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Vážení spoluobčania,
o niekoľko dní budeme všetci oslavovať sviatky jari, sviatky Veľkej
noci. Tie tohtoročné budú znova trochu iné, než po minulé roky.
Budú poznamenané pandémiou COVID-19, ktorá vstúpila do našich životov, pre mnohých prekvapivo a pre všetkých – dovolím si
tvrdiť – obzvlášť nepríjemne.
Zároveň je tu však aj nádej, že tak, ako jar prebúdza k životu prírodu, tak aj táto nedobrá situácia prebudí k životu najušľachtilejšie ľudské city – empatiu, spoluúčasť, pochopenie a zodpovednosť
každého jedného.
Po minulé roky sme si zvykli na prahu jari – možno pod vplyvom
jasnejšieho a teplejšieho slniečka – optimistickejšie sa dívať na
svet okolo nás. Chcem vás v tomto predveľkonočnom čase poprosiť
a nabádať, aby sme si optimizmus zachovali aj v týchto neľahkých
a vypätých časoch.
Vážení spoluobčania, milí Polomci. Želám vám, aby ste nadchádzajúce sviatky jari prežili v zdraví, aby ich nepoznačila zradná
choroba, aby ste si užili plným dúškom pocit šťastia z prítomnosti
svojich najbližších.

VESELÚ VEĽKÚ NOC!

Z úprimného srdca vám želám zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a
vieru, že každá nepríjemnosť raz pominie a my sa opäť budeme
môcť voľne a priateľsky stretávať a tešiť sa z každodenných radostí. Želám vám krásne sviatky Veľkej noci!
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

Veriť či neveriť...?

Čo Nového v Majáku nádeje?

Často sa vyslovujú pochybnosti o zmŕtvychvstaní Pána. Takéto pochybnosti boli rozširované aj za čias apoštolských súčasníkov. Apoštoli po ukrižovaní Pána boli sklamaní. Všetky ich nádeje sa zrútili. Tým
väčšia bola ich radosť, keď uvideli zmŕtvychvstalého Pána. „Videli
sme Pána“, hovoria Tomášovi, ktorý vtedy nebol medzi nimi. Tomáš
veril len potom, čo sa dotkol Kristových rán. Ježiš hovorí Tomášovi:
„Blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili.“
My sme nevideli Pána, ale veríme apoštolom. Garanciou toho,
že neklamali je to, že ich zvesť potvrdili mučeníckou smrťou. Je nepravdepodobné, že by niekto bol ochotný zomrieť za lož, ktorú sám
vymyslel a tu nejde len o jedného, ale okrem Jána Evanjelistu o všetkých. Zomreli mučeníckou smrťou za svoje tvrdenie. Pán Ježiš pozdravil apoštolov: „Pokoj vám.“ Skutočný pokoj môže priniesť len jeho
učenie. Za totality na stenách, na bránach viseli často plagáty: Pracuj
svedomite a zachrániš mier! Buduj vlasť, posilníš mier! Len jedna a to
najdôležitejšia zásada sa tam nikdy neobjavila, zásada Ježišova: „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia robili, robte aj vy im!“
Božské v človekovi je násilím, vášňami a chamtivosťou zahlušené, ale aj vtedy ono občas vyjde na povrch. Ukazuje to tento príklad:
V Moskve v mestskom divadle mala byť premiéra protináboženského
diela Kristus vo fraku. Školy, mládežnícke organizácie si mali tenpokračovanie str. 3

Rozhodla som sa, že aspoň pár riadkami Vám vždy budem približovať
nové udalosti, ktoré sa dejú v Evanjelickom kostole práve vo Vašej
dedine a túto rubriku som nazvala: Maják nádeje. A prečo?
Keď sa plavíte v noci po mori a Vaša loďka stroskotá, jedinou nádejou ako prežiť je maják. Jeho svetlo svieti v tme, je vysoký a vidno ho
z každej strany. Nedá sa prehliadnuť a ukazuje správny smer. Pôjdete
sa svetlom majáka a PREŽIJETE! Uvažovali ste niekedy, prečo ľudia
aj keď boli v minulosti prenasledovaní a značne chudobní stavali kostoly s vysokými vežami ? Pretože veže vidno. Nik nemôže povedať:
Nevšimol som si kostol, prehliadol som ho! Kostol je taký maják nádeje, ktorý ukazuje správnu cestu a smer. Ukazuje svetlo v tmách života.
Ak sa postavíte na ktorékoľvek miesto v dedine- vidíte ho, nedá sa tam
netrafiť. Ak sa tam človek vyberie: PREŽIJETE – VEČNÝ ŽIVOT.
Ak Vás prehliadajú znamená to, že ste ľahostajný a to, že ste ľahostajný sa inak povie nemilovaný. Ty milý čitateľ možno pamätáš aký je to
pocit byť niekomu ľahostajný. Možno si bol platonicky zamilovaný
a tá osoba bola k tebe ľahostajná. Možno máš deti, ktoré akurát trpia
pubertálnou krízou a tie Ťa prehliadajú a možno je k Tebe chladná
vlastná polovička.
Ale Boh Ťa neprehliada za Teba zomrie na kríži!
Tento život je ako more a Ty si v loďke a ona sa plaví. Ty si sa narodil
pokračovanie str. 3

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

Mgr. Jana Kendžurová - zborová farárka
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Spomienky na zosnulých
Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom, kamarátom, známym a všetkým,
ktorí sa zúčastnili pohrebu
pána Bohumila Brezňana dňa 14. januára 2022
a odprevadili ho na poslednej ceste.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina.
Spomíname
Hviezdy prestali pre teba svietiť
a slnko hriať.
My čo sme Ťa mali radi
budeme na teba s láskou spomínať.

„Tak rýchlo ten čas letí,
tak rýchlo uteká,
ale každý deň Jaruška,
patrí ti naša spomienka.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.”
Tí, ktorých milujeme
a stratili sme ich,
už nie sú tam kde boli,
ale sú všade, kde sme my.

Dňa 6. apríla 2022
uplynulo 10 rokov,
čo nás vo veku 26 rokov
opustila dcéra, sestra a príbuzná

Milovali sme ťa, ty si miloval nás.
Tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Zbohom nestihol si povedať,
len žiaľ v srdciach nás všetkých zanechať.
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viacej chýbaš nám.
Spi sladko ocko náš, snívaj svoj večný sen
V spomienkach sme pri tebe každučký deň.
Dňa 22. februára 2022
uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
syn, brat, vnuk, zať,
príbuzný a známy
Ing. Radoslav Fafrák

S láskou spomína celá rodina.

Spomíname
Smutný je náš dom i dvor,
chýbate nám otec v ňom.
Márne Vás naše oči hľadajú
a slzy po tvári stekajú,
Vy už snívate svoj večný sen,
my nikdy nezabudneme
na ten smutný deň.
Dňa 8. apríla 2022 uplynul 1 rok,
kedy nás bez rozlúčky opustil manžel, otec, svokor, starý otec
Štefan Chochol vo veku 76 rokov.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Emília,
syn Igor a dcéra Miroslava s rodinami.

„Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať,
budeme na Teba teta drahá
navždy spomínať.“
Dňa 30. 01. 2022 uplynul rok,
čo si nás navždy opustila naša
milovaná teta


Anna Breznenová
rod. Červenáková.
Navždy zostaneš
v našich srdciach,
nikdy na Teba nezabudneme
a budeme na Teba stále
s láskou spomínať.

Dňa 11. februára 2022 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Ing. Ján Červenák

So žiaľom v srdci spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá, pravnúčik,
sestra a celá rodina.

apríl 2022


Jaroslava Krasničanová.
S úctou a láskou spomína
milujúca rodina.

Spomínajú
Katka a Vikinka Valkové
a celá blízka aj vzdialená
rodina.

Spoločenská kronika k 15. 03. 2022
S úprimným potešením dávame do povedomia,
že zrodil sa človek, voňavý kvet a hebký aksamiet.
Zrodil sa človek a objavuje pozemský náš svet.
V našej obci sa narodili 4 deti.
Buďte nám všetci srdečne vítaní!

Pripájame sa k tým všetkým, ktorí vám z úprimného srdca želajú
veľa šťastia, spokojnosti v manželskom zväzku.
Nech vzájomná dôvera a úcta stále živia vašu mladú lásku.
Slávnostne uzavreli manželstvo 2 páry.
Prajeme vám milí novomanželia
veľa rokov spokojného manželského života
v dobrom zdraví a vzájomnom porozumení.

Vaše vzácne životné jubileá sú príležitosťou aj pre nás,
aby ste prijali naše blahoželanie
ako prejav našej úcty a vďaky k vám všetkým.
Prajeme do ďalšieho života veľa dobrého zdravia
a vzájomného porozumenia.
95 rokov oslávili 1 jubilant
90 rokov oslávili 1 jubilant
85 rokov oslávili 3 jubilant
80 rokov oslávili 2 jubilant
75 rokov oslávili 3 jubilant
70 rokov oslávili 4 jubilant
Prijmite prosím naše úprimné blahoželanie!

Smrť vás vyrvala z kruhu rodiny.
Slovami ťažko vyjadriť veľký žiaľ, ktorý máme vo svojich srdciach.
Tichou spomienkou poďakovať sa nám prichodí
za všetko čím ste obohatili náš spoločný život pozemský.
Ďakujeme.
Navždy nás opustili 6 občania našej obce
Milí naši drahí, nikdy na vás nezabudneme
– odpočívajte v pokoji!

apríl 2022
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Čo Nového v Majáku nádeje?
Mgr. Jana Kendžurová - zborová farárka

pokračovanie zo str. 1

na mori a tak to, čo je za tým si nedokážeš predstaviť. Na mori nemôžeš byť celý život, potrebuješ dôjsť domov, ale ak odignoruješ maják
- márna snaha. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia dôjdu k Bohu
až keď im stroskotajú loďky: loďka manželstva, loďka života, loďka
priateľstva, loďka zdravia a povedia mi: Boh nie je! A vtedy ako kňaz
by som sa mala opýtať: Ako môžeš tvrdiť, že nie je Boh, ak nechceš
akceptovať svetlo Jeho majáka- Jeho kostol ? Ja práve Teba do chrámu
Boha volám. Možno si povieš, táto zase začína týmto s rečami o imaginárnej bytosti, ktorá neexistuje a je neviditeľná. Ja sa Ťa len opýtam
pár otázok a logicky si to zhodnoť sám: Je smrť viditeľná ? A predsa
je! Je život viditeľný? A predsa je! Je čas viditeľný! A predsa je! Je
láska viditeľná? A predsa je! Tak prečo Boh by nemal existovať len
preto, že je neviditeľný? A On predsa je!
Existoval pred tým než si tu bol, existuje teraz keď tu si a bude
existovať aj keď tu nebudeš – On je večný!
Každá jedna práca je svojím spôsobom náročná a má svoje špecifickosti. Ja Vás tak trochu v číslach našich novín postupne chcem uviesť
aj do toho, čo robí taký správca majáku- farár a čím je jeho práca ťažkou a tak vlastne dozviete aj to: Čo nového v majáku nádeje!
1. Maják nemôže byť prázdny: Veľmi sa modlím, aby som tu našla
ochotných ľudí každého veku so svojimi darmi. Ak Ťa hocičo baví ako
koníček napíš a ozvi sa a ja Ti službu pre Pána Boha hneď nájdem!
Kreslíš, spievaš, šiješ, pečieš, vieš pracovať s drevom, kosíš, máš rád
PC, vieš niečo darovať? Boh Ťa potrebuje! Kňaz je manager, ktorý ale
nemá ľudí, musí ich volať. Nemá im čo finančne dať a tak najčastejšie
mu povedia: NIE! Ak povedia ľudia, ale: Áno, vznikajú prenádherné
veci dôkazom toho sú detské spevokoly, CDčka kapiel, burzy, ubytovacie a diakonické centrá, ktoré majú niektoré zbory. Aj Vy môžete byť
takí! Aj práve Ty, len to chce jedno: áno!
2. Maják nádeje a stretnutia: Teším sa však, že pár ľudí mám, vďaka
nim aj ECAV v Gemerskej Polome žije a snaží sa rásť aj keď krôčiky
sú menšie. Mnohých som spoznala na Biblických hodinách, ale takých
špeciálnych. Naposledy sa volali: Minerálka pre každého. Minerálka, pohoda domova a 20 min oddychu a spoznania sa s novými ľuďmi
z celého Slovenska a niečoho, čo by ste ani nepovedali, že je v Biblii
to boli naše Minerálky! V marci 8.3 na MDŽ všetky dámy pozývame
na Dámsky klub: Čas o ženách a pre ženy! Všetko avizujeme na FB
stránke.
3. Hľadá sa kantor do majáka nádeje: Kantora nemáme ešte stále,
aj keď sa za neho modlíme. Je to veľmi smutné a mňa to veľmi trápi,
že kráľovský nástroj neznie pre Najväčšieho Kráľa. Dvakrát nám bol
zahrať mládežník až z Kráľovej Lehoty z Liptova.
4. Maják a manželia: Keďže február patril láske a manželstvu, tak
sme počas služieb Božích manželstvá požehnali. Prišli dva páry, dostali na kartičke veršík, ktorý ich bude sprevádzať ďalším rokom manželstva. Som za nich vďačná! Mala som ako vždy veľkú nádej, že prídete
a tak som natlačila 20 kartičiek. Ja Vás stále čakám!
5. Maják a deti: Začalo sa vyučovať náboženstvo a pomaly sa spoznávam s detičkami a mládežou. Opýtajte sa ich doma, aký majú názor a ako sa im to páči. Budem veľmi rada, ak sa pridajú i k ďalším
aktivitám. Na Nový rok prišli moji vzácni priatelia, ktorí sú z CZ na
Východe Slovenska a ich dcérka malá Esterka priniesla veršík roka
2022, verím, že o rok to bude tento veršík niesť nejaké dieťatko z nášho CZ. Na faru zavítal aj detský folklórny súbor z Polomy a potešil.
Teším sa kedy ich opäť uvidím a verím, že raz obzvláštnia aj program
Služieb Božích.
6. Maják a smrť: Každý kto prežil už stratu blízkeho a pohreb vie aký
je to náročný čas. Povolanie kňaza obnáša to, že zatiaľ čo Vy to stretnete smrť len vtedy ak smrť zavíta priamo k Vám domov, kňaz stretne
smrť ak zavíta do akéhokoľvek domu. Vidí človeka nielen mŕtvého,
ale mnohokrát i tesne pred smrťou, či v moment smrti. V nádeji večného života nám odišlo minulý rok 31 ľudí. Chcem Vás povzbudiť
k tomu, aby ste sa nebáli spievať na pohreboch a tiež modliť sa. Po
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prvom pohrebe v Polome mi prišlo veľmi ťažko, pretože to bol prvý
pohreb v mojom živote, kde nemal kto odriekať svoju vieru. Odriekala
som ju len ja a vtedy som si uvedomila, jeden veľmi ťaživý fakt. Ak
ľudia neveria tejto viere a nevyznajú ako môžu z hrobov vstať a potom sa stretnúť vo večnosti? To nie farár sa lúči s blízkym, ale rodina.
7. Maják a problémy: Ďalšia stránka farárskej práce je, že je hospodárom a kancelárom. Nás kostol má novú strechu, ktorej posledná
splátka nie je vyplatená. K tomu Cirkevný zbor musí platiť poplatky
do Vyšších Cirkevných jednotiek - Fondov. Takže jednoducho povedané máme dlhy, ktoré treba splatiť. Najmä preto nemôžeme náš kostolík zveľaďovať.
8. Maják a mier: Nevieme, čo z týchto plánov vyjde a čo bude možné. Prežili sme ťažké časy Covidu a prichádzajú možno ešte ťažšie
časy vojny. Možno je to ta preto, že majáky sú prázdne, veľmi Vás
volám pridajte sa k nám. Každú nedeľu sme sa začali modliť za mier
a tak aj Vy poďte sa pomodliť aj v túto chvíľu:
Bože mocný prosíme Ťa, neopúšťaj nás - buď s Nami!
Tvoja ruka nech nás pred zlou vojnou chráni.
Ustráž náš rodný domov, ochráň našu krajinu.
Zastav tých, čo vidia vo vojne možnosť jedinú.
Bože mocný prosíme Ťa, národy oba upokoj.
Nech vidia, že nič nevyrieši krviprelievanie a boj.
Nech uvedomia si, že tvor, ktorý ma v sebe cit,
nemôže iného človeka zahubiť
Bože mocný prosíme Ťa, zbav nás tohto pekla
Tvoja nevinná krv za nás na kríži už tiekla.
Je hanba, že si nevážime Tvoje sväté rany,
ľudia stávajú bez citu stvorami
Bože mocný prosíme Ťa, oba národy zmier
Nech v hlúposti nehasne život mužov, žien, synov i dcér
Bože mocný nech tak ako chceš sa Tvoja vôľa stane
Ty ale vieš, že sa bojíme! Pomáhaj nám PANE!!! AMEN
(JK)

Veriť či neveriť...?

JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti
pokračovanie zo str. 1
to kus zobrať do kultúrneho programu a diskutovať o ňom. Hlavnú
úlohu hral slávny herec a komunista Alexander Rostovcev. Nie div,
že divadlo bolo vypredané. Na javisku bol postavený oltár, preplnený
pálenkou a fľašami piva. Alkoholom podgurážení herci, predstavujúci
popov, mníchov a mníšky pobehovali na javisku. Na začiatku druhého dejstva vystúpil na javisko herec Rostovcev. V rukách držal sväté
Písmo. Podľa pokynov réžie vtipmi mal strhnúť publikum do burácajúceho smiechu. Všetko, čo súvisí s hlúposťou, poverou, malo sa
sem vložiť. Po prečítaní prvých dvoch veršov Ježišovej „reči na hore“
mal herec vykríknuť: „Podajte mi frak a cylinder!“ Rostovcev začína
čítať: „Radovať sa môžu všetci, čo sa cítia chudobní pred Bohom.
Boh ich miluje a otvorí im dvere svojho kráľovstva.“ Radovať sa môžu
všetci, čo smútia. Boh ich poteší.“ Režisér čaká za kulisami, uškiera
sa. O chvíľu má vybuchnúť burácajúci smiech. Ale publikum mlčí.
Rostovcev číta ďalej: „Radovať sa môžu všetci, čo nerobia nijaké násilie, lebo budú dediť zem!“ Publikum sa nehýbe. Cíti, že v duši herca
sa čosi deje. Všetci akoby ani nedýchali. Potom po krátkej prestávke
herec číta ďalej trochu iným tónom a iným hlasom. Hrobové ticho.
Herec vystúpi s Písmom na prednú časť javiska, číta, číta, číta. Nik
ho nepreruší. Ľudia počúvajú, ako keby bol Ježiš pred nimi. Potom
zaznie z jeho úst: „Preto máte byť dokonalí, lebo aj Váš Otec nebeský je dokonalý. Rostovcev zavrie knihu. Vyzerá to tak, ako keby sa
v jeho živote prihodilo čosi osudné. Ruským spôsobom sa prežehná
a vyslovuje slová lotra na kríži: „Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš
do svojho kráľovstva.“
Nik nekričí, nik neprotestuje. Všetci ticho opustili divadlo. Bolo
ako po búrke. Udrel blesk a trafil všetkých. Kus sa už nikdy nehral.
Rostovcev po tejto príhode zmizol navždy.
Dobro vždy vstane z mŕtvych. Garantom toho je Boh.
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
Zápis názvov ulíc a orientačných čísel do
registra adries
Obec Gemerská Poloma oznamuje, že zápis nových názvov
ulíc a orientačných čísel budovám do registra adries bol v našej
obci ukončený. Obec následne zabezpečí tabuľky s orientačnými číslami občanom, ktorí o to prejavili záujem zaslaním návratky. Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu
tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom.
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom
sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. Pripomíname občanom, že zmenou názvov ulíc a zmenou nulových orientačných čísel došlo k zmene adresy.
Z toho dôvodu každý občan, ktorý je držiteľom občianskeho preukazu,
je povinný požiadať ktorékoľvek riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky o vydanie nového občianskeho preukazu. Zároveň
sa chceme poďakovať za trpezlivosť a pochopenie. Uvedené zmeny
bolo potrebné uskutočniť v zmysle platných zákonov.
M. G.

Informácie
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Gemerská Poloma
15. decembra 2021/26. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome –
zo zápisnice vyberáme: PhDr.
Ivana Antalová, poslankyňa a
zástupkyňa starostu obce - konštatuje, že počet prítomných
poslancov je 4 (štyri) z celkového počtu 9 (deväť) poslancov
a obecné zastupiteľstvo nie je
rokovania a uznášania schopné.
28. decembra 2021/27. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome – vyberáme
z uznesení a v skrátenej forme
(prítomní 8 poslanci z celkového
počtu 9 poslancov)

} U z n e s e n i e č. 635/2021
OcZobce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
závery a odporúčania komisie
stavebnej a životného prostredia
zo zasadnutia dňa 02. 12. 2021
vo veci predmetu podania. II.
o d p o r ú č a dotknuté strany
na občianskoprávne konanie
v zmysle Občianskeho zákonníka č.40/64 Zb. 2 časť prvej hlavy
zv. Vlastnícke právo § 127 ods. 1.
Sused suseda nesmie nad mieru
primeranú pomerom obťažovať
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými
odpadmi, svetlom, tienením a
vibráciami, nesmie nechať cho-

vané zvieratá vnikať na susediaci
pozemok a nešetrne, prípadne v
nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu
alebo odstraňovať vetvy stromu
presahujúce na jeho pozemok.
III. ž i a d a starostku obce dať
na vedomie: 1. ...,2. ....,3. ... závery zo šetrenia komisie vo veci
podaného podnetu.
} U z n e s e n i e č. 636/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e:
1. závery a odporúčania komisie
stavebnej a životného prostredia
zo zasadnutia dňa 15. 11. 2021
vo veci predmetu podania. 2.
d o h o d u: a) ... nahromadený
neporiadok vytvorený na dvore
presunúť do vzdialenosti 1 meter
od susedného domu, odstrániť
náletové dreviny v tej istej vzdialenosti od susednej nehnuteľnosti
v termíne: do 30. 12. 2021, ktorým sa zaviazali. b) .... zabezpečiť na budovách (chlievy) odtok
zo žľabov tak, aby dažďová voda
odtokovou rúrou smerovala do
dvora ... v termíne do 30.12.2021,
ktorým sa zaviazal. II. p o v e r
u j e komisiu stavebnú a životného prostredia prešetriť vykonanie zrealizovania dohodnutých
úprav na tvare miesta v najbližšom možnom termíne: do 31. 01.
2022. III. ž i a d a starostku obce
dať na vedomie ... a ..., bytom ...
závery zo šetrenia komisie, kde
predmet podania bol riešený do-

Vážení spoluobčania,
na februárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva riešili poslanci
okrem iného aj sťažnosť obyvateľov žijúcich pod malopolomským
cintorínom. Tým, ktorí aspoň občas navštívia malopolomský cintorín,
netreba asi bližšie objasňovať príčiny sťažnosti: nekontrolovaný neporiadok a obťažovanie hlukom a neprístojným správaním. Odhliadnuc od opatrení, ktoré v tomto prípade obecné zastupiteľstvo prijalo,
snažili sme sa nájsť spôsob, ktorý by v budúcnosti obmedzil vznik
podobných situácií. Bohužiaľ ponovembrový prístup vlád k riešeniu
rómskej otázky narobil viac škody, ako osohu a dôsledky tohto prístupu sa čoraz výraznejšie prejavujú aj v našej obci: deti žobrajúce pred
predajňami potravín i v jednotlivých domácnostiach, zvýšený neporiadok v niektorých lokalitách obce, nerešpektovanie nočného kľudu
najmä v čase vyplácania sociálnych dávok, záškoláctvo školopovinných... problémov je viac ako dosť a naberajú na intenzite. Nalievanie
peňazí na riešenie problematiky marginalizovaných skupín z rôznych
eurofondov a grantov neprináša takmer žiadne výsledky. Odmietam
sa však zmieriť s konštatovaním, že je to ich mentalita a iní už nebudú, pretože mám príliš veľa známych i dobrých kamarátov z rómskej
komunity, ktorí sú dôkazom, že paušalizovanie nie je na mieste. Tam,
kde zlyháva štát, mala by samospráva hľadať riešenie a tá polomská
sa chce o to pokúsiť. Neriešenie, prehliadanie a bagatelizovanie tohto problému sa nám všetkým v budúcnosti môže škaredo vypomstiť.
Chystáme sa v spolupráci aj s inými dotknutými inštitúciami (materská
a základná škola, sociálni kurátori) za využitia všetkých dostupných
zákonných prostriedkov nájsť riešenie zo zdanlivo neriešiteľnej situácie a podporiť tých, ktorí majú úprimný záujem aj sami sa pričiniť
o zlepšenie svojej situácie. Uvítame akékoľvek konštruktívne návrhy,
tipy na spoluprácu i prípadnú pomoc aj zo strany ostatných obyvateľov
obce pri organizovaní kurzov a prednášok a už vopred za ne ďakujeme. Staré múdre príslovie vraví: chudákovi nepomôžeš, ak mu dáš
rybu, ale ak ho naučíš ryby chytať!
Ľubica Šmelková,
občianka obce a poslankyňa obecného zastupiteľstva
hodou.
} U z n e s e n i e č. 638/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. s ú h l a s í s menovaním poslanca Mareka Chochola za člena komisie bez práva vyhodnocovania zriadenej v súlade s § 51
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
otváranie, vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie
ponúk v rámci verejných obstarávaní zákaziek realizovaných obcou Gemerská Poloma v zmysle
§ 5 ods. 3 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. II. ž i a d a starostku
obce o menovanie poslanca Mareka Chochola za člena komisie
bez práva vyhodnocovania zriadenej v súlade s § 51 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na otváranie,
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk
v rámci verejných obstarávaní
zákaziek realizovaných obcou

Gemerská Poloma v zmysle § 5
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v prípade, ak o menovanie za člena predmetnej komisie požiada.
} U z n e s e n i e č. 639/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o: a)
vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na
„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“, kód výzvy:
OPKZPPO4-SC431-2021-68, b)
zámere obce Gemerská Poloma
zapojiť sa do predmetnej výzvy
podaním žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na projekt
„Zníženie energetickej náročnosti
budovy obecného úradu Gemerská Poloma“. II. s c h v a ľ u j
e: a) zapojenie obce Gemerská
Poloma do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, podaním

apríl 2022
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti budovy obecného úradu Gemerská
Poloma“, b) finančnú spoluúčasť obce na spolufinancovaní
projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu Gemerská Poloma“ vo výške
max. 15 749,00 EUR z celkových
oprávnených výdavkov projektu
max. 314 980,00 EUR, c) dofinancovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu
z vlastných zdrojov obce. III. ž
i a d a starostku obce o: a) prípravu podkladov a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na projekt
„Zníženie energetickej náročnosti
budovy obecného úradu Gemerská Poloma“, b) zabezpečenie
procesov verejných obstarávaní
zákaziek nevyhnutných na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Gemerská Poloma“ v
súlade so Zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
} U z n e s e n i e č. 640/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o: a)
vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na
„Podporu dobudovania základnej
technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)“, kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2021-2,
b
zámere obce Gemerská Poloma
zapojiť sa do predmetnej výzvy
podaním žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na základe
súladu cieľov projektu „Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Gemerská Poloma“ s platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Gemerská Poloma
na roky 2017 – 2025 a územnoplánovacou dokumentáciou obce
Gemerská Poloma. II. s c h v a ľ
u j e a) zapojenie obce Gemerská
Poloma do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na
„Podporu dobudovania základnej
technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2,
podaním žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na projekt
„Podpora dobudovania základnej
technickej infraštruktúry v obci
Gemerská Poloma“, b) finančnú spoluúčasť obce na realizácii
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projektu „Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry v obci Gemerská Poloma“ z
vlastných rozpočtových zdrojov
v minimálnej výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, c)
dofinancovanie neoprávnených
výdavkov projektu nevyhnutných
na dosiahnutie hlavných cieľov
projektu. III. ž i a d a starostku
obce o: a) prípravu podkladov a
podanie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na projekt „Podpora dobudovania základnej technickej
infraštruktúry v obci Gemerská
Poloma“, b) zabezpečenie procesov verejných obstarávaní zákaziek nevyhnutných na realizáciu
projektu „Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry v obci Gemerská Poloma“ v
súlade so Zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
} U z n e s e n i e č. 643/2021
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. 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: budova so súp. č.
360/44 postavenej na pozemku
registra „C“ parcelné číslo 689
v katastrálnom území Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma,
ul. Hviezdoslavova, evidovaný
na Liste vlastníctva č. 1348; pre
nájomcu: Slovenská republika
zastúpená Ministerstvom vnútra
SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, v zastúpení Centrum podpory
Košice, Kuzmányho 8, 041 02
Košice, IČO: 00151866; na dobu
neurčitú: s účinnosťou odo dňa
podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve
o nájme nebytových priestorov
uzatvorenej dňa 21.11.2012; za
výšku 1,00 EUR ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa:
skutočnosť, že obec doterajšiemu nájomcovi poskytuje nehnuteľnosť dlhodobo za účelom
zriadenia a prevádzky policajnej
stanice Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Rožňave.
Ide o nehnuteľnosť so špecifickým využitím sledujúci samotný
záujem všetkých občanov obce
– zvýšenie bezpečnosti občanov,
ochrany majetku a udržiavania

verejného poriadku. II. s c h
v a ľ u j e v zmysle § 9 ods. 2
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. spôsob
nakladania s budovou so súp. č.
360/44 postavenej na pozemku
registra „C“ parcelné číslo 689
v katastrálnom území Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma,
ul. Hviezdoslavova, evidovaný
na Liste vlastníctva č. 1348; zámer prenájmu nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: nehnuteľnosti: budovy so súp. č. 360/44 postavenej
na pozemku registra „C“ parcelné
číslo 689 v katastrálnom území
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, ul. Hviezdoslavova,
evidovaný na Liste vlastníctva č.
1348 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne
obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. s u b j e k t u:
obchodné meno: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom
vnútra SR, Pribinova 2, 812 72
Bratislava v zastúpení: Centrum
podpory Košice, Kuzmányho
8, 041 02 Košice miesto podnikania: Hviezdoslavova 360/44,
049 22 Gemerská Poloma IČO:
00151866 za účelom: zriadenie
a prevádzky policajnej stanice
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave na dobu
neurčitú: s platnosťou od podpisu
zmluvy za nájomné: 1,00 EUR/
jeden kalendárny rok ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
skutočnosť, že obec doterajšiemu
nájomcovi poskytuje nehnuteľnosť dlhodobo za účelom zriadenia a prevádzky policajnej stanice
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. Ide o nehnuteľnosť so špecifickým využitím
sledujúci samotný záujem všetkých občanov obce – zvýšenie
bezpečnosti občanov, ochrany
majetku a udržiavania verejného poriadku. Ďalšie zmluvné
podmienky: - náklady za ostatné
služby (elektrická energia, plyn,
pitná voda, likvidácia splaškových odpadových vôd) znáša
nájomca na základe fakturácie
skutočných nákladov najneskôr
k 31. máju nasledujúceho kalendárneho roku, - náklady za
vývoz a likvidáciu komunálneho
odpadu znáša obec, - náklady za
prevádzku a kontrolu požiarnych
zariadení znáša obec. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
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schvaľuje zámer nájmu 3/5 väčšinou všetkých poslancov. III. ž i
a d a starostku obce zabezpečiť:
- postup stanovený zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a so
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma, zverejnenie zámeru na prenájom
nehnuteľností po dobu 15 dní
na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce.
24. februára 2022/28. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome –
vyberáme z uznesení a v skrátenej forme (prítomní 5 poslanci
z celkového počtu 9 poslancov)
}U z n e s e n i e č. 646/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e k o v a l o podnet občanov
obce na prešetrenie existujúceho
stavu na Partizánskej ulici a žiadosť o prijatie účinných opatrení.
II. v y z ý v a .... nar. ...., trvale
bytom .... na odstránenie neporiadku, ktorý sa nachádza na
pozemku vo vlastníctve obce
Gemerská Poloma – k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, parcela registra „C“,
parcelné číslo 856/1 o výmere
825 m2, druh pozemku záhrada,
zapísaného na liste vlastníctva č.
1348, a to v termíne: do 31. marca 2022. III. ž i a d a starostku
obce zabezpečiť: 1. Dohľad nad
vyprataním a odvezením neporiadku, ktorý sa nachádza na
pozemku vo vlastníctve obce Gemerská Poloma: k. ú. Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma,
parcela registra „C“, parcelné číslo 856/1 o výmere 825 m2, druh
pozemku záhrada, zapísaného
na liste vlastníctva č. 1348, a to
v termíne: do 31. marca 2022. 2.
Vykonávanie pravidelného dohľadu vo veci udržiavania poriadku na predmetnom pozemku.
3. Výstavbu žiadaného oplotenia
predmetného obecného pozemku
na náklady obce. 4. Osadenie sociálneho zariadenia na predmetnom pozemku (toalety) a predmetné riešiť zmluvným vzťahom,
prenájmom.
} U z n e s e n i e č. 648/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e plán práce hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma na prvý polrok roku
2022.
} U z n e s e n i e č. 649/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e sprá-
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vu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gemerská
Poloma za druhý polrok roku
2021.
} U z n e s e n i e č. 650/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e: a)
písomnú ponuku na výkon predkupného práva zo dňa 10.01.2022
od ...., b) informácie starostky obce o problematike bytov
vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma nachádzajúcich sa v obci
Nižná Slaná.
} U z n e s e n i e č. 651/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e:
1 . Písomnú Výzvu na uplatnenie
predkupného práva manželmi ....
a .... k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. Nižná Slaná,
obec Nižná Slaná – časť Nižnoslanská Baňa evidovaným na
Liste vlastníctva č. 739: - bytu č.
4, na 2. poschodí, vchod: 0, nachádzajúci sa v bytovom dome so
súp. č. 42, Mierová ulica, postavenom na parcele KN – C 1121,
o podiele 1/1, - spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu
a na príslušenstve vo veľkosti 1/24, a to: na základe Kúpnej
zmluvy a zmluvy o zriadení vecného práva KZ – 04/2019 v znení
Dodatku č. 1. 2. Informáciu starostky obce o uzatvorení platnej
a účinnej Darovacej zmluvy Z –
86/2021 zo dňa 29.11.2021 medzi
obcou Gemerská Poloma a manželmi .... a ...., ktorej predmetom
sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná
Slaná – časť Nižnoslanská Baňa

Polomské noviny

evidované na Liste vlastníctva č.
739: - byt č. 4, na 2. poschodí,
vchod: 0, nachádzajúci sa v bytovom dome so súp. č. 42, Mierová
ulica, postavenom na parcele KN
– C 1121, o podiele 1/1, - spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve
vo veľkosti 1/24. II. p r e r
o k o v a l o zámer uplatnenia
predkupného práva vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného práva KZ
– 04/2019 v znení Dodatku č. 1
a následného prevodu vlastníctva
na základe Darovacej zmluvy Z –
86/2021 nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Nižná Slaná, obec
Nižná Slaná – časť Nižnoslanská
Baňa, evidovaných na Liste vlastníctva č. 739, a to: - bytu č. 4, na
2. poschodí, vchod: 0, nachádzajúci sa v bytovom dome so súp.
č. 42, Mierová ulica, postavenom
na parcele KN – C 1121, o podiele 1/1, - spoluvlastnícky podiel
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na
príslušenstve vo veľkosti 1/24
od: ...., nar. .... a ...., r. ...., nar.
...., obaja trvale bytom .... – ....,
ktorí sú evidovanými vlastníkmi predmetných nehnuteľností.
Predmetný byt bol vo vlastníctve
obce, obec Gemerská Poloma má
k nemu riadne evidované vecné
právo – predkupné právo. III.
s c h v a ľ u j e uplatnenie predkupného práva vyplývajúceho
z kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného práva KZ – 04/2019
na nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná

Slaná – časť Nižnoslanská Baňa,
evidované na Liste vlastníctva č.
739, a to: - bytu č. 4, na 2. poschodí, vchod: 0, nachádzajúci
sa v bytovom dome so súp. č. 42,
Mierová ulica, postavenom na
parcele KN – C 1121, o podiele
1/1, - spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 1/24, od: ....,
nar. .... a ...., r. ...., nar. ...., obaja
trvale bytom ..... Náklady spojené
s prevodom majetku znáša: obec
Gemerská Poloma. IV. ž i a d a
starostku obce doriešiť uplatnenie predkupného práva a následný prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam na základe Darovacej
zmluvy Z – 86/2021 do majetku
obce s vlastníkmi nehnuteľností.
} U z n e s e n i e č. 652/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o: žiadostiach na prenájom bytov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma
v obci Nižná Slaná-Baňa žiadateľov: 1. ..... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
6. .... 7. .... 8. .... 9. ....
} U z n e s e n i e č. 654/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o potrebu
schválenia zabezpečenia prípadnej pohľadávky Ministerstva
životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia do výšky nenávratného finančného príspevku v
súvislosti s realizáciou projektu č.
310011ALI5 s názvom „Kompostáreň Gemerská Poloma“, ktorý je
financovaný formou nenávratného finančného príspevku v rámci
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Operačného programu Kvalita
životného prostredia v súlade so
Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/13.
II. s c h v a ľ u j e zabezpečenie
prípadnej budúcej pohľadávky vo
výške nenávratného finančného
príspevku formou blankozmenky
voči poskytovateľovi – Ministerstvu životného prostredia SR
v zastúpení Slovenskej agentúry
životného prostredia v súvislosti s realizáciou projektu č.
310011ALI5 s názvom „Kompostáreň Gemerská Poloma“,
ktorý je financovaný formou nenávratného finančného príspevku
v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia. III.
ž i a d a starostku obce o podpísanie blankozmenky.
} U z n e s e n i e č. 655/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. I. b e r i e na v e d o m
i e návrh na schválenie odmeny
pre hlavného kontrolóra obce. II.
s c h v a ľ u j e odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská
Poloma: vo výške 4,2 % mesačne
za štvrtý štvrťrok roku 2021 vo
výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.
} U z n e s e n i e č. 656/2022
OcZ obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e správu
hlavného kontrolóra obce o stave
pohľadávok obce k 31.12.2021.

-r-

Ako postupovať pri vybavovaní pohrebu svojich blízkych
Organizácia pohrebov je celkom
prirodzene sprevádzaná smútkom
a žiaľom a patrí medzi najzložitejšie a najnáročnejšie úkony
rodiny pri poslednej rozlúčke
s blízkym zosnulým. Prinášame

niekoľko základných informácií
pre uľahčenie týchto životných
situácii, ktoré neznesú odklad
a vyžadujú si presné jednanie
a patričnú pozornosť.

c Zavolať lekára, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotovil lekársku
správu o príčine smrti.
c Na základe lekárskej správy vám na matrike Mestského úradu
v Rožňave vystavia úmrtný list. Nesmiete zabudnúť doniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, rodný a sobášny list. V prípade, že zosnulý zomrel v nemocnici, musíte zájsť so všetkými
vyššie uvedenými dokladmi na matriku príslušného mestského úradu.
c Osobne alebo telefonicky vás usmernia na obecnom úrade v našej
obci: Telefón: 0908 800 903 a 058 7950 112 počas úradných hodín.

c V prípade zvonenia na kostolných zvonoch požiadajte miestnych
farárov:
Mgr. Janka Kendžurová: evanjelický farský úrad,
telefónny kontakt: 0915 960 028 a
JUDr. Štefan Magut: rímskokatolícky farský úrad,
telefónny kontakt: 058/7950 190.
Kontakty na využitie iných služieb priamo v našej obci
c Podporné pohrebné združenie Betliar: Janka Ciberajová,
telefónny kontakt: 0905 742 206
c KVETINÁRSTVO EDIT: Edita Bodnárová,
telefónny kontakt: 0904 567 391
UPOZORNENIE
Vzhľadom na to, že naša obec nemá pohrebnú službu, vykopanie hrobu si zabezpečujú pozostalí sami. Obec nedisponuje pohrebným vozidlom, preto je potrebné využiť služby pohrebných ustanovizní.
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Ako podať podnet, žiadosť, sťažnosť, petíciu,
návrh, prípadne iné podania obci?

Podnet, žiadosť, sťažnosť, petíciu, návrh prípadne iné podania obci
možno podať obci nasledovnými spôsobmi:
- v listinnej podobe prostredníctvom pošty na adresu: Obecný úrad,
Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma,
- osobne písomnou formou na obecnom úrade, Námestie SNP 211/8
v Gemerskej Polome, predstaviteľom obce, zamestnancom obce počas
stránkových dní,
- v elektronickej podobe na adresu: obec@gemerskapoloma.sk, avšak sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom
autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak sťažnosť bola
odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Písomná forma petície sa považuje za
zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného
systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.
POSTUP PRI PRIJÍMANÍ, EVIDOVANÍ, VYBAVOVANÍ,
PREŠETROVANÍ A KONTROLE VYBAVOVANIA podaného:
Podáva sa v listinnej forme
a musí obsahovať vlastnoručný podpis oznamovateľa.
V prípade, ak oznamovateľ podal podnet v listinnej forme bez
vlastnoručného podpisu, obec ho
vyzve, aby do desiatich pracovných dní písomne potvrdil ním
podaný podnet s vlastnoručným

podpisom. Musí obsahovať tieto
povinné náležitosti:- ak ju podáva fyzická osoba: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu podávateľa, - ak ju podáva právnická
osoba – názov a sídlo, meno a
priezvisko osoby oprávnenej za
ňu konať.

P-o-z-n-á-m-k-a: AKÉKOĽVEK PODANIE SA POSUDZUJE
PODĽA OBSAHU
FORMULÁR na podávanie si
môžete stiahnuť na internetovej
stránke obce: https://www.gemerskapoloma.sk/kontaktny-formular/
ZÁKONNÁ LEHOTA
- na vybavenie (sťažnosť): 60 dní
(s možnosťou prerušenia - ak je
potrebná súčinnosť tretej osoby
je možné predĺženie o 30 dní)
- na vybavenie (podnet): 30 dní (s
možnosťou prerušenia)
POPLATOK sa nevyžaduje

PREDPIS - (Zákon) – 1. Zákon
č.9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach, 2. Zákon č.211/2000 Z. z.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
} PODNET
Podnet (žiadosť, návrh, pripomienka, oznámenie, ktoré obec
nevybavuje v zmysle osobitných
všeobecne záväzných právnych
predpisov) môže byť obci podaný
aj nasledovnými spôsobmi: - pí-

SÚŤAŽE ZA ODMENU

z čísla 4/2021/december
Žrebovali sme dňa 18. marca 2022 a za správnu odpoveď si
20,00 EUR odnesie Emília Klementová, a to za vylúštenie
krížovky. 20,00 EUR za správne riešenie šachovej úlohy si
odnesie Mirko Chomiak. Ceny je možné vyzdvihnúť si na
obecnom úrade po telefonickom dohovore na tel. čísle: 058
7950 112.
Víťazom blahoželáme!
K r í ž o v k a ukrývala poslednú časť textu: Advent, advent
štyri sviece. Prvá z nich sa zatrbliece, potom druhá, tretia
zhorí, donesieme stromček z hory. A keď štvrtá splanie stíška,
(krížovka). Správne riešenie: tešíme sa na Ježiška. Správnych riešení bolo 22 z 22 došlých.
Š a ch o v á úloha bola bez pomôcky. Správnych riešení bolo
4 zo 4 došlých. Správne riešenie je: 1. De4+ Kxe4, 2. Jc3#.

somne alebo ústne počas stránkových dní obecného úradu v obci
predstaviteľom obce alebo zamestnancom obce, resp. v podateľni obecného úradu.
} SŤAŽNOSŤ je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorým
a) sa domáha ochrany svojich
práv alebo právom chránených
záujmov, o ktorých sa domnieva,
že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej
správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie
právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu
verejnej správy.
Musí byť písomná, obsahovať
náležitosti v zmysle zákona č.
9/2010 o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov a možno ju
podať v listinnej podobe s vlastnoručným podpisom alebo v elektronickej podobe prostredníctvom
prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu
sťažovateľa (elektronický podpis
prostredníctvom elektronického
OP).
Podanie majúce charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu nie
je sťažnosťou - podľa zákona o
sťažnostiach sťažnosťou nie je
podanie, ktoré: - má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti,
podnetu alebo návrhu a nie je to
v ňom jednoznačne vyjadrené,
ochrany akého svojho práva sa
osoba domáha,
- poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne
správy, ktorých odstránenie alebo
vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
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- je sťažnosťou podľa osobitného
predpisu,
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému
v konaní podľa osobitného predpisu.
} PETÍCIE
Každý občan má právo sám alebo
s inými obracať sa vo veciach verejného, alebo iného spoločného
záujmu so žiadosťami, návrhmi
a sťažnosťami na orgány verejnej
moci, ktorými sú: štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril
rozhodovanie o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície upravuje
Zákon 85/1990 Z.z. o petičnom
práve v znení neskorších zmien
a doplnkov. Ak je predmetom
petície činnosť orgánov územnej
samosprávy a jej poslancov alebo
štatutárneho orgánu organizácie,
ktorej zriaďovateľom je územná
samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. Petícia nesmie vyzývať k porušeniu ústavy, zákonov a právne
záväzných aktov Európskej únie,
popieraniu, alebo obmedzeniu
osobných, politických, alebo
iných práv. Vo výkone petičného
práva sa nesmie nikomu brániť.
Výkon tohto práva nesmie byť
nikomu na ujmu.
O výsledkoch preskúmania podnetu je podávateľ podnetu vždy
písomne upovedomený.
Do pozornosti dávame: 369/1990
Zb. Zákon o obecnom zriadení:
paragraf 11 ods. 4 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných
otázkach života obce, najmä je
mu vyhradené pís. a) až písm. r).

Najcennejší dar na svete V mene svojom a v mene všetkých občanov našej
obce chcem touto cestou vyjadriť úctu a vďaku všetkým darcom krvi. Všetkým tým, ktorí si uvedomujú, že darovať krv sa jednoducho „má“, pretože je
nenahraditeľná. Ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorí boli ocenení Slovenským červeným krížom udelením Jánskeho plakiet. Aj vďaka Vám môže niekto
žiť. Svojim šľachetným životným postojom dávate iným nádej na uzdravenie.
Bronzová plaketa: ženy 10 odberov, muži 10 odberov Y SILVIA CIRBUSOVÁ
Zlatá plaketa: ženy 30 odberov, muži 40 odberov YROMAN CIRBUS
PREČO DAROVAŤ KRV? Õ darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na
mimoriadne situácie spojené so stratou krvi Õ darovanie krvi prispieva k
regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus
k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek Õ darcovia sa spravidla cítia
lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“, pri darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi Õ darovanie krvi je prejavom
ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou života. Veď nikto z nás nevie, kedy
bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...
Lillian Bronďošová, starostka obce

Polomské noviny
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Sú ľudia, ktorí rozdávajú dary. Ale sú aj takí, ktorí rozosievajú
okolo seba svoje schopnosti do spoločensky užitočnej práce pre
ľudí, pre rozkvet svojej rodnej obce. Záleží im na všetkom v
dedine, aby náš život spoločný bol spokojnejší a ľahší. Alfonz
Bednár v jednej zo svojich próz ústami slov hlavného hrdinu
hovorí: „Človek je len vtedy človekom, ak spraví zo svojho života niečo. Niečo také po čom ľudia ako po moste budú kráčať v budúcnosti. A čo je ľudská budúcnosť? Svet, v ktorom
človek nebude smietkou na divom oceáne prírody a ľudstva.“
Takýchto ľudí nie je veľa, sú vzácni a hrdiť sa takýmito ľuďmi
môžeme aj v našej rodnej. Svojou prácou, pomocou iným si
získali rešpekt, uznanie i vážnosť. My, ktorí tu žijeme, snáď ani
nebadáme premeny našej dediny tak intenzívne ako títo ľudia.
Do tejto premeny vynaložili premnoho svojich síl, času, umu
a úsilia, no navonok to nedali znať. O tom vedia len najbližší
doma, možno kolegovia z práce.
Večne nespokojný, s túžbou čosi dokázať, zápasiť s prekážkami, mnohokrát siahnuť až na dno svojich síl s vedomím, že po
každej búrke opäť vyjde hrejivé slnko. Asi takto vyzerali dni
nášho rodáka, človeka, ktorý roky viedol našu obec a napredoval s vedomím zanechať po sebe niečo na čo sa nezabúda. V
tejto dobe slávi krásny čas pozemský – 70 rokov života a prišla
chvíľa sa mu poďakovať.
Dovoľte pán JÁN CHANAS poďakovať sa Vám a srdečne
zablahoželať. Želáme Vám ešte mnoho krásnych chvíľ. Prajeme veľa zdravia, aby ste našli životnú silu kráčať ďalej a
tešiť sa z každej peknej chvíle, ktorú čo i len ľahký vánok
privanie. Nech sú nastávajúce dni pokojné a slnečné – to s
úctou prajeme.
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POLOMSKÝ „KURIÉR”

Rád varí, je vášnivým hubárom
a je veľkým fanúšikom Petra Nagya. Všetci ho v obci poznajú
a s radosťou podebatuje s každým. V minulosti ochotne pomáhal seniorom, roznášal poštu
po celej dedine, varil kotlíkový
guláš či kapustnicu na nejednu
obecnú akciu. Griloval, opekal,
dokonca aj palacinky piekol pre
deti. Dodnes roznáša Polomské
noviny a má z toho radosť. Pozná
v obci každú bránku, každú jednu poštovú schránku. Týmto spôsobom by som sa chcela poďakovať MAREKOVI VAISOVI
za dlhoročnú spoluprácu s obcou a zaželať hlavne zdravie,
úspechy v novom zamestnaní,
spokojnosť a pohodu.

Fotoreportáž z klziska
Text: Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
Foto: Andrea Grešková, Bc. Eva Žúdelová

Poďakovanie pani MÁRII VIDOVEJ
za veľkodušný dar našej obci
Z hlbokej vďačnosti a úcty k pani
Márii Vidovej si dovoľujem napísať pár viet. Pani učiteľka zo
škôlky, takto si ju mnohí z nás
pamätáme, venovala obci vzácnu
knihu. Kniha bola vydaná v Budapešti v roku 1902 a je písaná
švabachom (švabach je druh písma). Knihu pod názvom Cithare
Sanctorum – pisně duchowní
niekoľkokrát poobracala v rukách a hneď začala rozprávať. Informácií bolo mnoho, no najviac
ma zaujalo s akou úctou hovorila
o knihách, pretože sama pracujem
s knihami. Keď som sa ju opýtala,
prečo ju daruje, svižne povedala:
„Túto vzácnu knihu darujem kvôli tomu, aby aj v dnešnej dobe
ľudia videli ako si vedeli ľudia vážiť aj zdedenú maličkosť.
Niekedy dostať alebo darovať
knihu nebolo samozrejmosťou
ako dnes. Nedala sa kúpiť hocikde. Táto kniha sa vrátila ako
dedičstvo z Ameriky.“ Nie každý
vie, že i tie najstaršie zachované
knihy na Slovensku majú skoro
tisíc rokov a predsa sa podobajú
tým dnešným a už dávno nie sú
výsadou len učených alebo „bohatých“ ľudí, ale každodennou

potrebou nás všetkých, ktorí
chceme byť tiež bohatí, ALEBO INAK: Knižné kultúrne
bohatstvo treba dobre strážiť,
aby sa nestrácalo. Aj od nášho
vzťahu ku knihám, k literatúre, ku kultúre a k histórii nášho
národa závisí, čo z toho pokladu zanecháme nasledujúcim
generáciám. Pani učiteľke zo
srdca ĎAKUJEME.
dc

Všetky slová vďaky nevystihnú to, čo vidíte v šťastných očiach detí. Perfektný plán, dokonalé umiestnenie, super načasovanie a najlepší kolektív
dobrovoľníkov, ktorí vymysleli a vykonali. Veľké ĎAKUJEM za všetky
deti v našej obci.
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Z-Á-L-O-H-U-J-E-M-E
plastové fľaše, plechovky
a-l-e-b-o očistenie Slovenska

Od 1. januára 2022 je zavedené na Slovensku zálohovanie PLASTOVÝCH FLIAŠ či PLECHOVIEK, ale len obalov s označením
„Z – Zálohované“, preto je nutné si na plastových fľašiach a plechovkách všímať symbol Z. Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe
vrátiť fľašky alebo plechovky na označenom odbernom mieste,
to je v obchode. Bez ohľadu na to kde ste nápoj kúpili môžete
ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste. Podobne, ako keď
vraciate sklenené fľaše.
C cieľom je vyzbierať 90 percent fliaš a plechoviek, to je
1 200 000 000 kusov ročne, aby sa mohli recyklovať, použiť pri
výrobe nových obalov a nekončili voľne pohodené v prírode alebo
v spaľovni
C pri kúpe zaplatíte zálohu 0,15 EUR za fľašu alebo plechovku
a pri vrátení obalu dostanete peniaze naspäť, alebo ju môžete využiť
na zľavu z ďalšieho nákupu
C zálohované obaly budú označené písmenom Z v šípkach, ktoré
je umiestnené v blízkosti čiarového kódu spolu s textom ZÁLOHOVANÉ
C vracať sa majú nestlačené, nepoškodené a fľaše aj s vrchnákom
a bez zostatkovej tekutiny; dbajte pri tom na to, aby na nich ostal
čitateľný čiarový kód
C zálohovať sa budú jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu
objemu od 0,1 do troch litrov
C ide o obaly: sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje,
minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody,
ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno
C výnimkou sú (nezálohujú sa): obaly od mlieka, sirupov, tvrdého
alkoholu viac ako 15 percent
C pre menšie obchody je zálohovanie dobrovoľné
C pre predajne väčšie ako 300 štvorcových metrov je zavedenie
zálohovania povinné
C prevádzky budú mať na výber, aký typ odberu zálohovaných obalov si zvolia a aký sa im oplatí; môžu si vybrať automatizovaný
odber cez zálohomat, poloautomatizovaný alebo ručný zber, ktorý
urobí predavačka pri pokladni pomocou špeciálneho ručného skenera
C plastové obaly z iných ako nápojových obalov sa zbierajú cez
systém triedeného zberu ako doteraz a patria do žltej odbernej nádoby
Pokiaľ zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete
o 0,15 EUR za jednu fľašu, či plechovku. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu
za menšej spotreby energie.
Zálohový systém je moderný prostriedok, ktorý zapája nás všetkých do boja s odpadom. Pomáha chrániť naše životné prostredie,
pričom stále sú miesta v našej prírode s nahromadeným a voľne
pohodeným odpadom. Týmto zberom pomôžeme zabezpečiť znížiť
dopady plastových nápojových obalov na životné prostredie, a to
ich vyzbieraním, recykláciou a následným využitím materiálu na
rovnaký účel – z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.
Navyše nadväzuje na zálohované vratné sklenené obaly, ktoré roky
poznáme a vraciame do obchodu.
Na vedomie dávame najbližšie odberné miesta:
C Betliar: COOP Jednota Slovensko - Polomská 513
C Rožňava: Lidl - Šafárikova 3826/50, MILK-AGRO Rožňava,
Kyjevská 1900/2, Billa – Aleja Jána Pavla II. 4048, Tesco – Krásnohorská 3894/5, Kaufland Card - Šafárikova ulica 114/4200.
-r-
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Vážení čitatelia,
členovia
podporného
pohrebného
združenia,
milí priatelia
Dovoľte mi, aby som Vám v mene predsedníctva PPZ odbočka 2 Gemerská Poloma na prahu nového roka 2022 popriala zdravie, ktoré
je najvzácnejšie a tiež, aby sme boli šťastní a spokojní v kruhu svojich najbližších.
Mysleli sme si, že rok 2020 bol
najťažší od 2. svetovej vojny v
celosvetovom meradle. Omyl,
rok 2021bol oveľa náročnejší.
Život na aký sme boli zvyknutí pred pandémiou, sa nevrátil.
Opäť sme sa museli prispôsobiť
rôznym bezpečnostným opatreniam vlády v záujme zachovania
svojho zdravia, aj zdravia svojich
blízkych. Rok 2021 bol rokom
nosenie rúšok, rokom obmedzenia stretávania sa s deťmi, vnúčatami, s rodinou a priateľmi, rokom stretnutí väčšinou prostredníctvom mobilných a sociálnych
sietí. Kritická situácia, ktorá bola
na začiatku roka sa opakovala aj
v jeho závere. Mnoho ľudí chýbalo svojim blízkym pri vianočnom stole.
Život spred pandémie sa nevráti,
ale máme šancu, aby bol dokonca lepší, ak budeme zodpovední,
empatickí, ak sa budeme k sebe
správať ohľaduplne, ak budeme
súdržní, solidárni a ochotní pomôcť si navzájom. Robme veci
tak, aby sme sa mohli tešiť z obyčajných vecí, z maličkostí.
Z dôvodu vysokej úmrtnosti

našich členov na mimoriadnom zasadaní Správna rada a
Dozorná rada rozhodla o zvýšení základného členského príspevku z 15,00 EUR na 23,00
EUR ročne. Pohrebná podpora od 1.1.2022 je 450,00 EUR.
Len v našej odbočke v októbri,
novembri a v decembri zomrelo 7 členov. Za celý rok 2021 to
bolo spolu 31 členov, čo je viac
o 18 ako bolo pred pandémiou.
V kázni v evanjelickom kostole
pani farárka spomenula, že za posledných 100 rokov toľko ľudí tu
v Polome nezomrelo ako v roku
2021 čo porovnávala štatistiku.
Pomohli sme 31 rodinám sumou
spolu 13 020,00 EUR. Zomierali
príliš mladí a zdraví, aj starší členovia. Covid a choroby nepozerali na vek.
Vážení čitatelia a členovia PPZ2
želám Vám rok plný nádeje v
zdravší a veselší život a rok plný
dobrých rozhodnutí, ktoré dokážu meniť veci k lepšiemu.
Janka Ciberajová
poverená viesť matriku,
pokladníčka

POĎAKOVANIE za novú kvetinovú výzdobu inte-

riéru v zrekonštruovanom dome smútku vo Veľkej Polome patrí Editke Bodnarovej ml. firme Kvety a Editke
Bodnarovej st. Už nespočetnekrát tieto dve dámy, ktoré
milujú KVETINKY, nezištne pomohli a darovali kvetinové
výzdoby pri rôznych príležitostiach a akciách v našej obci.
ĎAKUJEME.
Lillian Bronďošová, starostka obce
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Správičky
z našej
knižničky pripravila D. Č.
ČITATELIA píšu

LITERATÚRA PRE DETI
A MLÁDEŽ
Prečo sa musíme obliekať? Kuk
pod okienko. Úplne prvé otázky
a odpovede - Leporelo s odklápacími okienkami jednoducho a
zrozumiteľne vysvetľuje, prečo
nezostať celý deň v pyžame a
aké oblečenie si namiesto neho
vybrať.
Moje Slovensko. Detský obrázkový atlas o Slovensku, Monika
Srnková - Gastronómia, ľudová
architektúra, folklór, remeselníctvo, hrady, zámky, kaštiele, jaskyne, pohoria, básnici, historické
osobnosti, športovci.
Ako sa Zajkovci učili šetriť.
Rady sporivých zajkov, Cinders
Mc Leod - Bohato ilustrovaná
knižka zo série o rodine Zajkovcov. Milko si každý týždeň zarobí 2 mrkvy za to, že dáva pozor
na svojich 5 malých súrodencov,
pretože túži po vlastnom domčeku na hranie ale ocko nemá dosť
peňazí, a tak sa naučí ako si naň
našporiť.
Slovenskopédia. Zaujímavosti o
našej krajine, Andrea Kellö Žačoková - Dovedna šesť kapitol Krajina, Príroda, Z dejín, Umenie
a kultúra, Veda a technika, Sieň
slávy - s akými krajinami susedí Slovensko, ako sa člení jeho
územie, ako je rozdelená moc v
štáte a ako prebiehajú voľby, ktoré zvieratá sú naši rekordéri, aké
národné parky...
Encyklopédia kvízov, Génius.
Kniha faktov, kuriozít a kvízov
pre každého, Peter Chrisp - Viac
ako 50 zaujímavých obrázkových
kvízov a otestuj sa na úrovniach
začiatočník, pokročilý a génius.
Zlatko, Jenny Han - Annemarie
má dvanásť a je to tá najhoršia
vec na svete! Aj keď ju doma

AJ VO FEBRUÁRI SME NAKUPOVALI NOVÉ KNIHY
Nové knihy v Gemerskej Polome je názov projektu na nákup literatúry v roku 2021, a tak sme znova nakupovali knihy. Nové knihy do
fondu našej knižnice pribudli z finančných prostriedkov Fondu na
podporu umenia a obce Gemerská Poloma. Na jarné čítanie ponúkame niekoľko titulov z najnovšej ponuky.
volajú Zlatko, je totálne nezaujímavá. Tvár má obsypanú otravnými
pehami, je vyššia než všetci chalani v triede a plochá ako lata. A jej
spolužiaci sa zrazu správajú divne.
Kniha džunglí, Rudyard Kipling - Vydajte sa po stopách Mauglího,
ľudského chlapca žijúceho medzi zvieratami v džungli, a zažite s ním
nebezpečné a vzrušujúce dobrodružstvá. Knihu džunglí oživila svojimi čarovnými ilustráciami Manuela Adreani.
BELETRIA PRE DOSPELÝCH
Keď sadá súmrak, Robert Bryndza - 3. diel zo série Kate Marshallová. Novinárka Joanna Duncanová zmizla pred dvanástimi rokmi po
tom, ako odhalila politický škandál. Väčšina ľudí – vrátane polície už
jej hľadanie vzdala. Ale Joannina matka sa nemieni vzdať. Keď Kate
s Tristanom získajú prístup k pôvodnému vyšetrovaciemu spisu, preverujú...
Plakať je dovolené, Lucia Olrinková - Odkedy Rosie odišla do Londýna, denne bojuje s myšlienkami na návrat. Začína si uvedomovať, že
odchod zo Slovenska bol unáhlený. Chýbajú jej kamaráti.
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Osvedčené rady do záhrady. 265 otázok a odpovedí, Ivan Hričovský,
Boris Horák a kolektív autorov - Ivan Hričovský, slovenský záhradkársky guru: Ľudia nemajú kde nájsť praktické odpovede na mnohé
problémy, ktoré im pri milovanej práci v záhradke poriadne komplikujú život. Preto by som to spolu s mojimi priateľmi aj touto knihou
chcel zmeniť a uľahčiť záhradkárom cestu k odpovediam na otázky,
ktoré ich trápia.
Z každého rožku ovocnej záhrady trošku, Ivan Hričovský a Anna
Szabóová - Ide o výber tradičných otázok záhradkárov pri ich pestovaní, výsadbe, ochranárskych aktivitách, reze či tvarovaní v ovocnej
záhrade.
Rekonštrukcia slovenských dejín. Formovanie slovenskej identity,
Eduard Chmelár - Vedeli ste, že Slovensko bolo chápané ako osobitné
územie už v stredoveku, že Matej Korvín si písal s našou dedičnou
šľachtou v slovenskom nárečí, že Osmanská ríša používala na svojich
mapách označenie Slovenská krajina a že existenciu Slovenska vnímal
aj jeden z najväčších fyzikov všetkých čias Isaac Newton?
Kúzelné upratovanie. Japonské umenie, ako zbaviť dom neporiadku
a nájsť životnú harmóniu, Marie Kondo - Akokoľvek sa usilujeme, nedokážeme vo svojich domácnostiach udržať poriadok. Z generácie na
generáciu si predávame rozmanité skúsenosti, ale umenie upratovania
medzi nimi nie je, hoci patrí k tým najdôležitejším. Priestor, v ktorom
žijeme, totiž ovplyvňuje aj našu duševnú pohodu.
Coolinári v kuchyni, Kamil Tomčofčík, Michaela Tomčofčíková Nájdete tu viac ako 111 výborných receptov. Podľa nich môžete uvariť chutné tradičné i netradičné polievky, predjedlá, šaláty, cestoviny,
hlavné jedlá a tiež obľúbené sladké i slané pochúťky nielen zo slovenskej kuchyne, ale aj zo stredomoria. Coolinári varia veľmi chutne a
jednoducho, no poradia si aj s komplikovanejšími postupmi.

Prinášame krátke výňatky z textov
adresovaných
knižnici,
za ktoré našim čitateľom ďakujeme. Plné znenia textov si môžete
prečítať na obecnej internetovej
stránke v časti kultúra, v sekcii
obecná knižnica - knižné noviny - už sme prečítali. Tu nájdete všetko a nových zakúpených
knihách a tiež postrehy a dojmy
čitateľov, s ktorými sa s nami podelili.

SPRÁVA O NOVÝCH KNIHÁCH V KNIŽNICI ü Správa
o nových knihách v knižnici nás
veľmi potešila. Teta Danka nám
vybrala krásne knižky o zvieratkách. Martinka najviac zaujala
knižka ,,Orchester zvieratiek hrá
Mozarta”. Leporelo, ktoré je veľmi pekne ilustrované a doplnené
o hudbu, ktorá ulahodí každému
ušku. Deťom približuje klasickú
hudbu, prostredníctvom ktorej sa
zoznámia s jedným z najlepších
skladateľov všetkých čias. Chvíle zaspávania sme si spríjemnili
knihou ,,Mamička prečítaj nám
rozprávku”. V každej knižke hltáme so zvedavosťou stranu za
stranou. Tešíme sa na ďalšiu návštevu knižnice a na ďalšie zaujímavé knihy. Ďakujeme.
Martinko a mamka
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Matičiarky za novými knihami v miestnej knižnici ü I napriek covidovej situácii, pre ktorú nám stagnujú určité aktivity, sme sa stretli
členky MO MS v obecnej knižnici, aby sme si oddýchli od denných
povinností. Mohlo nás byť viacej, ale pandémia to nedovolí. Prišli
sme, aby sme si pozreli i vypožičali knihy, ktoré zakúpila knihovníčka pani Danka Červenáková v rámci projektu o knižných novinkách.
Sú rôznych žánrov - od beletrie cez detektívky, náučné, ale aj krásne zvukové knihy (leporelá) s hudobnými ukážkami na počúvanie
hudby aj s textami, ktoré sú síce pre tých najmenších čitateľov, ale
oslovili aj nás. Vypočuť si melódie z Luskáčika, či započúvať sa do
kúzla Mozartovej hudby bolo i pre nás skôr narodených výnimočným
zážitkom. No proste nádhera. V úvode našej návštevy nám Danka
prečítala úryvok z najnovšej knihy „V krátkosti“ od pána Milana Lasicu, po ktorom sa začala diskusia s vlastnými postrehmi o knihách,
ktoré máme najradšej. V družnej debate sme zaspomínali aj na životy
našich národovcov-Petra Madáča, či Petra Kellnera Hostinského, ktorým v období ich života bola kniha jediným zdrojom vzdelávania. ...
Mária Antalová, predsedníčka MO MS
Pani učiteľka Mgr. Slávka Gecelovská odštartovala marcový maratón
poznania knihy, knižnice, literatúry, a to v nových priestoroch obecnej
knižnice. Potešila som sa, keď mi deti na otázku či vedeli, že sa knižnica presťahovala a kam vedeli odpovedať. Najčastejšie znelo, že im
to povedali rodičia a tiež, že si to prečítali v Polomských novinách.
To vždy poteší. Priestory a uloženie kníh bolo pre ne novinkou, a tak
sme spoločne prešli všetkými oddeleniami. Ako hľadať rozprávku, či
básničku podľa spisovateľa si pamätali z predošlých rokov. Vedeli, že
poznať abecedu je potrebné aj v knižnici. Začudovali sa, že škola a
knižnice neboli vždy samozrejmosťou. Pousmiali sa poznaniu, že Karol Veľký – cisár najmocnejší európsky panovník veľmi nevedel čítať
ani písať, a tak si kládol na noc pod hlavu tabuľku s rydlom, aby mu
neposlušné písmenká naskákali do hlavy, no nefungovalo to. Keďže
sme veľmi neboli obmedzovaní časom, rozdali sme úlohy. Pomáhať
nebolo potrebné. Žiaci boli samostatní a tvoriví. Pracovali s knihami
zakúpenými z dotácie na nákup literatúry v roku 2021. V závere sme
sa pobavili divadielku, ktoré si zrežírovali a pripravili dievčatá – tretiačky. Prváci sa tešili a boli vďačnými divákmi. Bolo sa na čo dívať.
Poobedie príjemné, obohatené o nové zážitky, verím, že si ho zopakujeme.
Všetky spoločné stretnutia so
žiakmi tunajšej základnej školy,
ktoré nezabudli ani po presťahovaní sa knižnice ju znova navštíviť boli príjemným spoznávaním
pre každého z nás. Pripomenuli
sme si meno Mateja Hrebendu,
ktorý sa veľkou mierou pričinil
aj o budovanie knižníc. A keďže
sme hrdí občania našej obce a rok
2022 Matica slovenská vyhlásila

za Rok odkazu štúrovcov pozvali sme medzi seba aj pani Máriu
Antalovú, predsedníčku miestneho odboru. Pani Marienka žiakom, zväčša vyšších ročníkov,
porozprávala zaujímavosti zo života nášho rodáka Petra Kellnera
Hostinského, ktorý je označovaný za najvšestrannejšieho a najvzdelanejšieho štúrovca.
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“Tak veľa kníh a tak málo času.” ü Frank Zappa ü Veľmi výstižný
citát. Dnes každý siahne asi skôr po internetovej knihe, alebo nejakom
článku z mobilu. Ja mám radšej tú krásnu vôňu knihy a vychutnávam
si čaro predstavivosti, ktoré vidím a cítim každým čítaním. Tentoraz
ma zaujali knihy od Kelly Rimmerovej – Kým ťa nechám odísť, Jana
Pronská – Princezná z Izmiru, Michaela Ella Hajdúková – Záhrada
umenia, Julia Quinnová - S láskou Eloise, Julia Quinnová- Nevhodný
návrh, Charlotte Jacobi – Sestry Douglasové - zároveň i deti zlákali
nejaké nové knihy a hlavne ich bavia edície neobyčajných príbehov
z edície REBO – 20 Výnimočných objaviteľov, ktorí zmenili svet/ 20
Výnimočných osobností, ktoré zmenili svet / 20 výnimočných chlapcov,
ktorí zmenili svet krásne príbehy výnimočných a ľudí a knihu - Vladimíra Šebová - Dcéra Zimy. I takéto KRÁSNE a NOVÉ knihy SI
nájde ČITATEĽ v KNIŽNICI u NÁS v GEMERSKEJ POLOME,
či JE to VEĽKÝ a VEČNÝ romantik, ALEBO niekto KTO obľubuje ZÁHADY a ZÁROVEŇ i NAŠI mladší KNIHOMOĽOVIA si
ISTO vyberú Z veľkej A rozmanitej PONUKY nových KNÍH, ktoré VĎAKA projektom NAŠA knižnica KAŽDOROČNE získa.
čitateľka a mamička S.
Knihy od slovenských autorov sú super ü Ako stála čitateľka našej obecnej knižnice si vždy dokážem vybrať z ponuky kníh, pričom
musím podotknúť, že knihy v knižnici máme vždy aktuálne ponúkané
na knižnom trhu. Je si ozaj z čoho vybrať. Rada si prečítam knihy od
našich slovenských autorov, ale aj knihy od Jozefa Kariku, ktoré ponúkajú jedinečný zážitok, a tak som siahla po novej dvoj-knihe tohto
autora pod názvom Hlad a Smäd. Mojou obľúbenou autorkou je Lucia
Orlinková, kniha Spoločníčka a Katarína Gillerová, kniha Priveľa
spomienok. Pri knihách týchto spisovateliek si vždy oddýchnem. Sú
jednoducho pre nás, pre ženy – knihy, ktoré chytia za srdce každú ženu.
čitateľka Ivetka
Najmladšia generácia a kniha ü Našu knižnicu navštevujú aj mladé
mamičky s deťmi rôzneho veku. Aj s tými najmenšími, ktoré už vedia
chodiť a knihy len objavujú. Samozrejme každá miestnosť je pre nich
zaujímavá, ale najviac je to oddelenie pre deti a mládež. Množstvo hračiek, ktoré treba vyskúšať, všakovakých kresbičiek a dosiahnuteľných
knižiek ich tak zaujme, že s údivom a radosťou sledujeme ich reakcie.
Počuť ako sa tešia a udivene reagujú na obrázky v knihách, potom
ukazujú prštekmi a skúšajú, čo s knihou tou-ktorou zmôžu. Spoznávajú zvieratká, počúvajú zvuky a jedným očkom sledujú, či si môžu
dovoliť v každej polici niečo pochytať, vziať a otvoriť. Potom sa už
len tešíme, že majú novú kamarátku – knihu, pretože tú ktorú schytia
a ich zaujme už z ruky nepustia. Tak si odniesla knihy aj najmladšia
naša čitateľka, ktorá nepustila z ruky maňuškovú rozprávku na dobrú
noc Červená čiapočka a knihu Malá rybička. To je pre knihovníka a
rodiča ocenenie najvyššie.

Veľkým potešením boli deti z materskej školy, ktoré svojou bezprostrednosťou dokážu obohatiť každé naše
spoločné stretnutia. Sú vnímavé,
pozorné a vstrebávajú každú vetu,
slovo. Ukázať im príkladne, že kniha
je tu pre nich, je dostupná a je vždy
verným kamarátom je devízou do budúcna. Detské knihy rozprávkové, či
poučné sú dnes v rôznych prevedeniach a zaujmú – veď knihy zvukové,
s lupami, či rozkladacie, s pohyblivými obrázkami, nálepkami a všakovako ináč realizované staršia generácia
nepozná, preto sú výborným spoločníkom pri spoločných stretnutiach pri
knihe.
Spoločné stretnutia v našej knižnici počas uzávierky novín stále pokračujú, preto ďalšie informácie prinesieme v budúcom čísle. Deťom a učiteľom, ktorí ich priviedli, ako i všetkým čitateľom našej
knižnice VEĽKÉ ĎAKUJEM, vaša knihovníčka.
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UČÍME SA ĎALŠIE PÍSMENKO
GRÉCKEJ ABECEDY
ŠKOLA V ZIMNÝCH MESIACOCH 2021/2022

Alfa, beta, gama, delta... Kto by nepoznal prvé štyri písmená gréckej
abecedy – označenie vnútorných uhlov trojuholníkov, lichobežníkov
a rôznych ďalších geometrických útvarov. Alebo slávne číslo 3,14, známe ako „pí“, čo je tiež grécke písmeno. Ako správne používať „pí“ sa v
matematike učia žiaci už od ôsmeho ročníka základnej školy. Tí, ktorí
poznajú Bibliu, majú určite v pamäti slávny výrok: „Ja som alfa a omega, počiatok a koniec“. A zároveň platíme eurami, čo je taktiež symbolický odkaz na grécke písmeno epsilon... Ešte mi napadá písmeno
lambda. Je to vlastne naše písmeno „L“, ktorým si označovali svoje štíty starovekí spartskí bojovníci, pretože pochádzali z kraja nazývaného
Lakónia. Veľmi nejasné spomienky mám na akési fí, psí, tau a ró, čo je
jednotka elektrického odporu, určite z matematiky a fyziky na strednej
škole. Na čo slúžia tieto písmená gréckej abecedy, by som dnes už bez
wikipédie nevedel odpovedať. V novembri 2021, keď sme pripravovali
články do polomských novín, sme sa v škole vážne trápili s „písmenom“ delta. Delta variant sa prvýkrát objavil v Indii. V 7. ročníku sa
žiaci na hodinách dejepisu učia o Veku veľkých zámorských objavov.
Učia sa o tom, ako sa Portugalci a Španieli pretekali v snahe nájsť novú
cestu práve do Indie... V priebehu decembra 2021 a začiatku januára
2022 sa pandemická situácia u nás o čosi zlepšila, no koronavírus sa
zjavne rozhodol, že nás naučí nové písmeno gréckej abecedy. V tomto
momente nám variant Omikron komplikuje vyučovanie v škole minimálne tretí týždeň... Omikron sa vraj prvýkrát objavil v Juhoafrickej
republike. O Afrike sa učia žiaci v geografii v 6. ročníku – o pohoriach,
moriach, vodstve, púšťach, mestách, prírodných a kultúrnych pamiatkach, o obyvateľstve... Že sme sa učili o Afrike si pamätám, s istotou
však viem povedať, že omikron som určite nepoznal. Teda, nepoznal
do konca minulého roka. Vďaka pandémii, na grécke písmená delta
a omikron do konca života nezabudnem. Hovorí sa tomu „škola životom“...

konflikty, analyzujú rôzne modelové situácie, a tak formujú aj svoje
postoje a osobnosť. V decembri 2021 sa stretnutia dokonca realizovali
online formou a od februára 2022 už opäť priamo v škole. Zo spolupráce máme veľkú radosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

BUBNOVAČKA 2021 Dôležitosť témy ochrany detí pred ná-

silím a potreby včasnej prevencie spojila celé Slovensko. I keď v sťažených podmienkach, ale predsa, sme si i my v našej základnej škole
pripomenuli, že hlas detí je dôležitý. Pri príležitosti Svetového dňa
prevencie týrania a zneužívania detí, ktorý pripadá na 19. november
a Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, sme vo štvrtok 25. novembra 2021 uskutočnili podujatie s názvom „Bubnovačka
– Aby bolo deti lepšie počuť“. Žiaci, väčšinou pomocou vlastnoručne
vyrobených hudobných nástrojov, sa spoločne snažili vytvoriť čo najväčší hluk a takto vyjadriť svoju podporu ochrane detí pred akoukoľvek formou násilia. My sme bubnovali aj za všetkých žiakov našej
školy, ktorí, kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii, nemohli byť pri
bubnovačke prítomní. Veríme, že sa bubnovačka stane u nás tradíciou
a že spoločne aj v ďalších školských rokoch budeme bubnovať za práva detí celého sveta. Ako sa nám v bubnovaní darilo, si môžete pozrieť
a vypočuť tu: https://youtu.be/tjPQwFXkxNg

POKRAČUJEME V DOUČOVANÍ ŽIAKOV

Opäť sa môžeme pochváliť, že Základná škola v Gemerskej Polome
sa zaradila medzi tie školy, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo poskytnutím finančných prostriedkov na
program doučovania nazvaný „Spolu múdrejší 3“, tentoraz na mesiace
január až jún 2022. Pre našu školu je projekt, realizovaný a financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, pokračovaním predchádzajúcich dvoch obdobných projektov, vďaka čomu už máme získaných aj
množstvo cenných skúseností pri príprave a doučovaní žiakov. Jedným
z významných ukazovateľov projektu je, že prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania vieme vytvoriť podmienky na zlepšenie
žiackych vedomostí a zručností a významne zamedziť zhoršenému
prospechu či opakovaniu ročníka. A práve preto žiakom odporúčame
TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM Ako každý rok, využiť túto možnosť aj v 2. polroku školského roka 2021/2022.
aj tento, sme v mesiaci november v našej škole realizovali rôzne preventívne aktivity súvisiace s „Týždňom boja proti drogám“. Prostredníctvom týchto aktivít sa zakaždým snažíme zvýšiť povedomie žiakov VYUČUJEME ZÁŽITKOVO Pandemické obdobie nás
o nebezpečenstve a existencii legálnych a nelegálnych drog a zame- síce potrápilo, neznamená to však, že sa kvôli prekážkam, ktoré neriavame sa na osvetu a poukazovanie všetkých možných rizík spoje- vieme ovplyvniť, v škole vzdávame a upúšťame od svojich cieľov.
ných s ich užívaním. A pritom – žiaci najmä kreslia, diskutujú, tvoria Vyučovať a učiť sa znamená často poctivo a poriadne si plniť svoje
projekty, pripravujú vlastné prezentácie, dokonca aj skladajú básne a úlohy. Určite to nie je ľahké a jednoduché, no nie je pravdou, že vyšportujú. V tomto prípade je totiž dobrá prevencia tá najlepšia „liečba“. učovanie musí byť kvôli tomu nezáživné alebo dokonca nudné. KaĎakujeme všetkým zapojeným žiakom za vydarené práce a aktívny ždý vyučovací predmet ponúka žiakom nespočetné možnosti, ako si
vyučovanie zatraktívniť a spestriť. Napr. také vlastnoručne vyrobené
prístup, ktorým preukázali, že im táto problematika nie je ľahostajná.
Aktivity s pani sociálnou pedagogičkou Mgr. Miroslavou Banďo- divadielko – na hodine čítania sa žiaci prenesú do ríše rozprávok, rozšovou z CPPPaP · Záleží nám na tom, ako sa k sebe správame a ako víjajú si slovnú zásobu, fantáziu, ale aj priestorovú orientáciu. Alebo
vieme spolu vychádzať. Je pre nás dôležité, aby sa každý žiak našej zapálenie adventných sviečok. Tá prvá predstavuje nádej, druhá mier,
školy a všetky triedne kolektívy cítili v škole bezpečne a dobre. Práve tretia priateľstvo a štvrtá lásku. Bez nich si príchod Vianoc nevieme
z tohto dôvodu dlhodobo spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psy- predstaviť, ani v škole... Čo však s tým, keď nám školu zavrie panchologického poradenstva a prevencie v Rožňave – s ich psychológ- démia. Učíme sa ďalej – na diaľku... Hodiny v hlavných predmetoch
mi a pedagógmi. Jednou z nich je aj pani sociálna pedagogička Mgr. pokračujú online vyučovaním prostredníctvom aplikácie ZOOM a výMiriam Banďošová, ktorá už niekoľko rokov s nami spolupracuje pri chovné predmety prinášajú žiakom úlohy, ktoré zaujmú a prostrednícrôznych preventívnych aktivitách. V tomto školskom roku navštevuje tvom ktorých žiaci zmysluplne trávia svoj čas. Napr. stanovíme špornašich piatakov a šiestakov a realizuje s nimi aktivity zamerané na op- tové výzvy – cviky ako jumping jacks, plank alebo mountain climbers
timalizáciu a korekciu sociálnych vzťahov v triede. Žiakov spolupráca rozvíjajú aj znalosti z anglického jazyka; v rámci hudobnej výchovy
s pani pedagogičkou baví, radi komunikujú, diskutujú, učia sa riešiť spoločným hlasovaním vytvoríme rebríček najobľúbenejších vianoč-
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ných piesní; a napr. v rámci výtvarnej výchovy a techniky pripravíme
pre celú rodinu adventný kalendár a pekné vianočné dekorácie. Učíme
sa stále, aj na diaľku...

DOMESTOS PRE ŠKOLY

Zapojiť sa do projektu „Domestos pre školy“ znamená pre našich žiakov, že musia splniť niekoľko nie ľahkých, no zaujímavých úloh. Každá z úloh je vždy nejakým
spôsobom zameraná na zdôraznenie významu a dôležitosti správnej
hygieny. V tomto roku je cieľom projektových úloh upriamiť pozornosť žiakov najmä na dôležitosť správneho umývania rúk, ale aj na
význam splachovania toaliet a všeobecne na potrebu dodržiavania hygienických zásad. Úloh veru nebolo málo, no my sa môžeme pochváliť, že naši štvrtáci a tretiaci ich zvládli na „výbornú“.

KRABIČKY PLNÉ LÁSKY KRABIČKY PLNÉ LÁSKY ·

Samota, odlúčenie od rodín či jednotvárne dni sú každodennou realitou
starkých v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť stráviť vianočné sviatky v kruhu tých najbližších. Nehovoriac o súčasnej
epidemiologickej situácii, ktorá ich v dôsledku ochrany zdravia izolovala od sveta ešte viac. Mnohí z nich na Vianoce nečakali žiadne
darčeky. A práve preto sme aj my v našej škole naplnili maličkosťami
niekoľko škatúľ od topánok, aby sme im vyčarili úsmev na tvári a priniesli radosť do osamelých dní, aby naši seniori cítili, že v týchto ťažkých časoch sme s nimi. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom
s dobrým srdcom, ktorí túto zbierku podporili.

AKO NIELEN TRETIACI MEDOVNÍČKY
PIEKLI... Osvedčený postup ako pripraviť chutné medovníky je
nasledovný: 1. Pripravený med, odvážený cukor a maslo najskôr necháme prevrieť; 2. Do vychladnutej masy dáme ďalšie ingrediencie
– múku, sódu, škoricu a vajíčka; 3. Následne vyvaľkáme cesto hrubé ½ cm a vykrajujeme medovníčky. V našej škole máme aj takýto
spôsob – zavoláme si hociktorého prváka, tretiaka, štvrtáka, druháka...
a po decembrovom školskom pečení, musí vedieť upiecť medovníky
aj sám. Správne povedané, nielen pripraviť cesto a upiecť, ale aj pekne
ozdobiť. J

ĽH Mrzukanti

Veríme, že vznikom školskej kapely, ktorá už
nesie aj svoj hrdý názov „Mrzukanti“, sa nám podarí podchytiť nádejných mladých muzikantov aj v ďalších školských rokoch a budeme
naďalej úspešne pokračovať v rozvíjaní hudobného vzdelania a praxe žiakov v našej škole. Tí terajší „Mrzukanti“ sú už takí šikovní, že
odohrajú a odspievajú viaceré polomské ľudové piesne. Okrem nich
nás v decembri 2021 potešili aj vianočnými a novoročnými vinšmi
a piesňami, samozrejme poctivo zahranými na hudobných nástrojoch.
Záznam si môžete pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=xhJt6ycDTA4

TESTUJEME SVOJE VEDOMOSTI

Je mnoho súťaží, do ktorých sa oplatí prihlásiť. Pritom nemusí ísť o to, aby ste
v nich za každú cenu zvíťazili a boli zakaždým odmenení. Dôležitejšie
je získať skúsenosti, nadobudnúť zdravé sebavedomie, spoznať svoje
slabé a silné stránky. To všetko sa dá neskôr zužitkovať v mnohých
životných situáciách nielen v detskom veku a v škole.
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ĎAKUJEME A GRATULUJEME

 Samuelovi Smolkovi, 3.A, Martinovi Ďuričekovi, 3.A, Stanislavovi Gunárovi, 3.A, Eliške Vnenčákovej, 3.A, Ellie Chocholovej,
3.A, Diane Očkaíkovej, 3.A a Liliane Hatvaníkovej, 3.A, úspešným
riešiteľom CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE iBOBOR uskutočnenej 06.
10. 2021;
 Eliške Vnenčákovej, 3.A, Matejovi Garčárovi, 6.A a Miroslavovi Chomiakovi, 7.A, ktorí nás poslaním vlastnej nahrávky vzorne reprezentovali V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE ZLATÁ PODKOVA,
ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS uskutočnenom 15. 10. 2021;
 Kristíne Demkovej, 9.A k úspešnému riešeniu a Anne Romokovej, 9.A k reprezentácii V ŠKOLSKOM KOLE OLYMPIÁDY ZO
SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY uskutočnenom 15. 10.
2021;
 Kristíne Demkovej, 9.A k vzornej reprezentácii V OKRESNOM
KOLE OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY uskutočnenom 12. 11. 2021;
 Bianke Chomiakovej, 6.A, Šimonovi Vnenčákovi, 6.A, Matejovi
Garčárovi, 6.A, Miroslavovi Chomiakovi, 7.A a Marošovi Leštachovi, 7.A, úspešným riešiteľom ŠKOLSKÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY uskutočnenom 24. 11. 2021;
 Viliamovi Smolkovi, 4.A, Filipovi Fafrákovi, 4.A, Ellie Chocholovej, 3.A, Diane Očkaíkovej, 3.A, Stanislavovi Gunárovi, 3.A a Liliane Hatvaníkovej, 3.A, k mimoriadne vysokému bodovému ohodnoteniu vo vedomostnej súťaži VŠEDKOVEDKO uskutočnenej 30. 11.
2021;
 Bianke Chomiakovej, 6.A, Miroslavovi Chomiakovi, 7.A, Natálii
Zatrochovej, 7.A, Viktórii Balážovej, 7.A, Lucii Galajdovej, 7.A, k
vzornej reprezentácii vo vedomostnej súťaži EXPERT GENIALITY
SHOW uskutočnenej 30. 11. 2021;
· Bianke Chomiakovej, 6.A k 1. miestu a Miroslavovi Chomiakovi,
7.A k 3. miestu v literárnej súťaži organizovanej obecnou knižnicou
v Gemerskej Polome JA A KNIHA uskutočnenej v mesiaci november
2021;
 Ellie Chocholovej, 3.A, Liliane Hatvaníkovej, 3.A a Stanislavovi Gunárovi, 3.A v kategórii P3; Natálii Víziovej, 4.A, Viliamovi
Smolkovi, 4.A a Sebastiánovi Žudelovi, 4.A v kategórii P4, Bianke
Chomiakovej, 6.A, Šimonovi Vnenčákovi, 6.A a Matejovi Garčárovi, 6.A v kategórii P6; Miroslavovi Chomiakovi, 7.A a Marošovi
Leštachovi, 7.A v kategórii P7, úspešným riešiteľom umiestneným na
prvých miestach V ŠKOLSKOM KOLE PYTAGORIÁDY uskutočnenom v dňoch 8. a 9. 12. 2021;
 Matejovi Garčárovi, 6.A, Bianke Chomiakovej, 6.A, Tomášovi
Galajdovi, 6.A, Šimonovi Vnenčákovi, 6.A, Viktórii Balážovej, 7.A
a Miroslavovi Chomiakovi, 7.A, úspešným riešiteľom ŠKOLSKÉHO
KOLA DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY uskutočnenom v mesiaci december 2021;
 Kristíne Demkovej, 9.A, Liliane Hatvaníkovej, 3.A, Eliške Vnenčákovej, 3.A, Natálii Víziovej, 4.A a Matejovi Garčárovi, 6.A, k dosiahnutému mimoriadne vysokému percentu úspešnosti vo vedomostnej súťaži YPSILON SLOVINA JE HRA uskutočnenej v mesiacoch
december 2021 a január 2022;
 Bianke Chomiakovej, 6.A v kategórii Z6 a Miroslavovi Chomiakovi, 7.A v kategórii Z7, úspešným riešiteľom V ŠKOLSKOM KOLE
MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY konanom v mesiacoch december
2021 a január 2022;
 Miroslavovi Chomiakovi, 7.A k 1. miestu a Bianke Chomiakovej, 6.A k 3. miestu v literárnej súťaži organizovanej okresnou knižnicou Pavla Emanuela Dobšinského v Rožňave HĽADÁ SA BABKA
A DEDKO ROKU 2021 uskutočnenej v mesiacoch december 2021
a január 2022;
 Bianke Chomiakovej, 6.A k 2. miestu a Matejovi Garčárovi k
3. miestu v kategórii F, Miroslavovi Chomiakovi, 7.A k 2. miestu
a Viktórii Balážovej úspešnej riešiteľke v kategórii E V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY uskutočnenom 09. 02.
2022.
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NIČ MOČ - alebo aj správa o aktuálnom dianí
na gemerskopolomskej ľadovej ploche nesúcej
obzvlášť hrdý názov Ferencovo klzisko
resp. AKO SI V GEMERSKEJ POLOME
VYROBIŤ KLZISKO?
(časť druhá...)

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a logického myslenia bolo kľúčovou úlohou školstva už od dôb praveku a to dokonca aj v období pred
vznikom písma (som si práve uvedomil...). Napríklad taká v minulosti
klasická úloha: Vyčítaj z výrazu jaskynného medveďa, čo si myslí o
tom, že si mu vošiel do obývačky a vyvoď z toho logické dôsledky;
Pomôcka: Môžeš si ho namaľovať na stenu jaskyne; Čas na vypracovanie: Brum... Preto tentoraz, spomínané „kľúčové kompetencie“,
navrhujem overiť pomocou špeciálne vybraných slovných úloh, ktoré
zároveň venujem širokej (nielen) gemerskopolomskej športovej verejnosti.
Úloha č. 1 · FYZIKA – kvapalina, napr. obyčajná voda z rieky Slaná,
naliata do nerovností v ľade, napr. dier, vplyvom chladu mení svoje
skupenstvo na pevné, pričom zároveň aj zväčšuje svoj objem a rozpína sa smerom, kde má voľný priestor, občas očividne aj smerom,
kde ju nepotrebujeme. Okrem toho rôzne podoby vypuklín, prasklín,
vzduchových dutín a nerovností vytvárajú z prípravy ľadovej plochy
nielen otázku jednoduchej technickej zručnosti, ale doslova alchýmiu.
Ale ono je to tak... pár múdrych hláv – samí veľavážení páni z Gemerskej Polomy sa dalo dokopy a úspešne si overujú učivo fyziky pre
šiesty a siedmy ročník základnej školy o kvapalinách... Tým pádom je
úspech zaručený. Časom teda určite. · Otázka znie: Kde?
Úloha č. 2 · ASTRONÓMIA – Sírius je najjasnejšia hviezda na nočnej
oblohe. Večer, napr. pri zalievaní klziska, ju vidno mierne naľavo od
Tureckej – to je ten vrch z juhu, ktorý väčšinu dňa tieni na klzisko. Napravo dohora od hviezdy Sírius sa nachádza súhvezdie Orion. Orionov
pás je veľmi ľahké nájsť, vidno ho z akéhokoľvek miesta na klzisku.
Stará známa klasika Veľký voz je na opačnej – severnej strane, od neho
sa dostanete k Polárke. A teraz pozor – Polárka je jedna z hviezd Malého voza. Len musí byť jasná noc a musí byť dobre vidieť, aby ste Malý
voz našli, nielen kvôli stromom, ktoré obkolesujú klzisko zo severnej
strany... No, a keď je v zime jasná obloha, bude v noci a nad ránom
pod nulou... čiže ideálny čas na úpravu plochy. A pri jej úprave (chcel
by som poznamenať), si zákonite nepozeráte len pred vlastný nos. ·
Otázka znie: Kde?
Úloha č. 3 · FINANCIE – občianske združenie VEZUERES existuje už niekoľko rokov. Jeho názov je najstarším známym zachovaným
historickým názvom Gemerskej Polomy. Jeho úlohou je podporovať
v obci aktivity zamerané predovšetkým na deti Materskej školy, žiakov Základnej školy a tiež folklórne kolektívy v Gemerskej Polome.
Prostriedky na túto činnosť občianske združenie získava aj prostredníctvom preukázania 2% zo zaplatenej dane. Klzisko v Gemerskej
Polome sme vybudovali aj vďaka financiám získaným prostredníctvom občianskeho združenia Vezueres. A, po tohtoročných skúsenostiach, máme veľké plány ako celú plochu skvalitniť, prebudovať, dobudovať. Poukázaním 2% zo zaplatenej dane nám v tom
významne pomôžete. Takto získané peniažky určite rozumne investujeme. · Otázka znie: Kde?
Úloha č. 4 · ŠPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – náš slávny hokejista Zdeno Chára bol vraj v jednom zápase postavený na ľad celých
27 minút, čo bolo v médiách ospevované ako mimoriadne fyzicky náročný výkon. „Ja už v bránke stojím 45 minút... a nie za milióny“ povedal môj kamarát Paľko Petergáč... „Nič moč“ povedal klasik Jožko
Krak... A bolo po Zdenovi Chárovi... A ešte som sa v rádiu dopočul, že
vraj deti pred dvadsiatimi-tridsiatimi rokmi nabehali priemerne 7 km
denne počas bežných hier – naháňačky, skrývačky a pod., čo bolo cca
50 km týždenne. A vraj aj preto bola vtedajšia populácia žiakov a štu-
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dentov fyzicky zdatnejšia ako tá dnešná – telocvikári to vedia podložiť
výkonnostnými tabuľkami. A tak mi prišlo na um... Keď sa dieťa na
korčuliach pohybuje priemernou rýchlosťou 10 km za hodinu, koľko
kilometrov stihne nakorčuľovať napr. počas takého štvor/päť hodinového karnevalu... Veci sa majú tak, že na ľadovej ploche sa korčuľuje,
či ste škôlkar, školák, študent, pracujúci, takmer dôchodca (áno, dobre
čítate) o puk, loptičku alebo len tak, niekoľko kilometrov na „posedenie“. Ak vám to nejde, nebojte sa, určite vám tam pomôžu postaviť
sa na nohy. · Otázka znie: Kde?
Úloha č. 5 (bonusová) · MYSTIKA – Vysvetlite niekto, ako sa dá
v pondelok/utorok v čase, keď je všade odmäk, blato a po mínusových
teplotách takmer ani stopy, zahlásiť niečo v zmysle: „Nie v sobotu, ale
v nedeľu (na konci týždňa) bude mrznúť, vtedy spravíme karneval.“
Potom – do soboty, samozrejme, nemrzne, vzápätí zo soboty na nedeľu
je zrazu takmer mínus desať stupňov pod nulou a po nedeli je opäť
odmäk a blato a ešte aj dážď... Toto veľmi nepomôže: podľa odborníka
zo SHMÚ sa viac ako dva dni dopredu počasie presne predpovedať
nedá. Moja skúsenosť: zásadne vtedy, keď to potrebujem, predpovede
počasia nevychádzajú ani deň vopred. Keďže akúkoľvek odpoveď na
otázku „Ako?!“, nie som schopný pochopiť... ·
Otázka znie: Kde?
Úloha č. 6 (záverečná) · KARNEVAL – varil sa ovocný čaj a podávali
šišky... V istom momente sa diali veci ako – prišli tri malé prasiatka,
samozrejme, nie z lesa... včielka a motýľ lietajúci v zime... poľovník
s Marfušou a rytierom zvádzajú súboj s hokejkami... dva zajace – jeden snežný a druhý, povedzme tiež nie bežný druh, si to niekoľkokrát
strihli pomedzi princeznú a ovečku Shauna... aj počas toho, čo si pilčík v značkovom odeve Husqvarna obzeral okolité stromy... čert, ktorý
si priniesol so sebou Káču... Dráčik s húfom rozprávkových bytostí
dobré tri hodiny odhodlane prenasledujúci ježibabu na metle... Chutné
občerstvenie počas korčuľovania... Milé drobnosti a ceny za súťaže...
Kopec detskej radosti a spokojnosti... A všetko to s prehľadom usmerňovali urastený medveď so svojou Mášou... · Otázka znie: Kde?
Správne riešenia zasielajte na adresu „Jožko Krak – správca klziska“,
heslo: „Nič moč“. Ceny budú po riadnom vyhodnotení súťaže srdečne odovzdané výhercom. Prvá cena: možnosť po korčuľovaní zobrať
lopatu, alebo metlu a očistiť ľad. Druhá cena: možnosť popratať si
po sebe a postarať sa o to, aby lavičky, vešiaky, gumené cestičky, či
ohnisko boli čisté a mohli slúžiť všetkým, ktorí tu prídu. Tretia cena:
možnosť ochotne pomôcť – napr. obuť do korčúľ mladších kamarátov,
či podať ruku , keď to človek potrebuje. Určite sa nemusíte báť, máme
aj mnohé ďalšie ceny. Stačí, že nezabudnete do správnych odpovedí
napísať: FERENCOVO KLZISKO
Ďakujeme všetkým, ktorí sa v zimnej sezóne 2021/2022 pričinili
o vznik, udržiavanie a fungovanie klziska. Ďakujeme tiež všetkým za
zorganizovanie záverečnej symbolickej bodky na konci korčuliarskej
sezóny v podobe akcie „Karneval na korčuliach“.
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Triedim odpad, triedim hravo, papier vľavo, fľašu vpravo.
Plechovku do koša dám, s odpadkami sa pohrám.
Plasty žltá, sklo zelená, papier modrá, kov červená.
Keď odpadky vytriedime, tak planétu zachránime.

Materská škola
Odpad je v dnešnej dobe veľkým
problémom - je všade okolo nás
a produkujeme ho čoraz viac.
Škodí nielen životnému prostrediu, ale aj zdraviu ľudí a tiež
ekonomike. Uvedomiť si dlhodobý vplyv netriedenia odpadu
na našu planétu je pre väčšinu
ľudí stále ťažko predstaviteľné.
Aj preto sa mnohým do triedenia
odpadu dobrovoľne nechce. Naučte čo najskôr separovať odpad
aj svoje deti a vytvorte si v tom
rutinu. Začnite tým, že sa s nimi
porozprávate, prečo je separovanie prospešné a dôležité pre našu
planétu. Vysvetlite deťom, že
niektoré materiály sa rozkladajú
stovky rokov, ale tiež to, že sklo
či plasty sa dajú opätovne znova použiť. Triedenie odpadu nie

je vôbec náročné, stačí vedieť,
ktorý materiál patrí do akého
kontajnera. Naša materská škola
sa zapojila do projektu Triedim,
triediš, triedime orientovaného
na podporu environmentálnej
výchovy, prostredníctvom ktorého sa deti samy učia, ako správne nakladať s odpadom. Cieľom
projektu je vniesť do učenia
o odpadkoch túžbu po objavovaní, ako aj snahu byť aktívnym pri
hľadaní riešení. V každej triede
máme rozložený súbor farebných tašiek a informačnej tabuli
určenej na triedenie odpadu. Informačná tabuľa k triedenému
odpadu primeraným spôsobom
naviguje žiakov podľa farebnosti tašiek a druhov odpadu, ako
správne odpad roztriediť.

Motýliky v 3. triede usilovne pokračujú v plnení úloh v projekte
Zatoč s odpadom. Venovali sa
téme: „Čo máme v koši“. Deti
si utvárali a osvojovali si svoje
poznatky o triedení odpadu. Zaspievali si pesničku Bez plastu
od Mira Jaroša. Rozprávali sa,
či doma triedia odpad. Diskutovali aj o tom z akého materiálu
sú výrobky, ktoré používame v
každodennom živote. Zahrali sa
na interaktívnej tabuli hru Recyklónia, kde sme triedili rôzne
odpadky do košov, podľa farieb.
Samozrejme ich čakala aj januárová výzva Zatoč s odpadom a to:
„Móda sa už nenosí“. Spoločne
si pozreli video o stonožke Rafaele. Deti rozprávali z čo mala

stonožka vyrobené šaty. Spoločnými silami sa dopracovali k odpovediam ako napríklad: Načo
by sa dalo použiť staré oblečenie? Čo robíme s oblečením keď
je nám malé, deravé alebo sa už
nedá dobre vyprať? Po ťažkých
otázkach si trošku zatancovali
a zaspievali spolu so stonožkou
Rafaelou. Deti si spolu s rodičmi doma z nepotrebných starých
ponožiek vyrobili Ponožku Stonožku. Vďaka každému, kto si ju
doma vyrobil a doniesol do škôlky, máme teraz pekne ozdobenú
triedu plnú stonožiek. A už teraz
sa nevieme dočkať ďalšej výzvy,
ktorou si určite opäť skrášlime
našu triedu, keď budeme niečo
pekné tvoriť.

V januári nám po miernom oteplení konečne poriadne prituhlo, tak
sme s deťmi viackrát vyrazili na neďaleký ľad. Korčuľovanie má naša
materská škola zaradené v obsahovom celku. Cieľom je zvládnuť na
elementárnej úrovni, hravou formou základy korčuľovania, rozvinúť
outdoorový záujem o pohyb, upevniť zdravie detí, posilniť sedacie
a stehenné svalstvo a posilniť výkonnosť pľúc, ciev a metabolizmu.
Deťom rodičia priniesli do materskej školy korčule, prilby, rukavice,
vhodné oblečenie a mohli sme vyraziť. Na zvýšenie radosti a bezpečnosti pri korčuľovaní si deti zobrali pripravené detské hrazdy na korčuľovanie. Deti sa ako úplní začiatočníci učili padať, vstávať, šmýkať
sa po ľade, kĺzať, behať a jazdiť na oboch nohách. V korčuľovaní si
deti postupne osvojili hlavne vytrvalosť a pohyblivosť pri pohybe na
korčuliach, rozvoj rovnováhy, koordinácie pohybov, nácvik jednotlivých korčuliarskych činností. Nemenej dôležité bolo aj vytváranie
kladného vzťahu k pohybu a činnosti v zimnom prostredí, otužovanie,
upevňovanie kolektívnych vzťahov, výchova odvahy, rozhodnosti, vytrvalosti, prekonávania únavy, rozvoj súťaživosti a radosti z pohybu
a hlavne úprimnej radosti. Nejde o to, aby sa zo všetkých detí stali
hokejisti, či krasokorčuliari, ide o prípravu na ich ďalší pohybový a
športový rozvoj, ktorý je pre deti nesmierne dôležitý. Korčuľovanie
výrazne rozvíja motoriku, stabilitu aj koordináciu. Aktívnym pohybom v chladnom prostredí sa zároveň otužuje telo. Dôležitejšie ako
základné techniky je, že sa u detí prirodzene rozvíja záujem o šport.
Korčuľovanie bolo pre deti veselou hrou, pri ktorej si zatrénovali, aj sa
zasmiali. Veľmi nám boli nápomocní aj rodičia, ktorí uvarili deťom
v kotlíku teplý čaj a pozorovali pokroky svojich detí pri korčuľovaní
a patrí im veľké ďakujeme. Snáď nám budúcu zimu počasie a šikovné
ruky opäť dovolia a deti budú môcť ľadovú plochu využiť znova.
kolektív MŠ

STO
NOŽ
KA
RAFAELE
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Zdravotná
starostlivosť
v škole

Polomské noviny

HĽA

ČLOVEK

Na začiatku tohto roku, presne od 15.01.2022, nadobúda účinnosť
zákon č. 2/2022 z 10. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pojednáva o zdravotnej starostlivosti v škole. Tam, kde to tento zákon umožňuje, môže byť v škole deťom a žiakom z tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, a to zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra,
verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár, ktorí sú v školskom
zariadení zamestnaní.
Zdravotnícky pracovník, poskytuje
dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú
starostlivosť výlučne na základe
informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
Zdravotná
starostlivosť,
ktorú
poskytuje zdravotnícky pracovník
v škole, je poskytnutá správne, ak
je poskytnutá v
súlade so štandardnými diagnostickými postupmi
a
štandardnými
terapeutickými
postupmi a tiež
materiálno technickým
vybavením
školy.
Zdravotnícky pracovník bude povinný viesť
zdravotnú dokumentáciu
v
rozsahu
poskytnutej
zdravotnej
starostlivosti. Dohľad bude
vykonávať Úrad pre dohľad nad
zdravotnou
starostlivosťou, uložiť
bude môcť
aj pokuty.
V podstate sa nejedná o úplne
novú myšlienku, ale inovácia
osvedčeného systému
z minulosti. Do praxe
zdravotnú starostlivosť v školách zaviedli
aj vyspelé krajiny ako
Anglicko, Fínsko, Francúzsko, USA ale aj
susedné Poľsko.
Poľsko už v rokoch
1992 až 2002 zaviedlo
do škôl školské sest r y,
vytvorilo model školskej
zdravotnej starostlivosti a štandard na skvalitnenie a zjednotenie
činnosti sestier. Štandardy sa zoberajú tým, že
školská sestra musí poznať teóriu rastu a vývoja, hierarchiu potrieb, metodológiu, poznatky
z vedy o verejnej ochrane zdravia, prax a teoretické východiská, musí
neustále dopĺňať, vyhodnocovať, kriticky overovať, prispôsobovať a
deliť medzi zúčastnených. Sestra zbiera informácie, robí sesterský odhad, plánuje, robí intervencie a vyhodnotenie. Identifikuje existujúce a
potencionálne zdravotné problémy, ktoré sú v jej kompetencii. Pri realizácii spolupracuje so žiakmi, rodinami, zdravotníckymi službami a
školských personálom. Zároveň zabezpečuje a prispôsobuje ošetrovateľskú starostlivosť postihnutým, chronicky a nevyliečiteľne chorých.
Utvára pre nich špecifické podmienky, monitoruje liečbu, rehabilitáciu, organizuje podávanie liekov. Spolupracuje s inými odborníkmi,
zabezpečuje šírenie zdravotnej osvety a prevencie, poradenstvo.
Pri pohľade na zázrak, akým je ľudské telo zblízka, nie je ťažké
vnímať odraz božského, čo by nás malo nabádať starať sa o naše telo,
a chrániť ho. Vzbuďme v sebe túžbu po úcte k vlastnému telu a motivovať sa, aby sme sa starali o každú časť svojho tela podľa poznatkov
vedeckého výskumu tak, ako to opisuje Dr. Geogre D. Pamplona-Roger vo svojej knihe Zdravé telo.
Mgr. Dana Červenáková
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ZDRAVIE spoza HUMNA 3. časť
Pre záujemcov o fytoterapiu som pripravila pred sezónou prehľad
liečivých rastlín podľa možností ich využitia pri konkrétnych zdravotných problémoch, podľa ktorého si každý bude vedieť zostaviť
plán zberu tých byliniek, ktoré by mohli zmierniť jeho ťažkosti.

GYNEKOLOGICKÉ PROBLÉMY
Alchemilka: pri silnom menštruačnom a popôrodnom krvácaní, zastavuje tvorbu materského mlieka, eliminuje prejavy menopauzy, odstraňuje návaly.
Ďatelina lúčna: obsahuje látky podobné ženským hormónom, pomáha
pri klimaktériu, neplodnosti.
Hluchavka biela: pomáha pri zápale
vaječníkov, nepravidelnej
menštruácii, výtokoch.
Jahoda lesná: zosilňuje sťahy maternicového svalstva.
Ľubovník bodkovaný: pomáha proti
náladovosti a návaloch v klimaktériu.
Medovka lekárska: účinkuje pri
bolestivej menštruácii.
Myší chvost (rebríček
obyčajný): uľavuje
pri menštruačných bolestiach,
posilňuje maternicu.
Praslička roľná: reguluje
nadmerné menštruačné
krvácanie.
Žihľava:
zastavuje
krvácanie, zvyšuje tonus
maternice.

POSILNENIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU

Alchemilka, kvet lipy, list orecha, Praslička roľná, Repík, list ríbezle
čiernej, Žihľava

MOČOVÉ CESTY, OBLIČKY

Alchemilka
List brezy: rozpúšťa kamene v obličkách a močovom mechúri, pomáha pri zápaloch močových ciest.
Plody bazy: močopudný účinok, čistí obličky a močové cesty.
Kvet hlohu: rozpúšťa obličkové kamene.
Jahoda lesná: účinkuje pri dne, obličkových kameňoch.
Kozia noha: má močopudný účinok, podporuje metabolizmus.
Kvet lipy: prospieva pri zápaloch obličiek a močového mechúra.
Lipkavec: pôsobí proti zápalu ľadvín.
Ľubovník bodkovaný: má močopudný účinok, pomáha pri zápale močových
ciest.
Praslička
roľná: pôsobí pri
zápale a
zväčšení prostaty,
rozpúšťa
močové kamene.
Repík: má močopudné vlastnosti,
pomáha obličkám det o xikovať organizmus.
List ríbezle čiernej: lieči močové
cesty a má močopudné účinky.
Vres: dezinfikuje močové ústrojenstvo, pôso- bí proti obličkovým
kameňom a zápalom obličiek a močových ciest.
Žihľava: pôsobí pri zväčšenej prostate.

TAŽKO HOJACE SA RANY

List brezy
Myší chvost (rebríček obyčajný): podporuje hojenie.
Repík: urýchľuje hojenie rán.
Skoroceľ kopijovitý: účinkuje pri vnútornom krvácaní.
Žihľava: stimuluje hojenie rán.
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KOŽNÉ PROBLÉMY A EXÉMY
List brezy
Myší chvost (rebríček obyčajný)
Nechtík: kvety sa používajú najmä na výrobu
vých mastí.
Pamajorán: vo forme kúpeľov pri lišajoch a svrcich exémoch.
Sedmokráska obyčajná: pôsobí vo forme obkladov i vnútorne pri akné, lupienke a kožných
zápaloch.

hojibia-

TRÁVENIE A METABOLIZMUS

Kvet bazy: podporuje trávenie, prečisťuje tráviaci trakt.
Kvet hlohu: pôsobí ukľudňujúco na tráviaci systém, pôsobí proti hnačke.
Jahoda lesná: účinkuje pri žalúdočných a dvanástnikových
vredoch.
Blizny („vlasy“) kukurice siatej: pri cukrovke, obezite, znižuje
chuť do jedla.
Kvet lipy: potláča
pálenie záhy a poruchy trávenia.
Lipkavec: znižuje chuť do jedla.
Palina: pri nechutenstve a problémoch s trávením
Čakanka: čistenie
krvi, pečene a obličiek.
Ľubovník
bodkovaný:
pomáha pri poruchách trávenia, chorobách pečene
a žlčníka.
Mäta prieporná: odstraňuje kŕče pri kolikách žalúdka a čriev.
Materina dúška: používa sa pri kolikách, gastritíde, nadúvaní.
Medovka lekárska: podporuje chuť do jedla, stimuluje vylučovanie
žlčovej šťavy.
Myší chvost (rebríček obyčajný): zabraňuje vytváraniu
žlčových kameňov.
List orecha: podporuje funkciu peč e n e ,
znižuje hladinu cukru v krvi, pôsobí proti
parazitom.
Pamajorán: upokojuje žalúdok, podporuje chuť do jedla, posilňuje pečeň.
Repík: reguluje funkcie pečene a žlčníka,
podporuje trávenie.
List ríbezle čiernej: zastavuje
hnačku a upokojuje trávenie.
Koreň púpavy: pomáha pri ochoreniach pankreasu, pečene
a žalúdka.
Rozmarín lekársky: znižuje cholesterol, podporuje funkciu pečene.
Skoroceľ kopijovitý: pomáha pri žalúdočných a dvanástnikových vredoch, pri ochoreniach pečene a žltačke, zvyšuje chuť do jedla.
Túžobník brestový: lieči poruchy črevnej mikroflóry po užívaní ATB.
Žihľava: účinkuje pri cukrovke, žltačke.

PSYCHIKA A NERVOVÝ SYSTÉM

Hluchavka biela: posilňuje nervy, uvoľňuje napätie.
Kvet hlohu: pomáha pri strese, nespavosti
a úzkosti.
Ľubovník bodkovaný: vplýva na depres i u ,
úzkosti, neurózu, nespavosť.
Materina dúška: upokojuje nervový systém.
Medovka lekárska: posilňuje nervovú sústavu, pôsobí proti nespavosti, migréne, neurasténii, únave.
Pamajorán: posilňuje nervy, pôsobí pri
migréne a
depresiách, sedatívum.
List ríbezle čiernej: stimuluje aktivitu nervového
systém.
Rozmarín lekársky: zlepšuje pamäť, znižuje riziko vzniku
Alzheimerovej choroby a demencie, ukľudňuje nervový systém,
pôsobí antidepresívne.
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OCHORENIA
HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

Kvet bazy: eliminuje zápaly, kašeľ a hlieny.
Divozel veľkokvetý: pôsobí proti kašľu.
Hluchavka biela
Podbeľ: pomáha pri pľúcnych a prieduškových problémoch.
Kvet lipy: znižuje teplotu, je potopudný, uvoľňuje hlieny.
Mäta prieporná: pôsobí proti kašľu, bronchitíde a pľúcnym problémom, znižuje horúčku
Materina dúška: účinkuje pri suchom a kŕčovitom
kašli,
pri kataroch horných dýchacích ciest, chrípke,
bronchitíde,
zápaloch hrdla a priedušiek.
Pamajorán: pomáha proti kašľu, pôsobí protizápalovo.
Pľúcnik lekársky: napomáha pri odhlieňovaní
a
dráždivom kašli.
Repík: odstraňuje kašeľ, pomáha pri bolestiach
hrdla.
List ríbezle čiernej: účinkuje pri prechladnutí
a chrípke.
Sedmokráska obyčajná: zlepšuje vykašliavanie, má protizápalové účinky.
Skoroceľ kopijovitý: pôsobí pri suchých
zápaloch horných dýchacích ciest, astme, tlmí
kašeľ.
Túžobník brestový: má podobné účinky, ako
aspirín,
podporuje potenie.
Žihľava: odstraňuje kašeľ a hlieny, stimuluje dýchanie pri astme.

BOLESTI KĹBOV, DNA, REUMA

Plody bazy
Listy jahody lesnej
Blizny („vlasy“) kukurice siatej
Praslička roľná
Koreň kostihoja: uvoľňuje bolesti kĺbov, kostí a svalov.
Túžobník brestový: odstraňuje nežiadúce soli z tela, pôsobí proti zápalom kĺbov a reumatizme.
Žihľava: odstraňuje kyselinu močovú z tela, čím pomáha pri dne.

SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA

Plody bazy: znižujú hladinu LDL (zlého) cholesterolu a predchádza
srdcovo-cievnym ochoreniam.
Kvety hlohu: znižujú krvný tlak, stimulujú fungovanie srdcového svalu, sú prevenciou proti ateroskleróze, podporujú cirkuláciu krvi.
Jahoda lesná: rozširuje cievy a znižuje krvný tlak.
Kvet lipy: riedi krv a tým predchádza vzniku infarktu.
Ľubovník bodkovaný: podporuje srdcovo-cievny systém, zlepšuje
krvný obeh, pomáha po cievnych príhodách.
Medovka lekárska: znižuje krvný tlak, pomáha pri arytmii.
List orecha: znižuje krvný tlak.
List ríbezle čiernej: znižuje krvný tlak a prečisťuje cievy.
Rozmarín lekársky: podporuje cirkuláciu krvi a činnosť srdca.
Žihľava: zlepšuje činnosť srdcového svalu.
PRVÉ JARNÉ MESIACE SÚ IDEÁLNE NA ZBER LISTOVÝCH ČASTÍ RASTLÍN: jahody lesnej, brezy malolistej, kozej
nohy, mäty piepornej, orecha kráľovského, ríbezle čiernej, žihľavy dvojdomej. Listy zbierame a sušíme podľa všeobecne známych
pravidiel – zbierané v čistom prostredí a sušené v tieni, prípadne
v byte pri izbovej teplote. Samozrejme môžeme použiť aj čerstvé
bylinky, najmä u žihľavy sa v jarných mesiacoch na jar odporúča
pitie čaju z čerstvých mladých výhonkov. Mesiace marec až apríl
sú obdobím pre zber kvetov podbeľu, pľúcnika, zádušníka a bazy.
PRAJEM VŠETKÝM ZBERATEĽOM ÚSPEŠNÚ BYLINKOVÚ SEZÓNU!
Ľubica Šmelková,
poslankyňa obecného zastupiteľstva
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K Ú T I K

P O L O M S K E J

Keď prichádzala jar...
S blížiacou sa jarou si spomínam na hry, ktoré sme po roztopení snehu
a obschnutí zeme hrávali. Pre začiatok spomínam na nasledovné: guľkať sa, prvý máj, futbal, klopkať sa.
,,GUĽKAŤ SA“ bola hra, keď
sme si pätami bagančí urobili
v zemi jamku širokú cca 7 cm
a hlbokú 4-5 cm. Mohli ju hrať
dvaja, alebo aj viac hráčov. Každý mal plátenné vrecúško v ktorom boli rôznofarebné guľôčky
z pálenej hliny priemeru 1-1,2
cm. Tieto guľôčky sa po jednej
hádzali do jamky, alebo jej blízkosti zo vzdialenosti cca 4 m. Kto
trafil jamku, tak ten potom guľky
v okolí jamky prstom ,,dogúľal“
do jamky a ,,dogúľané“ guľky
boli jeho, t. z. že ich vyhral. Ak

niektorú z guliek nedogúľal –
netrafil do jamky prestával hrať
a pokračoval ďalší z hráčov. Keď
ten všetky trafil, vybral ich z jamky a boli jeho. Guľky sme si kupovali v obchode a mamy nám na
ne ušili vrecúška. Medzi guľkami
som mal vždy jednu, ktorú som
volal čarodejnicou, lebo tá ma pri
guľkaní skoro nikdy nezradila.
Po ukončení hry jeden odchádzal
s napchatým vreckom guľkami a iný s polovičným, alebo aj
prázdnym.

Keď sa blížil PRVÝ MÁJ, tešili sme sa do sprievodu v Rožňave, kde
sme ako pionieri s pionierskymi šatkami mávali vlajočkami v sprievode. Aj ako dospelí sme sa tešili do pionierskeho sprievodu, lebo na
1. mája sa stretli s kamarátmi a spolužiakmi, s ktorými sme sa nevideli
celý rok. Kultúrne programy boli zavŕšením tohto dňa a každý mal naň
krásne spomienky. Účasť v sprievode na 1. mája sme nikdy nebrali
ako povinnosť, ale ako očakávané stretnutia s bývalými spolužiakmi,
čo bolo vzácne.
,,FUTBAL“ – sme hrávali s loptou urobenou s nastrihaných handár
natlačených do ,,štrimflí“, vytvarovaných do guľata a zaviazaných na
oboch koncoch. Samozrejme, že lopta neskákala, ale nám to nevadilo
a hrali sme o stošesť. Jedná sa o roky 1948 – 1952, keď sme vtedy
o gumenej lopte alebo riadnej futbalovej lopte ani nesnívali. Pozdejšie
sa u niekoho objavila futbalová lopta ako zázrak, postaršia, ktorú sme
často zašívali a hrali s ňou, kým sa tak zodrala a bola nepoužiteľná.
S takouto loptou sme už hrávali na ,,Lúšiškoch“ alebo v ,,Brúsiku“.
,,KLOPKAŤ SA“ bola hra, keď ,,vyžrebovaný“ člen kolektívom sa
postavil čelom k stene, kým sa ostatní rozbehli a ukryli sa na rôznych
miestach. ,,Žrebovalo“sa tak, že sa ,,klopkalo“ po pästiach zúčastnených a odpočítavalo sa napr: ,,apa cuka – fundeluka – funde – káve,
kamanduka – apa – cuk – funde luk, funde káve – kaman duk. Na
koho vyšlo duk tak ten bol hľadajúci. Niekedy sa počítalo aj: Edongo,
dvongo, trongo, štirongo, págo, lágo, suma, luma, kalapoš, lapoš von.
Na koho vyšlo von – ten išiel hľadať. Ak niektorého z ukrytých našiel,
musel utekať na pôvodné miesto a zaklopkať s výkrikom napr. ,,raz,
dva, tri Jäník. „Ak to nestihol, tak ho predbehol ,,ukrytý“ a vyklopkával ho on. Podobná hra bola ,,NA VOJAKOV“, keď sme sa ukryli
v komorách, stodolách, chlievškoch a keď hľadajúci zbadal ,,ukrytého“
vykríkol: ,,Tŕŕŕt Jäník katoví“ čím bol Jäník vyradený z boja. K tejto
hre sme si vyrábali pušky i samopaly zo šindeľov, aby sme pri hre boli
ozbrojení. Na jar, keď vŕby pustili miazgu, sme z vŕbových prútov robili píšťalky tak, že sme kôru vŕby jemne poklepkali a krútením sme ju
vytiahli, čím sme mali trubicu, ktorú sme úpravou dotvorili na trúbku,
alebo píšťalku. Ešte je viacero činností, ktoré sme na jar, resp. v lete
,,vystrájali“ a o tých sa prípadne zmienim na budúce.
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H I S T Ó R I E

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Na bläncȁru a na bräcke bi si mi nevidurkovál s duršlákom daš takie
hȁrdie?
(bläncȁr – ozdobný pliešok, bräcka – pracka, duršlák – klin z tvrdej
ocele)
Išôl do dadôva díle gȁbriť s firnajzom, ta terás sä mu bars britko
odrihuje.
Išiel do materskej školy natierať podlahu a teraz nepríjemne gŕgá.
Telo dlogoch má v tem komôte nahážmáno, že už ani fijók nehodno
otvoriť.
Tak má napratanú komodu, že sa už ani zásuvka nedá otvoriť.
Ta šô si si tot drindel rozčapila na tú duchnu, keť za chvilu ideš
zdochániť.
Prečo si si ten ,,drindel,, dala na perinu keď o chvíľu ideš spať.
(drindel – časť kroja)
Tot bitang nedoluhí nemá šťeblo emberšiegu, rôvno pod našú štienku sä furt vibžďôchání.
Nemá ani trochu slušnosti ale vždy sa pod našu ,,štienku,, vyciká.
(štienka – betónový širší obrubník pri stene)
Kersná mu kúpili toltok aj fäštieki na krašún pod jiezulana.
Krstná mama mu kúpili peračník a vodové farbičky pod stromček.
Takie má ubrízgánie tie firhangi ako onuce a pohúžvánie ako krave
z piska.
Má veľmi špinavé a pokrčené tie záclony.
Keť zmo na našem fundušu cílovali fudamenti, tak zmo najšli järtopík zo šakovima bläncármi.
Keď sme vymeriavali základy na našom pozemku, tak sme našli krčah
s rôznymi okrasnými plieškami.
Cholem dáki chasen búl s tie kasni, keť si jú chasnovala a terás tam
lem tak poništ dȁná.
Aspoň nejaký úžitok bol z tej ,,kasni,, keď si ju používala a teraz je
nám zbytočná. (kasna – ozdobná drevená truhlica na prádlo)
Aj funebrálik mál a aj tak lem virastovál do sveta, ako koho rozum
nahává.
Aj pohrebnú knižku mal, no aj tak nemožne a nahlas spieval.
KJ

Polomské noviny

apríl 2022

POKLADY Z TRADIČNEJ KUCHYNE
v Gemerskej Polome,
alebo ako ma to naučila moja mama
- pokračovanie z čísla 4/december/2021

Čo si pamätám chlieb mal a má v strave človeka nezameniteľné miesto.
Aj hostí sme v našich končinách vždy vítali chlebom a soľou, čo svedčí o úcte, v ktorej mali títo prostí ľudia k chlebu. Nie je tomu inak ani
u nás v našej obci. V strave našich predkov bol na poprednom mieste
a ako sa dozvedám od žien z našej dediny, v ich spomienkach to bol
domáci chlieb so zemiakmi. Pýtala som sa na podrobnosti a veru nebolo treba mnoho prehovárať, hneď sa rozhovorili. Ani som nestačila
zapisovať, a tak po mnohých debatách, ako v ktorej domácnosti piekli
chlieb ponúkam recept na ten náš z našej rodnej.
Chlieb piekli domáci jedenkrát v týždni, a to hneď päť i šesť kusov, aby po celý týždeň na stole domácich nechýbal (...chlieb náš
každodenný...).
Suroviny, ktoré potrebujeme na
prípravu chleba sú: múka, pár,
soľ, grúle varené - v šupke, alebo klasické varené vo vode prepasírované, nie surové. Na jeho
výrobu používali žitnú múku,
menej pšeničnú hladkú múku.
Pripravoval sa takzvaný pár –
bol to vlastne vyškriabaný zvyšok z cesta z prípravy predošlého
pečenia chleba, ktorý sa vložil do
plátna a vysušil. To je terajší kvások, lenže vtedy neboli chladničky, tak sa to muselo vysušiť, aby
sa nepokazil do ďalšieho pečenia.
Večer, pred samotným pečením
chleba sa namočil do letnej vody.
Potom sa pridalo droždie, malá
grúla (zemiak) uvarená, čo je
základ na cesto. Keď som sa pýtala na pomer surovín, odpoveď
znela: 3 kg múky, z ruku soľ - to
sa rovná 3 kg chlieb. Tiež som sa
dozvedela, že z prednej múky,
ktorá vyšla zomletá z mlyna sa
piekol chlieb, zo zadnej sa piekli
posúchy, postruhníky, podplamä-

níky a používala sa na varenie
– zápražky, zátrepky. Posledná
múka, ktorá vyšla z mlyna, čo
boli otruby - tie v domácnosti
zúžitkovali pre chov domácich
zvierat.
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Samotné pečenie chleba bol rituál pre gazdinky už samozrejmosťou
a bežnou rutinou. Ako sme už spomínali príprava začala už večer pred
samotným ranným pečením. Zavčas rána gazdiná do dreveného koryta
naložila pár, ktorý od večera do rána vykysol. Pridala hladkú múku,
vodu, soľ a vymiesila cesto, ktoré nechala vykysnúť. Znova ho vymiesila, pravdaže rukami, veď dobre vymiesené cesto bolo zárukou
vydareného chleba, preto sa venovalo tejto práci toľko pozornosti. Potom ho gazdiná v koryte rozdelila na bochníky a vyváľala rukami, dala
do slamänišky, v ktorej bola váläniška. Válänišky boli servítky utkané
z konopného plátna, ktoré sa používali len pri pečení chleba. Nevesta
ich dostala do výbavy šesť (tie prala, aby sa dodržala hygiena). Keď
cesto podkyslo v slamäniške, potrela ho vodou a urobila v strede bochníka palcom jamku, vyklopila ho na okrúhlu drevenú lopatu. Pri tejto
príležitosti chlieb prežehnala rukou a dala ho do pece piecť. Pri pečení
ho občas skontrolovala, či sa pečie rovnomerne, poprípade ho poposúvala. Po upečení chlieb vybrala z pece von a ešte teplý jeho vrch
poumývala vodou. Chlieb musel dobre vychladnúť, a tak ho uložila
na lávku, potom ho zakryla pärtkom. Takto upečený chlieb domácnosť využívala celý jeden týždeň. Chlieb je najzákladnejším plodom
roľníckej práce, ten pokladali naši predkovia za Boží dar. Ako som
sa dozvedela, ľudia si na cestu brávali so sebou vždy kúsok chleba.
I dnes veľakrát môžeme vidieť mladú mamičku na prechádzke s kočíkom a jej dieťa v ručičke ujedá z chlebíka – asi sa nemožno čudovať,
veď prosba o „chlieb náš každodenný“ je aj súčasťou Otčenáša, ktorý
je najdôležitejšou kresťanskou modlitbou.
- pokračovanie v budúcom čísle

20

Polomské noviny

apríl 2022

Šikovné ruky pani
Osvaldovej
alebo

VAJÍČKA
VO VESELÝCH
FARBÁCH
Voľakedy stačilo, aby v obci tiekol potok, bola vo dvore studňa a v deň
Veľkonočného pondelka nik nehľadel na to či je chladno, či svieti
slnko alebo nebodaj aj nejaké vločky z oblohy padajú a každá žena,
dievka – mladá, či staršia, všetky skončili poriadne zmáčané. Dnes
okrem „vodnej sprchy“ sa dievčiny pokropia aj peknou vôňou, a tak
domácich oblievačov poriadne pohostíme a obdaríme. Častokrát sú to
aj kraslice, zdobené rôznymi technikami. Aj v našej obci sme objavili
pani, ktorá už od Vianoc s celou rodinou pripravuje všetko potrebné,
aby kúpači odišli s poriadnou „výsluškou“. Pozývame vás na malú
prehliadku tejto inšpirujúcej krásy.
Žijeme rýchlo a nemáme času
nazvyš – stála reakcia dnešnej
zamestnanej ženy. Sme mamy,
staré mamy, ale aj manželky
a dcéry. Chceme mať upratané,
navarené, aj upečené a na sviatočné dni aj niečo na skrášlenie,
či obdarovanie. Také malé, krehké ale pekné a originálne. To
sú aj Vaše výtvory – maľované
kraslice. Kedy to stíhate, dá sa
to? Maľovaniu vajíčok sa venujem iba v istom časovom období
v roku. Je to tak dva mesiace pred
príchodom veľkonočných sviatkov. Ale s vyfukovaním vajíčok
začíname už pred Vianocami.
Hlavným dodávateľom škrupiniek je moja dcéra, ona najlepšie
vie ako správne vajíčko vyfúknuť, aby nemalo veľké dierky a
aby pri vyfukovaní neprasklo.
Kraslice môžeme zdobiť prakticky akýmkoľvek spôsobom. Vy
ste si vybrali maľovanie voskom.
Prvýkrát som sa za začala zaujímať o voskované vajíčka keď
si ich vykúpali moji bratia. Mali
ich od maminej sesternice, ktorá
ich sama vyrábala. Prezradila mi
ako postupovať, akú zvoliť techniku, aby bolo voskované vajíčko
čo najkrajšie. Zaobstarala som si
voskové farbičky a zo začiatku
som ich roztápala vo vrchnákoch od fliaš. Maľovanie som si
uľahčila tým, že som začala používať sprejové farby, nenanášala
som farbu štetcom. Vajíčka sú tak
rovnomerne zafarbené a pekne
lesklé. Stačilo už len do ceruzky

zapichnúť špendlík a namáčať
hlavičku do roztopeného vosku.
Neskôr som si na roztápanie
vosku prispôsobila ohnutím staré
hliníkové polievkové lyžice, ktoré ohrievam nad sviečkou.
Vajíčko – je zrejme na každom
začiatku samotného zrodu. Je
symbolom mnohého. K akej
príležitosti tvoríte a kde sa inšpirujete? V čase keď som začínala maľovať vajíčka tu ešte
nebol internet. Námety som preto
čerpala zo sezónnych časopisov
a veľkonočných pohľadníc. Postupne som si vytvárala aj vlastné
motívy.
Sú aj nepodarky? Čo keď hotové
sa rozbije, čo potom so škrupinami? Nie, so všetkými výtvormi
som spokojná. Občas je aj nepodarok. Keď je vajíčko polepené
žĺtkom nedrží na ňom farba. Nepodarky si neodkladám, musia sa
proste vyhodiť.
Možno ani nie je deň, keby ste
nepremýšľali nad tým kedy, ako
a komu najbližšie vyhovieť. Nikdy som netvorila pre komerčné
účely. Beriem to ako moju záľubu a najobľúbenejší koníček.
Viem sa pri tom odreagovať a oddýchnuť si. Vajíčka som najskôr
darovala kúpačom ako výslužku
a neskôr aj ich partnerkám na
skrášlenie domácností vo veľkonočnom období.
Sú pri Vašej tvorivej práci aj po-

zorovatelia, alebo budúci nasledovníci, či pomocníci? Tvorím
doma, a preto sú divákmi moji
rodinní príslušníci. Všetci si to
samozrejme chceli vyskúšať, ale
nikoho to nechytilo za srdce tak
ako mňa. Pre potreby v rámci
rodinného kruhu a z dôvodu, že
dnes už nie je toľko kúpačov ako
kedysi si s výrobou kraslíc zatiaľ
stačím sama.
Čo by ste poradili všetkým, ktorých sme možno práve našim
rozprávaním inšpirovali a chceli by začať maľovať kraslice.
Ako začať, čo na začiatok? Ako

každá záľuba aj táto si vyžaduje
trpezlivosť a chuť. Na internete
dnes nájdete rôzne vychytávky
a presné video s návodom ako
postupovať. Nie je to nič náročné, zvládnu to aj deti. Určite sa
doma nájdu zvyšky voskových
farbičiek, vhodná nádobka na ich
roztápanie a špendlík s guľatou
hlavičkou. Výsledkom je radosť
z vlastného výtvoru. Každému
dobre padne keď ho niekto pochváli a keď sa jeho výrobky
páčia. Mám radosť, keď môžem
aj ja spríjemniť náladu a pohodu
počas veľkonočných sviatkov.

V našej obci sme opäť objavili šikovnú ženu, ktorej ruky a myseľ sú
tvorivé a jej maľované kraslice i dnes potešia „kúpačov“ vo sviatočné dni Veľkej noci. Prajem veľa zdravia a aby Vás obišlo pokušenie
zanechať zdobenie kraslíc, ktoré prináša potechu celej rodine a dnes
i nám čitateľom našich novín. Za rozhovor ďakuje D. Červenáková.
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Šikovné ruky žien
z našej obce
alebo

VAJÍČKA
VO FAJNOVOM
„ŽUPANE“
Vajíčka vo fajnovom župane – napadlo ma pri pohľade zaslaných
fotografií so symbolom sviatkov
jari. Zajac, vajíčko, či ovečka
alebo veniec, všetko v jemnom
prevedení šikovných rúk našich
žien. Pohľad na ne poteší každú

romantickú dušu, obzvlášť nás
ženy. Potom som si uvedomila
koľko piplavej práce za tým je
a koľko zručnosti je potrebné na
ich vytvorenie. Nedalo mi povyzvedať sa.

Z generácie na generáciu sa
prenáša výroba háčkovanej čipky spolu s motívmi – určite je to
vzácna starobylá ručná práca
vytvorená z jemných nití. Na
skrášlenie vajíčok ste okrem
iných techník použili aj túto.
Na zdobenie vajíčok sme použili rôzne techniky: háčkovanie,
falošný patchwork a šitie na šijacom stroji. Háčkovanie je veľkou
doménou mojej mamičky, ja skôr
skúšam šitie a prácu so stuhami.

noduchá. Zbožňujem každé ročné obdobie pre farebnosť, ktorú
ponúka. Najväčšou motiváciou
a inšpiráciou je pre mňa hlavne
moja mamička. V spomienkach
ju vidím ako neustále niečo robí,
či už vyrába krásne pletené svetre s rôznymi motívmi i dokonca
s Mickey Mousom, krásne háčkované obrusy, košíky, ručne vyšívané súpravy obrusov a v neposlednej rade kopec šitia na stroji
od domácich dekorácii až po detské oblečenie. Myslím, že veľkou
mierou sa o toto krásno zaslúžila
moja mamička

Spríjemniť si svoj domov v dni
všedné aj vo sviatočné rôznymi
drobnosťami je vec prirodzená.
Mňa zaujali farebné, predpokladám šité zajace. Sú vhodne
doplnené rôznymi mašličkami,
špagátom, ale aj čipkou. Myslím,
že využiť ich možno aj ako hračku pre najmenšie deti. Áno, odhadli ste správne. Zajace sú šité
na šijacom stroji a plnené antialergickým vláknom a prevoňané
domácou lekárskou levanduľou.
Tu sa môžu zapojiť do pomoci aj
menšie deti, dcéra (10 r.) mi pomáhala plniť zajačiky. Keďže tieto šité „hračky“ môžu používať
i menšie deti, ja osobne preferujem z dôvodu bezpečnosti menej
ozdôb. Lekárska levanduľa má
množstvo pozitívnych účinkov,
preto ju rada používam. Pri zdobení môže každý popustiť uzdu
svojej fantázii.
Motívy, inšpirácia? Vidím ružičky, motýliky, lienky – je aj príroda Vašou inšpiráciou? Príroda
nás neustále obklopuje a ponúka
širokú škálu farieb a pestrosti
a zároveň je tak prirodzená a jed-

Na návšteve v knižnici ste boli
spoločne s mamičkou a tu som
sa dozvedela, že má ruky vždy
„zaneprázdnené“ háčikom, či
niťou. Je ona práve tá, ktorá
Vás k tomuto viedla, inšpirovala
a učila? J no ani som nepostrehla ďalšiu otázku. Áno je to veľmi všestranne nadaná žena, ktorá
výborne varí, pečie, v záhrade
a okolo zvierat vie stále poradiť,
a to už nehovoriac o ručných prácach. A možno takým menším
dôvodom sú aj deti, lebo keď boli
menšie stále sme niečo spoločne
kreatívne ich veku vyrábali.
Čo na to okolie, rodina? Predsa
tomu je potrebné chcenie a vymedziť zo svojho času. Myslím,
ž chcenie je veľmi veľké, ale bohužiaľ času je fakt pomenej, keďže sa venujeme práci v záhrade aj
zvieratám. Rodina je už zvyknutá
a dúfam, že sa dcéra pridá a budeme také trio J. Rada sa delím
o krásno s kamarátmi, ktorí sú
nadšení zo šikovnosti mojej ma-

mičky.
Po jarných sviatkoch prichádzajú iné dni sviatočné – iste už
teraz máte jasno, kedy a čo budete najbližšie vytvárať. Prezradíte niečo? Po jarných sviatkoch
príde asi skôr práca v záhrade.
Nápady niekedy prídu len tak
spontánne i napriek veku mamička stále skúša niečo nové a každým výrobkom príde i nejaká
nová zručnosť a skúsenosť.
Máte dcéru, viem, že krásne
kreslí, maľuje. Inklinuje aj ona
k ručným prácam? Máte pocit, že
pôjde v šľapajach mamy a starej
mamy? Ďakujem za krásne slová. Pevne dúfam, niekedy má dni
kedy príde a prosí, aby sme niečo
vyrábali a väčšinou sú to dni, keď
je najviac práce v záhrade J. Má

veľmi dobrú trpezlivosť a kľudnú
povahu, čo si myslím, že je to len
v prospech ručných prác. A hlavne je precízna čo sa odzrkadľuje
aj na jej práci v škole.
Chuť skrášliť svoje okolie je
zakódovaná hádam v každej
z nás a zrealizovať svoju predstavu o peknom a možno aj
praktickom doplnku ponúka
mnoho ručných prác, a to nevynímajúc aj mužské pokolenie.
Každá ručná práca prináša
okrem peknej záľuby aj uvoľnie
a tvorivé impulzy, ba čo viac náš príbytok zútulnia a vnesú
doň neobyčajnú krásu. Všetci,
ktorí si prečítate tieto riadky
ďakujem, že ste nimi nepohrdli
a našej tvorivej pani ďakujem
za rozhovor – D. Červenáková.
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pomôcky:
ATUEL

estónsky
ostrov

1.

predložka v
latinčine
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sen, po
maďarsky

3.

pôvabne

klesám

starý hudobný
nástroj

ošatili

atomic energy
authority (skr.)

citoslovce
vrčania

otravné látky
(skr.)

latinská
dvojhláska

plytvať, mrhať
farebný,
po anglicky

4.

2.

Revúca
(EČV)
medzinárodné
č. bankového čistil praním
účtu
záporný el. pól
rodinný dom
(skr.)

Trenčín
(EČV)

jadro
skratka Iránu

rad tónov

rímskych 99

eurocity
rieka v
Argentíne

jednotka
objemu

koniec, po
anglicky

namerať,
odmerať
antikor
(nespis.)

rímskych 500
papierová
škatuľa

nitkovitý
útvar tela
potomkovia

šarkan
kmeň v Nigérii
Elektráreň
Bohunice

nem. pilot v
1. sv. vojne
(Ernst, )
lítium (zn.)

rieka
v Poľsku

zívnutie (zried.)
2. solmizačná
slabika

rebrík, po
nemecky

ovocná
záhrada

trójsky hrdina

vydaj, označ!
(lek.)

žena menšej
postavy

stavba
cez rieku

etnikum

súhlas
zn. času

lietadlo (hov.)
obchodná
akadémia (skr.)
pomôcky:
ATEN

pomôcky:
VILAINE

kyslík (zn.)

veslo (angl.)

facka

maďarská
hudobná
skupina

meno
Rastislava

dvojhláska

odborný (skr.)

kalciferol
rádium (zn.)

kuchynská
rukavica

dlžoba
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vápnik (zn.)

francúzska
rieka

nech, po česky

ú l o h y

z a

o d m e n u

➞ výherná cena je 20,00 EUR ➞ obálku je potrebné označiť
slovom ŠACH alebo KRÍŽOVKA ➞ napísať k odpovedi
TELEFÓNNY KONTAKT ➞ doručiť na obecný úrad alebo do
obecnej knižnice ➞ odpovede je možné zaslať tiež e-mailom:
obec@gemerskapoloma.sk alebo kniznica@gemerskapoloma.
sk ➞ môžete volať každú stredu v čase od 13,00 do 15,00 h. na
tel. číslo: 0911 535 280 (obecná knižnica) – termín uzávierky je
10. 07. 2022, vrátane
Krížovka ukrýva názov zborníka ľudových piesní, kde je potrebné
dodržať interpunkčné znamienka – dĺžne a mäkčene. Autori zborníka žijú v našej obci.

Šachová úloha: bez pomôcky.
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POSLALI STE NÁM
Na potulkách našim chotárom si
každý z nás určite oddýchne, ale občas aj na niečo zaujímavé natrafí a
rád sa s ostatnými podelí. Teraz sme
vybrali časť stromu, akoby „zvliekajúceho sa zo starého kabáta“. Škoda,
že mnoho zo zaslaného nie je možné
zverejniť aj z dôvodu, že ako čiernobiela fotografia máloktorá v novinách je aj zrozumiteľná. Zasielať
môžete do 10. 7. 2022. Ďakujeme za
zaslané, redakcia.
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