBČANOV OBCE
NA N Á V R H N Á Z V U
NOVEJ ULICE
NA KONOPISKÁCH

október 2019
Poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce vybrali 4 NÁZVY
ULÍC, ktoré zverejňujeme. Vyhlasujeme hlasovanie občanov obce za
pomenovanie novej ulice, ktorá sa nachádza v časti NA KONOPISKÁCH.
Hlasovať môžete do 15. 11. 2019 (t. j. piatok - vrátane)
Navrhované názvy ulíc: 1. Ulica na Konopiskách
2. Gemerská ulica
3. Polomská ulica
4. Slnečná ulica
Svoje hlasy je možné zasielať: osobne, písomne, telefonicky, e-mailom
osobne: j Obecný úrad Gemerská Poloma
starostka obce, Mgr. Lillian Bronďošová
k Obecná knižnica v Gemerskej Polome
knihovník, Dana Červenáková
písomne: j Obecný úrad Gemerská Poloma
Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
k Obecná knižnica v Gemerskej Polome
9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma
telef.:
j obecný úrad - 058/7950 112; 0948 365 021
k obecná knižnica - 0911 535 280
e-mail: j obecný úrad - obec@gemerskapoloma.sk
k obecná knižnica - kniznica@gemerskapoloma.sk

10. mája 2019 - 1. časť a 13. mája 2019 - 2. časť
3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
- pokračovanie z čísla 2/2019/júl
(uznesenia majú vyňaté hlavičky
a hlasovanie z dôvodu nedostatku
miesta)
1. časť zasadnutia
počet prítomných poslancov na
zasadnutí: 8 poslancov z celkového počtu 9 poslancov (zastupiteľstvo bolo uznášania schopné)
prítomní: PhDr. Ivana Antalová,
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš; neprítomný: Ing. Jaroslav
Vešelínyi (ospravedlnený)
U z n e s e n i e č. 123/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., v súlade
so Zákonom o majetku obcí č.
138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gemerská Poloma

s c h v a ľ u j e a) prebytočnosť
nehnuteľného majetku obce Gemerská Poloma evidovaného na
LV 1045, a to: p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:  393/1 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 503
m2 zapísaná na liste vlastníctva č.
1045 v podiele 1/1; 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na
liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, s t a v b y:  rodinný dom na
Ulici 9. mája, súpisné číslo 513
v Gemerskej Polome, postaveného na p. č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2
zapísaného na liste vlastníctva
č. 1045 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma na Ulici Námestie SNP;
 garáž na Ulici 9. mája, súpisné
číslo 762 v Gemerskej Polome,
postavenej na p. č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
503 m2 zapísanej na liste vlast-

níctva č. 1045 v podiele 1/1, k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie
SNP a jeho odpredaj formou
obchodnej verejnej súťaže za
minimálnu cenu odpredaja 45
000,00 EUR (slovom: štyridsaťpäť tisíc eur), b) v y h l á š k u
obchodnej verejne súťaže na
odpredaj nehnuteľného majetku p o z e m k u: v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, parcely registra „C“ číslo:  393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná
na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1; 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1, s t
a v b y:  rodinný dom na Ulici 9.
mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p. č.
393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného
na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma,

obec Gemerská Poloma na Ulici
Námestie SNP; garáž na Ulici 9.
mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č.
393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na
liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
U z n e s e n i e č. 124/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. p r e r o k o v a l o Výzvu číslo
V. P HaZZ 2019 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky s minimálnou 5 % spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
II. s c h v a ľ u j e účasť obce
pokračovanie na str. 6
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Spoločenská kronika k 30. 09. 2019

Životné jubileá
ZO SZPB oslávili

Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i

Bartolomej Spišiak | 92 rokov
Ondrej Strelka | 81 rokov
Viera Zatrochová | 80 rokov
Alžbeta Jasenková | 79 rokov
Zuzana Šomšáková | 78 rokov
Zuzana Kalinová | 75 rokov
Valéria Mikolajová | 70 rokov
Vladimír Lukáč | 60 rokov

85 rokov
Štefan Hatvaník
Mária Hráneková
Charlotte Ďuričeková
Adam Gunár
Matej Hrivnák
Lara Kalinová

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo
Miroslav Antal
Andrea Kunštárová
Hans-Jürgen Sommer
Adriana Čipková
Peter Krak
Mgr. Lenka Rákoczová
Radoslav Žolko
Veronika Rigová
Viktor Mihalík
Ing. Jana Tokárová
Srdečne blahoželáme!

80 rokov
Regina Puškášová
Štefan Romok Kušnier
Víťazoslav Würschner
75 rokov
Oľga Ďuričeková
Mária Gargušová
Mgr. Zuzana Hanuštiaková
Štefan Chochol
Emília Miškovičová
Juraj Sústrik
70 rokov
Ondrej Čipka
Ondrej Ďuriček
Viera Ferencová
Ondrej Ferenčík
Pavol Galajda
Emília Chocholová
Mária Krajcová
Ing. Ján Lišuch
Zuzana Zatrochová

Plody zeme
chutia slnkom
a voňajú
i sladkým medom deti nebeských
letných dní,
čo do dňa a hodiny
svoj čas majú.
I trpké sú medzi nimi,
zadrhávajú sa v ústach,
chceš im prísť na chuť,
no ony presiaknuté
horkosťou končia
svoj život nezrelý
v nepovšimnutom
odchádzaní.
I človek tak
– najmilovanejším
plodom je,
prichádza na svet z lásky
pre lásku samú...
Verím, že chce voňať láskou.
HZ

Srdečne blahoželáme!

Dozrievanie leta – obraz človeka
Keď dozrieva leto, tešíme
sa z jeho maľovaných sladkých
plodov, a akosi nám v tej chvíli
uniká skutočnosť, že leto aj zostarlo a pomaly s pozemskými
zákonitosťami odchádza, i keď
dýcha na nás krásnymi slnečnými
hodinami.
Bystrej ľudskej mysli už dávno neušlo prirovnávať tieto očarujúce premeny Zeme ľudskému
životu. Jeden z tých ľudských
životov mi bol blízky. Poznala
som jeho premeny v plynúcom
čase: jeho jar, leto, jeseň... Bol to
život dynamický – smutný i radostný, naplnený každodennou
prácou, ktorá načierala až zo dna
ľudských síl a možností. Ale vždy
naplnený láskou.
Taký bol život MÁRIE PUŠKÁŠOVEJ rodenej DOVALOVEJ, ktorá celkom nebadane,
ako odchádza leto, odišla bez
návratu...
Život každého človeka je neopakovateľný, výnimočný a pozoruhodný, a taký bol aj jej život.
Nezlomili ju údery osudu (skoro
osirela), naopak, keďže bolo treba

október 2019

nahradiť mamine ruky, na hranici detstva a dospievania, z lásky
k otcovi a mladšiemu bratovi,
naučila sa mnohým náročným
prácam, ktoré vykonávala až do
pozdnej jesene svojho života
s neuveriteľnou zručnosťou.
Boli jej blízke hodnoty spojené s ľudovou tradíciou, poznala
veľa piesní, rôzne zvyky a spôsoby života z minulosti, vedela tkať,
vyšívať, piekla tradičné polomské koláče, šila polomské kroje...
S obdivom som sledovala ako
ľahko a vtipne, hoci iba malým
gestom, vedela sprístupňovať ľudové zvyky a zaujať obecenstvo
pri vystupovaní folklórneho súboru Dolina.
Pre mňa bola a zostane neopakovateľná. Bola veľmi dobrou
a vnímavou pozorovateľkou života a mala veľkú mieru prirodzeného talentu, lebo pri nej mal
človek pocit, že ona príslušnú
rolu nehrá, ona ju práve prežíva.
Jej prednes bol vždy prirodzený,
dalo sa mu veriť. I keď sa hovorí,
že každý človek je nenahraditeľný, nie vždy je to tak. Niektoré

ľudské hodnoty sa už nikdy neopakujú.
Pri stretnutí s ňou ma vždy vítala s úsmevom, svojím optimizmom dokázala odľahčiť zložitú
situáciu a i takým spôsobom rozdávala ľudom nádej.
Raz sa niekto pýtal známeho
umelca, či je ťažké byť dobrým
umelcom. Jeho odpoveď bola:
,,Najťažšie je byť dobrým človekom,,. Túto dávno prečítanú
múdrosť som vsunula do rozprávania o Maríne, ako sme ju v rodine oslovovali, preto, lebo ona
bola dobrým človekom: pracovitá, plná elánu, optimizmu a vtipu,
vždy pripravená pomáhať tým,
ktorí jej pomoc potrebovali. Dobre poznala ľudové tradície, mala
k nim veľmi pozitívny vzťah
a pričinila sa o ich obohacovanie
a rozvoj.
Jej večný sen nech je o šumení vysokej hory, v blízkosti ktorej prežila celý svoj život, nech
je plný zurčiacich prameňov, ku
ktorým občas zašla. Nabrať si tej
najčírejšej vody, keď jej už možno bolo priťažko...

Srdečne blahoželáme!

Zomreli
Mária Koltášová
Zdenka Lišuchová
Mária Puškášová
Helena Liptáková
Ondrej Žúdel
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Spomienka
Keď ma srdce bolí,
keď ma tieseň morí,
zájdem si ja pod večierkom
do zelenej hory.
Hora šťastím šumí,
vôňou jara dýše
a na vetve, kukulienka,
hybkej sa kolíše.
Kukulienka kuká,
hlas jej tíško rynie
do srdca, boľavého,
smútok sa nám vinie.
Dňa 28. 08. 2019
uplynulo 10 rokov
ako nás navždy opustil


Štefan Dovica.
S láskou spomínajú syn Štefan
a syn Milan s rodinou.
Ona odišla, navždy a zanechala nám svoj odkaz, je o ľudskej
pracovitosti, vytrvalosti, odvahe,
o statočnosti, ale predovšetkým
o láske k rodine, k manželovi, deťom, vnúčatám a k životu v jeho
mnohorakých podobách.
My spomíname a ďakujeme.

Polomské noviny
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Oslavy 75. výročia SNP
Obec Gemerská Poloma a ZO
SZPB zorganizovali 30. augusta
2019 spomienkové oslavy pri 75.
výročí SNP. Pietny akt kladenia
vencov sa vykonal pri Pomníku
padlých na Námestí SNP, na Kurtákovej a na Flôse. Na oslavy sa
zišlo mnoho občanov našej obce
a privítali sme aj hostí. Odznela
slávnostná reč od pani starostky
Mgr. Lilian Bronďošovej, príhovor predniesol z Oblastného výboru z Rožňavy pán Ing. Milan
Malček, pripojil sa aj predseda
ZO SZPB pán Juraj Sústrik a
článok o „Boji o Súlovú“ si pripravila pani Oľga Štrbová. Medzi

nás Polomcov zavítali aj hostia
z Betliara, ktorí navštívili všetky pamätné miesta. Po oficiálnej
časti členovia ZO SZPB pokračovali účasťou na členskej schôdzi
na ihrisku s občerstvením. Záver
slávnosti zavŕšili VATROU SNP.
Oslavy splnili svoje poslanie,
keď sa spomínalo na dávne časy
spred 75. rokmi a uctila sa pamiatka padlých hrdinov. Už 75
rokov žijeme v mieri a útrapy
vojny poznáme z rozprávania, či
dokumentoch, filmoch. Vážme si
slobodu, mier všetci, aby hrôzy
vojny nikto z nás už nezažil.
výbor ZO SZPB

Boj o Súľovú
(úryvok)

Svitol 20. október 1944. Začal sa ako iné októbrové dni v sedle Súľová.
Utešená Hnilecká dolina ukázala sa v záplave slnka v plnej svojej kráse. Niečo pred piatou hodinou po vyhlásení poplachu obrancovia Súľovej zaujali svoje bojové pozície, bedlivo sledovali každý pohyb, zvuk
a netrpezlivo čakali, čo bude ... Nemo, nepohnute stískali svoju zbraň
s prstom na kohútiku. Presne o šiestej zjavil sa na ceste zo Spišskej
Novej Vsi nepriateľ a podľa očakávania začal postup na naše pozície.
Šiel v zástupoch. Prešiel cez zátaras proti automobilovým vozidlám.
Zatajil sa nám dych. Po našich pozíciách sa šeptom nieslo: „Nepriateľ!
Nechajme ho prísť čím bližšie, aby bol zraniteľnejší.“ Stalo sa. Spustili
sme. Nádhernou Hnileckou dolinou ozvala sa pekelná streľba a rozpútal sa ľúty boj. Nepriateľ, ohromený nečakanou paľbou, zoskočil
z cesty a rozliezol sa po svahoch pod našimi pozíciami. Na čas sa nám
stratil z dohľadu. Zočil ho však guľometčík ležiaci po mojej pravej
strane. Zaútočil dávkami a srdito zakaždým skríkol: „Na, tu máš, sukin
syn! Neprejdeš!“ A znovu dávka z guľometu a jedovatý bojový pokrik!
O siedmej hodine prišla na pomoc nepriateľovi hmla. Znížila sa viditeľnosť. Od zátarasu bolo počuť hukot áut a bojové pokriky. Priskočil
ku mne veliteľ tretieho družstva a navrhol: „Pošlime tam na prieskum
hliadku!“ Nestačil som to ani domyslieť a už sa hlásili traja dobrovoľníci. Zistili, že autá priviezli pre nepriateľa posilu. Prudkosť boja sa
stupňovala. Pod rúškom hmly sa nepriateľ priblížil k našim pozíciám
s veľkou presilou. O desiatej volám Gemerskú Polomu, kde sme mali
veliteľstvo: „Pošlite posilu a strelivo, situácia je veľmi vážna!“ Odpoveď: „Posilu nečakajte, strelivo posielam.“ Použili sme ručné granáty
a postup nepriateľa na príkrom svahu pred nami sme načas zastavili.
O jedenástej znovu volám Gemerskú Polomu. Nehlásila sa. Situácia
sa príkro zhoršovala. Vydal som rozkaz zničiť telefón a vyslal som
s prosbou o pomoc spojku na motocykli. Boj zúril plnou prudkosťou.
Nepriateľ zaútočil na naše pravé krídlo. V tuhom boji ho vytlačil spoza
cesty a zaútočil prudko frontálne a zboku. Nedostatok streliva, ohrozený pravý bok a presila nepriateľa prinútili nás napoludnie vyprázdniť
bojové pozície na Súľovej. Posledné opustilo bojisko družstvo desiatnika Ondreja Sústrika. Guľometčík Jozef Matajzík si ponechal jeden
plný zásobník na sebaobranu pri ústupe lesmi smerom na Gemerskú
Polomu. O jednej popoludní vyšľahol nad Súľovom čierny dym. Súľová, najvýchodnejšia bašta povstaleckého územia, dostala sa dočasne
do rúk nepriateľa. Súľová padla, ale bojovný duchu obrancov Súľovej
zostal neporazený a žil ďalej. Ukázali to ešte mnohé bojové činy, na
ktorých sa obrancovia Súľovej po ústupe zúčastnili. Vyše päťdesiat dní
a nocí odolávala Súľová v nerovnom boji proti nepriateľovi. Zapísala
sa zlatými písmenami do histórie hrdinských bojov Slovenského národného povstania.
M. Kosorin, riaditeľ ZDŠ, Jelenec

100 rokov
SLOBODY
pokračovanie z čísla: 2/2019
Maďarskí vojaci potom ustúpili
na Rožňavu, kde zorganizovali
verejné zhromaždenie na námestí. Vystúpil tu na tribúnu i katolícky kňaz a prehovoril k davu
ľudí: „Klamali sme Vás z kanclí,
klamali sme Vás z kostolov...“
a odišiel s maďarskou červenou
armádou až do Miškovca. Vojnové udalosti sa na našom okolí ešte
neskončili. Československí legionári, keď sa vrátili do Polomy,
zistili čo sa stalo a začali konať.
Podľa pisateľa tejto knihy, ktorú
som spomínal prešli „Iváďovom“
nad Nadabulou a z boku vnikli
do osady. Tu v dome hlavného
banského inžiniera prekvapili
hostiacich veliteľov ich brigády,
všetkých zajali a na cintoríne
v Nadabulej ich zastrelili, kde
sú pochovaní. To mi potvrdil aj
jeden spolubývajúci z Nadabulej, že o tom vie, že sa o tom tu
hovorí. V Maďarsku sa spojili
komunisti so sociálnou demokraciou a prevzali vládu, boli vo
väčšine a prevalcovali komunistov. Na scéne sa zjavil vitéz Mikuláš Hozthy-regent (zástupca
uhorského kráľa) a ten vyhlásil
„biely teror“ a komunistov začal
nemilosrdne prenasledovať. Ako
s nimi nakladali sme sa mohli
dočítať v knihe Anna proletárska,
ktorá bola u nás povinné čítanie
pre študentov. Vodcovia maďarskej bolševickej revolúcie museli
emigrovať do Ruska. Tu sa ich
ujali bolševici a Stalin sa im odmenil po stalinsky, zato že zlyhali
v jeho plánoch.
Vývoj na Slovensku

pomaly, ale iste sa dal do pohybu aj v našej obci. Prezidentom
sa stal T. G. Masaryk a pamätám
sa na básničku, ktorú sme sa ako
žiaci v škole učili: „Tatíčku starý
náš, šediví hlavu máš. Dokiaľ
si ty medzi nami, dotiaľ bude
dobre s nami.“ Hneď po vzniku
ČSR bola vyhlásená likvidácia
veľkostatkov a pôdu dostali za
úplatu drobní majitelia. U nás to
bola „Panská záhrada“. Dookola bola obohnaná živým plotom,
ktorý tvorili drienky. Tie majitelia pozemkov vyrúbali a dnes
ich mnohí záhradkári hľadajú
a sadia doma. Za stolom na pozemku sedel advokát a predával
jednotlivé parcely občanom. Tie
sa potom zaevidovali na katastri.
Aj sa hovorilo o prezidentoch, že
Masaryk dal Čechom a Slovákom lány, Beneš ten mal jenom
plány na obranu republiky proti
Hitlerovi. Keď zasiahla Európu
veľká hospodárska kríza po vzniku ČSR, mnohí Slováci odišli za
prácou do Ameriky. Medzi nimi
aj môj starý otec. Žiaľ zahynul
v bani a životnú poistku, ktorú
mal uzavretú zneužil a peniaze za
ňu dostal neznámy človek a nie
môj otec. Ten to zisťoval až keď
bol dospelý cez konzulát a bolo
to tak, že poistka bola vyplatená tomu komu nepatrila. Hitler
zneužil veľkú hospodársku krízu
na zhojenie, a tak zažehnal v Nemecku nezamestnanosť. Vtedy
bolo v Nemecku okolo 6 miliónov nezamestnaných. Mraky nad
Európou sa sťahovali a vzduch
hustol. Nielen v Nemecku, ale
i Taliansku a Španielsku zvíťazil fašizmus. 1. septembra 1939
Nemecko napadlo Poľsko, a to
bol začiatok 2. svetovej vojny. Tá
skončila 8. mája 1945 podpísaním nemeckej kapitulácie. Hlavní vojnoví zločinci boli odsúdení
a popravení.
pokračovanie v budúcom čísle

Polomské noviny

4

október 2019

Informácie zo samosprávy obce pre občanov

Supercela v našej obci

Dňa 07. 08. 2019 v čase od 17:00 hod. zasiahol územie obce prívalový
dážď extrémnej intenzity s následným vybrežením vôd potoka Súľovský spolu so svahovými a vnútornými vodami. Došlo k zaplaveniu
veľkej časti obce z prívalovej dažďovej vody a bolo ohrozené zdravie
a majetok občanov.
Dažďová voda zaplavila rodinné domy, budovy, studne, pivnice a suterény rodinných domov, žumpy a záhrady občanov, štátna cesta a miestne
komunikácia boli neprejazdné. Obecné rigoly neboli schopné odviesť
dažďovú vodu. Vyvrátené a polámané stromy, zničená úroda v záhradách,
zosunuté svahy, nánosmi zapchaté rigoly, zničené miestne komunikácie. Veľmi veľké škody pre domácnosti, pre firmy a aj pre samotnú obec.
Hneď v ten večer od 18.00 hod. sme začali so záchrannými prácami,
odstraňovaním nánosov z komunikácií a rigolov bagrom, s vyčerpávaním vody z rodinných domov v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi
DHZ Gemerská Poloma a HAZZ Rožňava. Následné opravy na miestnych komunikáciách, rigoloch, zosunutých svahoch, chodníkoch a na
verejných priestranstvách v celom intraviláne v obci pokračujú dodnes

a budú pokračovať určite ešte zopár mesiacov.
Prehľad vykonaných opatrení podľa povodňového plánu:
a) Obec Gemerská Poloma - vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity o 18:00 hod. 07.08.2019 starostkou obce pre k. ú. obce.
b) Obec Gemerská Poloma – odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity
o 07:00 hod. 08.08. 2019 starostkou obce pre k. ú. obce.
c) Obec Gemerská Poloma – vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity
o 07:00 hod. 08.08. 2019 starostkou obce pre k. ú. obce.
d) Obec Gemerská Poloma – odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity
o 15:00 hod. 09.09.2019 starostkou obce pre k. ú. obce.
Čo je to SUPERCELA? Podľa wikipédie supercela je jednobunková konvektívna búrka, ktorá obsahuje jeden dlhotrvajúci, rotujúci výstupný prúd a dva zostupné prúdy. Tieto búrky bývajú sprevádzané
divokým počasím – obrovskými krúpami, tornádami, veľmi silnými
nárazmi vetra na malom území, prípadne prívalovými zrážkami či extrémnou búrkovou aktivitou. Supercely sú v Európe pomerne vzácne,
nie však neobvyklé. My sme mali tú smolu, že zasiahla aj územie našej
obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

PRIPRAVOVANÁ ZMENA PRE OBČANOV

Obec Gemerská Poloma pripravuje zmenu názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev, aby boli v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, kde je v § 1 ods. 1 uvedené, že súčasťou názvu ulice
je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva. Názvy ulíc
a iných verejných priestranstiev obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením.
V zmysle uvedenej vyhlášky bude obec zároveň aj každej budove v obci určovať
na účely orientácie na ulici orientačné číslo. O uvedených zmenách Vás budeme
informovať začiatkom roka 2020, nakoľko odo dňa vyhlásenia volieb do NR SR
nemožno až do ich vykonania určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov. Nakoľko sa občanom zmenou názvu ulíc a určením orientačných čísel bude meniť trvalý pobyt, budú povinní si
zabezpečiť zmenu príslušných dokladov tak, aby zodpovedali skutočnosti.

DAŇOVÉ POVINNOSTI

Obec Gemerská Poloma ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona
č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vyzýva v zmysle § 80
ods. 1) daňového poriadku daňových dlžníkov, aby zaplatili daňové nedoplatky
na miestnych daniach a poplatkoch. Ak daňové nedoplatky nebudú zaplatené,
pristúpi správca dane k vymáhaniu daňových nedoplatkov v exekučnom konaní.
Obec Gemerská Poloma podľa § 52 daňového poriadku zverejnila na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu
k 31. 12. 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

pozor zmena

nový správca cintorínov a domov smútku
Novým správcom cintorínov a domov smútku v našej
obci je Peter Olexa, 0908 800 903. Správca určí miesto
hrobu, otvorí a uzavrie dom smútku na čas uloženia zosnulého. Dohodne s vami, alebo mu oznámite dátum
a čas pohrebu.
Výber služieb a poplatkov zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území obce Gemerská Poloma, a ktoré je dostupné na obecnom úrade a na webovej stránke obce. Cenník je
platný od: 15. 07. 2016.
} služby v dome smútku: prepožičanie obradnej siene ê
20,00 EUR; použitie chladiaceho zariadenia za každý
začatý deň ê 6,00 EUR; smútočné posedenie – vystavenie zomrelého v osobitnej miestnosti za 1x ê 4,00 EUR;
účasť organizátora pohrebu ê 13,00 EUR; reprodukovaná
hudba ê 3,00 EUR; prednes básne a smútočný príhovor alebo prejav v Dome smútku (na pohrebisku) ê 13,00
EUR.
} cintorínske služby: prenájom hrobového miesta (jednohrob) ê 2,00 EUR/1 rok; prenájom hrobového miesta
(dvojhrob) ê 4,00 EUR/1 rok; prenájom detského hrobového miesta/urnového miesta ê 1,00 EUR/1 rok; obnova užívacieho práva na ďalších 10 rokov (jednohrob) ê
20,00 EUR; obnova užívacieho práva na ďalších 10 rokov (dvojhrob) ê 40,00 EUR; obnova užívacieho práva
na ďalších 10 rokov (detský/urnový hrob) ê 10,00 EUR.
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obce Gemerská Poloma na rok 2019 po

Daňové príjmy
Daň z príjmov fyzickej osoby				
690 000
Daň z nehnuteľností				
72 800
Dane za špecifické služby				
27 496
Dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností 1 322
Daňové príjmy spolu				
791 618
Nedaňové príjmy
Príjmy z vlastníctva				
Administratívne poplatky				
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
Poplatky a platby za znečisťovanie			
Úroky z vkladov					
Ostatné príjmy					
Nedaňové príjmy spolu				

27
4
47
1

000
000
050
064
20
6 800
85 934

Tuzemské bežné granty sponzorstvo			
Transféry v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu
Bežné granty a transfery zo ŠR/EF spolu		
Bežné príjmy obce spolu				

3 000
126 832
126 832
1 007 384

Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
Príjmy z dobropisov a vratiek				
Transféry v rámci verejnej správy – školstvo		
Bežné príjmy školstvo spolu				
Bežné príjmy obce spolu so školstvom 			

60 350
3 381
486 070
549 801
1557185

Kapitálové príjmy
Príjem z predaja kapitálových aktív			
Príjem z predaja pozemkov				
Transféry v rámci verejnej správy			
Kapitálové príjmy spolu				
Finančné operácie
Z ostatných finančných operácií			
Finančné operácie spolu				
Príjmy spolu				

124 114
124 114
1 706 366

Bežné výdavky					
Výdavky verejnej správy				
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Finančná rozpočtová oblasť			
Tovary a služby					
Voľby						
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Transakcie verejného dlhu				
Splácanie úrokov					
Civilná ochrana					
Poistné a príspevky do poisťovní			
Tovary a služby					
Ochrana pred požiarmi				
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Cestná doprava vrátane aktiv. činnosti		
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Ubytovanie					
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní			

1 501 694
316 701
150 427
59 610
99 264
5 900
1 980
1 980
2 753
107
2 646
4 500
4 500
300
42
258
8 031
7 431
600
27 000
9 850
4 050
13 100
5 880
760
240

2
2
20
25

000
300
767
067

5

2. úprave OcZ

Tovary a služby					
Nakladanie s odpadmi				
Tovary a služby					
Nakladanie s odpadovými vodami			
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Rozvoj bývania					
Tovary a služby					
Rozvoj obce					
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Verejné osvetlenie					
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Rekreačné a športové služby			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Kultúrne služby					
Tovary a služby					
Miestny rozhlas					
Tovary a služby					
Náboženské a iné spoločenské služby			
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Predškolská výchova				
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Základná škola					
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Vzdelanie nedefinované – CVČ			
Tovary a služby					
Vzdelanie nedefinované – ŠKD			
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Vedľajšie služby v školstve – ŠJ			
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Staroba - Sociálne služby – dôchodcovia		
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní			
Tovary a služby					
Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdzi			
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Kapitálové výdavky				
Finančné operácie					
Splácanie istín					
Rozpočet výdavkov celkom				

4 880
29 500
29 500
76 070
25 400
9 590
41 000
80
2 470
2 470
78 070
31 800
11 430
34 460
80
14 930
730
14 200
15 400
5 200
10 200
21 577
21 577
300
300
11 650
1 500
9 950
200
148 101
95 800
36 250
15 831
220
494 784
304 499
108 469
79 120
2 696
550
550
34 347
23 824
9 043
1 280
200
120 010
47 680
17 980
53 850
500
26 790
16 000
5 690
5 100
60 000
23 000
37 000
153 807
50 865
50 865
1 706 366
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Čistota a poriadok na verejných priestranstvách v obci je nielen vizitkou obce a občanov, ktorí v nej žijú, ale je aj prvým kontaktom pre
všetkých, ktorí našu obec navštívia, alebo ňou len prechádzajú.

POSLANCI PÍŠU
Nás, poslancov obecného zastupiteľstva, chytila myšlienka skrášlenia
a vyčistenia našej obce za srdcia. Rozhodli sme sa konať. V piatok 2.
8. 2019 sme sa v popoludňajších hodinách, plný eufórie a odhodlania
vybrali upratať – vyčistiť – skultúrniť priestor v Malej Polômke, od
hlavnej cesty po kino. Čistenie zarasteného potôčika, orezávanie stromov a kríkov, vypratávanie buriny a konárov, vykopávanie betónov
neexistujúcich lavičiek...to všetko nám dalo poriadne zabrať. Postupne
z nás opadával optimizmus, že sa v rámci jednej brigády prečistíme
až k budove kina. Po takmer trojhodinovej „makačke“ nás odohnal
dážď, ale neodohnal z našich myslí myšlienku dotiahnuť náš zámer
až do konca. Prešiel mesiac, kým sme opäť skoordinovali svoje mimopracovné termíny a 5. 9. 2019 sme pokračovali v úsilí, aby táto
časť obce bola zveľadená. Keďže sme už vedeli, aká práca nás čaká,
obrátili sme sa o pomoc na niektoré obecné organizácie. Veľká vďaka
patrí členom a členkám Klubu dôchodcov, ktorí neváhali a dá sa povedať, že z jedného dňa na druhý, spolčili svoje sily a pridali sa k nám.
Vďaka nim bolo zbavené hrdze zábradlie pri potôčiku, všetky mostíky
aj most a teraz sa pýšia novým náterom. Vyčistili sme potôčik od trávy,
buriny a smetí, orezali a ostrihali sme všetky stromy a kríky v okolí
potôčika a verte, že toho nebolo málo. Výsledkom nášho snaženia je
neporovnateľne krajší pohľad na túto časť našej obce. Aj napriek tomu,

že pôvodná myšlienka tejto našej aktivity bola optimistická, stretli sme
sa aj s negatívnymi názormi niektorých našich spoluobčanov. No ak si
myslia, že znechutili výsledok našej práce, tak akurát sami sebe.
My, poslanci, sme chceli poukázať, ako málo stačí, aby sme žili
v krajšom a hlavne čistejšom prostredí. Ako málo potrebujeme
k tomu, aby sme spolupracovali s ostatnými organizáciami. Veď, ako
sa vraví, dnes pomôžete vy nám, zajtra my vám. Ešte raz patrí veľké
poďakovanie všetkým, ktorí ukrojili časť svojho voľného času a venovali ho našej krásnej Polome.

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

pokračovanie zo str. 1
a finančné krytie – spolufinancovanie - na projekte obce Gemerská Poloma, a to:
Výzvu číslo V. P HaZZ 2019 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s minimálnou
5 % spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
III. ž i a d a starostu obce podať
žiadosť projektu vyššie uvedeného a uzavrieť predmetnú zmluvu
k príslušnému úspešnému projektu.
U z n e s e n i e č. 125/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 6 ods. 6 Rokovacieho
poriadku obecného zastupiteľstva
obce Gemerská Poloma
p r e r u š u j e a) rokovanie tre-

tieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma
dňa 10. 05. 2019, z dôvodu požiadavky poslankyne Mgr. Jany Červenákovej, b) rokovanie bude pokračovať dňa: 13. mája 2019, so
začiatkom o 17,00 hodine v zasadačke obecného úradu v Gemerskej Polome (Námestie SNP, 211,
04922 Gemerská Poloma).
2. časť zasadnutia
počet prítomných poslancov na
zasadnutí: 9 poslancov z celkového počtu 9 poslancov (zastupiteľstvo bolo uznášania schopné)
prítomní: PhDr. Ivana Antalová,
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš; Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 126/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e informáciu Libuši Červenákovej,
trvale bytom Hviezdoslavova
362, 049 22 Gemerská Poloma,
ktorá sa zdržiava v Nižnej Slanej
(závod) vo veci spolužitia obyvateľov nájomných bytov v Nižnej
Slanej vo vlastníctve obce Gemerská Poloma.
U z n e s e n i e č. 127/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. s c h v a ľ u j e budúci zámer
prenajímania bytov v Nižnej
Slanej (závod) v počte 3 bytov
vo vlastníctve obce Gemerská

Poloma.
II. n e s ú h l a s í s odpredajom
bytov v Nižnej Slanej (závod) v
počte 3 bytov vo vlastníctve obce
Gemerská Poloma.
U z n e s e n i e č. 128/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p., v súlade s § 9 ods. 2
písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p., v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom obce
Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6
písm. c)
I. p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce
Gemerská Poloma, a to:
nehnuteľnosti: bytu č. 15 s celkovou podlahovou plochou 28,36
m2 (bez plochy pivnice) pozostá-
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vajúceho z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým sa rozumie:
chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, nachádzajúceho sa na 1. poschodí
(1. p.) bytového domu súpisné číslo 42 na Ulici Mierovej v Nižnej
Slanej postaveného na pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo
1121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2 na LV 739, k. ú.
Nižná Slaná a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach Bytového domu prináležiaceho k Bytu vo
výške 1/24, evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 739,
katastrálne územie Nižná Slaná, (Byt uvedený pod písm. a) a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
Bytového domu a Pozemku uvedené pod písm. b) a c) pre nájomcu
Jána Rusňáka, nar. ... s trvalým pobytom Gemerská Poloma, Súlovská
136; na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019; za výšku 50,00 EUR mesačne ako prípad hodný
osobitného zreteľa: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu;
v súčasnosti býva v nevyhovujúcich podmienkach u svojich rodičov na
adrese trvalého pobytu spoločne so svojou družkou Norou Tamášovou,
nar. .... trvale bytom v Revúcej, Námestie SNP, s ktorou majú spoločne
5 maloleté deti do 6 rokov s trvalým pobytom matky.
II. s c h v a ľ u j e podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z á m e r prenájmu
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to: nehnuteľnosti: 1- izbového bytu, spoločných častí a zariadení bytového
domu bytu č. 15 s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva – chodba, kuchyňa,
kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v bytovom dome so
súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej postaveného na
pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 439 m2 zapísaného na LV 739, k. ú. Nižná Slaná
Jánovi Rusňákovi: nar. .... ...., trvale bytom Súlovská 136, 049 22
Gemerská Poloma na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzatvorenia
nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019 za výšku mesačného nájomného:
50,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľ Ján Rusňák nar. .... .... sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu.
V súčasnosti býva v nevyhovujúcich podmienkach u svojich rodičov
na adrese trvalého pobytu spoločne so svojou družkou Norou Tamášovou, nar. .... trvale bytom v Revúcej, Námestie SNP, s ktorou majú
spoločne 5 maloleté deti do 6 rokov (maloleté deti Jána Rusňáka ml.
.... a Nory Tamášovej: Ján Rusňák, nar. .... , Nora Rusňáková, nar. ....
, Ariana Rusňáková, nar. ...., Emír Rusňák, nar. .... a Martin Rusňák,
nar. .... ) s trvalým pobytom matky a ich podmienky pre zdravý život
sú nevyhovujúce. Deti nemajú zabezpečené vhodné oblečenie, stravu,
hygienické potreby, sú na veľmi nízkej úrovni. Žijú v nevyhovujúcich
bytových podmienkach. Rodina obýva starší rodinný, ktorého nájomcom je aj Jakub Kučerák, pričom otec Ján Rusňák st. .... s manželkou,
synom Jánom Rusňákom ml. ...., jeho družkou a 5 deťmi obývajú
jednu izbu, ktorá slúži ako spálňa, kuchyňa aj kúpeľňa. Miestnosť je
v nevyhovujúcom stave pre 9 ľudí. Otec maloletých detí (žiadateľ) je
nezamestnaný a matka poberá rodičovský príspevok.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
III. ž i a d a starostku obce zabezpečiť: - postup stanovený zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma s termínom
do: 30. 06. 2019; - zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľností po
dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
U z n e s e n i e č. 129/2019
OcZ obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. b e r i e na v e d o m i e ústne prehlásenie Miroslava Šimšíka,
nar. .... ...., trvale bytom Letná 571, 049 22 Gemerská Poloma, že požiada o opätovné, kontrolné zameranie hraníc pozemku, ako vlastníka
dotknutej nehnuteľnosti - na spoločnej hranici s vlastníkmi susednej
nehnuteľnosti Mgr. Rudolfom Hanuštiakom a Mgr. Zuzanou Hanuštiakovou obaja trvale bytom Letná 543, 049 22 Gemerská Poloma.
II. v y z ý v a Miroslava Šimšíka podať žiadosť na zlegalizovanie
jestvujúcej stavby, ktorá je postavená na parcele registra „C“ parcelné
číslo 328/4 o výmere 88 m2 zastavaná plocha a nádvorie na LV č. 564
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v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma vo vlastníctve Miroslava Šimšíka, nar. ...., Letná 571 Gemerská Poloma 049 22,
III. u p o z o r ň u j e Miroslava Šimšíka na nezákonné užívanie stavby postavenej na parcele registra „C“ parcelné číslo 328/4 o výmere 88
m2 zastavaná plocha a nádvorie na LV č. 564 v k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma
IV. n a r i a ď u j e Miroslavovi Šimšíkovi obnoviť právny stav vo
veci sporu o hranicu pozemku. Termín plnenia: 31. 07. 2019
V. ž i a d a starostku obce a) o písomné informovanie Miroslava Šimšíka nar. .... .... vo veci začatia konania o dodatočnom povolení stavby
zo strany obce, stavebného úradu v prípade nerešpektovania vydaného rozhodnutia, b) o písomné vyrozumenie vo veci výsledkov konania Mgr. Zuzane Hanuštiakovej a Mgr. Rudolfovi Hanuštiakovi, ako
účastníkom predmetného konania.
U z n e s e n i e č. 130/2019
OcZ obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. u p o z o r ň u j e Jozefa Galajdu (nar. .... ) a Moniku Galajdovú r.
.... obaja trvale bytom Hviezdoslavova 417, 049 22 Gemerská Poloma
na nezákonný postup pri stavebných úpravách stavby a prístavby - na
rodinnom dome s. č. 119 postavenom na parcele č. 324 zastavaná plocha a nádvorie parcely registra „C“ o výmere 109 m2 evidovanej na LV
č. 2274 k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma.
II. v y z ý v a Jozefa Galajdu (nar. .... ) a Moniku Galajdovú r. .... obaja
trvale bytom Hviezdoslavova 417, Gemerská Poloma 049 22 podať
žiadosť o dodatočné povolenie stavby na príslušný stavebný úrad. Termín: 31. 07. 2019
III. ž i a d a starostku obce a) o písomné informovanie Jozefovi Galajdovi a Monike Galajdovej vo veci začatia konania o dodatočnom
povolení stavby zo strany obce, stavebného úradu v prípade nerešpektovania vydaného rozhodnutia, b) o písomné vyrozumenie vo veci výsledkov konania Mgr. Zuzane Hanuštiakovej a Mgr. Rudolfovi Hanuštiakovi, ako účastníkom predmetného konania.
U z n e s e n i e č. 131/2019
OcZ obce Gemerská Poloma v súlade s čl. 4 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o budúci zámer
odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma od predávajúceho: Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, so sídlom:
Hlavná 461, 049 22 Gemerská Poloma IČO: 31947077, v zastúpení:
Ondrejom Očkaíkom, predsedom spoločenstva a Jurajom Sáreníkom,
podpredsedom spoločenstva nehnuteľností zapísaných na LV č. 1411,
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, okres
Rožňava parc. registra KN-C, parcelné číslo: parcela registra „C“ číslo 935/2 záhrada o výmere 173 m2; parcela registra „C“ číslo 1166/2
záhrada o výmere 17 m2; parcela registra „C“ číslo 1217/5 záhrada o
výmere 35 m2; parcela registra „C“ číslo 1223/4 záhrada o výmere 18
m2; parcela registra „C“ číslo 1290/1 ostatná plocha o výmere 436 m2;
parcela registra „C“ číslo 2106/6 trvalý trávny porast o výmere 57 m2;
parcela registra „C“ číslo 2203/15 orná pôda o výmere 43 m2; parcela
registra „E“ (pôvodné k. ú. Malá Poloma) číslo 928 ostatná plocha o
výmere 2165 m2; parcela registra „E“ (pôvodné k. ú. Malá Poloma)
číslo 930/2 ostatná plocha o výmere 1579 m2; parcela registra „E“
(pôvodné k. ú. Malá Poloma) číslo 2736/1 ostatná plocha o výmere 57
m2 - spolu pozemky vo výmere 483 m2 za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov: predmetné pozemky vo vlastníctve spoločnosti sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami a iné pozemky za
účelom scelenia pozemkov vo vlastníctve obce.
II. s ú h l a s í v predmetnej veci rokovať na úrovni obec a spoločnosť;
cena pozemkov pod miestnymi komunikácia vo výške 2,00 EUR maximálne 3,00 EUR za 1 meter štvorcový; cena ostatných pozemkov vo
výške 3,30 EUR maximálne 5,00 EUR za 1 meter štvorcový.
III. ž i a d a starostku obce a) preveriť možnosti budúceho odkúpenia
vyššie uvedených nehnuteľností do majetku obce s vlastníkmi nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia
s majetkom obce Gemerská Poloma, b) o písomné informovanie poslancov obecného zastupiteľstva vo veci rokovaní za účelom budúceho zámeru kúpy predmetných pozemkov do vlastníctva obce.
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.
DARČEK PRE OBECNÚ KNIŽNICU

vyšívaná záložka

s novým školským rokom - ďalšie vedomosti

Mgr. Jana Krivušová a jej piataci v novom školskom roku prišli do
obecnej knižnice, aby obohatili svoje vedomosti a zručnosti pri
získavaní vedomostí z literatúry určenej ich vekovej kategórii. Alebo
inak? Chcem vedieť ako pracovať s knihou – čo je to epilóg, načo máme
predhovor, čo znamená menný zoznam, čo sa dozviem z obsahu....,
pretože potrebujem napísať projekt, či inú prácu. Žiaci zistili, že to
vôbec nie je ťažké, ba čo viac požadovaný dokument – teda knihu si
môžu viacerými spôsobmi rezervovať priamo v našej knižnici. Času
bolo pomenej, preto sa tešíme na marcový maratón v našej knižnici.

Obecná knižnica sa znova potešila. Do dverí knižnice vstúpila
usmiata čitateľka a so slovami, že
knihy už prečítala a prišla si znova vypožičať, vytiahla prekvapenie. Plná očakávania a s radosťou
ukázala precízne vyšitú záložku,
ktorá ma vyšitý text: Gemerská
Poloma 2019 na jednej strane
záložky a na druhej text: Kniha
je moja priateľka. Aj najmladší
čitatelia našej knižnice vedia, že
záložka je obojstranná, tak i táto
záložka je z druhej strany krížikom farebne vyšívaná – nájdeme tu krojované postavy muža

a ženy, ba čo viac v krojoch ľudových z našej rodnej obce so
všetkými znakmi, stredom ich
krášli krížiková výšivka venčeka
z kvetín a uprostred je sýkorka.
Netradičný darček v podobe vyšívanej záložky má čestné miesto
v našej knižnici tak, ako aj knihy,
ktoré venovali knižnici naši píšuci rodáci. Bude užitočnou pomôckou pri realizovaných besedách,
či iných stretnutiach priateľov
kníh na pôde obecnej knižnice.
Ďakujeme pani Vierke Zatrochovej, našej vernej čitateľke.

tip na knihu pre domácke využitie

Nie je deň, aby sme si doma - my ženy - mohli s kľudom posedieť
a nevziať do ruky prinajmenšom prachovku, či mop s čistiacim
prostriedkom... Mnohí z nás máme doma veľa drogistických čistiacich
prostriedkov pre účely čistenia, avšak pomôcť si vieme aj ináč. Vieme
tieto prostriedky nahradiť prijateľnejšími výrobkami, ba čo viac máme
možnosť vystačiť si s piatimi ekologickými a lacnými domácimi
prostriedkami. Sú to: jedlá soľ, pracia sóda, ocot, kyselina citrónová,
mazľavé mydlo, a to buď samostatne, alebo v rôznych kombináciách,
pokiaľ sa necháte inšpirovať. Viac ako 300 návodov a 33 receptov
nájdete v knihe pod názvom: „Pět domácích prostředků nahradí celou
drogerii“, ktorú si môžete vypožičať v knižnici.

október 2019
akvizícia knižničného fondu
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Knižničné dvere dokorán s novými
knihami pre všetkých je názov projektu
na nákup literatúry v roku 2019.
Ponúkame náhľad na knižné novinky,
ktoré pribudli do fondu obecnej knižnice.
beletria pre dospelých
Čierny kruh: koniec mafie
detektívny triler
Dve mince nádeje		
historický román
Vory-Ruská supermafia
bibliografia
ZlatovláSSka		
vojnový román
					
Zadná izba severská
detektívka
Nádej z Blatnohradu
historický románn
Rodinné klbko		
ženský román
					
Mňa si nekúpiš 		
slovenský román
Princezná 		
ľúbostný román
beletria pre deti a mládež
Veľká kniha Slovenských povestí 2.
Pán Guľôčka
Dvestošesťdesiat dní dažďa
Teta Agáta a jej mačacia sedmička
Sladkých štrnásť s horkou príchuťou
Cukrové topánky

Jozef Karika
Jana Pronská
Galeotti Mark
Hajduková Ella
Michaela
Jorn Lier Horst
Tatiana Macková
Táňa KeleováVasilková
Vanda Kys
Gaelen Foley
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náučné knihy pre dospelých
Príbeh vlákna			
Detox				
Kroje Slovenska			
Cestovný lexikón			
Hrnčekové zákusky			
Slovenské dejiny II.		
Motivačné aktivity lenivej mamy
Staviame a rekonštruujeme
náučné knihy pre deti a mládež
Prvé obkresľovacie kartičky: na farme
Čo je to hovienko?
Dýchaj ako macko
Ariadnina niť
Chrobáčiky

Zora Zubercová Mintalová
Christine Volmová
Zuzana Beňušková
Peter Kolník
Zoltán Liptai
Peter Podolan
Anna Byková

MŠ
Na známosť sa všetkým dáva,
celkom nová, čerstvá správa:
otvára sa naša škôlka,
vstúpte do nej
všetci zvonka.
Všade hračky a smiech detí,
slnko tu aj v zime svieti.
Vôkol kvety, veľa stromov,
nikomu sa nechce domov.
Vitajte všetci, veľkí aj
maličkí, tešíme sa na vaše
usmiate tváričky!!!
Brána našej materskej školy
sa v školskom roku 2019/2020
otvorila v pondelok 2. 9. 2019
o 6,30 hodine a rodičia doniesli
svoje najväčšie poklady a zverili
ich do rúk pani učiteľkám. V triedach pani učiteľky pripravili pre
deti vyzdobené triedy, hračky,
piesne, hry a aktivity, ktorými sa
budú snažiť spríjemniť a obohatiť pobyt detí v MŠ a pomôcť tak
k ľahšej adaptácii dieťaťa, ale i k
prirodzenej príprave predškoláka
na rolu žiaka základnej školy.
Aj tento školský rok sa z celkového počtu 57 detí otvorili tri
triedy (lienky – I trieda, včielky
– II. trieda, motýliky – III. trieda) po 19 detí v každej triede. Na
všetky deti sa tešia pani učiteľky
v I. triede Júlia Molčanová, Mgr.
Denisa Revajová, v II. triede pani

riaditeľka Bc. Eva Žúdelová, Bc.
Nikoleta Hodermarská a III. triede Edita Gallíková, Mgr. Rozália
Farkašová a naša teta školníčka
Viera Gallová a teta upratovačka
Júlia Kraková.
Dôležitou etapou pri formovaní
ľudskej osobnosti je predškolský vek. Nemali by sme preto
premeškať príležitosť pretepliť
ho láskou, radosťou, hrou a poznaním. Deti sú pre nás nádherný
dar a veľmi dôležité dať to každému dieťaťu pocítiť. Preto na
nich nezabúdajte ani vo chvíľach
pohody, venujte sa im, tešte sa z
každej spoločne prežitej chvíľky,
z každého nového úspechu vášho
dieťatka, pretože sú to okamihy,
ktoré sa už nikdy nevrátia. Hlavne aj od vás závisí, aký človek z
vášho dieťatka vyrastie. A je aj

našou úlohou učiteliek zasadiť
do ich malých dušičiek semienka radosti, dobrých vlastností,
sebavedomia, kreativity, fantázie, zvedavosti a mnoho ďalších,
ktoré o nejaký čas vyklíčia a ak
sa budete o nich dobre starať,
tak vám z nich vyrastú vnútorne
krásni, vychovaní, múdri, zdvorilí a úspešní ľudia. Celoročný
program Dorotka a jej priatelia,
ktorý realizuje Mládež Slovenského Červeného kríža, ponúka
deťom v materských školách
výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi
vo veku 16 až 26 rokov. Každý
mesiac ,,riešia“ deti a mládežníci
problémy imanigárnej „ Dorotky“, ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc.
Deti v materskej škole sa formou

hier, básní, príbehov a rozhovorov učia ošetriť malé zranenia
Dorotky, privolať rýchlu lekársku
pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. V mesiaci september sme sa
už venovali téme darcovstvo krvi
a poukázali nám na význam krvi
pre všetkých ľudí a prečo a ako ju
môžu dospelí darovať. Aj tento
rok budeme pokračovať v celoročnýc projektoch Proxík, ktorí
sa venuje finančnej gramotnosti.
Vo Veselých zúbkoch si deti hravou formou osvoja starostlivosť
o zuby. Čaká na nás ešte množstvo akcií dobrodružstiev vedomostí a zážitkov na ktoré sa už
veľmi tešíme a prajeme detičkám
krásny a šťastný nový školský
rok 2019/2020 prežitý v našej
materskej škole. JM
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

Milí prváci a deviataci, vážení žiaci,
pedagógovia a rodičia!
Ocitáte sa po letných prázdninách znovu v školskej realite. Škola pre
Vás, milí žiaci, vytvára prostredie pre získanie vzdelania, pripravuje Vás na život ako schopných mladých ľudí a veľakrát je miestom
nových zážitkov, radostí z úspechu či napredovaní. V dnešnej dobe
práve škola ponúka okrem základného vzdelania ešte oveľa viac. Podľa záujmov toho ktorého z Vás si v nej môžete preveriť svoje športové schopnosti, naučiť sa cudzí jazyk, ktorého vedomosť otvára brány
sveta, môžete sa podeliť o svoje myšlienky prostredníctvom časopisu
alebo preveriť manuálne zručnosti v dielni. Je pred Vami školský rok,
pre mnohých ďalší v poradí, no pre tých najmenších, prváčikov - prvý.
Čaká Vás zasadnutie do školských lavíc, odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká a príklady. Verím, že si do tých lavíc budete
sadať radi, s túžbou niečo sa naučiť. Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote deviatakov. Želám Vám, aby ste vytrvali v
doterajšom snažení, aby ste obstáli v skúškach, ktoré Vás v priebehu a
na konci roka čakajú a aby ste prijímali s pokorou snahu Vašich učiteľov. Slušnosť a zodpovedný prístup k plneniu povinností Vám určite
uľahčia cestu k úspechu. Niektorí ešte možno nemáte jasnú predstavu
o tom, akým smerom sa vyberiete. Nenechávajte Vaše rozhodnutie na
poslednú chvíľu ani sa nespoliehajte na rozhodnutie iných, skúste zvoliť cestu rozhovoru, vzájomnej komunikácie s rodičmi a učiteľmi, ktorí
Vám určite pomôžu pri hľadaní možností.
Milí žiaci,
    
želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba tak budete mať radosť sami
zo seba a radosť Vašich blízkych Vám určite tiež príde vhod. Učiť
Vás budú výborní učitelia, ktorí majú úprimnú snahu priblížiť Vám
nielen nové vedomosti, ale aj Vás vypočuť, poradiť či pomôcť. Svojou usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu
povinností, tvorivosťou a aktivitou si vytvorte zo školy nádherné prostredie.
Vážení rodičia,
    
nakoľko i Vy ste nesmierne dôležitým článkom v reťazci výchovy a získavania vzdelania Vašich detí, nevyhýbajte sa spolupráci so
školou a rodičovským povinnostiam. Vytvorte deťom podnetné prostredie, kde bude vládnuť istota, porozumenie, láska a dôsledne dbajte
o to, aby Vaše deti do školy chodili. Veď kto by mal najlepšie poznať
svoje dieťa, ak nie rodič. Vaše dieťa má svoje potreby, školské povinnosti, preto je potrebné, aby ste mu vytvorili podmienky na prípravu
do školy či zabezpečili jeho pravidelnú dochádzku do nej. Určite tým
podporíte výsledky Vašich ratolestí v škole a budete sa môcť hrdo pozrieť do očí zrejúcej mladej osobnosti.
Napokon mi dovoľte, milí učitelia,
aby som Vám venovala veľkými písmenami napísané slová môjho príhovoru. Ste zdrojom tvorivosti, úspešných krokov Vašich žiakov, ale
veľakrát aj zdrojom trpezlivosti či sebazapierania. Nie každý deň je
dňom ocenenia Vášho úsilia. Možno si občas nejeden z Vás povie, že
nevidí ďalej zmysluplnosť svojej práce. Veľmi si však želám, aby ste
v sebe našli odhodlanie pokračovať v neľahkej a zodpovednej práci,
ktorú vykonávate.
Milí žiaci, vážení rodičia, pedagógovia a zamestnanci školy, prajem
Vám do ďalšieho školského roku najmä veľa pevného zdravia, tvorivých síl a veľa-veľa elánu do nových dní školského roku 2019/2020.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

Začal sa nový školský rok...
Milí žiaci, vážení rodičia, vážení pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci školy, uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Veríme, že boli
plné pekných zážitkov. Dúfame, že ste si oddýchli od školských povinností a načerpali nové sily. Začiatkom septembra sa totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin končí a vystrieda ho dlhodobejšie
pracovné tempo. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány,
škola je živý organizmus, v ktorom fungujú medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam a právam druhých, ale i uvedomenie
si základných povinností. Vzájomná spolupráca je jedným z hlavných
predpokladov fungovania dobrej školy. Platí to pre všetkých – žiakov,
rodičov, učiteľov a všetkých zamestnancov školy. Každým školským
rokom sa aj my snažíme takúto dobrú školu vytvoriť. Držme si preto
všetci prsty a priložme spolu ruky k dielu, aby sa nám tento cieľ darilo
dosiahnuť aj v školskom roku 2019/2020. Nech škole v Gemerskej Polome patrí právom označenie „Naša škola – dobrá škola“.
Ako každý september aj teraz v prvom rade vítame nových žiakov
- prvákov, ktorým sa nielen začína školský rok, ale aj úplne nové obdobie života - obdobie školské. Čakajú ich nové povinnosti, možno
na prvý pohľad ťažké, ktorých sa však nemusia báť - my učitelia sme
tu na to, aby sme im pomohli. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Janky
Nemčkovej prváci určite už čoskoro zistia, akí sú šikovní a čo všetko
vedia.
Ostatných žiakov, ktorí už školu poznajú a postúpili do vyšších ročníkov, čaká opäť o čosi náročnejšie učivo. Prajeme im veľa úspechov
a radosti z každého dňa, ktorý strávia v našej škole a veríme, že aj
rodičia žiakov budú spokojní a my učitelia hrdí na to, akých máme
skvelých žiakov.
Ako rýchlo plynie čas. Takéto povzbudivé slová donedávna patrili našim deviatakom. Teraz sú už najstaršími žiakmi našej školy. Čaká ich
náročný rok, musia sa viac učiť, pracovať na sebe a spraviť všetko
preto, aby takto o rok sedeli v laviciach vytúženej strednej školy.
Nový školský rok by sa nemohol začať bez dôslednej prípravy celého
pedagogického zboru, v ktorom vítame nové posily - pani učiteľku
Mgr. Simonu Zgolovú, ktorá bude vykonávať prácu špeciálnej pedagogičky a pani Luciu Bubenčíkovú – pedagogickú asistentku, ktorá
bude pomáhať žiakom zdolávať prekážky vo viacerých triedach. Na
príprave školy sa podieľajú aj prevádzkoví zamestnanci – pani kuchárky v školskej jedálni, pán školník a pani upratovačky, ktoré nám celú
školu vyupratovali, vyčistili a pripravili ju tak, aby sme sa v nej dobre
cítili.
Tešíme sa tiež na spoluprácu s obcou, materskou školou, združením
rodičov, radou školy a všetkými spoločenskými organizáciami v obci
Gemerská Poloma. Prajeme všetkým pokojný a úspešný školský rok,
žiakom čo najmenej vymeškaných hodín a dobré známky, kolegom
veľa pracovného elánu, dobré medziľudské vzťahy, poslušných a pracovitých žiakov. Nech sa koniec školského roka 2019/2020 nesie v
znamení bohatej úrody vedomostí a ľudskosti.
vedenie školy
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
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VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa môže právom pýšiť titulom aktívneho roka,
počas ktorého bolo realizovaných množstvo rôznorodých podujatí
a súťaží, v ktorých naši žiaci a učitelia dosiahli vynikajúce výsledky.
187 školských dní sa nieslo v znamení práce nielen pedagogických
a prevádzkových zamestnancov, ale aj samotných žiakov. Veď nie nadarmo sa do dnešných dní zachovali porekadlá ako napr.: „Cvičenie
a skúšanie dáva umenie“, „Keď chceš chleba, pracuj, čo treba“, alebo
aj „Kde niet kázne, tam niet bázne“. Bol to rok plný kultúrnych programov, spoločenských aktivít, talentových súťaží, projektových dní, výletov a exkurzií, besied, nádhernej výzdoby školy a úpravy jej okolia,
športu a športových súťaží, pripomínania si rôznych medzinárodných
dní, partnerskej spolupráce s inými školami a inštitúciami, nadačných
zbierok a kampaní, predmetových olympiád a súťaží rôzneho druhu,
ale predovšetkým každodennej výchovy a vzdelávania, ktorej ovocie
postupne dozrieva nielen v podobe schopných, usilovných, cieľavedomých a rozumných žiakov, ale bude dozrievať aj neskôr v podobe šikovných študentov, rodičov, občanov a ľudí rôznych profesií. Za
všetku tú vynaloženú námahu patrí veľká vďaka všetkým pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom školy, rodičom a žiakom, ktorí sa
aktívne do tejto činnosti zapájali a svojou poctivou prácou zveľaďovali
školu.
Osobitne ďakujeme a srdečne gratulujeme žiakom, ktorí reprezentovali našu školu a obec v okresných, krajských a celoslovenských
súťažiach, ako aj veľmi pekne ďakujeme ich učiteľom a rodičom za
prípravu týchto žiakov.

ĎAKUJEME
 Miroslavovi Chomiakovi (4.A) za 3. miesto V ŠACHOVEJ SÚŤAŽI uskutočnenej dňa 08. 09. v Gemerskej Polome pri príležitosti Dňa
samospráv Pustá Poloma, Polomka a Gemerská Poloma;
 Miroslavovi Chomiakovi (4.A) a Bianke Chomiakovej (3.A) za
vzornú reprezentáciu na recitačnej súťaži rozprávok ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS konanej dňa 25. 09. v Slavošovciach;
 Laure K. Molnárovej (9.A), Martine Tomášikovej (9.A) a Anete
Ferencovej (6.A) za 4. miesto V OBVODNOM KOLE SÚŤAŽE
V BEDMINTONE konanom dňa 28. 09. v Rožňave;
 Patrikovi Fabiánovi (5.A) za vzornú reprezentáciu, Miroslavovi
Chomiakovi (4.A) za 2. miesto a Bianke Chomiakovej (3.A) za
1. miesto vo svojich kategóriách V ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH OKRESU ROŽŇAVA ŽIAKOV A ŽIAČOK V ZRÝCHLENOM ŠACHU konaných dňa 10. 10. v Gemerskej Polome a Miroslavovi Chomiakovi a Bianke Chomiakovej za vzornú reprezentáciu V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom dňa 03. 12. v Košiciach;
 Barbore Priesterovej (9.A) za 2. miesto v behu na 1300 m, Nele
Olexovej (3.A) za 2. miesto v behu na 300 m a Jurajovi Koltášovi
(6.A) za 3. miesto v behu na 900 m V 2. ROČNÍKU BEHU ULICAMI OBCE NIŽNÁ SLANÁ konanom dňa 12. 10.;
 Anete Ferencovej (6.A), Barbore Priesterovej (9.A), Laure
K. Molnárovej (9.A) za vzornú reprezentáciu a Kristíne Demkovej (6.A) za 1. miesto V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE V ZIMNOM ARANŽOVANÍ konanom dňa 14. 11. v Rožňave a Kristíne
Demkovej (6.A) za vzornú reprezentáciu v KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom dňa 14. 12. v Košiciach;
 Janke Gunárovej (7.A) za 2. miesto SÚŤAŽE V SPEVE RÓMSKYCH PIESNÍ RÓMSKY TALENT konanej dňa 22. 11. v Dobši-

nej;
 Romanovi Spišiakovi (9.A) za 1. miesto v kategórii C V OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY konanom dňa 28. 11. v Rožňave;
 Matejovi Garčárovi (3.A), Šimonovi Vnenčákovi (3.A), Miroslavovi Chomiakovi (4.A), Marošovi Leštachovi (4.A), Lukášovi
Hatvaníkovi (4.A), Natálii Zatrochovej (4.A) a Samuelovi Šimunovi (6.A) – úspešným riešiteľom ŠKOLSKÉHO KOLA MATEMATICKEJ SÚŤAŽE PYTAGORIÁDA konanej v dňoch 12. a 13. 12.
a Matejovi Garčárovi (3.A), Šimonovi Vnenčákovi (3.A), úspešnému riešiteľovi Marošovi Leštachovi (4.A) za vzornú reprezentáciu a Miroslavovi Chomiakovi (4.A) za 2. miesto V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE konanom dňa 26. 03. v Rožňave;
 žiakom 3.A triedy, ktorí rozličnými aktivitami v mesiacoch september až december 2018 v súťaži DOMESTOS PRE ŠKOLY získali
jednu z vedľajších výhier;
 Bianke Chomiakovej (3.A), Matejovi Garčárovi (3.A), Miroslavovi Chomiakovi (4.A), Anne Romokovej (6.A), Romanovi Spišiakovi (9.A), Samuelovi Kelecsényimu (9.A) a Šimonovi Vnenčákovi (3.A) za opakovanú päťnásobnú účasť V OKRESNÝCH
KOLÁCH RECITAČNÝCH SÚŤAŽÍ ŠALIANSKY MAŤKO,
ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS, HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, KELLNEROVA POLOMA A V SPEVÁCKEJ
SÚŤAŽI SLÁVIK SLOVENSKA ocenených v dňoch 10. 01. a 11.
06. riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Rožňave;
 Matejovi Garčárovi (3.A) a Miroslavovi Chomiakovi (4.A)
za 1. miesta vo svojich kategóriách V ŠKOLSKOM KOLE SÚŤAŽE V PREDNESE SLOVENSKÝCH POVESTÍ ŠALIANSKY
MAŤKO JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO konanom dňa 17. 01.
a Miroslavovi Chomiakovi (4.A) za vzornú reprezentáciu a Matejovi Garčárovi (3.A) za 2. miesto v I. kategórii V OKRESNOM
KOLE SÚŤAŽE konanom dňa 25. 01. v Rožňave;
 Laure Kučerákovej (6.A) za získanie diplomu za tvorivosť VO
VÝTVARNEJ SÚŤAŽI „TRÁVIM – TVORÍM VOĽNÝ ČAS“
v projekte MPC „Škola otvorená všetkým“ vyhodnotenej dňa 17. 01.
v Prešove;
 Bianke Chomiakovej (3.A) a Natálii Zatrochovej (4.A) za 1. miesta vo svojich kategóriách V ŠKOLSKEJ SÚŤAŽI MALÝ VŠEVED
konanej dňa 22. 01.;
 úspešným riešiteľom Romanovi Spišiakovi (9.A) za 1. miesto
v kategórii E a Anete Ferencovej (6.A) za 4. miesto v kategórii F
V OKRESNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY konanom
dňa 07. 02. v Rožňave a úspešnému riešiteľovi Romanovi Spišiakovi (9.A) za vzornú reprezentáciu V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom dňa 11. 04. v Košiciach;
 Patrikovi Fabiánovi (5.A) za vzornú reprezentáciu, Miroslavovi
Chomiakovi (4.A) za 3. miesto v kategórii CH11 a Bianke Chomiakovej (3.A) za 1. miesto v kategórii D11 V ŠACHOVOM TURNAJI V RÁMCI GPX MLÁDEŽE JEDNOTLIVCOV konanom dňa
09. 02. v Gemerskej Polome;
 úspešným riešiteľom Romanovi Spišiakovi (9.A) za 1. miesto
a Matúšovi Ujházymu (9.A) za 4. miesto v kategórii C V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY konanom dňa 14. 02.
v Rožňave a úspešnému riešiteľovi Romanovi Spišiakovi (9.A) za
vzornú reprezentáciu V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom
dňa 21. 03. v Košiciach;
 družstvu žiakov v zložení Maroš Leštach (4.A), Tomáš Benedik
(4.A), Miroslav Chomiak (4.A), Miroslav Szirotnyák (3.A) a Patrik Kučerák (2.A) za 2. miesto v kategórii B a družstvu žiačok
v zložení Bianka Chomiaková (3.A), Monika Chobotová (1.A),
Liana Liptáková (1.A) a Dominika Szirotnyáková (1.A) za 3.
miesto v kategórii A V OKRESNEJ SÚŤAŽI V GYMNASTIC-
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KOM ŠTVORBOJI konanej dňa 22. 03. v Rožňave;
 Eme Špalekovej (3.A), Viktórii Balážovej (4.A), Sofii Horkovej
(6.A) a Anne Romokovej (6.A) za vzornú reprezentáciu, Šimonovi Vnenčákovi (3.A) za 1. miesto a Bianke Chomiakovej (3.A)
za 3. miesto v 2. kategórii – poézia, Matejovi Garčárovi (3.A) za
1. miesto v 2. kategórii – próza a Miroslavovi Chomiakovi (4.A)
za 2. miesto v 3. kategórii – poézia V OKRESNEJ RECITAČNEJ
SÚŤAŽI KELLNEROVA POLOMA konanej dňa 01. 03. v Gemerskej Polome;
 Matejovi Garčárovi (3.A), Šimonovi Vnenčákovi (3.A) a Sofii
Horkovej (6.A) za 1. miesta vo svojich kategóriách V ŠKOLSKOM KOLE SÚŤAŽE V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN konanom 07. 03. a Matejovi Garčárovi (3.A) za vzornú reprezentáciu, Šimonovi Vnenčákovi (3.A)
za 2. miesto v 1. kategórii – poézia a Sofii Horkovej (6.A) za 3.
miesto v 2. kategórii – poézia V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE
konanom dňa 20. 03. v Rožňave;
 detskému folklórnemu súboru Bambuchy za zlaté pásmo s postupom V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV konanom dňa 08. 03. v Rožňave a za strieborné
pásmo a špeciálnu cenu za objavnosť témy V KRAJSKOM KOLE
SÚŤAŽE konanom dňa 13. 04. v Buzici;
 žiakom 6. ročníka za získanie špeciálnej ceny za kreativitu V SÚŤAŽI MÚZEA BETLIAR „ČO BY BOLO KEBY?“ vyhodnotenej
dňa 22. 03.;
 Miroslavovi Chomiakovi (4.A) za najvyššiu dosiahnutú úspešnosť v rámci našej školy V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI MATEMATICKÝ KLOKAN konanej dňa 21. 03.;
 Samuelovi Kelecsényimu (9.A) a Šimonovi Vnenčákovi (3.A) za
1. miesta vo svojich kategóriách V ŠKOLSKOM KOLE SÚŤAŽE
V SPEVE SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH PIESNÍ SLÁVIK SLOVENSKA 2019 konanom dňa 08. 04. a Samuelovi Kelecsényimu
(9.A) za 2. miesto v III. kategórii a Šimonovi Vnenčákovi (3.A) za
3. miesto v I. kategórii V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE konanom
dňa 15. 05. v Rožňave;
 Romanovi Spišiakovi (9.A), Matúšovi Ujházymu (9.A) a Samuelovi Kelecsényimu (9.A) za 1. miesto V OKRESNEJ DEJEPISNEJ SÚŤAŽI MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY konanej dňa 29.
04. v Rožňave a za vzornú reprezentáciu V CELOSLOVENSKOM
KOLE SÚŤAŽE konanom dňa 05. 06. v Banskej Bystrici;
 Matejovi Garčárovi (3.A), Marošovi Leštachovi (4.A), Šimonovi
Vnenčákovi (3.A) a Miroslavovi Chomiakovi (4.A) za vysoké bodové ohodnotenie a najlepší výkon v rámci našej školy V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI ENGLISHSTAR konanej dňa 10. 05.;
 družstvu žiakov v zložení Viktória Balážová (4.A), Tomáš Benedik (4.A), Marek Červenák (2.A), Matej Garčár (3.A), Tomáš
Gunár (3.A), Lukáš Hatvaník (4.A), Vivien Maková (4.A), Leon
Kotlár (1.A), Alex Kristóf (1.B), Patrik Kučerák (2.A) a Maroš
Leštach (4.A) za 1. miesto V OKRESNOM KOLE FUTBALOVÉHO TURNAJA MLADŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK MCDONALD´S
CUP konanom dňa 30. 04. v Rožňave a za vzornú reprezentáciu
V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom dňa 16. 05. v Košiciach;
 Filipovi Fajdekovi (5.A), Anete Ferencovej (6.A) a Anne Romokovej (6.A) za získanie diplomu za tvorivosť VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI „PRÁCA MOJICH SNOV“ v projekte MPC „Škola
otvorená všetkým“ vyhodnotenej dňa 16. 05. v Prešove;
 Kristíne Demkovej (6.A) a Anete Ferencovej (6.A) za vzornú
reprezentáciu a Barbore Priesterovej (9.A) za 1. miesto v II. kategórii V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE V LETNOM ARANŽOVANÍ konanom dňa 22. 05. v Rožňave a Barbore Priesterovej (9.A)
za vzornú reprezentáciu V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE konanom dňa 13. 06. v Košiciach;
 Matúšovi Ujházymu (9.A) za vzornú reprezentáciu V OKRESNEJ SÚŤAŽI OLYMPIÁDA MLADÝCH INFORMATIKOV vyhodnotenej ku dňu 22. 05.v Rožňave;
 Miroslavovi Chomiakovi (4.A) za 3. miesto na prekážkovej dráhe, Tomášovi Galajdovi (3.A) za 2. miesto v hode plnou loptou,
Nele Olexovej (3.A) za 1. miesto v skoku do diaľky z miesta, za
1. miesto v hode plnou loptou, za 3. miesto v behu na 50 met-
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rov, Vivien Makovej (4.A) za 2. miesto na prekážkovej dráhe,
Jaroslavovi Ďurákovi (9.A) za 2. miesto v behu na 60 metrov, za
1. miesto v skoku do diaľky, družstvu mladších žiakov v zložení Miroslav Chomiak (4.A), Maroš Leštach (4.A) a Tomáš Galajda (3.A) za 3. miesto v celkovom poradí, družstvu mladších
žiačok v zložení Nela Olexová (3.A), Viktória Balážová (3.A) a
Vivien Maková (4.A) za 2. miesto v celkovom poradí a družstvu
starších žiačok Barbora Priesterová (9.A), Laura K. Molnárová
(9.A), Martina Tomášiková (9.A) za 2. miesto v celkovom poradí
V OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V NIŽNEJ SLANEJ konaných pod
záštitou športovca a olympionika Mateja Tótha dňa 27. 05.;
 Natálii Ďuríčekovej (5.A) a Zuzane Šimkovej (5.A) za vzornú reprezentáciu V KRAJSKEJ PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽI BOTANIKIÁDA konanej dňa 29. 05. v Botanickej záhrade v Košiciach;
 žiakom, rodičom, učiteľom a priaznivcom školy za podporu
a umiestnenie na 4. mieste V SÚŤAŽI OBCHODNÉHO DOMU
KAUFLAND „ČERSTVÉ HLAVIČKY“ vyhodnotenej ku dňu 05.
06.;
 družstvu žiakov v zložení Kristína Demková (6.A), Aneta Ferencová (6.A), Juraj Koltáš (6.A) a Roman Spišiak (9.A) za 2. miesto
V OKRESNEJ PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽI ZA KRÁSAMI SLOVENSKÉHO KRASU konanej dňa 13. 06. v Hrhove.
Ďakujeme tiež všetkým žiakom a ich učiteľom, ktorí sa zapájajú a organizujú veľké množstvo školských podujatí, aktivít a súťaží
rôzneho zamerania, hoci sa im nepodarilo získať cenné umiestnenie.
Vďaka tejto práci a ochote je naša škola o mnoho viac atraktívnejšia,
zaujímavejšia a pútavejšia.

VYHODNOTENIE CVČ V ROŽŇAVE
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 35
bodov z pomedzi 22 zúčastnených škôl sa NAŠA ZÁKLADNÁ ŠKOLA umiestnila NA 6. MIESTE a v športových súťažiach z pomedzi
17 zúčastnených škôl s počtom bodov 16 NA 5. MIESTE. Základná
škola v Gemerskej Polome sa dlhodobo podľa tohto bodového ohodnotenia umiestňuje medzi poprednými školami v okrese. Veríme, že sa
nám bude dariť i naďalej.

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO
BODOVACIEHO SYSTÉMU

V školskom roku 2018/2019 sa najúspešnejšími triednymi kolektívmi stali: TRIEDA 3.A, ktorá získala celkovo najväčší počet kellneriek
a TRIEDA 4.A, ktorá získala najväčší počet kellneriek bez zberov.
Žiaci s najväčším počtom kellneriek sa dňa 25. 06. 2019 zúčastnili
výletu za odmenu – Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu
a skanzen vo Vydrovej doline a tí najúspešnejší v jednotlivých kategóriách boli aj knižne odmenení.
Absolútnymi víťazmi školského bodovacieho systému
v školskom roku 2018/2019 sa stali žiaci:
Miroslav Chomiak (4.A) – 1. miesto béžové kellnerky, 2. miesto žlté
kellnerky,
1. miesto oranžové kellnerky, 1. miesto počet kellneriek (bez zberu)
Šimon Vnenčák (3.A) – 1. miesto zelené kellnerky, 1. miesto červené
kellnerky, 2. miesto počet kellneriek
Viliam Smolka (1.A) – 1. miesto žlté kellnerky, 2. miesto zbery
Natália Zatrochová (4.A) – 2. miesto žlté kellnerky, 2. miesto zbery
Barbora Priesterová (9.A) – 2. miesto zelené kellnerky, 2. miesto
modré kellnerky
Lucia Galajdová (4.A) – 2. miesto žlté kellnerky
Matej Garčár (3.A) – 2. miesto červené kellnerky
Bianka Chomiaková (3.A) – 3. miesto oranžové kellnerky, 3. miesto
počet kellneriek
Ema Špaleková (3.A) – 3. miesto zelené kellnerky, 3. miesto zbery
Juraj Koltáš (6.A) – 1. miesto modré kellnerky
Roman Spišiak (9.A) – 1. miesto oranžové kellnerky

október 2019
Zuzana Šimková (5.A) – 1. miesto zbery
Maroš Leštach (4.A) – 3. miesto béžové kellnerky
Matúš Ferenčík (9.A) – 3. miesto modré kellnerky
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CENA RIADITEĽA ŠKOLY
A STAROSTKY OBCE

Tradíciou našej školy je, že na konci školského roka udeľujeme cenu
riaditeľa školy a cenu starostky obce žiakom, ktorí dosahujú výborný
prospech, sú vzorom v správaní a školu a obec reprezentujú v rôznych
súťažiach a olympiádach. V školskom roku 2018/2019 bola CENA
RIADITEĽA ŠKOLY udelená dvom mimoriadne aktívnym žiakom
– Romanovi Spišiakovi (9.A), ktorý sa umiestnil na 1. mieste v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v Dejepisnej
a Geografickej olympiáde, bol úspešným riešiteľom posledných dvoch
menovaných olympiád i v krajskom kole, školu úspešne reprezentoval v okresnom i v celoslovenskom kole súťaže Medzníky 2. svetovej
vojny a v okresnom kole súťaže Za krásami Slovenského krasu a v
Testovaní žiakov 9. ročníkov dosiahol takmer sto percentnú úspešnosť
a Miroslavovi Chomiakovi (4.A), ktorý školu reprezentoval v recitačných súťažiach Kellnerova Poloma, kde získal 2. miesto, v okresných kolách súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a Šaliansky
Maťko, šachových súťažiach – získal 3. miesto v šachovom turnaji
pri príležitosti Dňa samospráv, 2. miesto v školských majstrovstvách
okresu Rožňava, vzorne reprezentoval v krajskom kole súťaže, získal
3. miesto v šachovom turnaji GPX mládeže jednotlivcov, bol úspešným riešiteľom Pytagoriády, v okresnom kole súťaže získal 2. miesto,
v športe reprezentoval školu v súťaži v Gymnastickom štvorboji a na
Olympijských hrách v Nižnej Slanej, kde sa umiestnil na 3. mieste v
behu na prekážkovej dráhe, v medzinárodnej súťaži Englishstar patril
k žiakom s najvyšším bodovým ohodnotením a v súťaži Matematický
klokan získal najvyššiu percentuálnu úspešnosť v rámci našej školy.
V školskom roku 2018/2019 bola CENA STAROSTKY OBCE udelená Barbore Priesterovej (9.A), ktorá šírila dobré meno našej obce,
zviditeľňovala ju v oblasti folklóru na rôznych vystúpeniach a súťažiach, bola úspešná v súťaži v aranžovaní, v ktorej sa jej v posledných
dvoch rokoch mimoriadne darilo, výborné umiestnenia si prinášala aj
z krajských kôl súťaže, taktiež reprezentovala v rôznych športových
súťažiach, v ktorých dosahovala pekné výsledky.

ZBER PAPIERA A VRCHNÁČIKOV
Mnoho žiakov a rodičov sa poctivo zapojilo do separovaných zberov
organizovaných školou, najmä zberu papiera a zberu vrchnáčikov, ktoré sme aj v tomto roku venovali na pomoc rodine s ťažko postihnutým
dieťaťom z okresu Rožňava. V školskom roku 2018/2019 sme celkovo
vyzbierali 5668 kg papiera a 352,7 kg vrchnáčikov. Aj za túto pomoc
všetkým veľmi pekne ďakujeme.
Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme úspešný štart do nového školského roka, mnoho zdaru, aktívnej práce, úspechov i získaných skúsenosti vo výzvach, ktoré nás spoločne čakajú v školskom
roku 2019/2020.
PhDr. V. Vnenčák
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H I S T Ó R I E

MOJE SPOMIENKY NA ČERVENÚ ARMÁDU
Naše dedinky, Veľká
a Malá Poloma, boli oslobodené rumunskou armádou ráno na
24-ho Januára 1945. Maďarské
vojsko, ktoré nás obsadzovalo až
od Vianoc ustúpilo hore slanskou
dolinou bez očakávaného veľkého boja. Všetky obranné bunkery
a zákopy, ktoré polomčania museli pod maďarským dozorom
stavať sa nevyužili, lebo keď
prišiel čas na očakávaný boj, boli
úplne zakryté pod závejmi hlbokého snehu. Boli sme prekvapení
ako náhle Maďari hore dolinou
utekali. Taktiež sme boli prekvapení tým, že ich prenasledujúce
vojsko, ktoré prišlo hore dolinou nebolo ruské ale rumunské.
Jednotky podporujúcej ruskej
červenej armády prišli ku nám
len o niekoľko dní pozdejšie - od
Hnilca a pokračovali na Štítnickú
dolinu hornou cestou medzi Henckovcami a Nižnou Slanou.
Naša rodina bývala
u Puškášky o dva dvory vyše rodného domu nášho otca, ktorý bol
na nižnej strane Šimšíkovho dvora. Dom potreboval mnohé opravy, tak my sme sa nasťahovali
do najatého domu u Puškášky.
Počas obsadzovania vojskami
sme museli venovať našu prednú
izbu vojakom, najprv Nemcom
a Maďarom a po oslobodení Rumunom a Rusom. Stále nám boli
pridelení traja vojaci. Naša šesťčlenná rodina bývala a spávala
len v kuchyni. Rusi sa u nás zadržali len za tri noci, no pre mňa ich
krátky pobyt bol najpamätnejší.
Ruskí vojaci boli najúbohejší. Ich chudoba bola ľahko
viditeľná. Mali najmenej osobných potrieb a obdivovali náš
skromný dom a dvor - ako keby
bol veľmi zámožný. Boli to traja
mladí a neženatí vojaci. Dvaja mali viac ako dvadsať rokov
a ten najmladší bol len asi sedemnásť ročný. Volal sa Lopkov.
Nikdy na to meno nezabudnem.
Úbohého Lopkova jeho starší
druhovia strašne zneužívali. Bol
najpohodlnejší s nami v našej

kuchyni, odkiaľ ho ustavične odvolávali: “Lopkov, Lopkov, idi
suda!“ Musel ich stále obsluhovať a sem a tam skákať keď niečo
potrebovali.
Náš starý otec si ho obľúbil. Dobre si rozumeli a on sa
hodne s ním porozprával. Pamätám sa na to, keď Lopkov ukázal
starému otcovi, čo pre neho bol
veľmi vzácny vojnový poklad.
Bola to malá kartónová škatuľka.
V nej mal dve rodinné fotografie
a jednu veľmi pozorne zabalenú
žiarovku v novinovom papieri.
Dostal ju niekde na východnom
Slovensku a zatajil starému otcovi, že keď koniec vojny dožije,
on ju prinesie domov, aby ukázal
svojim čo robí svetlo. Elektrinu
sme ešte vtedy v Polomách nemali, tak on starému otcovi vysvetľoval ako sa žiarovka zaskrútne
do lampy, ktorá má dlhý drôt na
prinesenie svetlo. Bol strašne
prekvapený keď sa dozvedel, že
i keď sme elektrinu nemali, dobre
sme ju poznali. Potom veľmi pozorne počúval, keď mu náš starý
otec o elektrine vysvetľoval.
Najpamätnejšie udalosti ich krátkeho pobytu nám svedčili tomu, že naši traja Rusi boli
i doma veľmi chudobní. Obdivovali náš dvor, najmä našu domácu
zverinu a považovali nás za bohatých gazdov. Všetci obdivovali
našu matku keď dojila kravu. Po
dojení ju odprevádzali do kuchyni, kde im naliala teplé mlieko do
ich vojenských šálok. Tak jej za
to ďakovali a chválili aké bolo
chutné to čerstvé mlieko. Potom,
keď obdivovali košík s kuracími
vajcami, matka im tri z nich na
tvrdo uvarila. Kto vie kedy oni
celé vajíčko mali? Veľmi pozorne
sa na nich hostili. Opatrene si ich
pomaly lúpali a solili pred každým zákusom.
Na nasledujúci deň
matka piekla päť pecňov chleba.
Vôňa ich prilákala do kuchyni
a tam čakali kým sa chlieb nedopiekol. Bolo to veľmi jasné, že
ich ženy doma chlieb nepiekli.

Starému otcovi povedali, že
doma múku na chlieb nemali.
Chlieb si museli v obchode kupovať, taktiež i múku na koláče
a pečivo. Čerstvo pečený chlieb
bol ešte horúci, keď im matka odkrojila veľké kusy. Veľmi chutne
sa na ňom hostili.
Čo nasledovalo na ich posledný
deň u nás bolo ešte viac zaujímavejšie. Matka mala dosť smotánky na mútenie masla. Také niečo
oni iste niky predtým nevideli.
My sme boli takí zámožní gazdovia, že sme si sami maslo mohli
robiť. Naozaj, po prvýkrát ochutili podmaslie. K tomu im matka
dovolila, aby si natreli čerstvé
maslo na veľké kusy chleba. Na
stole sme mali kryštálový cukor.
Matka im ho ponúkla, aby si ho
posypali na ich maslový chlieb.
To bola pre nich nová neočakávaná hostina. My sme sa pri tom
presvedčili, že naši Rusi museli
byť z nejakého veľmi chudobného ruského kraja.
Dvadsaťdeväť rokov
pozdejšie, v 1974, keď som slúžil
v Nemecku ako americký letec,
prišla ma navštíviť moja matka.
Išli sme s celou rodinou do Mníchova prekvapiť môjho krstného
otca Ľudovíta Linczényiho, polomského rodáka, syna bývalého luteránskeho farára. On bol
spolužiakom nielen môjho otca,
ale i mojej matky v rožňavskom
gymnáziu. Po vysokoškolskom
vyučovaní sa stal profesorom na
gymnáziu v Kežmarku. Po vojne
bol zvolený za demokratického
poslanca zo Svitu a po februárovom prevrate v 1948 ušiel z rodinou do exilu v Nemecku. Z Nemecka odcestoval do Kanady, kde
som ho niekoľkokrát navštívil.
Z Kanady sa vrátil do Nemecka
po niekoľkých rokoch, keď dostal
zamestnanie na Rádiu Slobodnej
Európy v Mníchove. Krajania ho
často na rádiu počuli bez toho,
aby ho poznali, lebo on svoje rodné meno nikdy nepoužíval.
Naša návšteva bola
pre nás veľmi pamätná. Dvaja

polomskí priatelia sa neočakávane stretli po mnohých rokoch.
Linczényi nemal nijaký styk so
svojou rodinou v Polome, tak bol
strašne zvedavý na všetko, čo sa
doma od jeho náhleho odchodu
uskutočnilo. Vypytoval sa o svojej rodine a o bývalých priateľov
a o každodennom živote v jeho
rodnej dedine. Ja som ich len počúval a začal som si spomínať na
tie dva roky, ktoré som ja v Polome u Puškášky, ako chlapec prežil.
Matka mu povedala, že doma už
nikto nechová kravy, kone a voly.
Také bývalé domáce zvieratá
patria do družstva, ktoré je medzi jeho farou a cintorínom pri
dakedy cigánskej osade. Mlieko
si musia rodiny na dedine kupovať. Toto mlieko je občas vodavé
a bez smotánky na mútenie masla.
Mútnice na maslo už nikto doma
nemá. Tak isto slamené košíky
na kysnutie domáceho chleba.
Domáce obilie a múka na chlieb
už neexistuje. Múka na koláče sa
dá kupovať, no nikto už chlieb
doma nepečie a nové domy sa
stavajú bez pecí na pečenie chleba. Chlieb, tak iste ako aj mlieko
sa na dedine predáva každé ráno.
Polomské ženy sa tam schádzajú
a čakajú na príchod nákladného
auta, ktoré mlieko a chlieb dováža. Polomci teraz tak hospodária,
ako naši súdruhovia v Rusku.
Лопкоб, Лопкоб, Иди сюда!
Теперь я понимаю тебя.
Lopkov, Lopkov! Idi suda! Už ťa
teraz rozumiem.
Janko Garguš z Ameriky
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Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Tale ká zlá chorošč tak harajší na tem pôjde.
Čo to tam hrmoce na povale.
Tale ti šlampák, šô nedvíháš tie klanice, ale calkom zrontuješ tie pokrôvce.
Chodievaj poriadne po tých kobercoch.
Hläc ak čäčȁno hapá na tem šerblíku, nolemže mu daj tú lilovú šerkotku do rúški.
Pozri ako pekne sedí na tom nočníku, daj mu dajakú hračku do ručičky.
,,Bálom – bálom – buc“ – prihváräla sä mu, keť kunkalo z hokerlíka
do vajlinga zo šlichtô.
(šlichta – kaša na natieranie osnovy na krosnách)
Šô robíš takí harajk s tima sudami, šô šteblo nemerkuješ.
Nehrmoc toľko s tými nádobami, dávaj trochu pozor.
Nechotužre aj s takim hoblȁkom, ako ti, zas si tie gräcki zrontovala.
(gräcky – pomôcka na rozčesávanie vlákien z konopí)
Takú mu flinglúl spakruki, že sä až v šiernišnȁku najšôl, neborášok.
Dal mu takú facku, že sa našiel až v kríkoch s černicami.
Zas buntoší po tem torkošu, zláchorošť zná, kú porazu tam zhánȁ.
(torkoš – priestor nad bývalými stodolami)
Ozdá horkozelie pocholtál, že tam virastuje po tie bachterni.
(bachterňa – staničná budova)
Tale šô sä telo kotíš na tem šezlone calkom je rozhegání.
(šezlon – pohovka)					

KJ

Maďarské vojsko

pokračovanie z č. 2/2019 júl

Po návrate do kuchyni som sa dozvedel od starého otca, že ten plagát
znamenal víťazstvo, alebo Sibír. Čatárovi zavolal to, že jeho syn (môj
strýko, legionár, Ondrej Garguš) celou Sibériou precestoval a že sa
Maďarom tá studená ruská zem nebude páčiť. Znovu som bol prekvapený, že sa starý otec tak bez viditeľného strachu pred nepriateľmi
postavil.
Tu musím niečo povedať o jeho druhom synovi, o mojom otcovi.
Prečo sa on nepriateľom nepostavil a prečo sa nezúčastnil na takých
neočakávaných občianskych zhromaždeniach? On bol nadporučíkom
a pobočníkom Júliusa Štrbu, ktorý bol veliteľom dobšinského prapora Astry. S Astrou ustúpil až do okolia Brezna nad Hronom, kde sa
povstanie ukončilo. Slovenské vojsko bolo odzbrojené a prepustené
na návrat domov. Otec sa vracal domov lesami k Rejdovej, kde sa
stretol s chlapom, ktorý ho poznal ako bývalého vyšnoslanského učiteľa. Ten mu povedal, že riaditeľ školy Štrba bol doma. Otca to potešilo a on pokračoval smelo do dediny. No na kraji dediny ho čakali
Nemci. Rejdovec mu nepovedal, že ich dedina bola obsadená. Vojaci
ho vzali do zajatia a priviedli ho do rejdovskej školy. Štrba sa tam za
neho zaručil a hneď po tom prišiel tam aj evanjelický farár Rubaninský
s učitelom Šoltésom. Bol medzi priateľmi, ktorí sa za neho zaručili.
Na jeho šťastie, vojaci boli Rakúšania, ktorí ho odviezli do Dobšinej,
kde ho zavreli do pivnici okresného úradu, ktorá bola práve pod jeho
bývalou kanceláriou v Astre. Na druhý deň mu vybavili úradné pre-
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Ú L O V O K – pre koho aký....
Toto je napínavé vyprávanie,
môjho bývalého spolupracovníka, ktorý pochádzal spod Tatier.
Bol poľovníkom, ale aj vášnivým
fotografom a svojím vyprávaním
ma skutočne zaujal, až na ten záver, keď som sa cítil ako, maličký
blbček“. Tak počúvajte, ako mi to
porozprával:
,,Pomaly som pootočil hlavu
a pohľadom skontroloval horizont. Už pred týždňom som cítil
v kostiach, že dnes bude tá pravá
chvíľa, že dnes ,,HO“ už konečne
dostanem. Dnešný výstup k jeho
vyležanému miestečku v celkom
dobre maskovanej kosodrevine
mi trval o dobrú polhodinu dlhšie než obyčajne a aj to znamená,
že som nenechal nič na náhodu.
Profesionálnymi pohybmi
lovca som si naskrutkoval optiku
a s okom pritlačeným k hľadáčiku som sa vnoril do najpohodlnejšej postele na svete. Čakanie
som si krátil skúmaním farby
zelenej a sivej. ,,JEHO“ vpád do
zorného poľa prišiel trocha nečakane a snáď aj preto som mal
problém udržať mohutnú hruď

samca v strede priestoru vyhradeného len vyvoleným. Naučeným
výdychom, trvajúci snáď večnosť
som ustálil obraz a ukazovákom
pohladil spúšť. Oči sa nám stretli
takmer s jej stlačením a s pocitom hrdosti a bázne som si nakoniec pozrel trofej. Kamzíka
v tejto úžasnej pozícii som ešte
nevidel – a len ja si to teraz nesiem domov uložené vo fotoaparáte.“ Tak ma svojím napínavým
rozprávaním ,,dostal“, že som ho
silno ,,štuchol“ pod rebrá a krútiac hlavou som išiel kúpiť ďalšie
dva poldecáky rumu a dve pivá.

pustenie s tou podmienkou, že on sa bude držať v svojej rodnej obci,
kde sa nezúčastní nijakej odpory proti okupačnom vojsku. Takú istú
podmienkovú priepustku mal aj bývalý veliteľ Astry Július Štrba.
Ja som vedel o otcovej priepustke a porozumel som jeho položenie
keď nás prekvapil jeden vyšnoslanský mládenec oblečený v nemeckej uniforme. Bol to otcov bývalý študent, ktorý priniesol hanbu na
jeho rodinu a dedinu. Mal nejaký dlhý rozpor so svojou sestrou. Tak ju
strašne nenávidel, že keď ona vstúpila do partizánskej skupiny oznámil, že on sa pridá k Nemcom. Tak sa i stalo. Neviem kde dostal jeho
nemecké cvičenie, ale som hodne počul o jeho čine. Keď som raz išiel
cez dvor zo záchoda do našej kuchyni, videl som nemeckého vojaka
pri našej bráne do dvora. Bola zima a on bol veľmi dobre oblečený
v dlhom kabáte. Strašne ma prekvapil, keď na mňa zavolal: “Janko
Garguš, či ty ma poznáš?“ Keď som sa na neho dobre pozrel, spoznal
som ho a rýchle som ušiel do kuchyni, kde som otcovi o ňom povedal.
Sledovali sme jeho pohyb vzdialení od okien našej prednej izby, cez
ktoré nás nemohol vidieť. Otec nám zakázal, aby nikto von na dvor
nevyšiel. Ostal pred našim dvorom asi za pol hodinu. Fajčil cigarety
a kedy - tedy prekvapil ľudí, keď sa ku nim po slovensky prihovoril.
On vedel o otcovej vojenskej službe v dobšinskej Astre a iste i o jeho
podmienkovej nemeckej priepustke. Otec zase vedel o jeho zrade,
lebo jeho sestra partizánka za čas slúžila pri Astre na štábe v okresnom
dome. Iste chcel naštvať nášho otca s nejakou debatou, ktorá by sa pre
neho zle skončila. Na druhý deň sa znovu objavil keď našu matku na
dvore prekvapil. Volal ju pani učiteľka a povedal jej, aby poslala otca
ku nemu. Našu bránu do dvora nikdy neotvoril. Chodil len sem a tam
pred domom, aby sme ho dobre videli. Tentokrát sa pred domom trochu dlhšie zadržal a keď konečne zmizol, nikdy sa viac nevrátil.
Janko Garguš z Ameriky
pokračovanie v budúcom čísle
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Zo života spoločenských organizácií v obci
Piesne moje ťa zavše
pozvú k sebe
Ich ruky zodraté klopú
na každé dvere
Veselo býva im, keď
tvoje pery zvonia
Ich krásou , pravdou
zabudnutou spola

Ľúbosť krásy slova a prejavu,
spolčená s múdrosťou
šedín prežitých,
odrazom ducha a zrelosti,
snúbi sa v krásnych
rokoch dožitých.
Tá láska k reči slovenskej,
vo veršoch básní
navždy stvorená,
dolinou našou ako vánok planie,
je poznať, že
zo srdca je tvorená.

Bývajú mladé, krásne, cifrované
Pesnička moja láskou
k tebe prahne,
nečakaj zdvihni ju,
pokiaľ ona dýcha,
smútok tvoj zaženie,
do nebies ťa dvíha.
Je veľkou udalosťou stretnúť sa
s človekom, ktorý svojim pôsobením, ľudskosťou a elánom pre
dobrú vec ovplyvnil veľa ľudí a
ukázal im tak cestu, po ktorej sa
oplatí kráčať. Stalo sa to aj v stredu dňa 25. 9. 2019, keď členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej, poslanci obecného zastupiteľstva so starostkou obce
Mgr. Lilian Bronďošovou privítali na pôde obecnej knižnice
Mgr. Zuzanu Hanuštiakovú pri
príležitosti jej životného jubilea.
Pani učiteľka prišla v sprievode
svojho manžela. Pozvanie v tento
slávnostný deň prijali aj pracovníčky Domu matice v Rožňave,
riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave pani Ing. Zlatica
Halková a pani Tatiana Tomková. S precízne pripraveným
sprievodným slovom, ako vždy,
sprevádzala pani Danka Červenáková, pracovníčka obecnej
knižnice a deti z materskej a základnej školy v našej obci. Hneď
v úvode prítomným vyčarila na
tvári úsmev maličká Danka Ďuričeková svojom milou recitáciou.
S programom prišli pozdraviť
deti zo základnej školy - Šimonko a Eliška Vnemčákoví, Emka
Fusková pod vedením p. učiteľky
Mgr. Janky Nemčkovej a v sprievode harmonikára pána Stanislava Gunára. Veľa emócie do tejto
slávnostnej atmosféry vniesla
pani Júlia Zatrochová s básňami „O šťastí“ a „Spomienka“,
ktoré napísala sama jubilantka.
Slávnosť sa niesla striedavo v
znamení básní, hovoreného slova a spevu. Dve z nich „Kopala studničku“ a „Keby sä mi
moje mladošť navrátila“, ktoré
v polomskom nárečí zaspievali
matičiarky Júlia Zatrochová, Vladimía Spišiaková, Emília Fafrá-

ková, Mária Liptáková a Mária
Antalová, si s chuťou zaspievala
aj sama jubilatka. Emotívny príhovor, ktorý predniesla starostka
obce pani Mgr. Lilian Brondošová pripomenula oslávenkyni
roky strávené v škole a   neskôr
vyzdvihla tvorivú spoločnú prácu v MO a v matičnom spevokole
Svornosť a pani Zlatica Halková,
ktorá vyzdvihla jej prácu v MO
nielen počas predsedovania, ale
aj na poli kultúrnom a národnom. Prierez bohatým životom
všetkým prítomným a hlavne
oslávenkyni pripomenula p. Mária Antalová, predsedníčka MO
MS, z ktorého vyberáme: „Pani
Zuzana Hanuštiaková sa narodila v Gemerskej Polome, bývalej Veľkej Polome. Už v rannom
detstve sa u nej prejavil vzťah
k rodnej slovenčine, literatúre
a recitácii. Po ukončení vysokej
školy od roku 1964 pôsobila
ako učiteľka slovenského jazyka
a literatúry na tunajšej základnej
škole až do odchodu do dôchodku. Rada písala poéziu a prózu.
Je autorkou knihy pre mládež
pod názvom „Pramene“, ktorá sa
skladá z niekoľkých častí. Kniha,
ako uvádza sama autorka, je
obrazom človeka žijúceho pred
niekoľkými desaťročiami v blízkosti sútoku rieky Slanej a Súlovského potoka. Človeka bytostne
spojeného s pôdou, horou, prírodou a ťažkou prácou. Keďže výchova detí zohrávala jedno z najdôležitejších poslaní v jej živote,
niekoľko básní venovala deťom,
v časti knihy nazvanej Dve rozprávky. V rámci pedagogickej
činnosti robila lektorku slovenského jazyka. Bola autorkou pedagogického čítania s tematikou
umeleckého prednesu, recitátorka a organizátorka kultúrneho ži-

vota v obci. Učila deti nielen láske k prednesu, k jazyku, ale viedla
ich aj k spoznávaniu dejín. Pani
učiteľka Zuzana Hanuštiaková,
ktorá v minulosti vychovala v
miestnej ZŠ mnoho úspešných
recitátorov a ako erudovaná porotkyňa usmernila mnohých súťažiacich svojou odbornou radou
pomáhala aj pri recitačnej súťaži
Kellnerova Poloma. V 60. rokoch

sa venovala aj ochotníckemu divadlu. Divadelná hra „Štedrý
večer„ zožala veľký úspech nielen v Gemerskej Polome, ale aj
v okolitých obciach. Hru „Posledný muž„ dokonca sama režírovala. Písal sa rok 1997, konkrétne 26. január 1997, kedy sa
konalo zakladajúce zasadnutie
MO MS v našej obci, na ktorom
bola pani Mgr. Zuzana Hanuštiaková zvolená prvou predsedníčkou MO MS. Počas jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky sa
urobilo kus poctivej práce. MO si
vzal pod patronát súťaž v poézii
a próze pod názvom „Šaliansky
Maťko“, organizovala sa súťaž
pod názvom „Spievame piesne

Príbehy časov minulých,
jak zo studni vodu by načierala,
prežité chvíle starých otcov,
mám,
ako by ich prežila,
tak nám ich rozprávala.
By ste ešte veľa krásnych rokov,
poéziu z duše prinášali k nám,
pani učiteľka Zuzka,
všetko najlepšie k narodeninám.
J.Č.

starých materí“, žiakom ZŠ sa
približovala história MS a organizovali sa súťaže i formou
kvízov. V rámci nadácie “Prebudená pieseň“ pani Hanuštiaková
vypracovala dotazník, súčasný
stav tradičnej kultúry na Slovensku a v našej obci, ktorý bol
zaradený medzi 50 najlepšie vypracovaných na Slovensku. Výsledkom snaženia MO však bolo
založenie miešaného matičného
spevokolu „Svornosť“. Za vznik
tohto speváckeho zboru patrí
veľká vďaka pani Hanuštiakovej
a jej manželovi Rudolfovi. Názov
Svornosť pomenovali podľa jednej z prvých piesní, ktoré sa naučili. Toto spevácke teleso svojimi
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vystúpeniami pozdvihlo úroveň
kultúrnych podujatí nielen v obci,
v okolí, ale aj v rámci Slovenska.
Po úvodných vystúpeniach sa začali hrnúť ponuky na rôzne súťaže, kde v tvrdej konkurencii odchádzali s rôznymi oceneniami.
Úspešne vystúpili aj s takou náročnou skladbou ako je Zbor židov z opery Nabucco. Lásku k ľudovej piesni získala už od svojich
rodičov, ale aj popri svojmu
manželovi Rudolfovi a tiež k nej
vychovali aj dcéru Ivanku. V roku
1998 spolu so svojím manželom
Rudolfom vydali Zborník ľudových piesní: „Povedzže mi, milá,
milenká“. Obsahuje 111 piesní
napísaných v polomskom nárečí.
Krst tejto zbierky sa konal 10. 4.
1999, čiže v tomto roku si pripomíname jej okrúhle 20. výročie.
Táto útla knižka je účinnou pomôckou pre učiteľov hudobnej výchovy, či folklórne skupiny
pôsobiace v našej obci. V spolupráci s obecnou knižnicou jazykovo upravila publikáciu Slovník
nárečových slov. Po roku práce
predsedníčky miestneho odboru
jej zdravotný stav nedovoľoval,
aby pokračovala v plnom rozsahu v tejto práci. Za dobu pôsobenia predsedníčky však pani
Hanuštiaková poskytla vzácne myšlienky pre ďalšiu prácu
a dala pevné základy, na ktorých
mohla organizácia ďalej stavať.
I po ukončení postu predsedníčky ostala verná poslaniu Matice.
Zaujíma sa o dianie v nej, zúčastňuje sa akcií, ktoré organizuje
MO. Príkladom je Noc s Andersenom, kde svojim nezabudnuteľným štýlom čítavala deťom
rozprávky zo svojej knihy. Za
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mimoriadne aktívnu činnosť pre
Maticu slovenskú jej bola v roku
2008 udelená Strieborná plaketa DMS, v roku 2009 Strieborná
medaila Cyrila a Metoda. Pri
jej okrúhlom životnom jubileu
sedemdesiatych
narodeninách
bola ocenená Zlatou medailou
MS. Zlatým klincom a veľkým
prekvapením bolo vystúpenie
Mgr. Lillian Bronďošovej, Oľgy
Zatrochovej, RNDr. Michaely
Dovalovej, Márii Dovalovej,
Anny Kováčovej, Mgr. Márii Kováčovej s piesňou „Oči“, ktorú
si spoločne zaspievala aj sama jubilantka. Naša jubilantka je stále
aktívna, zúčastňuje sa ako porotkyňa na Kellnerovej Polome, je
pravidelnou prispievateľkou do
Polomských novín, čo povedať
na záver. pani Mgr. Zuzana Hanuštiaková je ďalšou členkou do
galérie osobností obce Gemerská
Poloma, ktorá svojím celoživotným dielom, pedagogickou činnosťou a šírením ľudových tradícií prispieva k dobrému menu
našej obce. Stará múdrosť hovorí: „Čo robíš, rob múdro, s láskou a pozeraj sa na cieľ.“ A naša
jubilantka tak robila celý život.
Na záver všetci prítomní pogratulovali jubilantke k jej narodeninám, zástupcovia obce a MS
jej odovzdali Čestné uznania za
prácu, ktorú vykonala v prospech
MO a šírenie kultúrnych tradícií.
Po skončení slávnosti oslávenkyňa všetkým poďakovala za
uskutočnenie tejto milej slávnosti
a pozvala prítomných na posedenie pri občerstvení a pri harmonike.
Mária Antalová, predsedníčka
MO MS Gemerská Poloma

Začiatok leta a pekné počasie núti človeka rozhýbať sa. Prináša so
sebou chuť vyjsť si len tak do prírody, medzi ľudí, alebo si zašportovať. Najlepšie je, keď sa to podarí skĺbiť dohromady. Aj u nás v klube
sme sa o to pokúsili a pri brigádovaní sme spojili príjemné s užitočným. Pobyt v prírode i trocha pohybu. Ďalšie aktivity nenechali na
seba dlho čakať. Prijali sme výzvu ZO JDS Vyšná Slaná na súťaž vo
varení obľúbených halušiek. Päť súťažných
družstiev z našej
doliny predviedlo
svoje kuchárske schopnosti,
ale naše boli
tie najlepšie.
Medailové halušky
varilo
naše
súťažné
družstvo v zložení: Ružena Gazdíková, Júlia Romoková
a Mária Liptáková. Aj v športovom zápolení sme boli celkom úspešní.
Na okresných športových hrách Jednoty dôchodcov v Rožňave súťažilo naše športové družstvo v zložení: Emília Ferenčíková, Mária
Antalová, Elena Dovalová, Emília Fafráková a Júlia Lišuchová. Tu
zahviezdila najmä Elena Dovalová, ktorá získala 3. miesto v kategórii
žien. A prečo o tom píšem teraz - po lete? Pretože sa patrí poďakovať.
Za skvelú reprezentáciu i za krásne výsledky. Veľká vďaka patrí aj
tým, ktorí sa aktívne zapájajú do všetkých aktivít v klube. Ďakujem.
EK

Poďakovanie
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Deň slovenského folklóru

Bryndzové halušky má každý určite rád. Sú súčasťou mnohých našich tradícií. Zemiakové cesto, bryndza, škvarky. Naše tradičné jedlo
priamo na námestí v Rožňave varili aj ženy z Gemerskej Polomy. Už
3. ročník súťaže vo varení halušiek pod názvom Deň slovenského
folklóru pod záštitou poslanca NR SR Petra Pamulu, sa konal 20. 9.
2019 na Námestí baníkov. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev z Horného
Gemera, ktoré pripravovali bryndzové halušky. Počasie sa vydarilo,
naše ženy pripravili bryndzové halušky skutočne bravúrne, v silnej
konkurencii obsadili úžasné 2. miesto. Záujem o halušky bol veľký,
ženy nestíhali naberať a čoskoro sa aj minuli. Za skvelú prezentáciu im
ďakujeme, prajeme veľa úspechov aj do budúcna. Poďakovanie patrí
aj starostke Mgr. Lillian Bronďosovej, za vedenie nášho družstva. Počas varenia prebiehal sprievodný program. Na svoje si prišli priaznivci
folklóru. Bokom neostali ani deti, pre nich bol pripravený nafukovací
hrad, výstava poľovných trofejí, cukrová vata. Veríme, že aj v budúcnosti budú prebiehať takéto akcie, ktoré lákajú rôzne vekové kategórie,
čoho dôkazom bolo aj teraz plné námestie priaznivcov.
Mgr. Alena Grešková

Halúšky, polomské pirohy,
krúpy a chleba so šmalcom......
To je naše, to pravé....POLOMSKÉ. Bryndzové halúšky alebo pirohy, krúpová polievka a fajný chleba so šmalcom a cebuluo. Týmito
chutnými jedlami sme tento rok prezentovali našu obec na rôznych
podujatiach konaných v rámci okresu. Poďakovanie patrí šikovným
kuchárkam, ktoré tieto dobroty kedykoľvek a kdekoľvek bez problémov ukuchtili. Ruženka, Julka, dve Marienky a Boženka. Či už
pre starostov z mikroregiónu Betliar – Stratená, či v rámci gemerských
špecialít na Rejdovských folklórnych slávnostiach alebo na Dňoch
slovenského folklóru v Rožňave, kde sa súťažilo vo varení bryndzových halušiek. Naše žienky v silnej konkurencii deviatich obcí obsadili
krásne druhé miesto. Srdečná gratulácia.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

Dojmy z prednášky o zaniknutých kostoloch
na území Gemerskej Polomy

Zdá sa, že Gemerská Poloma sa môže popýšiť mladými ľuďmi, ktorí
sa zaujímajú o históriu svojej obce. Jedným z nich je aj Sebastián
Samuel Očkaík študent 3. ročníka gymnázia Tomáša Akvinského
v Košiciach, ktorý v  sobotu v sále pri obecnom úrade uviedol prednášku o zaniknutých kostoloch na území Gemerskej Polomy, predtým Veľkej a Malej Polomy. Informácie týchto dejinných udalostí,
ktoré nám poskytol boli zaujímavé nielen podaním, ale aj samotnou
prezentáciou. Bolo to živé. Nebol to nejaký prázdny prednes, ale
zdroj informácií a poznatkov. Je sympatické, že mladý človek sa
zaujíma o históriu svojej rodnej obce a netrávi svoj čas ako väčšina
jeho rovesníkov pri počítači, či mobile. Len je na škodu veci malá
účasť na tejto akcii. Ale tí čo prišli, myslím, že neoľutovali a odniesli
si podobe ako ja za priehrštie poznatkov o histórii a dejinách našej
obce.
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Z aktivít ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SZTP – brigáda
Pravidelne každoročne v auguste pred oslavami výročia SNP členovia
našej organizácie sa schádzajú na brigádu okolo pomníka na Kurtákovej. Ani tento rok nebol výnimkou. Vystihli sme dobré počasie
a vďaka pomoci obecného úradu a pani starostky mohli sme brigádu
uskutočniť. I keď sa staráme i počas roka o skrášľovanie priestorov
okolo pomníka, bolo čo robiť. Pätnásť členov našej organizácie a jedna
ochotníčka pani Júlia Lišuchová vyčistili a skrášlili priestory okolo pamätníka padlým hrdinom. A čo sa ešte podarilo? Neuveríte! Naši chlapi vymenili schodík k pomníku, ktorého výmena bola roky sľubovaná
a neuskutočnená. Schodík bol zle osadený a hrozilo nebezpečie úrazu
pri každej akcii. Podaroval ho náš člen pán Ondrej Greško. Ďakujeme!
Všetci sme sa tešili, že dobrá vec sa podarila a s pocitom spokojnosti
sme z brigády odchádzali. Padli aj dobré návrhy a predsavzatia pre budúci rok, čo by sa ešte mohlo vylepšiť. Uvidíme! Ďakujeme obecnému
úradu za pomoc pri pokosení a doprave.
výbor ZO SZTP

Polomci na „Kremnickej barličke“
V dňoch 6. - 8. septembra sa konala v Kremnici celoslovenská súťaž telesne postihnutých v prednese poézie, prózy a speve pod
názvom „Kremnická barlička“. Aj my členovia ZO v našej obci sme
sa tak, ako už viac rokov predtým rozhodli zúčastniť tohto podujatia,
ktoré bolo zároveň tak trocha aj jubilejné, lebo sa konal už jeho 15.
ročník. Naša skupina v zložení: Júlia Zatrochová, Vladimíra Spišiaková, Mária Liptáková, Mária Antalová, Zuzana Lukáčová, Zuzana
Molčanová a Vladimír Lukáč, počas dvoch mesiacov tvrdo pracovala
na nácvikoch pod vedením hudobníka pána Dušana Lenga. Nácviky
boli náročné, ale snaha a húževnatosť bola neuveriteľná. Piesne, ktoré
sme si starostlivo vybrali sme predviedli v našom polomskom nárečí,
nechýbala však ani častuška, ale aj také piesne, ktoré sú populárne
medzi divákmi. Okrem recitácie poézie a prózy, ktoré si na majstrovskej až profesionálnej úrovni pripravila pani Zuzana Molčanová a
skupinového spevu sme chceli ponúknuť aj niečo nové. A tak sme sa
prítomnej porote predstavili scénkou „Babky v akcii“ v našom polomskom nárečí. Po prvýkrát za 15 rokov so scénkou ešte nik nevystúpil,
a tak ju prijali s nadšením. Scenár k scénke a úpravu piesní napísala
pani Júlia Zatrochová. Scénku predviedli ako pravé divadelníčky Júlia
Zatrochová, Vladimíra Spišiaková, Mária Antalová, Mária Liptáková
a Zuzana Lukáčová. A ako sme nakoniec dopadli? Pani Zuzana Molčanová obsadila 3. miesto v kategórii próza. V kategórii Skupinový
spev sme obsadili 2. miesto. A naša scénka nemala konkurenciu, tak
nám porota udelila Diplom v kategórii Vlastná tvorba. Myslíme si, že
sme svojím vystupovaním prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry.
A naše tričká, s názvom Slovenský zväz telesne postihnutých Gemerská Poloma, v ktorých sme vystupovali vzbudili záujem prítomných,
a tak sa naša obec dostala ešte viac do povedomia celého Slovenska.
Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať obecnému úradu,
hlavne pani starostke a obecnému zastupiteľstvu za schválenie dotácie
na túto akciu, vrátane zapožičanie auta. Veľká vďaka Vám... A celkom
na záver patrí poďakovanie pánovi predsedovi Vladimírovi Lukáčovi
za trpezlivosť a bezpečnú jazdu autom.
členovia SZTP
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Priateľské stretnutie

Priateľstvo – ten krásny, jednoduchý a pritom veľký cit, ktorý niekedy je príliš ťažké hoc len prejaviť... Niekedy je problém vhodné
priateľské slovo nájsť a pritom priateľstvo je niečo, čo ďalej v žití
umožní nám zájsť.

Na pozvanie Republikového centra Slovenského zväzu telesne postihnutých sa moji starí rodičia z Gemerskej Polomy Ján Šafár a Mgr.
Darina Šafárová zúčastnili 15. ročníka celoslovenskej súťaže v speve, prednese poézie a prózy a vlastná tvorba „Kremnická Barlička“
v dňoch 6. – 8. 2019 v Kremnici. Na ich požiadanie sme ich tam odviezli spoločne s mamkou, za čo som im veľmi vďačná, pretože som
tam zažila príjemnú atmosféru, úprimnosť a radosť zo stretnutia priateľov. Bola som milo, snahou a skromnosťou všetkých súťažiacich
podať, čo najlepší výkon v speve, prednese a vlastnej tvorby i napriek
ich zdravotným problémom. Pre nás mladých sú dobrým vzorom
a máme si z koho brať príklad. Moji starí rodičia súťažili v dvoch kategóriách, získali: I. miesto - sólový spev a hra na heligónke Ján Šafár
a II. miesto – prednes poézie Mgr. Darina Šafárová. Oblečenie môjho
dedka v polomskom kroji, ktorým reprezentoval Horný Gemer - obec
Gemerskú Polomu – ľúbozvučné piesne doprevádzané jeho obľúbenou heligónkou a slová o krásnom, jednoduchom a pritom veľkom cite
priateľstva v prednese mojej babičky dodali všetkým poslucháčom príjemnú atmosféru i radosť, za ktorú boli odmenení silným potleskom.
Ďakujem im za úspešnú reprezentáciu a nám radosť z ich úspechov. Po
vyhodnotení a večeri, až do neskorých večerných hodín, všetci účastníci z rôznych kútov Slovenska spievali slovenské a moravské ľudové
piesne, ktoré spevom a hrou na heligónke doprevádzal môj dedko Ján
Šafár spoločne s pánom Jánom Petrášom zo Senice - spevom a hrou
na akordeóne, čím navodili veselú a radostnú atmosféru až sa všetci prítomní s nadšením pridali a spievali za čo im obom patrí veľké
poďakovanie. Veľmi ma zaujala aj výstavka ľudových ručných prác
a zbierka starožitností telesne postihnutých občanov, do ktorej prispeli aj moji starí rodičia – vyšívanými a tkanými ľudovými ručnými
prácami, zbierkou starožitností (smertka, biglajz, petrolejová lampa,
karbitka a starodávne krásne maľované taniere, čím obohatili výstavku a prezentovali obec Gemerská Poloma, za čo dostali pochvalu.
Ďakujem všetkým súťažiacim za ich prevedenú snahu. Poďakovanie
patrí aj obecnému úradu a poslancom obecného zastupiteľstva v obci
Gemerská Poloma. Poďakovať sa chcem aj organizátorom tejto akcie
v Kremnici. Som rada, že som zaviezla svojich starých rodičov, pretože ich prostredníctvom som mohla nazrieť do stredu Európy, kde som
ešte nebola – ďakujem!
vďačná vnučka Erika Tobišová, Ľubotice - Prešov
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súťaže za odmenu – krížovka a šachovú úloha

Žrebovanie sa uskutočnilo dňa: 27. 09. 2019 za asistencie predsedu kultúrnej komisie Mariana Ferenca a šťastnú ruku mala Mgr. Zuzana Hanuštiaková. Ceny odovzdala starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová dňa
02. 10. 2019.
krížovka
Krížovka ukrývala koniec textu: Pôjdemo mi do Rôžnavi na vôtá, bo nám
tot grôf Andráši bars pítá, abi zmo mi jeho vôtá volali, že nám bude hodne platit penazí.
Správnych odpovedí do redakcie došlo 17 z celkových došlých riešení 17.
Výherca: JAKUB ĎURIČEK
šach
Šachová úloha: Biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
Správne riešenie: 1. ťah:Dg6+Jg6; 2. ťah: Jd6++
Správnych odpovedí do redakcie došlo 5 z celkových došlých riešení 5.
Výherca: MARTIN ERNIHOLD
Srdečne blahoželáme!

POLOMSKÝ KOTLÍK 2019

V Gemerskej Polome sa v sobotu
27. 7. 2019 konal už 5. ročník Polomského kotlíka, ktorý organizuje Espresso OÁZA v spolupráci s pivovarom Šariš a Prazdroj
a Obecným úradom Gemerská
Poloma. Všetky družstvá, ktoré
súťažili navarili výborné jedlá.
Hostia si mali z čoho vyberať,
mohli si pochutnať na skvelých
gulášoch, ale aj na haluškách
či pirohoch. Novinkou v hodnotení bolo, že okrem poroty, hodnotili aj hostia a diváci. Perfektne
zorganizovanú akciu pokazil na
pár hodín dážď, preto niektoré

aktivity, ktoré boli pripravené na
zábavu sa nepodarilo zrealizovať.
Keď sa vyjasnilo, mohli prebehnúť ešte súťaže napr. pre mužov
ťahanie traktora, ženy hádzali
gumenou čižmou a deti sa mohli
zabaviť rôznymi hrami. Vďaka
sponzorom, po vychutnaní si jedál, nasledovalo losovanie bohatej tomboly. Na záver akcie sa
ukončila diskotéka. Organizátori
vyhodnotili akciu ako úspešnú,
napriek nepriazni počasia vládla
v areáli futbalového ihriska príjemná atmosféra.
M. Lukáčová

Súťaž vo varení a športovo – zábavné popoludnie pre deti a mládež a kde okrem odbornej poroty
hodnotil aj divák. Na futbalovom
ihrisku v našej obci sa varilo,
súťažilo, ale i odmeňovalo, a to
všetko s príchuťou dažďa. V sobotu, koncom júla (27. 07. 2019)
prebiehal už 5. ročník akcie pod
záštitou Janky Ciberajovej a za
veľkej pomoci našej obce. Každý pripojil ruku k dielu a pomedzi kvapky dažďa 10 súťažných
družstiev pripravovali svoje
jedlá – guláše, pirohy i halušky,
kapustnicu, ale i sladké nesúťažné palacinky pre maškrtné jazyky. Úroveň pokrmov i samotnej
súťaže každým rokom rastie.
Nechýbala ani zábava, o ktorú
sa postarala hodnotná tombola,
hasiči z Rožňavy. Gumáka, či
čižma – ako chcete bola zaujímavým sprestrením pre súťaživých účastníkov, nevynímajúch
deti, ktoré neustále pobehovali
po trávniku. Zaujímavým prvkom bola súťaž „silákov“ v družstvách, ktorí na čas ťahali obecný
traktor – to musel každý vidieť.

Vo večerných hodinách niečo pre
mladých – diskotéka do skorých
ranných hodín najbližšieho dňa.
Veľké poďakovanie touto cestou
vyslovujeme všetkým súťažiacim, ktorí ukázali svoje umenie
aj v sťažených podmienkach a
účastníkom, ktorí prišli podporiť
súťažiach, ale i organizátorom
akcie. Poďakovanie patrí sponzorom za podporenie akcie, hosťom, ktorí ocenili toto podujatie.

Hodnotenie poroty v poradí: miesto, názov družstva, názov pokrmu
1. FsK DOLINA z Gemerskej Polomy, BAB GULÁŠ
2. POLOMSKÉ MEDVEDE – B, POLOMSKÁ JUCHA
3. ZO SZTP Gemerská Poloma, POLOMSKÉ BRYNDZOVÉ
PIROHY
4. BOYSO TEAM, PŠTROSÍ GULÁŠ
4. INDIGO Gemerská Poloma, GULÁŠ FRAJEROV
5. MO MS Gemerská Poloma, BRYNDZOVÉ HALUŠKY
6. SPIŠIAKOVCI, POLOMSKÝ GULÁŠ
7. ZO SZTP Dobšiná, DOBŠINSKÝ SEDLIACKY PERKELT,
NOKERLE
8. POLOMSKÉ MEDVEDE – A, GULÁŠ
9. BAMBUCH-JANČO, JELENÍ GULÁŠ
Cena diváka: ZO SZTP Dobšiná, DOBŠINSKÝ SEDLIACKY
PERKELT, NOKERLE
Pokiaľ ste sa zabavili, či pochutnali si,
DOVIDENIA V ROKU 2020
-r-
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Z príhovoru Jána Chanasa zo dňa 4. 1. 2013 pri udeľovaní Čestného
občianstva obce Gemerská Poloma .... Ing. Marián Šereda sa narodil
1. júna 1946. Ukončil Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej a bol mu udelený titul inžinier. Na slovenskej stolnotenisovej
mape už devätnásty rok svieti Mostex Rača – klub, ktorý je zárukou
kvality a serióznosti. Jeho zakladateľom i majiteľom v jednej osobe
je Ing. Marián Šereda, neodmysliteľná postava všetkých významných
podujatí, ako aj jeden z mála podnikateľov, ktorí dlhodobo podporujú
stolný tenis bez požiadavky akejkoľvek garancie návratnosti vložených prostriedkov. Robí to jednoducho z lásky k športu, ale aj v snahe
vytvárať v klube podmienky, v ktorých by sa mohli úspešne realizovať slovenskí hráči. S Gemerskou Polomou ho spojil osud v roku
2000, keď sme ho požiadali o spoluprácu a pomoc pri organizovaní
VIII. ročníka turnaja O pohár starostu obce. Bol nám nápomocný,
prihlásil k nám na turnaj svojich najlepších hráčov a odvtedy sa každoročne zúčastňuje stolnotenisového turnaja a navštevuje našu obec.
Zároveň každý rok oslovuje najlepších hráčov doma i vo svete, aby sa
zúčastnili turnaja v Gemerskej Polome, čím šíri dobré meno našej obce
doma a vo svete a zároveň propaguje naše športové podujatie.

nekrológ za Ing. Mariánom Šeredom
* 1. 6. 1946 † 23. 7. 2019
Slovenské stolnotenisové hnutie rátajúce vyše 10 000 registrovaných
členov sa 23. 7. 2019 s hlbokým zármutkom rozlúčilo s jednou zo
svojich výrazných osobností, ktorá sa niekoľko desaťročí podieľala
aktívne na jeho činnosti.
Ing. Marián Šereda mal vo svojom bohatom živote množstvo rôznorodých aktivít, ale šport určite patril medzi jeho najtrvácnejšie a najobľúbenejšie. Už od malička mal k nemu veľmi blízko – lákal ho volejbal i stolný tenis. S volejbalom to dotiahol na dorasteneckého majstra
Slovenska, ale potom prevážila láska k celuloidu. So zanietením ho
hrával od okresnej súťaže až po prvú ligu, dokonca na medzinárodnom turnaji v Prešove o Pohár Duklianskych hrdinov spolu s Alojzom
Némethym zvíťazil vo štvorhre mužov. Keď prešiel po skončení aktívnej činnosti medzi funkcionárov, neuspokojil sa s extenzívnou tradičnou prácou v klube, ale v roku 1994 založil v tom čase moderný klub
Mostex Rača, ktorému bol nielen šéfom, hybnou silou, ale aj sponzorom. Klub bol trojnásobným majstrom Slovenska a v jeho radoch
sa vystriedalo niekoľko významných reprezentantov SR. Do stolného
tenisu postupne a celkom prirodzene zaangažoval aj svojich troch synov. Najstarší syn Gabriel, ktorý sa ako chemický inžinier uberal inou
cestou, ale aj napriek tomu otcovi pomáhal ako v podnikaní, tak aj
pri organizovaní stolnotenisových podujatí. Stredný Tomáš, stavebný
inžinier, patril medzi úspešných hráčov najvyššej súťaže a má aj kolekciu medailí z majstrovstiev Slovenska. Vyhral v roku 2010 turnaj „O
pohár starostu obce“ v Gemerskej Polome. Dnes pracuje na sekretariáte SSTZ a riadi naše najvyššie súťaže. Najmladší syn Peter, ktorého od
malička volal Pepo, sa presadil výrazne aj na medzinárodnej stolnotenisovej scéne – získal medaily na ME mládeže a prebojoval sa medzi
širšiu európsku špičku dospelých. Vyhral 5x turnaj „O pohár starostu
obce“ v Gemerskej Polome. Nedávno ukončil aktívnu činnosť, zavŕšil
bakalárske trénerské štúdium na FTVŠ UK a stal sa trénerom ženskej
reprezentácie SR. Za týmito úspechmi synov všade vidno výrazný rukopis starostlivého otca, ktorý od malička prežíval s nimi ich víťazstvá
i prehry. Škoda, že sa nedožil podobných úspechov svojich, ešte príliš
malých vnúčat.
Každý, kto sa s Mariánom stretol, veľmi rýchlo zistil, že napriek
tomu, že išlo o človeka vo svojej profesii veľmi úspešného a významného, nepovyšoval sa nad tých takpovediac obyčajnejších – mladších
a neskúsenejších. Bol otvoreným a úprimným kamarátom s každým,
kto nielen prejavil, ale aj dokazoval skutočný záujem o stolný tenis.
Pritom vôbec nešlo o hráčske kvality, ale o to – mať tento šport celoživotne rád, nielen sa oň obtrieť krátkodobým, povrchným vzťahom.
Marián a stolný tenis boli pevne a nezrušiteľne spojení. Podporoval
lásku k hre ako takej, tešil sa nielen z úspechov extraligového Mostexu, ale aj z víťazstiev svojich oveľa menej šikovnejších hráčov v siedmej či ôsmej lige.

Vďaka priateľskej povahe mal Marián mnoho priateľov. Bol ochotný podporiť formou účasti hráčov Mostexu Rača-druhý najlepší klub
na Slovensku-turnaj v našej obci. Na začiatku našej spolupráce bola
telefonická pozvánka jeho klubu na turnaj. Aj keď nevedel kde sa nachádza Gemerská Poloma poslal hráčov na turnaj. A keď jeho hráči nevyhrali turnaj (obsadili 3. a 4. miesto) na ďalšom ročníku sa zúčastnil
osobne aj s najlepším hráčom – reprezentantom. V ďalších ročníkoch
sa zaslúžil o účasť zahraničných klubov – Start Horná Suchá, Baník
Havířov.
O tom, že jeho ľudský rozmer presiahol aj hranice Slovenska,
svedčia kondolencie z mnohých krajín Európy, špeciálne z Českej stolnotenisovej asociácie, ďalej je potrebné spomenúť priateľov z Ukrajiny, Azerbajdžanu, Talianska, ale nemôžeme zabudnúť samozrejme
na Slovensko, od východu až po Bratislavu, o čom svedčí aj účasť na
smútočnom zhromaždení.
Za rozvoj a všestrannú pomoc pri organizovaní stolného tenisu mu
bolo udelených množstvo ocenení: Čestné členstvo v SSTZ, Račianske
srdce za rozvoj športu v tejto mestskej časti. Uznesením č. 12/2012/
OcZ Obec Gemerská Poloma udelila Ing. Mariánovi Šeredovi Čestné
občianstvo za šírenie dobrého mena obce doma i vo svete a za propagáciu športových podujatí v Gemerskej Polome a množstvo ďalších.
Hlavne však bol Marián Šereda dobrý človek a priateľ,ktorý obetoval
všetko pre stolný tenis. Úprimne Ti ďakujú priatelia z Gemerskej Polomy. Česť Tvojej pamiatke!
spracovali: Ján Chanas, Ing. Anton Hamran,
organizačný výbor
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tri kopce v okolí našej obce Â Volovec - Skalisko 1 293 m –
Turecká 954 m – Lúčice 827 m
Východiskový a cieľový bod: Gemerská Poloma Â Náročnosť: náročná celodenná túra Â Časový harmonogram: Gemerská Poloma 6:00
hod. ê Skalisko 8:30 hod. êBetliar 10:30 hod. ê Turecká 12:00 hod. ê
Gemerská Poloma 13:15 hod. ê Lúčice 15:00 hod. ê Gemerská Poloma
16:10 hod. ÂCelkový čas spolu: 10 hod. 10 min. Â Celková dĺžka trate:
32 km Â Nastúpané výškové metre: 2051 m Â Spálené kalórie: 3666 Â
Priemerná rýchlosť: 3,2 km/hod. Â Otázka prečo: Výzva, či to zvládne
priemerný turista Â Cieľ: otestovať fyzickú aj psychickú odolnosť Â
Pocity: - na začiatku plný očakávania, odhodlania a zároveň pochybností, - počas túry je to drina, neviem, či to dám, - na konci šťastie,
že som to dokázal Â Rada na záver: pred túrou je lepšie, keď je turista
rozchodený
miestny turista

š a c h o v ý STOLÍK

Milí šachoví priaznivci, milí polomčania,
je pre mňa potešením informovať vás, že Šachový klub Gemerská
Poloma pre vás vybudoval šachový stolík, ktorý je umiestnený v parku pri Základnej škole. Na jeho zhotovení sa podieľali členovia ŠK
GP ako aj firma Ondrej Baštáka Ďurána BASHTO SPORTS sídliaca v obci, ktorá sa zaoberá výrobou športových pomôcok a ktorá
sponzorsky uhradila všetky náklady spojené so zhotovením šachového
stolíka. Stolík sme slávnostne odovzdali do užívania obci 6. septembra za prítomnosti starostky obce Lilian Bronďošovej a členov ŠK GP.
Pani starostka vykonala prvý slávnostný ťah na šachovnici za výdatnej
pomoci mladých šachistov z nášho klubu. Verím, že šachový stolík pritiahne k šachu ďalších záujemcov o túto hru a prispeje k rozvoju šachu
v našej obci ako aj v regióne Gemera, čo je jedným z cieľov nášho šachového klubu. Stolík je umiestnený v peknom prostredí parku a je na
neho vidieť z okien Základnej školy. Verím, že žiaci si stolík všimnú
a vzbudí u nich záujem o šach. Avšak ak by aj nešlo o šach, posedenie
v parku pri stolíku, rozšírilo rekreačné možnosti, ktoré park ponúka.
Prajem vám príjemné posedenie v parku pri novom šachovom stolíku.

Šachový krúžok

Rád by som informoval polomskú verejnosť, že so začiatkom nového
školského roka otvárame už 4. ročník Šachového krúžku zameraného najmä na mladé šachové talenty. Krúžku sa môže zúčastniť ktokoľvek, či už úplní začiatočníci, alebo mierne pokročilí šachisti. Bude
prebiehať každý utorok v Sále obecného úradu v čase od 16:30 do
18:30. Krúžok povedie skúsený tréner šachu Róbert Szaszák, ktorý vedie šachový krúžok aj v ZŠ Zlatá v Rožňave a spolu s ním sa
krúžku zúčastňujú aj niektorí jeho zverenci z Rožňavy. Milí rodičia,
ktorým záleží na všestrannom rozvoji inteligencie vašich detí – využite skvelú príležitosť zapísať vaše deti do nášho šachového krúžku
a prispejte tak k lepšej budúcnosti vašich detí. Záujemcovia sa môžu
hlásiť na tel. č. 0949 737 543 (Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, alebo
email: oz.sach.gp@gmail.com).
Ondrej Bašták Ďurán, predseda ŠK GP

„Polomci cvičia o 106 “
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Tabata a Pilates od 07.októbra 2019 každý pondelok večer v telocvični
pri základnej škole. Pripomeňme si, čo je to, ako sa správne precvičujú
a aký majú význam pre ľudský organizmus.
TABATA
Štvorminútový intervalový tréning, pod ktorý sa podpísal japonský
profesor Izumi Tabata, je aktuálne veľmi populárny. Tabatu využívajú
v rámci svojich tréningov profesionálni športovci, bežní ľudia v posilňovniach a výnimkou nie sú ani milovníci rozličných skupinových
cvičení. Tabata je výbornou voľbou pre všetkých, ktorí chcú neustále
zlepšovať svoju kondíciu.
Tabata je intenzívny intervalový tréning, ktorý pozostáva z 20 sekúnd
maximálnej aktivity a 10 sekúnd odpočinku opakujúcich sa za sebou
8-krát. To znamená, že jedna tabata trvá 4 minúty. Za 20-30 minút
možno týmto spôsobom precvičiť a vyformovať celé telo. Rovnako
dobre sa dajú v rámci tabaty využiť aeróbne aj posilňovacie cvičenia.
Výhodou je, že človek si môže tabatu zacvičiť v pohodlí domova a vybrať si cviky, ktoré uzná za vhodné. Zároveň sa nebude nudiť, pretože
cviky môže v rámci jednotlivých tréningov ľubovoľne obmieňať.
Na čo si treba dať pozor?
î pred každým tabata tréningom sa venujte dôkladnému rozohriatiu
a natiahnutiu svalov î dôležitá je správna technika jednotlivých cvikov, ak patríte k začiatočníkom, začnite trénovať pod dohľadom skúseného trénera î pri voľbe cvikov myslite na to, aby cviky zamestnávali čo najväčší počet svalových skupín (šprint, výpady, drepy) î v rámci
jednej tabaty môžete vykonávať jeden, alebo striedať viacero cvikov
î k cvičeniu potrebujete stopky, aby ste si vedeli odmerať jednotlivé
intervaly, oveľa zábavnejšie je však pustiť si hudbu určenú priamo na
tréning tabaty î ak ste si vybrali cviky s použitím cvičebného náradia,
nachystajte si ho vopred î po dokončení jednej štvorminútovej tabaty
si doprajte odpočinok v trvaní 1-2 minút a potom sa pustite do ďalšej.
Na úplný záver nezabudnite na strečing.
PILATES î Pilatesove cvičenie nie je vynález súčasných fitness centier. Tento systém vyvinul Joseph Hubert Pilates (1880-1967), ktorý sa
narodil v Nemecku a ako dieťa bol slabý a chorľavý. Na základe svojich skúseností postupne vyvinul vlastnú cvičebnú metódu, ktorá bola
založená hlavne na precíznych a kontrolovaných pohyboch v neoddeliteľnom spojení s vedomým dýchaním a vysokou koncentráciou mysle. Pilatesove cviky aktivizujú hlboký (stabilizačný) svalový systém,
čím odstraňujú svalovú nerovnováhu, zmierňujú bolesti chrbtice a kĺbov a kladú dôraz na správne držanie tela.  Táto metóda koordinuje dýchanie s pohybmi, zlepšuje rovnováhu a flexibilitu, spevňuje oslabené
a zároveň naťahuje skrátené svaly, zlepšuje kondíciu, ukľudní myseľ a
tým samozrejme zmierňuje stres. Naviac zdokonalí a spevní chúlostivé partie strednej časti tela, zlepší držanie tela a naučí vás správnemu
dýchaniu. Cieľom cvičenia PILATES je správne držanie tela, odstránenie nesprávnych pohybových stereotypov. V rehabilitácii sa dnes
využíva množstvo modifikácií pôvodných 38 cvikov na podložke aj
s využitím náčinia ako sú pilatesov kruh, over ball a fitlopta.
Princípy PILATES: î Správne dýchanie î Koncentrácia î Kontrola
pohybu î Posilňovanie centra tela î Presnosť cvikov î Plynulosť cvičenia.
Možno spomenúť, že cieľom týchto cvičení je posilniť oslabené
svalové skupiny medzilopatkového, podlopatkového, brušného a sedacieho svalstva a natiahnuť skrátene prsné svaly, svalstvo v oblasti
driekovej chrbtice a bedrovo-driekové svaly. Cvičebná hodina je zostavená tak, že sa postupne prejdú všetky pozície od stoja, sedu, ľahu
na bruchu, chrbáte a boku a súčasne sa precvičí chrbtica vo všetkých
rovinách – predo-zadnej, laterálnej a rotačnej.
Pilates ako metódu možno odporučiť každému bez ohľadu na vek.
Je ideálnym doplnkom ku profesionálnym športom, kedy správnym
cvičením možno predchádzať mnohým zraneniam.
Ten pocit po cvičení je na nezaplatenie!
TABATA a PILATES každý pondelok od 18.00 dvojhodinovka silového cvičenia v telocvični v Gemerskej Polome. Vezmite si so sebou
karimatku, prezuvky, suché tričko a nezabudnite na pitný režim.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
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0944 521 063
STRIHANIE PSOV






strihanie srsti
úprava srsti
vyčesávanie srsti
ceruzokresba (psie portréty a. i.)

JEDEN PES A SEDEM ŠTENIATOK
21. júla t. r. sa našiel v Martinkove túlavý psík. Našli ho tam Mirka a Zdenko Fafrákoví. Hneď to
začali riešiť a hneď na druhý deň
išli na okolo ľudia z iného okresu, ktorí nemajú s Rožňavou nič
spoločné. Aké bolo ich prekvape-

nie, keď tam našli až 7 šteniatok.
Sučka bola veľmi vychudnutá.
Vďaka všímavým ľudom sa ich
podarilo zachrániť. Veľká vďaka
patrí ľuďom, ktorí sa na záchrane
podieľali.

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

Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo
obecná knižnica, 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 15. 11. 2019 (vrátane)
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín
§ krížovka: ukrýva meno § šachová úloha: biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
pomôcky:
KAI

1.

silný povraz

ženské meno
(22.12.)

neznelá
spoluhláska

obeť

5.

keď

najvyšší veliteľ
tvrdá
loďstva
spoluhláska

zvyšovala tlak
pár
obojaká
spoluhláska

samec kravy
dodatok v liste

tiež

predajca
spotrebnej
elektroniky

tvrdá
spoluhláska
brloh

prekaz

rieka v Rusku
americký
hokejista
(Brian, *1973)

pravoslávny
obraz
druh izotopu

4.

spojka
bodná zbraň

hoci (česky)
predložka
predložka so 6.
pádom
nábrežie, po
nemecky

Slovensko
(MPZ)
prírodný alebo
syntetický vitamín
E podporujúci
plodnosť

mesto v
turecku
zvučná
samohláska

irídium (zn.)
zlučovacia
spojka
ostrov peru

plán
film s Elánom

rieka
v Kanade
predložka
drobné
nečistoty

obdobie

udieraj
počítal

zn. kozmetiky
zanes

nočný podnik s

dievča, po
maďarsky

mužské meno

avšak
výplň okien

diskotékou
pomôcky:
egyptský boh
ROLSTON hry na hudobný

zlučovacia
spojka

4.

ponad

plaz

pomôcky:
ÁG

pomôcky:
IHEJ

nástroj

kypria pluhom

nádej, po
anglicky

3.

európium (zn.)

popíjal
nukleové
kyseliny (skr.)
ruténium (zn.)

tlak krvi (skr.)
sám, po
anglicky

štát v Afrike

2.
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konár, po
maďarsky
stredová čiara

zločinec
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