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P O L O M C I opäť
na „Kremnickej barličke“
Cesty
Rôzne sú cesty života po ktorých kráčaš –
v smere aj v protismere,
cesty bez konca a cesty,
na ktorých konci sú zatvorené dvere...
Cesty vedúce k vrcholu poznania a slávy,
cesty radosti a jasu, cesty bolesti a sĺz,
cesty plné hluku a cesty tiché, bez hlasu,
smutné cesty beznádeje,
na ktorých bolesť sa z očí leje...
Bol nádherný slnečný 4. september 2020 a my sme sa vydali
na cestu do Kremnice, aby sme
sa zúčastnili 16. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese
poézie, prózy a v speve, ktorú
organizovalo Republikové centrum Slovenského zväzu telesne
postihnutých (SZTP) pre svojich
členov pod názvom „Kremnická barlička“. Trojdňová súťaž,
ako aj po ostatné roky sa konala
v rekreačnom stredisku „Toliar“.
Takmer po troch hodinách cesty
nás privítala malebná krajina
svojím zdravým vzduchom a nedotknutou panenskou prírodou.
V piatok večer sme sa všetci
zišli na výbornej večeri a vypočuli si organizačné pokyny na
ráno, keď sa to všetko malo začať. Potom sme sa všetci rozišli
do izieb a pripravovali plány
na druhý deň. V sobotu dopoludnia sa začala samotná súťaž,
ktorá bola rozdelená do troch
kategórií a ktorú starostlivo sledovala trojčlenná porota na čele

s pani Olbrichtovou predsedníčkou SZTP v Kremnici. Všetkých účastníkov akcie privítala
predsedníčka SZTP Ing. Monika
Vrábľová a pán primátor mesta
Kremnica.

október 2020

NAŠA 9 ČLENNÁ SKUPINA V ZLOŽENÍ - manželia Šafárovci,
manželia Lukáčovci, Juraj Lipták, Zuzana Zatrochová, Valéria Bodnárová, Magdaléna Ferenčíková, Mária Antalová súťažila v troch kategóriách: sólo spev, skupinový spev a prednes poézie.
A AKÉ BOLO NAŠE UMIESTNENIE?
V speve jednotlivcov pán Ján Šafár za svoje piesne,
ktorými rozospieval celé publikom
bol ohodnotený MIMORIADNOU CENOU POROTY.
{
Pani Mgr. Darina Šafárová
získala za prednes v slovenskom jazyku
v kategórii: poézia DRUHÉ MIESTO
a
DIPLOM ZA SPEV V RUSKOM JAZYKU.
{
Prekvapením pre nás, aj porotu bola krátka básnička
v podaní pána Juraja Liptáka „Halušky“, ktorú si pamätal z detstva
a za ktorú získal v kategórii: poézia TRETIE MIESTO.
{
Pani Valéria Bodnárová
získala DIPLOM ZA SPEV V MAĎARSKOM JAZYKU.
{
V skupinovom speve našu skupinu ZO SZTP Gemerská Poloma
ocenila porota CENOU POROTY.
Popoludní boli ceny rozdané, ale podľa názoru poroty víťazmi boli
všetci účinkujúci. Konštatovali, že bolo až dojímavé pozorovať, ako
si v dnešnom uponáhľanom živote ľudia dokážu nájsť čas aj na to,
aby zabudli na svoje každodenné starosti. Po večeri sme zostali v
jedálni a rozprúdila sa zábava. Traja harmonikári vyhrávali slovenské
i moravské pesničky, ľudové, ba aj pesničky do tanca. Nálada bola
výborná, zaspievali sme si od srdca a vyslovili želanie, aby sme sa aj o
rok mohli stretnúť na takejto vynikajúcej a vydarenej akcii. V nedeľu
ráno sme sa rozišli do svojich domovov. Po ceste sme sa ešte zastavili
v Kremnici, kde sme si pozreli pamätihodnosti mesta a v obci Halíč,
kde sme sa pokochali krásou renesačného kaštieľa.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi Mgr. Štefanovi Liptákovi za nacvičovanie piesní a za hudobný doprovod na mieste činu
a zároveň obecnému úradu za poskytnutie finančnej dotácie a za zapožičanie auta. Poďakovanie patrí aj nášmu predsedovi Vladimírovi,
za jeho jazdu autom, ktorou nás bezpečne dopravil domov.
účastníci súťaže
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Narodili sa
Keď narodí sa maličké,
dar videnia má v hlavičke,
dar počutia má
v nežnom ušku,
dar dotyku má v prštekoch,
dar chuti pozná
v prvom dúšku,
dar vône na jar, na kvetoch
a ty k tým darom batoliatka
dar reči pridáš,
dobrá matka, dobrý otec.
Emily Tomiová
Bianka Gunárová

Vitajte medzi nami!

Spoločenská kronika k 30. 09. 2020
Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
85 rokov
Emília Ďuričeková
80 rokov
Ján Ďuriček
70 rokov
Milan Dovala
Emília Dovalová
Ondrej Spišiak
Štefan Švec
Ján Tomášik

Uzavreli manželstvo
Čítajúc lásky našej zápisky,
jedno len nemôžem si
predstaviť.
Že cudzia si mi bola kedysi,
že bez Teba som mohol
vôbec žiť.
Čo koľko by tu preletelo rokov,
čo by som koľko sveta
prešiel sám, znovu a znovu
blahorečím krokom, ktoré nás
viedli k prvým stretnutiam.

Srdečne blahoželáme!

Rudolf Mako
Ivana Gunárová
Dušan Oros
Noémi Krizsovenszki
Michal Kristof
Lucia Mikolajová

Tomáš Ďuríček
Lucia Fehérová

Bývali sme i my
za mladi veselí.
Radi sme si vždy spievali,
spievali ako vtáčatká,
ale mladosť trvá
len nakrátko.
Teraz nám spievajú
naše vnúčatká,
spievajú pekne
ako vtáčence.
A my v nich poznávame
samých seba,
čože nám viac
ku šťastiu treba?

Mgr. Patrik Spišiak
Michaela Egriová

Ing. Martin Sáreník
MUDr. Martina Balážová

Príde čas,
keď zo zrkadla vlasy
vyskočia nám – nite strieborné.
Pochopíme mlčky:
už sa prehol deň....
Roky utekajú
ako bystrá voda,
škoda ťa je mladosť,
škoda, preškoda.


Ján Zatroch ml.


Čas plynie,
ale smútok v srdci zostáva,
nelieči všetky rany,
iba nás učí žiť bez milovaných.

Dňa 27. august 2020
uplynulo 15 rokov od vtedy
ako nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý
otec, brat a príbuzný
Ján Zatroch ml.

Dňa 29. októbra 2020
si pripomenieme 30 rokov
čo nás navždy opustil
náš drahý starý otec, svokor,
príbuzný a známy
Ján Zatroch st.

Zomreli
Tak radi by sme
vyslovili, povedali,
tak radi by sme vraveli,
no toho, čo vám
povedať chceme,
je veľmi, veľmi priveľa.
Tak chudobná reč
naša i myseľ je,
tak úzke hrdlo je
pre naše žiale,
len naše oči
o nich hovoria
A slzy tečú,
tie iba tečú,
sú slané, nikdy nebolia.
Tak málo slov je
v ľudskej reči
a citov je
tak priveľa.
Božena Červenáková
Kristína Dovalová
Zuzana Sáreníková
Štefan Romok Kušnier
Ján Antal
Ondrej Romok
Juraj Bodnár
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.


Ján Zatroch st.


S úctou a láskou spomína celá rodina.

Srdečne blahoželáme!

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.


20. júla 2020 nás navždy
opustila
naša milovaná
Kristína Dovalová.


Dňa 29. augusta 2020
uplynulo dlhých 30 rokov
odvtedy, čo nás opustil
Vladimír Čižmár.

S úctou a láskou spomína
celá rodina.

október 2020


Vladimír Čižmár


Kristína Dovalová

Smútiaca rodina vyjadruje
poďakovanie
za prejavy sústrasti,
kvetinové dary všetkým,
ktorí sa prišli so zosnulou
rozlúčiť
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

76 rokov uplynulo od čias, keď na Slovensku vypukol ozbrojený odpor proti fašistickej porobe, proti neslobode, proti vojnovému ničeniu
materiálnych hodnôt a ľudských životov. Naplnil sa už život dvoch
až troch generácií a napriek tomu nezabúdame na hrdinstvá našich
otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve
tak, ako po nej túžime my, každý národ, každá ľudská komunita. Opäť
si pripomíname deň, ktorý je symbolom celonárodného odporu proti
fašizmu a jedným z najvýznamnejších dní histórie slovenského národa
— 29. august. V tento deň pred 76 rokmi hlas Slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice volal národ do zbrane proti hitlerovskému fašizmu a jeho prisluhovačom. Začalo sa SNP. Bolo najväčším
revolučným vystúpením slovenského ľudu v jeho doterajšej histórii,
najvýznamnejším aktom proti bezpráviu, násiliu a za nový život slovenského národa v novom Československu.
Želáme si, aby sme my a generácie po nás citlivo vnímali, o čo v Povstaní išlo a čo pre nás znamenalo. Musíme si uvedomovať, že dnešná
sloboda a demokracia stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie,
102 slovenských vypálených obcí, mnohé ďalšie straty, s ktorými sa
bolo ťažké zmieriť. Úcta k dejinám je holdom tým, ktorí našu národnú
minulosť tvorili a budovali, hoci im nikto nezaručil výsledok a budúcnosť bola pre nich vtedy veľkou neznámou.
V mene dnešných obyvateľov Gemerskej Polomy sa s úctou skláňam
pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za náš spoločný domov, za
našu slobodu, obetovali to najcennejšie – svoje zdravie a životy. My,
občania Gemerskej Polomy, si na večnú pamäť zachováme vďaku
a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania. Za prítomnosti členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v našej obci sme položili vence úcty a vďaky k pomníkom na
Námestí SNP, na Kurtákovej a na Flôse.
Vzhľadom na opatrenia Úradu vereného zdravotníctva Slovenskej republiky a Okresného krízového štábu v Rožňave v súvislosti s COVID-19 plánované pálenie vatry, prednáška na tému Život obyvateľov
v Gemerskej Polome vo vybranom období rokov 1944 a 1945 a akcia na ihrisku pre mládež a pre členov spoločenských organizácií sa
neuskutočnili. Uskutočnia sa v náhradných termínoch, o ktorých Vás
budeme včas informovať.
Text: Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
Foto: Pavol Galajda, Ľubomír Galajda, Ondrej Greško

Tak sme spomínali na 76. výročie SNP
Oslavy 76. výročia SNP sa tohto roku v našej obci nekonali, i keď
sa v posledných Polomských novinách avízovala veľká akcia spojená so športovým dňom detí a vatrou. Žiaľ, Okresný krízový štáb
v Rožňave doporučil vedeniu obce, aby zvážilo rozhodnutie oslavy
uskutočniť. Rozhodli sa, že celá akcia sa zruší pre vírus, ktorý trápi
celú našu spoločnosť, aj celý svet. Nikto to neočakával, ale stalo
sa. Celá spomienka na padlých hrdinov v boji v SNP sa nakoniec
uskutočnila v tichosti kladením vencov pri pomníku na námestí
SNP a na Kurtákovej, za prítomnosti starostky obce Mgr. Lillian
Bronďošovej, predsedu SZPB Ondreja Grešku a ďalších dvoch členov organizácie. V súvislosti spomienky na našich hrdinov sa stalo
milé prekvapenie, keď sme sa z médií dozvedeli, že dňa 29. 8. 2020
skupina mladých ľudí na čele s nezávislým europoslancom JUDr.
Miroslavom Radačovským navštívila pomník na Kurtákovej a položením venca si uctila pamiatku padlých hrdinov. Zdokumentovali
to spomienkovým článkom a fotografiami. Aj takýto scenár nám
život pripraví. I keď spomienkové oslavy na 76. výročie SNP sa
neuskutočnili podľa našich predstáv, určite každý z nás vo svojej
mysli a srdci bol na chvíľu s hrdinami, ktorí v rozhodujúcej chvíli
neváhali a na ochranu svojej vlasti položili to najcennejšie „SVOJ
ŽIVOT”.
Ďakujeme a nezabúdame!
				
Česť Vašej pamiatke!

Brigáda pri pamätníku 26. 8. 2020

VÝBOROVKA PODĽA POLOMSKÝCH ČLENOV ZO SZTP
Aj tak sa dá. Členovia výboru SZTP sa rozhodli že si výborovú
schôdzu urobia na netradičnom mieste, v prírode. Blížil sa totiž
29. august, výročie SNP, a tým spojené kladenie vencov pri pamätníkoch v okolí našej obce. Pretože okolie pamätníka na Kurtákovej bolo
potrebné upraviť na tento pietny akt, spojili sme príjemné s užitočným. Skupina 10 ľudí si vysúkali rukávy a s chuťou sa pustili do
práce. Jedny hrabali pokosenú trávu, druhí čistili schody od buriny,
umývali pomník, strihali zaschnuté kvety. Že nám práca nám išla od
ruky prispelo k tomu aj veľmi pekné počasie. Dobrá nálada a dobrý
pocit z vykonanej práce bol pre nás všetkých odmenou v podobe čerstvo upečenej klobásky, na ktorú sme a poskladali. Pri praskajúcom
ohníku nastal čas aj na riešenie problémov v našej ZO. Všetko sme
však zvládli na výbornú a po družnej debate sme sa spokojní rozišli
domov. Brigády sa zúčastnili títo členovia ZO. Vladimír Lukáč, Zuzana Zatrochová, Mária Liptáková, Júlia Zatrochová, Dušan Zatroch,
Juraj Lipták, Ondrej Greško, Magdaléna Ferenčíková, Margita Halušková a Mária Antalová. Výbor toto cestou chce poďakovať obecnému úradu za požičanie auta.
členovia ZO SZTP
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
Pre nedostatok miesta v periodiku, zároveň z dôvodu požiadavky o zverejnenie uznesení Z ROKOVANÍ OBECNÝCH
ZASTUPITEĽSTIEV redakcia pristupuje k výberu a skráteniu uznesení, ktoré v prípade záujmu nájdete na webovej stránke
obce

21. augusta 2020/trináste mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome - vyberáme
Uznesenie č. 421/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
I. berie na vedomie 1. Zánik
mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome Mgr. Alici Nemčkovej
vo volebnom obvode č. 1 dňom
11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods.
2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. 2. Zánik
mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome Mgr. Jany Červenákovej
vo volebnom obvode č. 1 dňom
11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods.
2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. 3. Zánik
mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome Márii Spišákovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11.
08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2
písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších
predpisov.
4.
Informáciu zapisovateľa miestnej
volebnej komisie o výsledku
volieb do orgánov samosprávy
obcí konaných dňa 10. 11. 2018,
v ktorých kandidát na poslanca Bc.
Jana Ferenčíková vo volebnom
obvode č. 1, bytom Letná 649,
049 22 Gemerská Poloma
sa stala prvým náhradníkom
vo volebnom obvode č. 1
s počtom platných hlasov 336,
v ktorom sa uprázdnil mandát.
5.
Informáciu
zapisovateľa
miestnej
volebnej
komisie
o výsledku volieb do orgánov
samosprávy
obcí
konaných
dňa 10. 11. 2018, v ktorých
kandidát na poslanca JUDr.
Vladimír Očkaik vo volebnom
obvode č. 1, bytom Jarková
653, 049 22 Gemerská Poloma
sa stal štvrtým náhradníkom
vo volebnom obvode č. 1
s počtom platných hlasov 127,
v ktorom sa uprázdnil mandát.
6.
Informáciu
zapisovateľa
miestnej
volebnej
komisie
o výsledku volieb do orgánov
samosprávy
obcí
konaných
dňa 10. 11. 2018, v ktorých

kandidát na poslanca Stanislav
Kučerák vo volebnom obvode
č. 1, bytom Hviezdoslavova
371, 049 22 Gemerská Poloma
sa stal piatym náhradníkom vo
volebnom obvode 1. s počtom
platných hlasov 82, v ktorom sa
uprázdnil mandát. 7. Informáciu
starostky
obce
Gemerská
Poloma o neprijatí uprázdneného
mandátu: a) Mareka Vaisa,
ktorý na základe informácie
zapisovateľa miestnej volebnej
komisie o výsledku volieb
do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 10. 11. 2018
vo volebnom obvode č. 1 sa
stal druhým náhradníkom vo
volebnom obvode č. 1 s počtom
platných hlasov 298, b) Bc.
Marianny Leštachovej, ktorá na
základe informácie zapisovateľa
miestnej
volebnej
komisie
o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa
10. 11. 2018 vo volebnom obvode
č. 1 sa stala tretím náhradníkom
vo volebnom obvode č. 1
s počtom platných hlasov 258.
II. konštatuje 1. Zánik mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome Mgr. Alici
Nemčkovej vo volebnom obvode
č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade
s § 25 ods. 2 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov písomným oznámením
doručeným obecnému úradu
v Gemerskej Polome dňa 11.
08. 2020. 2. Zánik mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome Mgr. Jany
Červenákovej vo volebnom
obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020
v súlade s § 25 ods. 2 písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov písomným
oznámením
doručeným
obecnému úradu v Gemerskej
Polome dňa 11. 08. 2020.
3. Zánik mandátu poslanca
obecného
zastupiteľstva
v Gemerskej Polome
Márii
Spišákovej vo volebnom obvode
č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade

s § 25 ods. 2 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov písomným oznámením
doručeným obecnému úradu
v Gemerskej Polome dňa 11. 08.
2020. III. vyhlasuje v zmysle
§ 192 zákona č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
pre volebné obdobie 2018-2020.
1. Nastúpenie náhradníka Bc.
Jany Ferenčíkovej na uprázdnený
mandát
poslanca
obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome vo volebnom obvode
č. 1. 2. Nastúpenie náhradníka
JUDr. Vladimíra Očkaika na
uprázdnený mandát poslanca
obecného
zastupiteľstva
v Gemerskej Polome vo volebnom
obvode č. 1. 3. Nastúpenie
náhradníka Stanislava Kučeráka
na uprázdnený mandát poslanca
obecného
zastupiteľstva
v Gemerskej Polome vo volebnom
obvode č. 1. IV. konštatuje, že
v zmysle § 26 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 1. Bc. Jana
Ferenčíková sa stala poslancom
obecného
zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, ktorá
zložila zákonom predpísaný
sľub poslanca dňa 17. 08. 2020.
2. JUDr. Vladimír Očkaik
sa stal poslancom obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, ktorý zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca dňa 17.
08. 2020. 3. Stanislav Kučerák
sa stal poslancom obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, ktorý zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca dňa
17. 08. 2020. P o z n á m k a:
Zápisnica miestnej volebnej
komisie o výsledku volieb
v obci vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí 10. 11. 2018
tvorí prílohu tohto uznesenia.
U z n e s e n i e č. 422/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
I. berie na vedomie 1. Zánik
mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome Janky Ciberajovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11.
08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2
písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov a že na
toto miesto nie je vo volebnom
obvode
Gemerská
Poloma
náhradník. 2. Zánik mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome Ondreja
Tompoša vo volebnom obvode
č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade
s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a že
na toto miesto nie je vo volebnom
obvode
Gemerská
Poloma
náhradník. 3. Zánik mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome
Ing.
Jaroslava
Vešelínyiho
vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11.
08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2
písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a že na
toto miesto nie je vo volebnom
obvode
Gemerská
Poloma
náhradník. 4. Zánik mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome Mariana
Ferenca vo volebnom obvode
č. 1 dňom 17. 08. 2020 v súlade
s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a že
na toto miesto nie je vo volebnom
obvode
Gemerská
Poloma
náhradník. II. konštatuje 1. Zánik
mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome Janky Ciberajovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11.
08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2
písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov písomným
oznámením
doručeným
obecnému úradu v Gemerskej
Polome dňa 11. 08. 2020 a že na
toto miesto nie je vo volebnom
obvode
Gemerská
Poloma
náhradník. 2. Zánik mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome Ondreja
Tompoša vo volebnom obvode
č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade
s § 25 ods. 2 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov písomným oznámením
doručeným obecnému úradu
v Gemerskej Polome dňa 11. 08.
2020 a že na toto miesto nie je
vo volebnom obvode Gemerská
Poloma náhradník. 3. Zánik

október 2020
mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej
Polome
Ing.
Jaroslava
Vešelínyiho vo volebnom obvode
č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade
s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
ústnym oznámením na riadnom
rokovaní obecného zastupiteľstve
v Gemerskej Polome, ktoré sa
konalo dňa 21. 08. 2020 a že na
toto miesto nie je vo volebnom
obvode
Gemerská
Poloma
náhradník.
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4. Zánik mandátu poslanca
obecného
zastupiteľstva
v Gemerskej Polome Mariana
Ferenca vo volebnom obvode
č. 1 dňom 17. 08. 2020 v súlade
s § 25 ods. 2 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov písomným oznámením
doručeným obecnému úradu
v Gemerskej Polome dňa 17. 08.
2020 a že na toto miesto nie je
vo volebnom obvode Gemerská
Poloma náhradník.

Čas uteká vždy kúsok pred nami, až sa nám niekedy žiada vstúpiť
do seba... Snažte sa naplniť každú chvíľu pre dobro človeka, krájať krajec chleba a rozdávať ho s úctou – redakcia periodika odstupujúcim poslancom, ktorí nikdy neodmietli spoluprácu s redakciou, zároveň im vyslovuje poďakovanie za pravidelné a podnetné
príspevky, vďaka ktorým naše noviny získali na hodnote.
Sú to činy, nie ich plody, čo je dôležité.
Snaž sa robiť to, čo považuješ za správne.
Možno to nebude v tvojich silách, možno ti nebude stačiť čas,
potom to však prinesie ovocie.
To však neznamená, že by si mal prestať robiť správne veci.
Možno sa nikdy nedozvieš, aký bol výsledok tvojho činu.
Ale ak nebudeš robiť nič, potom nebudú ani výsledky.
GÁNDHÍ

pokračovanie z čísla júl 2020 zo strany 11
u-233/2019/II. odporúča jednať
vo veci regulácie Súlovského
potoka so správcom predmetnej
nehnuteľnosti (potoku Súlovský),
ktorým je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik OZ Banská Bystrica.
u-235/2019/II. schvaľuje použitie rezervného fondu podľa
odporúčania finančnej komisie
takto: - rekonštrukcia príjazdového mosta k obecnému úradu:
40.000,00 EUR, - odstránenie
havarijného stavu strechy budovy na Hviezdoslavovej ulici č.
360 (Policajná stanica): 7.000,00
EUR, - odstránenie havarijného
stavu miestnych komunikácií po
dažďovej a veternej smršti zo dňa
07. 08. 2019: 5.000,00 EUR, splácanie istiny úveru: 12.000,00
EUR, - zvyšný objem ponechať
v rezervnom fonde: 30.579,27
EUR.
u-242/2019/II. schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: nehnuteľnosti:
bytu č. 2: dvojizbového bytu na
1. poschodí v dome so súpisným
číslom 486, na Ulici Sládkovi-

čová v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby,
kúpeľne s WC, kuchyne s obývačkou, spálne a balkóna s celkovou podlahovou plochou 58,43
m2; k bytu prislúcha sklad a spoločný sklad aj pre ostatné byty
v dome, a to na bicykle a kočíky
– v dome so súpisným číslom 486
na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome, ktorý je postavený
na pozemku parcely registra „C“
parcelné číslo 1172 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 159
m2 zapísaného na LV 2515, k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma 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. Mgr.
Jurine Ferenčíkovej, nar. ...., trvale bytom Partizánska 381, 049
22 Gemerská Poloma na dobu
určitú: s účinnosťou od 01. 09.
2019 do 31. 08. 2020 za výšku
mesačného nájomného: 132,73
EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: ide o opakovaný
nájom; žiadateľka si riadne plní
podmienky nájmu; spĺňa finanč-
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Vážení spoluobčania

Touto cestou sa Vám chceme ešte raz poďakovať:
•
za prejavenú dôveru, ktorú ste nám preukazovali počas
celej doby nášho pôsobenia ako poslancov obecného
zastupiteľstva,
•
za podporu, ktorá bola pre nás hnacím motorom pre našu
prácu v samospráve,
•
za spoluprácu, vďaka ktorej sme sa snažili byť nápomocní pri
riešení Vašich pripomienok, požiadaviek a problémov,
•
za trpezlivosť a pochopenie, ktoré bola niekedy potrebné pri
hľadaní správneho riešenia,
•
za podnety, vďaka ktorým sme sa spoločne snažili, aby naša
obec bola krajšia a útulnejšia
Je nám úprimne ľúto, že sme Vami prejavenú dôveru nemohli
opätovať, zveľadením a skrášlením našej obce, ale naše návrhy,
pripomienky a požiadavky boli dlhodobo považované za prejav
šikany, klamstva a zavádzania občanov. Čo bolo hlavným
dôvodom nášho rozhodnutia vzdať sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva.
„Poznať iných je znakom inteligencie, poznať seba je znakom
múdrosti. Ovládať ostatných je znakom sily, ale ovládať seba je
skutočná moc.” Lao Tzu
Novému obecnému zastupiteľstvu prajeme veľa trpezlivosti,
energie a veľa správnych rozhodnutí vo vzťahu k občanom našej
obce.
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
né kritéria; má všetky záväzky
voči obci uhradené; o byt sa riadne stará. Obec Gemerská Poloma
má vo vlastníctve 7 bytových
jednotiek na Ulici Sládkovičova 486, ktoré boli po stavené za
podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky; na
predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a
ods. 4 písm. a) a b) zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej
zmluvy, pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve
a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje nájom 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
u-243/2019/II. schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: nehnuteľnosti:
bytu č. 5: dvojizbového bytu na
2. poschodí v dome so súpisným
číslom 486, na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby,
kúpeľne s WC, kuchyne s obývačkou, spálne a balkóna s celkovou podlahovou plochou 58,43
m2; k bytu prislúcha sklad a spoločný sklad aj pre ostatné byty

v dome, a to na bicykle a kočíky
– v dome so súpisným číslom 486
na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome, ktorý je postavený
na pozemku parcely registra „C“
parcelné číslo 1172 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 159
m2 zapísaného na LV 2515, k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma 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. Zdenke
Pánekovej, nar. ...., trvale bytom
Sládkovičová 486, 049 22 Gemerská Poloma na dobu určitú:
s účinnosťou od 01. 09. 2019 do
31. 08. 2020 za výšku mesačného nájomného: 132,73 EUR ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom; žiadateľka si riadne plní podmienky
nájmu; spĺňa finančné kritéria;
má všetky záväzky voči obci
uhradené; o byt sa riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo
vlastníctve 7 bytových jednotiek na Ulici Sládkovičova 486,
ktoré boli postavené za podpory
ŠFRB a dotácie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon
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č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a
ods. 4 písm. a) a b) zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej
zmluvy, pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve
a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje nájom 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
u-244/2019/II. schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: nehnuteľnosti: bytu
č. 7: trojizbového bytu na 3. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici Sládkovičová
v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby,
kúpeľne, WC, spálne, kuchyne
s obývačkou a balkónom s celkovou podlahovou plochou 65,79
m2; k bytu prislúcha sklad a spo-
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ločný sklad aj pre ostatné byty
v dome, a to na bicykle a kočíky
– v dome so súpisným číslom 486
na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome, ktorý je postavený
na pozemku parcely registra „C“
parcelné číslo 1172 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 159
m2 zapísaného na LV 2515, k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma 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. Tomášovi Romokovi, nar. ...., trvale
bytom Sládkovičová 486, 049 22
Gemerská Poloma na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 09. 2019
do 31. 08. 2022 za výšku mesačného nájomného: 149,45 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného
zreteľa: ide o opakovaný nájom;
žiadateľ si riadne plní podmien-

MALÉ OBECNÉ SLUŽBY V NAŠEJ OBCI
Vážení občania, je potrebné Vás trocha oboznámiť s činnosťou
miestnych obecných služieb a aktivačnou prácou nezamestnaných,
ktorí sú zaradení na aktivačné práce pri Obecnom úrade v Gemerskej
Polome. V súčasnej dobe pracuje na aktivačných prácach podľa § 52
zákona č. 5/2004 Z. z., o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 16 nezamestnaných, z toho je 5 mužov a 11 žien, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb. Ďalší sú podľa § 10 uvedeného
zákona a ich je spolu 15, z toho 5 mužov a 10 žien. Ich náplňou práce
je údržba zelene, drobné práce na verejnoprospešných zariadeniach.
Uvedené osoby vykonávajú kosenie verejných priestranstiev, hrabanie
a pratanie trávy, nečistôt v obci, údržbu zelene v obci. Mimo toho vykonávajú drobné opravy na odvodoch dažďovej vody (kanáloch), ich
údržbu, čistenie od trávy a nečistôt. Nakoľko tohto roku sme nemali
pridelených z úradu práce osoby na koscov, z dôvodu pandémie, musíme si svojpomocne vypomôcť, pre informáciu minulého roka sme
mali 5 koscov. Minulého roku sa obec kosila komplet 3 krát, tohto
roku už 5 krát a posledné kosenie nás ešte čaká. Je to zapríčinené počasím, častým dažďom a teplom. Tohto roku sme počas kosenia nekosili priestor medzi hrobmi na cintorínoch. Bolo to z dôvodu, že každý
nájomca hrobového miesta pri podpise nájomnej zmluvy na hrobové
miesto sa zaviazal, že bude sa starať sám o okolie hrobového miesta.
Taktiež sa nedá vyhovieť každému, lebo niektorí chcú aby sa kosilo
a iní nechcú a nadávajú, že pri kosení došlo k znečisteniu alebo poškodeniu hrobu. Veľmi veľa pozostalých necháva v okolí hrobového
miesta rôzne predmety, zvyšky sviec, kahance a iné predmety, ktoré
v tráve nie je vidno a pri kosení môžu spôsobiť poškodenie hrobu, ktoré by malo za následok náhradu škody zo strany obce. Z uvedeného
dôvodu budeme aj naďalej kosiť iba priestor mimo hrobových miest.
Ďalší problém je správanie občanov našej obce k poriadku v obci.
V obci sú určené miesta na skladovanie odpadu podľa druhu. Bohužiaľ
máme niektorých ľudí, buď negramotných, alebo provokatérov, ktorí
majú radosť robiť iným naschvál. Máme zberný dvor na komunálny
odpad, plasty a sklo. V obci máme kontajnery označené na druh odpadu, čo bohužiaľ niektorí zasa nepochopili, sypú do nich všetko, my ich
musíme následne triediť. Bežne v skle sú plasty, odevy, zvyšky jedla.
Do zberného dvora nepatrí stavebný odpad a pneumatiky. Stavebný

ky nájmu; spĺňa finančné kritéria; má všetky záväzky voči obci
uhradené; o byt sa riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo
vlastníctve 7 bytových jednotiek na Ulici Sládkovičova 486,
ktoré boli postavené za podpory
ŠFRB a dotácie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a
ods. 4 písm. a) a b) zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej
zmluvy, pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve
a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje nájom 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
u-246/2019/II. schvaľuje právne zastúpenie JUDr. Máriou Sokolovou, Advokátska kancelária
JURIKA & KELTOŠ, s.r.o., Mic-

október 2020
kiewiczova 2, 811 07 Bratislava,
aby zastupovala obec Gemerská
Poloma v konaní pred Okresným súdom Malacky pod sp. zn.
29CbVO/1/2019 vo veci na určenie neplatnosti „Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam“.
u-248/2019/II. schvaľuje finančnú pomoc pri účasti v celoslovenskej súťaži „Kremnická barlička“ konanej v dňoch 6. – 8. IX.
2019 vo výške: 440,00 EUR pre
Základnú organizáciu SZTP Gemerská Poloma.
u-250/2019/II. neschvaľuje
žiadosť obyvateľov Malej Polomy, Ulica Hviezdoslavová o výkop rigolu po ľavej strane na
Hviezdoslavovej ulici z dôvodu
existujúcich osadených kanalizačných šácht.
-r-

odpad sa dáva na skládku pri čističke a použité pneumatiky treba odniesť do pneuservisov. Niektorí občania namiesto, aby odviezli odpad
na určené miesto tento vysypú hockde v obci na kopu napriek tomu,
že obec bola vyriadená. Ďalším športom niektorých našich občanov
sa stalo prehadzovanie smetí do objektu starej školy vo večerných
hodinách a v noci, najmä na uskladnené betónové rúry a uskladnené kamene, kde sa to nedá vyčistiť, nevyužívajú prevádzkové hodiny
a spôsobujú premnoženie hlodavcov.
Ďalší problém je vandalizmus niektorých skupín mladých ľudí,
ktoré poškodzujú verejnoprospešné zariadenia a zbytočne nám pridávajú prácu na ich odstraňovaní. Jedná sa o poškodzovanie altánkov
pred obecným úradom, javiska v parku a lavičiek v celej obci. Poškodzovania zariadení na viacúčelovom ihrisku na Súľovskej ulici, stojí
to nemalé prostriedky a čas na opravu, ktorú vykonávajú zamestnanci
obce a aktivačný pracovníci.
Nie spokojní sú občania s ich činnosťou, ale treba si uvedomiť,
že uvedené osoby nemajú základné návyky práce, väčšina z nich nemá
ukončené ani základné školské vzdelanie a je problém ich stimulovať,
pracovať. Väčšina sa snaží vykonať uloženú prácu, no sú aj takí, čo
ich obťažuje vôbec prísť do práce a vykonať nejakú činnosť.
Ďalším problémom v obci je znečisťovanie Súľovského potoka.
Občania z neho robia stoku a smetisko. Bežne vyberáme z potoka koberce, rôzne plechy, odevné zvršky, pneumatiky, konáre. Uvedené veci
tam nespadli z neba, nedoniesli ich cudzí - sú vizitkou nás občanov
obce Gemerská Poloma. Taktiež rôzne nelegálne skládky v okolí obce,
ktoré musíme čistiť. Pre Vašu informovanosť, každý týždeň vyvezieme najmenej jeden, niekedy aj dva alebo tri veľkoobjemové kontajnery s odpadom. Za každý kontajner zaplatí obec cca 200 Euro. Sú to
naše peniaze. Zamyslite sa, tie peniaze vyhadzujeme zbytočne a dali
by sa použiť na iný účel.
Zamestnanci obce spoločne s aktivačnými pracovníkmi vyčistili a čiastočne opravili kanál od poľnohospodárskeho družstva, popri
cintoríne a poza obec a rieke Slaná. Uvedený kanál nie je majetkom
obce a nie je v správe obce, no na požiadavku občanov bol vyčistený,
aby nedošlo pri prietržiach k zatápaniu majetku občanov. Bol vyzvaný
správca majetku, aby dal uvedený kanál do poriadku, čo sa bohužiaľ
doposiaľ nestalo, no i tak sme kritizovaní občanmi o ničnerobení.
Takže si treba uvedomiť, že všetku špinavú prácu v obci robia
aktivační pracovníci. Veľa ľudí nadáva na nich nadáva, ale nikdy by
uvedenú prácu nerobilo.
Štefan Dorčák
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O KOMPOSTOVANÍ
Vážení občania, do Vašich domácností Vám bolo spoločne s Polomskými novinami doručené čestné vyhlásenie o kompostovaní
biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti – vlastníkom rodinného domu (daňovníkom), prípadne
nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu a odovzdať ho do
02. 11. 2020 na obecnom úrade, prípadne v knižnici alebo v potravinách „na zadkoch“ alebo „pri Kasíne“. Toto čestné vyhlásenie má
slúžiť na preukázanie skutočnosti, že sa v obci kompostuje biologicky rozložiteľný odpad. Efekt to však má iba v prípade, že sa nám
spoločne podarí preukázať kompostovanie u 100 % domácností.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. Súčasne však stanovuje aj
výnimky, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Tou najvhodnejšou alternatívou pre našu obec je, že sa nám spoločne podarí
preukázať, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad vo
svojich domácich kompostoviskách. Vytvárať osobitný systém na

likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu považujeme v našich
podmienkach za zbytočné, neefektívne, nevýhodné a drahé. Náklady na jeho prevádzku by sme totiž museli premietnuť do zvýšenia
poplatku za komunálny odpad. Naopak, zámerom našej obce je, aby
sa domáce kompostovanie stalo pre nás úplne prirodzenou súčasťou
života, podobne ako separovanie odpadov, likvidácia odpadových
vôd kanalizáciou a pod. Nie je vylúčené, že pravdivosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení budú následne overovať poslanci obecného zastupiteľstva alebo poverení zamestnanci obce. Tlačivo na
čestné vyhlásenie získate aj na obecnom úrade alebo na internetovej
stránke obce. Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť
zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad v budúcnosti. Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj svojmu životnému prostrediu.
V prípade akýchkoľvek otázok, či konzultácie v súvislosti s týmto
čestným vyhlásením alebo touto problematikou sa na nás môžete
obrátiť kedykoľvek počas stránkových hodín obecného úradu osobne alebo telefonicky. Ďakujeme za ústretovosť.
Mgr. Lillian Bronďošová, v. r., starostka obce

Detské ihrisko Materáčik Gemerská Poloma
Ešte začiatkom roka 2019 sa naša obec na základe vyhlásenej
Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
uchádzala o dotáciu na projekt „Výstavbou detských a športových ihrísk proti protispoločenskej činnosti a vandalizmu v obci Gemerská
Poloma – Etapa č. 1: „Detské ihrisko Gemerská Poloma“. Napriek
tomu, že rozpočet projektu počítal s výdavkami na úrovni viac ako 20
tis. €, po vyhodnotení našej žiadosti bola obci schválená dotácia vo výške 5 000,- €. Súčasne som požiadala o finančnú výpomoc aj spoločnosť
Eurotalc, s. r. o. Gemerská Poloma, ktorá nám na výstavbu detského
ihriska poskytla prostriedky vo výške 2 000,- €, a to ešte pred schválením samotnej žiadosti o dotáciu. Celkový rozpočet detského ihriska bol
16 090,- €, teda zbytok prostriedkov investovala obec z vlastných zdrojov. Dodávateľom jednotlivých prvkov detského ihriska bola na základe
najnižšej ponuky v rámci verejného obstarávania spoločnosť Playsystem, s. r. o. Košice, ktorá má s ich výrobou a výstavbou niekoľkoročné skúsenosti. Výstavba detského ihriska bola jednou z mojich priorít,
nakoľko terajšie detské ihrisko v areáli našej materskej školy neposkytovalo naším deťom dostatočný rozsah aktivít pre ich telesný, športový
a spoločenský vývoj. Taktiež moje rozhodnutie ovplyvnila a o niekoľko
mesiacov posunula realizáciu projektu aj zmena legislatívy v oblastí
požiadaviek na bezpečnosť a správu detských ihrísk. Som veľmi rada,
že sa nám podarilo dostať už do záverečnej etapy realizácie projektu
a tento školský rok dostali naše detičky naozaj krásny darček v podobe
nového detského ihriska. Svoje aktivity si môžu spestriť okrem pôvodných prvkov na novom vláčiku s tunelom, kolotoči, dvoch pružinových
hojdačkách, dvojveži s dvoma šmýkačkami a dvoma hojdačkami a na
lezeckom šesťuholníku. Je dôležité podotknúť, že počet jednotlivých
prvkov sme museli kvôli zníženej poskytnutej dotácii znížiť. V budúcom, alebo budúcich rokoch ich však chceme ešte doplniť minimálne o lanovú pyramídu. Všetky prvky sú v nerezovom antivandalovom
prevedení, ktoré im zaručuje dlhoročnú bezúdržbovú životnosť. Viaceré z nich majú osadené gumené dopadové plochy za účelom zvýšenia
bezpečnosti. Aj areál detského ihriska prebieha zmenami. Realizovali
sme v ňom terénne úpravy a zatrávnenie. Čaká nás ešte dobudovanie
pieskoviska, snáď aj s vhodným zastrešením. Chcem sa srdečne poďakovať za možnosť získania dotácie prostredníctvom Okresného úradu
Košice, no taktiež štatutárom a zástupcom spoločnosti Eurotalc, s. r. o.
Gemerská Poloma. Obrovské poďakovanie tiež patrí rodičom, ktorí sa
zúčastnili na spoločnej brigáde pri terénnych úpravách a naším aktivačným pracovníkom a zamestnancom obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
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Prinášame pár riadkov od našej dopisovateľky a zároveň čitateľky, ale aj mamy dvoch mladých čitateľov, ktorá našu obecnú
knižnicu pravidelne navštevuje a k čítaniu vedie aj svoje školopovinné deti. I tentoraz si vybrala knihu, ktorá síce nepadla deťom do oka, ale mama dala na slová knihovníčky, a tak kniha na
chvíľu putovala s nimi domov. Pri našom opakovanom stretnutí si
knihu pochvaľovala, nakoľko i deti zaujala, a preto ju pomyslene
ponúkame aj ostatným zvedavcom.

október 2020

Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez
kníh nebýva učený nikto ani v
škole.“
Ján Amos Komenský
Myslím, že výstižnejšie sa
to ani nedalo vystihnúť. I keď
v dnešnej dobe deti radšej siahnu
po mobile, počítači a pod....
My sme znova siahli po knihe z našej knižnice. Bola to kniha
od Gabriely Futovej - Poškoláci.
Knihy tejto spisovateľky čítame
veľmi radi. V jednoduchých príbehoch sa odvíjajú aj problémy súčasnej spoločnosti, hlavne
našich detí. Príbehy sú podané
jazykom a slovníkom dnešných
detí a nechýba v nich ani humor.
V knihe Poškoláci čerpá
námet zo školského prostredia.
Šárka Steinerová je excelentná
žiačka, je pýchou rodičov i učiteľov. Zdanlivo banálna udalosť
– jedna hodina po škole – prevráti jej život. Poškolácka hodina
sa zmení na trojmesačný trest, a
to je už dosť dlhá doba na to, aby
na hlavnej hrdinke zanechala stopy. Medzi poškolákmi Šárka spoznáva trojicu tínedžerov – Nora,
Rikiho a Silvu, ktorí sa aj napriek
počiatočnému odporu a predsudkom stávajú jej kamarátmi. Noro
je ôsmak s povesťou vagabunda,
bitkára a zlodeja. Napriek týmto
nelichotivým prívlastkom nemožno o ňom jednoznačne tvrdiť,
že je zápornou postavou. Autorka citlivo narába so zložitosťou
ľudských charakterov a postavy
neškatuľkuje. Tak je to aj so Silvou, zmaľovanou pankáčkou,
ktorú ľudia odsudzujú na základe
výzoru. Svoje pravé ja dáva Silva tak okato najavo aj preto, že
v rodine sa stretáva len s nezáujmom. Intoleranciu spoluobčanov
pocíti na vlastnej koži aj Šárka,
keď uzavrie stávku s trojicou nových kamarátov a vyberie sa do
školy vystrojená ako pankáčka:
„Veľmi dobre som videla zhnusené pohľady ľudí, ktorí ma ani
nepoznali, a len som sa tak čudovala, ako dokážu človeka hneď

bez hlbšieho bádania odsúdiť. A
to vôbec netušili, že toto je len
moja jednodňová maska. Hľadeli na mňa, hlavne pred naším
obchodom, akoby som mala nákazlivú chorobu, akoby som rovno na čele mala napísané: nedotýkať sa, humusáčka. Jedna
babka si predo mňa dokonca
odpľula.“ (s. 59) Prekvapením
pre Šárku je aj posledný z trojice
Riki - chlapec, ktorému hrozí prepadnutie, fajčí trávu a popíja pivo
a nesmierne rád číta. So svojou
záľubou sa nechváli zo strachu,
že utŕži posmech a stratí imidž
tvrďasa. Drogová problematika
súvisiaca s mládežou a šírením
drog po školách sa vinie na pozadí celej knihy. Šárka prostredníctvom nových kamarátov skúša
aj veci pre ňu doteraz neznáme.
Hlavná postava je v pokušení ...či
sa dá zlákať?
Kniha sa deťom veľmi
páčila. Žartovným spôsobom
a s nadhľadom je zvládnutá téma
poškoláctva – lajdáctva, predsudkov, drog... ...... Odporúčam si ju
prečítať, je vhodná aj hlavne pre
staršie deti.
Jednou asi negatívnou stránkou tejto krásnej knihy je jej
obal. Je dosť fádny, pod ruku
nám prišla náhodou a na následné
odporúčanie našej knihovníčky.
Ak by mala kniha trochu veselšie
farby, isto by zlákala oveľa viac
čitateľov. Ale aj napriek tomu ju
vrelo odporúčame
– čitateľka a mama.

Knihy sú aj napriek nepriazni dnešnej doby stále výborným spoločníkom, o čom svedčia aj naši čitatelia, ktorí si knihy vypožičiavajú.
V knižnici čitatelia dodržiavajú hygienické opatrenia a knihy podliehajú dezinfekcii a povinnej karanténe. Stále sú žiadané knihy slovenských autorov. Naše slovenské autorky, ktoré čerpajú námety z nášho prostredia a tematicky sú zasadené do dnešného obdobia nemajú
konkurenciu. Snáď len Jana Pronská, ktorá námetovo čerpá z našej
histórie, ale svoje hrdinky zasadzuje do prostredia slovenských hradov
a zámkov a okoreňuje ich vánkom romantiky – skvelý útek z reality.
Nezaostávajú kriminálky od nášho autora Dominika Dána, či historické romány Juraja Červenáka. Severské krimi, ale i Bryndza nezaostávajú. Téma druhej svetovej vojny v literatúre je stále žiadaná, ako
i beletrizované životopisy slávnych panovníkov, či vodcov sa rýchle
míňajú z regálov. Našich najmenších čitateľov vedú rodičia, prípadne sa dajú zlákať nádherne ilustrovanými knihami, a to i vo forme
mládežníckej náučnej literatúry, ktorá je čoraz viac premyslená a
realizovaná lákavou formou. Náučné knihy pre našich záhradkárov
a samozrejme náučná literatúra pre študujúcich je tiež stále v kurze...
V podobe náhľadu na obálku knihy v tomto čísle ponúkame z fondu
knižnice tip pre jesenné večery s knihou v ruke.
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SÚŤAŽE ZA ODMENU
z čísla 2/2020/júl

Žrebovali sme dňa: 24. 09. 2020 rukou Mareka Vaisa, člena komisie vzdelávania, kultúry a športu. Ceny odovzdala pani starostka Mgr. Lillian Bronďošová, ktorá zároveň zablahoželala
šťastným výhercom a ktorými sú: Darina HATVANÍKOVÁ za
správnu odpoveď v krížovke a Bianka CHOMIAKOVÁ za
správne riešenie v šachovej úlohe.
Obom srdečne blahoželáme a prajeme im
nech si výhru užijú.
-krížovka
Krížovka ukrývala miestne názvy oráčin, ktoré nik nemal problém vylúštiť o čom svedčí aj skutočnosť, že všetky zaslané odpovede boli správne a aj v čase pre nás všetkých netradičnom predsa len niektorých neodradilo zájsť na obecný úrad a do obecnej
knižnice s odpoveďou. Potešiteľné je aj to, že svoj chotár našinci
poznajú.
správne riešenie: Capáš, Hlavienky, Lipie, Breziny, správnych
riešení bolo 10 z 10 došlých
- š a ch
Abram Rojzman píše, majster športu ZSSR v knihe Šachové
miniatúrky, že krásu šachu chápu a vnímajú šachisti rôzne a že
znalci zasvätene hovoria napríklad o kráse požičných manévrov alebo o jemnej technike koncoviek - tiež, že nič však nemôže v tomto zmysle konkurovať kráse šachových kombinácii.
Mnohým z nás tieto pojmy nič nehovoria. Redakciu však teší,
že máme aj takých, ktorí sa tomuto kráľovskému športu venujú, a to veľmi úspešne, a našu obec aj s úspechmi reprezentujú.
Ďakujeme.
správne riešenie: úloha má 2 riešenia: prvé riešenie: 1. De5+
Jxe5; 2. Jf2# a druhé riešenie: 1. De5+ dxe5; 2. Jc5#, správnych
riešení bolo 3 zo 6 došlých

Všimli sme si

TROCHA INAK

A vraj naša mládež.... u nás v obci je zo záberov vidieť, že to tak celkom nie je. Spolu so svojimi najbližšími sa pustili do zaplátania dier na
Hviezdoslavovej ulici, čistia obecné rigoly a divme sa, nik im to neprikázal – iniciatíva vyšla z ich strany. Žeby sme si zobrali príklad?
Deti z Dovčíkovej ulice počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august
opakovane zorganizovali brigádu po silných lejakoch. Pod dozorom dospelých sa stretli pri križovatke na Dovčíkovej ulici, kde sa dohodli, že
vyčistia kanál, cestu a zasypú niektoré jamy na ceste. Každý si doniesol na
pomoc náradie kto aké doma mal: fúrik, lopaty, vozík, železné hrabličky,
na nohy si bolo potrebné obuť čižmy a práca sa mohla začať. Chlapci a
dievčatá pracovali ako včeličky každý chcel nejako pomôcť a zapojiť sa
do práce i keď náradia bolo menej ako chlapcov, ale postupne sa všetci
vystriedali kto ako vládal. Pracovali s veľkou radosťou, chuťou a nasadením, boli plne nabitý pozitívnou energiou, tešili sa a bola to pre nich
priam zábava, že môžu niečo prospešné urobiť pre našu obec a okolie v
ktorom bývame. Išlo o pomerne namáhavú prácu, lebo piesok v kanáli
bol mokrý, ťažký a naberal sa aj s vodou, následne sa nakladal do fúrika
a vozíka. Fúrik sa veľmi rýchlo naplnil pieskom a odvážal sa do hlbších
jám na ceste. Po vyčistení kanála sa pokračovalo v čistení prístupovej
cesty, ktorú deti najprv vyčistili od väčších nečistôt ako konárov, kameňov a piesok sa znova nakladal do fúrika a vozil sa do jám na ceste. Deti
pracovali až do zotmenia. Potom sa práca ukončila a išlo sa domov. Patrí
im zato obrovská vďaka. ĎAKUJEME CHLAPCI A DIEVČATÁ.
Foto: Z. L., Text: M. L.
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

PhDr. Vladimír Vnenčák, Mgr. Jana Krivušová
Hurá, opäť je tu škola!
Pravdou určite je, že mnohí žiaci, ktorí sa v septembri vyberú do školy,
si veru ťažko povzdychnú nad skutočnosťou, že sa letné prázdniny
skončili a opäť začali dni plné školských povinností. Žiaci dobre vedia, že školské povinnosti nie sú pre nich vždy jednoduché, je ich veľa
a v priebehu školského roka postupne len pribúdajú a pribúdajú. No
pravdou určite je tiež to, že v septembri je aj veľa takých žiakov, ktorí
sa do školy úprimne tešia, hoci nabehnúť znovu na školský režim, opäť
na sebe zapracovať, zlepšovať sa, rozširovať a upevňovať si vedomosti, schopnosti, zručnosti, rozvíjať svoje nadanie a zvládnuť mnoho
ďalších aktivít určite nie je ľahká úloha. Aj keď obdobie dištančného
vzdelávania trvajúceho od marca 2020 a oklieštené vzdelávanie v škole pre niektorých žiakov v mesiaci jún 2020 sa nedajú označiť ako
školské prázdniny, tentokrát začíname v riadnom vyučovacom režime
nie po dvoch, ale až po šiestich mesiacoch. Aj preto veríme, že posledné nádherné augustové letné dni všetkých dobre naladili a pripravili
na realitu, v ktorej sa opäť všetci spoločne musíme venovať svojej
práci a učeniu. A do akej školy ideme? Myslíme si, že do takej, akú ju
chceme sami mať. Snažme sa preto pracovať zo všetkých síl, správať
sa k sebe korektne a pomáhať si navzájom, vždy niečo vylepšujme
a zdokonaľujme, púšťajme sa do nových objavov, ale aj zvládnime vyžadované povinnosti a predpísané učivo – tak, aby sme v ktorýkoľvek
školský deň napĺňali heslo našej školy a hrdo mohli povedať: „Naša
škola – dobrá škola“.
Ako na to? Jednoducho. V našej škole potrebujeme zabezpečiť:
1) kvalitný výchovno-vzdelávací proces: Na nový školský rok sme sa
dôsledne pripravili. Máme vypracovaný rozvrh hodín, ktorým sa vždy
snažíme v čo najväčšej miere zabezpečiť, aby sa každý žiak v rámci
svojich schopností a možností mohol plne rozvíjať a napredovať. Preto sme niektoré triedy na určitých predmetoch rozdelili do menších
skupín, preto využívame pomoc asistentov učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto máme zriadenú špeciálnu triedu s kvalifikovanou pedagogičkou a tiež sme sa zapojili do
projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, vďaka ktorému sme získali ďalších dvoch pedagogických zamestnancov. V rámci
pedagogického zboru osobitne vítame novú posilu v našej škole – pani
učiteľku Mgr. Zuzanu Krišťákovú, ktorá bude učiť anglický jazyk
vo väčšine tried a slovenský jazyk v triede 4.A. V tomto školskom
roku sa však s nami rozlúčil pán asistent Mgr. Viktor Eltschläger, ktorý
u nás pracoval prostredníctvom projektu.
2) atraktívne a rôznorodé aktivity počas vyučovania a mimo neho:
Tentokrát, aspoň v mesiaci september, musíme ešte čakať a dúfať, že
sa čoskoro uvoľnia prísne opatrenia. Tie nám zatiaľ – kvôli zákazu
miešania sa žiakov, umožňujú usporadúvať aktivity len v rámci triedneho kolektívu. Taktiež musíme čakať na pokyny ohľadom záujmových útvarov, ktoré, veríme, začnú fungovať od októbra 2020. Veríme tiež, že čoskoro naplníme snahu našej školy organizovať veľké
množstvo rozličných aktivít, akými sú napr. divadelné predstavenia,
výchovné koncerty, besedy a stretnutia s odborníkmi, nadačné zbierky,
podujatia zamerané na šport, rozvoj zdravia, environmentálnu výchovu, poznávacie výlety a exkurzie, rôzne kultúrne programy a vystúpenia žiakov, a pod.
3) jedinečný školský bodovací systém: V našej škole odmeňujeme
žiakov, ktorí sú usilovní, zodpovední, aktívni, pozorní, ktorým záleží
na svojom okolí. Pre tento účel máme vytvorenú vlastnú školskú menu
– kellnerky, ktoré žiaci dostávajú práve za svoj aktívny prístup. Kellnerky sa im zhromažďujú na účtoch v školskej banke až napokon, na
konci školského roka, sú žiaci s najväčším počtom kellneriek odme-

není výletom za odmenu, a tí úplne najaktívnejší aj knižnými cenami
a drobnými darčekmi.
4) dôstojné podmienky a primerané vybavenie: Našu školu každý rok zveľaďujeme. Niekedy sa nám to darí viac, inokedy menej,
no vždy sa snažíme o zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pre žiakov a zamestnancov školy, o to, aby sa posilnila jej estetická
stránka a aby mali učitelia a žiaci dostatok vhodných učebných pomôcok. Novinkou pre tento školský rok je výmena a rekonštrukcia
podláh a dverí v triedach v budove 1. stupňa ZŠ a položenie dlažby
v školskej jedálni, začo ďakujeme predovšetkým pánovi školníkovi
Jurajovi Dovalovi a všetkým, ktorí mu boli nápomocní. Obrovský
význam má pre nás rekonštrukcia strechy nad šatňami pre 2. stupeň,
ktorá bola v dezolátnom stave a v posledných rokoch spôsobila značné
poškodenie omietky na stenách a strope v interiéri budovy. Preto veľmi pekne ďakujeme obci Gemerská Poloma, za podanie žiadosti
a vybavenie projektovej dokumentácie a tiež pánovi Jurajovi Lukáčovi a jeho firme za realizovanie stavebných prác. Spoločne s obcou sa v súčasnosti uchádzame tiež o štátnu podporu na rekonštrukciu
telocvične (podlaha, šatne, sociálne zariadenia, výmena sklobetónu) a
čakajú nás aj výzvy v súvislosti s rekonštrukciou kotolne, či opravou
strechy budovy 1. stupňa. V rámci našich možností sme sa tiež pustili
do postupného budovania prvkov na školskom ihrisku pre školský
klub detí a ako každý rok, aj tento, sme mnoho opravili, doplnili, vymaľovali a zabezpečili tak, aby boli žiaci a učitelia spokojní. Špeciálne poďakovanie preto patrí prevádzkovým zamestnancom školy
– pánovi školníkovi, pani upratovačkám, ekonómke školy a pani
kuchárkam v školskej jedálni, ktorí majú okrem iných povinností
práve v týchto dňoch omnoho náročnejšiu prácu, keďže musia zabezpečovať a dohliadať aj na každodennú dôkladnú dezinfekciu
všetkých priestorov školy.
A napokon v takto pripravenej škole vítame všetkých žiakov
a ich rodičov a špeciálne najmä tých, pre ktorých je toto prvý školský
rok. Milí prváci, začalo sa vám nové obdobie života – školské. Pribudnú vám nové povinnosti, možno na prvý pohľad ťažké, no nemusíte
sa ich báť, určite ich hravo zvládnete. Ostatným žiakom rovnako prajeme veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v škole a
veríme, že vaši rodičia a učitelia budú s vašou prácou spokojní a hrdí
na to, akých majú skvelých žiakov. Tak, ako prišiel čas nastúpiť do
základnej školy, príde raz čas z nej odísť. Našich deviatakov čaká preto
o niečo náročnejší školský rok, počas ktorého by mali na sebe zapracovať, poctivo sa učiť a spraviť všetko preto, aby takto o rok sedeli v
laviciach strednej školy, ktorú si vybrali. Tešíme sa tiež na spoluprácu
s obcou, materskou školou, združením rodičov, radou školy a všetkými spoločenskými organizáciami v obci Gemerská Poloma. Prajeme
všetkým pokojný a úspešný školský rok, žiakom čo najmenej vymeškaných hodín a dobré známky, zamestnancom školy veľa pracovného
elánu, dobré medziľudské vzťahy, poslušných a pracovitých žiakov.
Nech sa nám všetkým školský rok 2020/2021 nesie v znamení bohatej
úrody vedomostí a ľudskosti.
Vedenie ZŠ Gemerská Poloma.

POKYNY UPRAVUJÚCE ORGANIZÁCIU
A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
(aktualizované k 11. 09. 2020)
Počas trvania mimoriadneho stavu súvisiaceho s pandémiou ochorenia COVID-19 na základe pokynov vydaných Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR a príslušných hygienických a bezpečnost-
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ných opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR dopĺňa
Základná škola, Sládkovičova 487, 049 22 Gemerská Poloma prevádzkové pokyny vyplývajúce zo školského, pracovného, prevádzkových
poriadkov a ďalších platných smerníc a interných predpisov nasledovne:
PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA ŽIAKOV Všetky priestory školy sú pred otvorením prevádzky školy dôkladne vyčistené. Škola má zabezpečený dostatok
dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, tiež
osobných ochranných prostriedkov. Pre potreby merania teploty sú
zabezpečené bezkontaktné teplomery. Toalety sú vybavené tekutým
mydlom v dávkovačoch a jednorazovými papierovými utierkami v
zásobníkoch pre bezpečné osušenie rúk. Pri vstupe do školy a pri vstupe do školskej jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk dezinfekčným
prostriedkom pre vstupujúce osoby. Pre účel izolácie žiaka, u ktorého
sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, je vyčlenená riaditeľňa
školy – miestnosť s plochou 15 m2 s priamym vetraním. Po opustení
miestnosti žiakom musí byť vyvetraná a dôkladne vydenzifikovaná.
Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností sú zvolené tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Podľa priestorových možností v triedach a odborných učebniach a podľa
uváženia pedagogických zamestnancov sú pri výchovno-vzdelávacom
procese zabezpečené medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a vyučujúcimi rozstupy. Priestory školy sú priebežne dôkladne čistené a dezinfikované – upratovací personál je poučený o sprísnených podmienkach
upratovania. Dezinfekcia miestností, v ktorých sa žiaci a učitelia nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne. Dotykové plochy, povrchy, predmety a kľučky, ktoré používa väčší počet ľudí, sú dezinfikované minimálne dvakrát denne a podľa potreby. Upratovanie a
dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. Smetné koše nemajú vrchný uzáver, aby nebol nutný fyzický
kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

ty medzi skupinami a jednotlivcami. Počas vyučovania v triede sú v
rámci možností zabezpečené rozstupy medzi žiakmi. Vo vnútorných
priestoroch školy nosí žiak všade rúško (chodby, toaleta). Rúško žiak
nemusí nosiť vo svojej triede a v učebniach, kde sa nachádza len jeho
trieda, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. V rámci možnosti
školy je minimalizované striedanie miestností (odborných učební) pri
výučbe. V triedach je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Niektoré vyučovacie aktivity sú organizované tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku v externom prostredí v areáli školy. Počas
prestávok sa žiaci musia zdržovať len vo svojej triede. Je zakázané
vstupovať do iných tried a miešať sa so žiakmi iných tried. Pri kýchaní
a kašľaní je potrebné dodržiavať hygienické pravidlá. Žiaci si umývajú
a sušia ruky bežným spôsobom za použitia antibakteriálnych mydiel
v dávkovačoch a jednorazových papierových utierok rozmiestnených
v triedach a na toaletách alebo vlastným uterákom, ktorý nikomu nepožičiava.

PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ZÁKLADNEJ ŠKOLY
VSTUP DO ŠKOLY Pri vstupe do školy je zakázané zhromažďovanie
väčšieho počtu osôb. Vstup do budovy školy v čase medzi 07:30 až
08:00 hod. je možný len pre žiakov školy (nie rodičov a sprevádzajúce
osoby) podľa nasledujúceho rozpisu:
HLAVNÝ VCHOD Â 07:30 – 07:45 hod. druhý až piaty ročník Â
07:45 – 07:55 hod. šiesty až deviaty ročník
BOČNÝ VCHOD Â 06:30 – 07:45 hod. deti materskej školy Â 07:45
– 07:55 hod. prvý ročník
Rodičia žiakov 1. ročníka a rodičia detí materskej školy majú
povolený vstup v rúšku bočným vchodom iba do priestoru šatne
z dôvodu pomoci deťom pri obliekaní. Žiaka môže v budove školy
sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Rodičia a sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nesmú pohybovať. V prípade potreby sa obrátia so svojimi požiadavkami na zamestnanca na
vrátnici alebo pridelený dozor pri vstupe.

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV Zákonný
zástupca žiaka: - zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode zo školy
– pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy musia mať
žiaci na tvári rúška, vrátane osôb, ktoré ich sprevádzajú, medzi žiakmi
musia byť dodržané odstupy, v rámci možností je potrebné vstupovať
do školy a opúšťať školu tak, aby bolo minimalizované kontaktovanie
sa a zhromažďovanie osôb pred školou; - zabezpečí príchod dieťaťa
do školy vo vymedzenom čase, do 08:00 hod. je potrebné nahlásiť
počet stravníkov v danom dni, v inom prípade nie je možné žiakovi zabezpečiť obed; - zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška (jedno
je náhradné) a papierové jednorazové vreckovky; - dodržiava pokyny,
ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy; - predkladá pri
prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie nie staršie ako
48 hodín o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
a nemá nariadené karanténne opatrenie; - predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni čestné
prehlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie; - v prípade, že žiak nie je
poslaný do školy (alebo bol vrátený zo školy) z dôvodu, že prejavuje
príznaky ochorenia horných dýchacích ciest (najmä zvýšená telesná
teplota, kašeľ, zvracanie, hustý výtok z nosa, upchatý nos, bolesť uší
a pod.) je rodič povinný telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a riadiť sa jeho pokynmi. V prípade, že žiakovi
ustúpili uvedené príznaky a z dôvodu domácej liečby takto vymeškal
NAJVIAC PÄŤ PO SEBE NASLEDUJÚCICH ŠKOLSKÝCH
DNÍ, po upravení zdravotného stavu môže žiak prísť opäť do školy
a rodič predkladá okrem čestného prehlásenia aj písomné ospravedlnenie na uvedené dni. Takto vymeškané vyučovacie hodiny sa
považujú za ospravedlnené. Povinnosťou rodiča je zabezpečiť, aby
si žiak dobral vymeškané učivo; - ak žiak nepríde do školy z dôvodu
ochorenia trvajúceho VIAC AKO PÄŤ PO SEBE NASLEDUJÚCICH ŠKOLSKÝCH DNÍ, ochorenie si vyžaduje návštevu lekára
a rodič pri opätovnom nástupe žiaka do školy predloží potvrdenie
vystavené príslušným lekárom; - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tom in-

RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER Pri vstupe do školy musí každý
žiak absolvovať ranný zdravotný filter, meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk dezinfekčným prípravkom.
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,
zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby,
nesmie vstúpiť do priestorov školy. Zvýšenú telesnú teplotu má žiak
vtedy, ak aj na tretí pokus mu bude nameraná teplota vyššia ako 37,2
°C.
ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU
Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme podľa
schváleného rozvrhu hodín. Zamestnanci vykonávajú prácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení,
ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva. V škole nesmie dochádzať
k migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami, resp. skupinami tried.
Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet a spoločných priestorov je organizovaná tak, aby sa minimalizovali kontak-

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 1) Školské stravovanie
je zabezpečené v bežnej podobe. Pri príprave a pri vydávaní jedál sa
používajú rukavice a vo zvýšenej miere sa dodržiavajú bežné hygienické pravidlá. Výdaj jedla je uskutočnený do troch hodín od jeho
prípravy. 2) Stravovanie je zabezpečené tak, aby sa triedy nemiešali.
Strava pre cudzích stravníkov je podávaná buď v jednorazových nádobách alebo v obedároch. Obedáre cudzích stravníkov sú naplnené
a odovzdané zamestnancovi obce osobitným vchodom bez vstupu do
priestorov kuchyne a jedálne, tak aby nedošlo k miešaniu so žiakmi
a zamestnancami školy. Obedáre sú očistené a dezinfikované zamestnancom obce v priestoroch kuchyne sály obecného úradu, t.j. mimo
priestorov školskej kuchyne a jedálne. 3) Stravu vydáva personál na
táckach spolu s čistým príborom zabaleným v papierovom obrúsku.
Žiaci 1. stupňa si sami jedlo a pitie nedokladajú. Žiakov 1. stupňa obslúži pridelený pedagogický dozor.
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formuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného
zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu
nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom!
POVINNOSTI ZAMESTNANCOV ŠKOLY Pri prvom nástupe do
práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave
pred nástupom do zamestnania a písomné prehlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Po každom prerušení dochádzky v trvaní
viac ako tri dni zamestnanec predkladá písomné prehlásenie o tom, že
zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nepedagogickí zamestnanci nosia všade
v priestoroch školy rúško alebo ochranný štít. Pedagogickí zamestnanci majú odporúčané pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť rúško alebo ochranný štít, v ostatných prípadoch nosia rúško všade,
ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

AKO POSTUPOVAŤ PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli
zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota,
kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný
príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov
u žiakov je potrebné, aby rodič telefonicky kontaktoval všeobecného
lekára pre deti a dorast a riadil sa jeho pokynmi. Ak žiak v priebehu
dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne
si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti, ktorou je riaditeľňa školy. Okamžite sú kontaktovaní zákonní
zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú a telefonicky kontaktujú všeobecného lekára pre deti a dorast a riadia sa jeho pokynmi. Ak
sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Žiaka
alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého z nákazy COVID-19
jedine všeobecný lekár alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prípade podozrenia z nákazy COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca RÚVZ kontaktuje školu a škola postupuje podľa pokynov úradu
a poskytuje mu plnú súčinnosť. Pre potreby RÚVZ triedni učitelia
v prvých dňoch školského roka pripravia zoznam žiakov triedy obsahujúci meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia, bydlisko, meno
a priezvisko zákonných zástupcov, telefonický kontakt na zákonných
zástupcov, meno a priezvisko všeobecného lekára pre deti a dorast žiaka a odovzdajú ho riaditeľovi školy. V prípade potreby škola priebežne
konzultuje konkrétne organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami s RÚVZ. RÚVZ v Rožňave na
tento účel zriadil osobitnú infolinku: 0905 439 276, mailová adresa:
ruvzrv@uvzsr.sk. Uvedené pokyny v súvislosti s vývojom situácie
podliehajú pravidelnej aktualizácii.
ŠPECIÁLNE USMERNENIA POČAS OBDOBIA PRI OTVORENÍ ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021, platia pre prvé týždne
septembra 2020 alebo do odvolania Hromadné otvorenie školského
roka sa neorganizuje s výnimkou rodičov a žiakov 1. ročníka, ktorí sa
stretnú vo vonkajších priestoroch v parku pred budovou školy. Rodičia
a žiaci musia mať medzi sebou odstupy a rúška. Pre ostatných žiakov
sa otvorenie školského roka bude konať v ich kmeňových triedach.
Úvodné rodičovské združenia sa podľa možností realizujú dištančne
alebo podľa možností vo vonkajších priestoroch v parku pred budovou školy. Do odvolania platí, že rúška musia povinne nosiť všetci
zamestnanci a žiaci 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy, t. j. aj
v triedach. Žiakom 1. stupňa sa rúško v triede odporúča nosiť. Do odvolania platí, že telesná a športová výchova sa môže realizovať jedine
v exteriéri školy. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa
nesmú využívať. Do odvolania platí, že upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne a podľa potreby. Do odvolania
platí, že nie je možné organizovať žiadne spoločné akcie, školské výlety a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho
množstva osôb. Podujatia sa môžu organizovať len na úrovni triedy
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bez prítomnosti rodičov a iných osôb nepracujúcich v škole. Z dôvodu očakávaného nárastu nákazy COVID-19 v prvých septembrových
týždňoch sa žiakom a zamestnancom školy odporúča v tomto období
minimalizovať kontakty so staršími ľuďmi. Bližšie informácie: https://
www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
2019/2020
Školský rok 2019/2020 sa v oblasti reprezentácie školy – jej žiakov
a učiteľov v súťažiach určite nevydaril podľa našich predstáv. Najväčším sklamaním je, že predmetové olympiády a ďalšie súťaže, na
ktoré sme sa dlhodobo pripravovali a v ktorých sme mali dokonca už
aj vybojované postupy do krajských kôl, sa z dôvodu „koronakrízy“
zrušili. O to viac preto ďakujeme tým žiakom, ktorí boli úspešní v súťažiach konaných v prvom polroku školského roka, pretože tým vzorne
reprezentovali nielen seba a svojich učiteľov, ale aj svoju školu a obec.
Nateraz nám nezostáva nič iné len naďalej sa poctivo pripravovať a
dúfať, že nastavajúce školské roky nebudú poznačené opätovným zrušením rôznych podujatí a súťaží, najmä tých, v ktorých bodovali často
práve naši žiaci.
ĎAKUJEME A EŠTE RAZ GRATULUJEME
Â Viktórii Hrickovej (4.A) k 1. miestu v behu na 300 m, Matejovi
Garčárovi (4.A) k 3. miestu v behu na 300 m, Nele Olexovej (4.A)
k 2. miestu v behu na 700 m a Jurajovi Koltášovi (7.A) k 3. miestu
v behu na 900 m v atletickej súťaži BEH ULICAMI OBCE NIŽNÁ SLANÁ, konanej dňa 27. 10.;
Â Miroslavovi Chomiakovi (5.A) a Bianke Chomiakovej (4.A)
k 3. miestu v kategórii tímov V ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH ŽIAKOV A ŽIAČOK OKRESU ROŽŇAVA V ZRÝCHLENOM ŠACHU, konaných 16. 10. v Gemerskej Polome;
Â Matejovi Garčárovi (4.A) k 3. miestu V OKRESNOM KOLE
RECITAČNEJ SÚŤAŽE ROZPRÁVOK ZLATÁ PODKOVA,
ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS, konanej 18. 10. v Slavošovciach;
Â Miroslavovi Chomiakovi (5.A) a Marošovi Leštachovi (5.A)
k dosiahnutiu plného počtu bodov V CELOSLOVENSKEJ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽI iBOBOR, konanej dňa 13. 11.;
Â Matejovi Garčárovi (4.A) a Lucii Galajdovej (5.A) k najlepšiemu umiestneniu spomedzi žiakov našej školy vo vedomostnej
súťaži VŠETKOVEDKO a EXPERT GENIALITY SHOW, konaných v novembri 2019;
Â Šimonovi Vnenčákovi (4.A), Matejovi Garčárovi (4.A), Bianke
Chomiakovej (4.A), Miroslavovi Chomiakovi (5.A), Marošovi Leštachovi (5.A), Natálii Zatrochovej (5.A), Lucii Galajdovej (5.A)
a Samuelovi Šimunovi (7.A) – úspešným riešiteľom ŠKOLSKÉHO KOLA MATEMATICKEJ SÚŤAŽE PYTAGORIÁDA, konanej v dňoch 10. a 11. 12.;
Â Ellie Chocholovej (1.A), Viliamovi Smolkovi (2.A) a Matejovi
Garčárovi (4.A) k dosiahnutiu najvyššieho počtu bodov VO VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽI MALÝ VŠEVED, konanej dňa 16. 01;
Â Šimonovi Koltášovi (4.A) k 1. miestu v II. kategórii žiakov základných škôl 1. stupňa V OKRESNOM KOLE VÝTVARNEJ
SÚŤAŽE OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112
A CIVILNEJ OCHRANY, vyhodnotenej dňa 16. 12. v Rožňave;
Â Miroslavovi Chomiakovi (5.A) k 2. miestu v kategórii G
V OKRESNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, konanom dňa 06. 02. v Rožňave;
Â úspešnej riešiteľke Kristíne Demkovej (7.A) a Anete Ferencovej
(7.A) k 1. miestu v kategórii E V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY, konanom dňa 14. 02. v Rožňave.
Zároveň tiež ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí
sú ochotní zapájať sa a organizovať množstvo podujatí, aktivít a súťaží rôzneho zamerania. Vďaka tejto práci a ochote je naša škola
atraktívnejšia, zaujímavejšia a pútavejšia.
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VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO
BODOVACIEHO SYSTÉMU CENA
RIADITEĽA ŠKOLY A STAROSTKY OBCE

Na konci každého školského roka už tradične udeľujeme ceny v podobe diplomov a knižných odmien pre najúspešnejších a zároveň aj
najaktívnejších žiakov školy a to v rôznych kategóriách – prospech,
šport, umelecké a tvorivé aktivity, vystúpenia a kultúrne podujatia, podujatia zdravej a zelenej školy, zbery, súťaže a mimoriadne úspechy.
Chceme tak dosiahnuť, aby sa do súťaženia mohlo zapojiť čo najviac
žiakov, aby mohli preukázať čo najviac zo svojej šikovnosti a svojich
záujmov a aby sme ich mohli aj čo najviac oceniť. Tí, ktorí počas školského roka, prípadne počas svojho pôsobenia v našej škole mimoriadPrvý september
Spŕchol lístok z čerešničky,
spŕchol lístok z orecha.
Podjesenný vetrík ticho
zacupotal po strechách.

MŠ

ne vynikali najmä vo vzornej reprezentácii v okresných a krajských
súťažiach sú na konci školského roka ocenení tiež špeciálnym poďakovaním – cenou riaditeľa školy a cenou starostky obce. Z dôvodu
mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách, zrušenia obrovského
množstva rôznych súťaží a podujatí sme po dlhom zvažovaní napokon
rozhodli takto: Školský bodovací systém sa k marcu 2020 pozastavil
a obnovuje sa dňom 01. 10. 2020. Kellnerky, ktoré si žiaci a triedy nazbierali v priebehu školského roka 2019/2020 im zostávajú
a presúvajú sa do školského roka 2020/2021. Vo vyhodnotení školského roka 2020/2021 sa budú zohľadňovať aj dosiahnuté úspechy
žiakov v školskom roku 2019/2020. Dúfame, že sa v čo najkratšej
dobe uvoľní aspoň časť prísnych opatrení znemožňujúcich usporadúvanie podujatí, súťaží a aktivít, ktorých by sa mohli zúčastňovať žiaci
bez rôznych obmedzení a obavy pred nákazou.

Bielučká hmla jemný závoj
rozprestrela po poli.
Vstávaj, Danka, vstávaj, Miško,
dnes treba ísť do školy.
Elena Čepčeková

Brána našej materskej školy sa v školskom roku 2020/2021 otvorila
v stredu 2. 9. 2020 o 6.30 hod. Tí, ktorí do materskej školy chodili,
sa po dlhej prestávke znova vrátili k svojim kamarátom, hračkám, k
pani učiteľkám i k pani upratovačkám. Bol to veľký deň pre deti, ktoré
v sprievode svojich rodičov prvýkrát prekročili bránu materskej školy.
Deti ktoré prišli po prvýkrát do MŠ a pre nich neznámeho a nového
prostredia, museli ostať bez rodičov a v kolektíve nových ľudí, sa nevyhli ani slzičkám. Veríme však, že postupne bude takýchto rán čím
menej a budú sa do našej materskej školy tešiť ako ich starší kamaráti.
Všetci sme zvedaví, čo nám nový školský rok prinesie a budeme sa
čo najlepšie ako vieme snažiť popasovať s novými výzvami a prekážkami tak, aby sme si žili ako jedna veľká rodina a mohli na koniec
školského roka napísať, čo všetko sme sa naučili, dozvedeli, zažili
a hlavne ho s radosťou strávili. Tešíme sa a urobíme všetko preto, aby
sa deti v našej materskej škole cítili dobre.
Vzhľadom na pandemickú situáciu bola príprava na spustenie prevádzky namáhavejšia z hľadiska príprav ohľadom ochrany verejného
zdravia. Bolo potrebné sprísniť hygienické opatrenia a dokumentáciu
potrebnú k nástupu detí do MŠ. Popri všetkých povinnostiach stihli
pani učiteľky pripraviť a vyzdobiť triedy, aby deti vstupovali do MŠ
s nadšením. V dňoch začiatku školského roka bol zrealizovaný projekt revitalizácie školského dvora ,,Materáčik“. Na dvore pribudli
nové hracie prvky, preliezky, hojdačky, šmýkačky, vláčik. Obec bude
v úprave dvora pokračovať a my sa tešíme, že ho budeme v plnej miere
využívať čim skôr.
V tomto školskom roku 2020/2021 sa z celkového počtu 53 detí otvorili tri triedy: I. trieda – lienky s počtom detí 17, II. trieda - včielky
s počtom detí 17, III. trieda - motýliky s počtom detí 19. Na všetky
deti sa tešia pani učiteľky v I. triede Júlia Molčanová, Mgr. Denisa
Revajová, v II. triede pani riaditeľka Bc. Eva Žúdelová, Bc. Nikoleta
Hodermarská a III. triede Edita Gallíková, Mgr. Rozália Farkašová
a naša teta školníčka Viera Gallová a teta upratovačka Júlia Kraková.
Na deti čaká svet objavovania prírody, nahliadnu do sveta matematiky, spoločnosti, kultúry a sveta práce hravou formou, ale budeme
sa im snažiť ukázať aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez
krásu a poéziu materinského jazyka. Žiaľ projekty a spoločenské
akcie, divadlá a podobné aktivity nebudú do ukončenia pandemických opatrení možné. No aj napriek tomu budú mať deti po celý
rok zabezpečené vzdelávanie tak, aby bolo pre nich zážitkom, hrou,
túžbou po poznaní sprevádzané celým školským rokom. Svet okolo
nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať
sa samých o seba, vedieť použiť vedomosti, prípadne rýchlo získať
nové informácie. Všetky tieto potrebné zručnosti, vedomosti návyky je potrebné začať budovať už v materskej škole. Každý školský
rok je pre niekoho z nás niečím výnimočný. Dúfame, že deti a aj
my učitelia zažijeme len príjemné okamihy vzdelávania, upevníme
vzťahy a budeme sa tešiť z dobrých výsledkov spoločného úsilia.
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lienky

včielky

motýliky

Želáme všetkým deťom, žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl úspešný a pokojný školský rok, rodičom veľa trpezlivosti. Nech vzájomná spolupráca a pochopenie sú pomocníkmi na
spoločnej ceste pre dobro našich detí.
Kolektív MŠ
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H I S T Ó R I E

Aj u nás v dedine sú
takéto osudy...?

Ticho zavrela bránku za sebou a na svoj vek rezko vykročila ku kostolu. Modlitba a kostol, nádherná príroda... To je všetko, čo jej v osamelosti zostalo. Z rodnej hrudy odísť nechcela. Je tu doma! Vo svojom.
Aj so spomienkami na život, ktorý ubehol, na mladosť, na rodinu, na
vnúčatá v hniezde. Nielen pod strechou, aj v tom svojom. Na ich štebotanie. Vyleteli a naučili sa lietať pod jej krídlami. Tak velí zákon
prírody. Vyleteli. Vydali sa na vlastnú cestu. A muž? Nebol vždy dobrý.
Aj si rád vypil, aj zanadával.
No boli aj horší ako on. „S čertom zle, ale bez neho ešte horšie“,
vravievala dcéram. Bol aký bol, dobrý aj otravný. Neskôr chorý a pomätený. Keď sa pobral na druhý svet a všetkým sa zdalo, že sa jej
konečne uľavilo, povedala: „Aspoň tu niekto vedľa mňa bol, dýchal,
bude mi chýbať.“
Nenahovorila veľa. O to viac cítila osamelosť. A smútok za tým,
čo bolo a nie je. Bez muža sa cítila akási sama, stratená. No zvykla
si. Samota ju vtiahla do svojho objatia. Zmierená so svojim osudom
sa po návrate z kostola tmolí po dome. Aj po dvore. Robí všetko to,
čo by už robiť nemusela. Deti jej dohovárajú: “Poďte mamka k nám.
Dosť ste sa už v živote narobili!“ Zbytočne. Nepočúva. V jej práci je
pohyb a v tom pohybe život, cíti to. Každý deň ju niekto potrebuje.
Mačky, sliepky, kozy... Hladí ich, rozpráva sa s nimi. Neodpovedajú
jej, ale vždy pribehnú, keď ju zbadajú. Jedia jej z ruky, dávajú jej pocit
blízkosti.
Dcéra by ju chcela mať pri sebe. Veľa by si toho ešte mohli a mali
povedať. Vraví, že v paneláku by jej bolo predsa lepšie, bola by v teple, nemusela by kúriť a rúbať drevo. A nebola by sama. Ale... To všetko
vie, no bojí sa. Miluje slobodu v tomto odľahlom kúte. Dvor, kvety
v záhrade a horu, vôňu stromov a hríbov. Paneláky sú šedivé a všetky
rovnaké. Aj ľudia sú tu cudzí. Nie je to ako doma na dedine, kde je každý každému blízky. Život detí je jej cudzí. Nie je to ako na dedine, je
vzdialený tomu, čím žije ona. Spomienky sa jej z času na čas vynoria,
vzlietnu a stratia sa, ako aj všetky tie chvíle, ktoré tu prežila. V dobrých radostiach a starostiach.
V srdci jej zostalo prázdne miesto po nenaplnenej túžbe – ani jedno
z jej detí nezdedilo lásku k rodnej hrude. Dnes, by na nej nebola sama
vo svojej osamelosti a spomienkach, žilo by sa jej ľahšie a veselšie
a nepociťovala, by tak bolestivo rozlúčky s tými, ktorí odtiaľto odchádzajú. Vie, že už sa nevrátia. Kto raz odíde do mesta, už nemá na
to dosť síl a odvahy.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Hegla mu cähla na klanicu, ta tak sä rozbläsȁl, ako keť capa režú.
Spadla mu tehla na nohu, tak sa veľmi silno rozplakal.
Taký búl zaslintání, ako činčä keť ho vihajtujú z kobuli.
Taký bol zaslintaný, ako čerstvo narodené žriebä.
Ta šô si nezaobchandožíš porädnu sisiku na tie duchnie, ale máš tot
barlôch umurckání ak rinävie mašä.
Čo si nedáš poriadne obliečky na periny, ale ich máš také špinavé.
Telo dlogoch má v tem komôte nahážmáno, že už ani fijók nehodno
otvoriť.
Má veľmi napchaté zásuvky na komode.
Takie má ubrízganie tie firhangi ako onuce a pohúžvanie ako krave
z piska.
Má veľmi špinavé a pokrčené tie záclony.
Keť zmo na našem fundušu cílovali fudamenti, ta zmo najšli järtopík
zo šakovima bläncȁrmi.
Keď sme vymeriavali základy, tak sme našli krčah so všelijakými kovovými ozdobami.
Aj funebrálik mál a aj tak lem virastovál do sveta, ako koho rozum
nahává.
Mal aj spevník, aj tak falošne a hrozne spieval.
Chodiel grangať na túren, bo si chciel kúpiť napolitanki aj sojababu
s pracha randô.
Chodil zvonievať, aby si mohol kúpiť rôzne sladkosti.
Velkie sú mu tie botoše, tak v nich grondze ako starí jachen.
Veľké su mu tie čižmy, ledva v nich chodí.

KJ
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Osobnosti obce
Gemerská Poloma

Ján Garguš Učiteľ
Na gemerskopolomskom cintoríne na veky odpočíva náš otec Ján
Garguš - učiteľ. Mimo dátumov jeho dňa narodenia a dňa jeho tragickej smrti sa o ňom nič iné neoznámi. Polomčania nebudú vedieť o tom,
že tento učiteľ bol učiteľom vo svojej rodnej dedine za jeden školský
rok 1943-44. Bol som veľmi prekvapený a tiež i zarmútený keď som
prečítal Pohľady do Minulosti Gemerskej Polomy vydané na oslavu
700-ročného výročia našej obce. Tam na stranách 34-36 boli menovaní všetci učitelia od ustanovenia Československej Republiky keď
sa v školách začalo vyučovanie v slovenskom jazyku. Socialistické
názory toho času nedovolili tomu, aby sa uznali úspechy domácenho
učiteľa ktorý mal demokratické náhľady.
Ako sa stal polomským učiteľom? Čítajte ďalej!
Keď sa prvé slovenské školy po dedinách otvárali, nemali sme
dosť učiteľov, ktorí boli pripravení na vyučovanie v slovenčine. Polomčania boli šťastnejší lebo mali dvoch učiteľov Slovákov: Imricha
Hénela a Dezidera Volgyoša, ktorí zanechali maďarské vyučovanie a začali učiť po slovensky. Hénel potom pokračoval ako riaditeľ
školy za dlhé roky. Tak ako aj iní učitelia, on hľadal medzi svojimi
žiakmi takých, ktorí by sa mohli učiteľstvu venovať. On našiel dvoch
schopných chlapcov. Jeden bol Ľudovít Linczényi, syn evanjelického
farára a druhý Ján Garguš, syn väčšinou nezamestnaného robotníka.
Tento bol trikrát v Amerike kde pacoval na uholných baniach a keď
bol doma, túlal sa po drevených pílach v Uhorsku a po balkánskych
krajinách. Obaja chlapci boli nielen stejného roku, ale boli taktiež aj
najvernejší kamaráti. Gargušov otec bol vdovec, ktorý mal pol-brata
Štefana Mihóka na baniach v Amerike. Ten vybavil cestu pre svojho
17-ročného synovca, aby sa stal baníkom pri jeho rodine v Amerike.
Riaditeľ školy Hénel a farár Linczényi presvedčili Jánovho otca na to,
aby ho doma zadržal a aby sa venoval učiteľstvu tak, ako jeho kamarát
Ľudo.

Ján Garguš s otcom Ondrejom pred zrušeným odchodom do USA,
a potom ako maturant z gymnázia.
Tak sa aj stalo. Cesta do Ameriky sa neuskutočnila a obaja
dokončili gymnázium v Rožňave. Ich triedny profesor Gregg a povestný gočovský matematický profesor Juraj Hronec sa postarali o štipendium pre Jána Garguša na univerzite v Brne. Ľudo išiel študovať na
univerzitu do Prahy. Jánov pobyt v Brne bol veľmi krátky. Štipendium
bolo dostatočné na školenie, ale on nemal peniaze na stravu a na ubytovanie.
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Ján Garguš sa musel vrátiť domov, kde sa prihlásil sa na vojenskú dôstojnícku školu do Košíc. Slúžil za dva roky ako podporučík
v pozemnom vojsku. Učiteľstvo sa mu páčilo. Úspešne zložil skúšky
na Štátnom Učiteľskom Ústave v Lučenci a začal učiť ako pomocný
učiteľ v Rudníku. Jeho učiteľský vývoj pokračoval. Po zložení nasledujúcej skúšky sa stal definitívnym učiteľom vo Vyšnej Slanej. Po nasledujúcej skúške na Štátnom Učiteľskom Ústave v Banskej Bystrici
bol povýšený na riaditeľa vyšnoslanskej ľudovej školy. Jeho učiteľský
vývoj pokračoval i ďalej. V roku 1938 sa kvalifikoval v Rimavskej Sobote na učiteľa poľnohospodárskych škôl a konečne v roku 1947 pred
komisiou v Bratislave na inšpektora štátnych škôl. Za ten čas, Ľudo
Linczényi dosiahol svoj doktorát a stal sa gymnaziálnym profesorom
v Kežmarku. Keď som sa ja narodil vo Veľkej Polome u Bobotky, bol
som pokrstený farárom Linczényim ktorého syn Ľudo bol mojim krstným otcom.

Ján Garguš v dôstojníckej škole
v Košiciach.

Ján Garguš učiteľ v Rudníku.

Školský rok 1943-44 mal byť pre
môjho otca veľmi významným.
Bol preložený z Vyšnej Slanej do
Veľkej Polomy, kde mal nahradiť Imricha Hénela ako riaditeľa
školy. Tak polomský rodák, ktorý
bol na učiteľstvo nahovorený Imrichom Hénelom ho mal teraz nasledovať. K tomu však nedošlo.
Hénel sa rozhodol ostať ako riaditeľ ešte jeden rok. To zapríčinilo
niekoľko problémov. Gargušová,
už šesťčlenná rodina (manželka
Mária, deti Janko, Milan a Vierka
a jeho otec Ondrej) sa nemohla
presťahovať do riaditeľovho bytu
v škole. Rodina si musela vziať
do prenájmu dom u Puškášky na
tej istej ulici kde sme mali domy
u Šimšika po starom otcovi a
u Bobotky po starej matke. Tieto staré domy boli prenajaté starými ľuďmi, ktorí nemali svoje
deti. Bolo to ľahšie najať prázdny
dostupný dom na jeden rok, a potom sa premiestniť do školského
bytu. Hénel rodine pomohol tým,
že nám dovolil použiť školskú záhradu, kde sme si mohli pestovať

našu obyčajnú zeleninu. Keďže si
Hénel svoje riaditeľstvo predlžil,
otec účinkoval ako triedny učiteľ
za jeden rok. Učiteľka Margita
Kocková bola preto preložená
do nejakej inej obci a otec ju vynahradil ako učiteľ druhej a tretej triedy. Potom už bolo všetko
hotové pre naše nasťahovnie do
školy po Hénelovom odchode.
Ale ani k tomu nedošlo. Vypuklo Slovenské národné povstanie.
Nadporučík Ján Garguš sa stal
Štrbovým pobočníkom v prápore Astra v Dobšinej a Hénel sa
nemohol z povstaleckého územia vysťahovať niekde na západ
k jeho synovi Júliusovi, ktorý bol
tiež nadporučíkom ako povstalecký vojak. Školský rok 1944-45 sa
v Polomách nezačal pretože keď
sa povstanie ukončilo, ani jeden
učiteľ neprísahal vernosť slovenskému štátu. To bolo potrebné na
učiteľské zamestnanie v slovenskom štáte.
- píše:
Janko Garguš z Ameriky
pokračovanie v budúcom čísle
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HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA
Súčasná moderná doba prináša mnohé alergie, či intolerancie.
Mnohé nie sú medzi laickou verejnosťou známe a človek občas
ani nevie do akej miery to ovplyvní jeho doterajší život. Medzi také
intolerancie patrí aj histamínová intolerancia (HIT), je to stav,
ktorý vzniká v dôsledku nepomeru medzi zásobovaním histamínu
a schopnosťou organizmu zvýšiť tieto zásoby. Histamín sa v tele
bežne nachádza a za normálnych okolností sa odbúrava enzýmom
diaminooxidáza (DAO). Zvýšené hladiny histamínu v tele spôsobujú
rôzne klinické prejavy. HIT nie je alergiou, ale je nepravou alergiou,
pretože zdravotné problémy, ktoré vyvoláva sú ťažko odlíšiteľné od
problémov podmienených alergiou.
Denne prijímame priemerne 4 gramy hystamínu. Ľudia, ktorí majú HIT,
môžu pociťovať ťažkosti
už pri množstve 15 – 30
tisícin miligramov. Táto
intolerancia sa získava počas života. Prvé príznaky
sa obyčajne prejavujú v
mladom veku.

Príčinou HIT nie sú len potraviny,
ktoré obsahujú veľa histamínu,
zaraďujeme sem aj iné biogénne
amíny (tyrozín, sérotín, či kadaverín).
Každého človeka je funkčnosť DAO
daná geneticky a môže sa líšiť.
Funkčnosť tiež klesá vekom a môžu
ovplyvňovať aj niektoré lieky, ktoré
podporujú uvoľňovanie histamínu
alebo blokujú aktivitu enzýmu DAO.

Príznaky (u každé jednotlivca sa môžu líšiť):
- hnačka, mäkká stolica, častým nutkaním na defekáciu, meteorizmus,
- pocit plnosti a únavy po jedle,
- pálenie záhy, bolesti a kŕče v bruchu,
- nauzea až vracanie,
- nechutenstvo,
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dostatočne schladené, obsahujú
viac histamínu. Histamín sa zvyšuje v jedle aj pri opakovanom zohrievaní jedla. Preto sa odporúča
konzumovať iba čerstvo pripravené pokrmy. Histamín je odolný voči vplyvu teploty a tepelná
úprava nemení jeho aktivitu. Jeho
množstvo sa teda nedá zmenšiť pečením, varením či zmrazovaním.
Zaujímavé je si pozrieť i zoznam potravín pre histaminikov (internet) od občianskeho zrduženia Histaminici, ktorý ho preložili spolu
s autormi zo Švajčiarska. Tento zoznam vznikol z veľkej časti aj na
základe osobných pozorovaní a nie je smerodajný, ale len orientačný.
Neustále pribúda počet ľudí s rôznymi alergiami a najmä potravinovými. Intolerancia nemusí znamenať úplný zákaz príjmu potraviny s
vyšším obsahom histamínu, len je potrebné odhadnúť v akom rozsahu
ju človek toleruje. Život s HIT nemusí byť obmedzujúci, dá sa viesť
plnohodnotne, ale je potrebné dodržiavať určité zásady pri stravovaní. Preto je potrebné tieto zásady poznať a následne ich aplikovať do
bežného života. Významným spúšťačom histamínovej intolerancie je
stres. V dnešnej dobe je sa mu ťažko vyhnúť. Ale aspoň sa snažme
nájsť si aktivitu ako ho odbúrať.
Mgr. Dana Červenáková

Augustový piatok prežitý v kruhu
polomských matičiarov a našich hostí

* v rámci nervové systému to môžu byť:
- nervozita,
- ľahké, stredné až ťažké bolesti hlavy ba i migrény,
- poruchy učenia a pamäte,
- znížená schopnosť sústrediť sa,
- poruchy spánku, nervozita, nestálosť nálady, pasivita či vnútorný
nepokoj,
* kožné prejavy:
- opuchy, žihľavka, erythém, pocit tepla a pruritus,
* niektorí ľudia udávajú aj dýchacie ťažkosti:
- kýchanie, rinoreu, kašeľ a dyspnoé,
* ovplyvňuje aj kardoivaskulárny systém, môže spôsobiť hypotenziu,
tiež občas poruchy rytmu ako sú tachykardia a arytmia.
Diagnostika je náročná nakoľko aj súbor symptómov je veľmi
variabilný a rôznorodý hlavne
po príjme bohatej stravy na histamín, alkoholu alebo histaním
uvoľňujúcich alebo DAO blo-

kujúcich liekov. Pre stanovenie
diagnózy sú potrebné krvné testy realizované in vitro – pri HIT
môže byť zvýšená koncentrácia
DAO v krvi, znížená aktivita
DAO a nedostatok vitamínu B6.

V terapii je najpreferovanejšia eliminačná diéta, pri ktorej sa odporúča
vyvarovať sa jedlám a nápojom, ktoré sú bohaté na histamín. Pri tom
je nevyhnutné myslieť na to, že u každého jedinca je individuálna hranica znášanlivosti jedla s vyšším obsahom histamínu a každému môže
spôsobovať ťažkosti iný druh jedla.
Histamín je produktom odbúravania aminokyseliny histidínu. Vzniká
teda látkovou premenou z iných substancií, to znamená že nie je pridávaný do potravín zámerne. V niektorých potravinách môže vzniknúť
nadmerné množstvo histamínu skladovaním. Potraviny, ktoré neboli

Aj takto by sme mohli nazvať
piatok 7. 8. 2020, keď náš Miestny odbor Matice slovenskej organizoval výročné zhromaždenie
konané v rámci Roka národnej
identity. Prvá časť tohto milého
stretnutia sa konala v evanjelickej farskej záhrade pri pamätnej
tabuli Petra Kellnera Hostinského. Prítomných matičiarov
privítala predsedníčka MO MS
a nábožným slovom pán farár Mgr. Daniel Gdovin. Báseň
od Milana Rúfusa „Modlitba
pre Slovensko“ predniesla pani
Júlia Zatrochová, následne za
prítomnosti pána farára, pani starostky a predsedníčky MO bol
položený veniec k pamätnej tabuli tohto nášho slávneho rodáka.

Ďalšia časť programu sa konala
v slávnostne prestretej sále pri
obecnom úrade. Na úvod zaznela
matičná hymna „Kto za pravdu
horí“ v podaní našich matičiarov.
Po privítaní hostí pani starostky
obce Mgr. Lillian Bronďošovej
a kultúrnej pracovníčky Tatiany Tomkovej, ale aj všetkých
účastníkov predsedníčka MO
MS Mária Antalová vyzvala prítomných, aby si „minútou ticha“
uctili pamiatku spoluzakladateľa
nášho MO pána učiteľa Ladislava Bolčáka a skvelú matičiarku
pani Marienku Halkovú. „Správu
o činnosti MO MS za rok 2019“,
prečítala predsedníčka MO MS,
z ktorej vyberáme.
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V roku 2019 pokračoval MO MS
v intenciách svojho poslania
a v už zaužívanej tradícii podujatí
ako aj spolupráce s SZPB, SZTP,
Klubom a Jednotou dôchodcov v
našej obci. Sem možno zaradiť
najmä dlhoročnú spoluprácu s
evanjelickým spevokolom, obecným úradom, obecnou knižnicou,
ako aj akcie usporiadané ZŠ a
MŠ v obci, ECAV, či Turistickým oddielom a našimi folklórnymi skupinami. Pravidelne sa
zúčastňujeme na pietnych spomienkach usporiadaných SZPB,
a to pri výročiach oslobodenia
obce, konca druhej svetovej vojny, či výročiach SNP.
V marci sme mali niekoľko
aktivít, konkrétne 3. 3. sme boli
nápomocní pri usporiadaní spomienkovej slávnosti pri 250.
výročí narodenia MUDr. Petra
Madáča v evanjelickom kostole,
ktorú organizoval Dom Matice
v Rožňave v spolupráci s Gemerským seniorátom ECAV. Svojim
spevom potešili členky nášho
kolektívneho člena folklórnej
skupiny Dolina. Zúčastnili sme sa
súťaže v prednese poézie a prózy
pod názvom Kellnerova Poloma,
ktorej sme spoluorganizátorom
a ktorú v rámci vypracovaných
projektov regionálnej kultúry
MO finančne podporujeme tým,
že prispievame na knižky pre súťažiacich a odmenených. V roku
2019 sa konal už 23. ročník tohto
pekného podujatia. V spolupráci
s obecnou knižnicou sme s knihovníčkou pani Dankou Červenákovou, v rámci projektu o knižných novinkách, pripravili besedu
s čitateľmi. Členky čitateľského
klubu sa navzájom podelili o postrehy a zážitky z prečítaných
kníh. Príjemnú atmosféru dopĺňala hudba a spev v podaní člena
MO MS heligonkára pána Jána
Šafára. Svojimi ručnými prácami prispeli k spestreniu podujatia
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čitateľky a členky organizácie.
Druhý projekt bol tiež iniciovaný našou knihovníčkou Dankou
Červanákovou. Pri príležitosti
výročia narodenia MUDr. Petra
Madáča sme pre deti zo ZŠ a MŠ
pripravili besedy o živote a práci
tejto veľkej osobnosti v dejinách
lekárstva. Pretože doktor Peter
Madáč bol nielen lekárom, ale
bol aj knihovníkom prednáška
svojou témou vhodne zapadla do
programu besied. Bola som veľmi
milo prekvapená ako sa deti veľmi zaujímali o život tohto nášho
slávneho rodáka. Tradíciou sa už
stal aj turistický výstup na Moch,
ktorého sme spoluorganizátorom
a v rámci možností sponzorujeme ceny do tomboly. V máji sa
konal už 19. ročník. V mesiaci
máji sa na miestnom ihrisku konala okresná súťaž v športovej
olympiáde detí MŠ. V rámci spolupráce s tunajšou materskou
školou naše členky pomáhali pri
príprave občerstvenia a tiež sme
prispeli vecnými cenami. Je to aj
malá odmena zato, že nám mnohé
z nich svojim spevom a básničkami spestrujú naše akcie a darujú nám ručne vyrobené darčeky.
Ďakujeme nielen im, ale aj ich
pani učiteľkám. Neodmysliteľnou súčasťou matičného života
je aj celo-okresná tradičná „Vatra
zvrchovanosti“, ktorá sa zvyčajne
koná v júli pri príležitosti vyhlásenia „Deklarácie o zvrchovaní
Slovenska“, kde sa pravidelne
zúčastňujeme. V r. 2019 nás bolo
22, čo nás radilo k najväčšej delegácii na tomto podujatí. V júli
sme sa v hojnom počte zúčastnili
spomienkovej slávnosti v Rožňave, ktorú organizoval Dom Matice v Rožňave, pri príležitosti príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu. Program spestril svojimi piesňami aj evanjelický spevokol, ktorý je neodmysliteľnou
súčasťou našich podujatí. Keď
sa spomenie leto, neodmysliteľ-

nou súčasťou Gemerskej Polomy
je súťaž vo varení pod názvom
„Polomský kotlík“. Toho roku
sme sa rozhodli aj my členky
MO MS zostaviť družstvo. Naše
žienky nastúpili v zložení Julka
Zatrochová, Vladka Spišiaková,
Marinka Liptáková a ja (Mária
Antalová). Pretože sme sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát
rozhodli sme, že návštevníkom
skúsime uvariť dobré polomské
bryndzové halušky. Spomedzi
15 družstiev sme sa nestratili.
Potešilo nás, že nás prišla podporiť a pozdraviť aj pani riaditeľka
Domu matice Zlatka Halková.
MO si uctí jubilantov, nositeľov
tradícií a významné osobnosti
pri ich okrúhlych výročiach. Tak
to bolo aj dňa 25. 9. v našej knižnici, kde sme si pripomenuli výročie narodenia dlhoročnej členky
a prvej predsedníčky po znovuožitvorení MO pani Mgr. Zuzany
Hanuštiakovej. Aj tu poslúžila
sprievodným slovom pani Danka
Červenáková, básňami, pesničkami malá Danka Červenáková,
deti z MŠ, ZŚ a vtedy existujúca
ženská skupina. Bolo to veľmi
milé posedenie. V októbri sme sa
zúčastnili spomienkovej slávnosti pri príležitosti nedožitých sto
rokov od narodenia ThDr. Júliusa
Madarása, ktorý v tunajšom cirkevnom zbore pôsobil od roku
1968 až do roku 1990 a odhale-
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ní pamätnej tabule kňazov, ktorí
pôsobili na tunajšej fare do roku
1990. O príjemné spestrenie sa
zase postaral aj cirkevný evanjelický spevokol svojimi piesňami
pod vedením pani farárky Mgr.
Ľubice Gdovinovej. Azda najväčšou udalosťou, ktorá sa udiala
v našom MO v roku 2019 bolo
70. výročie vzniku nášho Miestneho odboru. MO si toto krásne
jubileum pripomenul slávnostnou členskou schôdzou, dňa 25.
10. Slávnosť zahájil Evanjelický cirkevný spevokol hymnickou
básňou „Kto za pravdu horí“ a
prednesom básne „Nehaňte ľud
môj“ od Andreja Sládkoviča
v podaní pani Júlie Zatrochovej.
V bohatom kultúrnom programe
odzneli najprv básničky a pesničky detí z MŠ, po ktorom
nasledovalo nemenej zaujímavé vystúpenie folklórneho tanca
v podaní tanečníkov v sprievode
detskej ľudovej hudby. V podaní
evanjelického spevokolu ešte zaznela pieseň „Svojho Pána chváliť chcem“ pod vedením pani
farárky Mgr. Gdovinovej. Záver
programu patril prekrásnym folklórnym pásmam v podaní FS
Dolina za hudobného doprovodu pána Gunára pod vedením
manželov Vnenčákových. Počas
celej slávnosti si prítomní mohli
pozrieť krásne krojované bábiky z osobnej zbierky matičiarky
pani Heleny Liptákovej a brožúru
o 70. ročnej histórii MO, ktorú
vydala predsedníčka MO za pomoci Domu matice v Rožňave.
V závere predsedníčka MO vyzdvihla nielen prácu predsedov,
ktorí pôsobili za posledné roky,
ale vyslovila aj obdiv uznanie
a tichú spomienku zakladajúcim
členom, aj všetkým tým, ktorí
našli za tie roky pre činnosť pochopenie a podľa svojich možností vytvárali podmienky pre
jej existenciu a ocenila ich Ďakovným listom. Slová vďaky,
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priateľské a povzbudivé slová
odzneli z úst pani starostky a pani
riaditeľky Domu matice v Rožňave. A keďže tohto podujatia sa zo
zdravotných dôvodov nezúčastnili zakladatelia nášho MO p. Zuzana Dovicová a vtedy ešte žijúci
pán učiteľ Bolčák rozhodli sme
sa s p. starostkou a Máriou Liptákovou, že ich navštívime v ich
príbytkoch. Chceli sme, aby sa s
nami podelili s faktami pre náš
MO dôležitých čias. Obidvaja sa
zhodli v tom, že 70 rokov je síce
dlhá doba, ale aj tak si v pamäti
zachovali, že to boli roky, kde
na prvom mieste bola hrdosť
na to, že som Slovenka, Slovák.
Veľký dôraz sa prikladal slovám
ako je vlastenectvo, vzdelanosť,
kultúra, láska k vlasti, národu.
Je tomu tak aj dnes? Nakoniec vyjadrili radosť, že Miestny odbor v našej obci nezanikol,
pokračuje v ich šľapajach ďalej
a o členstvo v ňom je záujem.
Potešili sa, že sme si na nich spomenuli a pri prijímaní ďakovného
listu a ružičke im padla aj slza
šťastia. K zakladateľom, ktorí
stáli pri jeho zrode neodmysliteľne patril aj pán Ján Garguš,
ktorý sa bohužiaľ nedožil toho
dňa. V tom čase bol tajomník
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Okresného odboru MS v Rožňave. Preto som sa rozhodla že
uverejním do Polomských novín
článok s názvom „Čo nevieme
o pánovi Jánovi Gargušovi“, na
základe rozprávania jeho dcéry
našej matičiarky p. Vierky Zatrochovej. Dozvedeli sme sa ako
celá rodina bola pre jeho presvedčenie prenasledovaná. Príkoria,
ktoré trvali 20 rokov zanechali
stopu nielen na jeho zdraví, ale
aj na duševnom vývoji celej rodiny. Po celý čas svojho života
podával podnety a príspevky do
Ústredia MS, ktoré sa žiaľ nezachovali ani v archíve Matice slovenskej v Martine. V ušľachtilom
poslaní Matice pokračuje aj p.
Mgr. Oľga Štrbová, ktorá pri potulkách po Slovensku navštevuje
hroby našich národovcov. Už niekoľko rokov sa pristaví pri hrobe
nášho spisovateľa Milana Rúfusa
v Závažnej Porube, kde mu položí
na hrob kytičku kvetov. A nakoniec v decembri sme si urobili výlet do Košíc, ktoré organizovali
Jednota a Klub dôchodcov. Cieľom bolo návšteva kina a košických vianočných trhov. Na pláne
bolo ešte usporiadanie 3. ročníka
Predvianočnej kapustnice spolu
s Jednotou a Klubom dôchodcov.

No z organizačných dôvodov to
bolo preložené na január budúceho roka.
Na záver predsedníčka poďakovala všetkým, ktorí v roku 2019
akoukoľvek činnosťou prispeli,
že sme mohli plniť myšlienku
poslania Matice, za podporu finančnú, náboženskú, kultúrnu
a hlavne všetkým členom, ktorí
sa zúčastňovali na našich aktivitách. V rámci Roka národnej
identity nás pani Tánička Tomková, pracovníčka Domu matice
v Rožňave oboznámila s aktivitami Domu matice, o národovcoch
v rámci nášho okresu medzi ktorých patria nielen polomskí rodáci Peter Kellner, MUDr. Peter
Madáč, ale aj Pavol. J, Šafárik,
či Juro Hronec. K situácii v Matici slovenskej predsedníčka MO
ešte oboznámila prítomných s
článkom zo Slovenských národných novín ako sa nástupom
nového vedenia ministerstva kultúry na čele s pani ministerkou
kultúry zintenzívnila kampaň
proti našej najstaršej ustanovizni
Matici slovenskej.
Je dobrým zvykom, že si pripomíname životné jubileá našich
členov.
V rámci životného jubilea boli
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odovzdané Ďakovné listy s ružičkou dlhoročným členkám nášho
MO p. Mgr. Darine Šafárovej
a p. starostke obce Mgr. Lilian
Bronďošovej. V roku 2019 vstúpili do MO dve členky, p. Vierka
Zatrochová a p. Zuzka Zatrochová. Členský preukaz si prevzala
len p. Zuzka, pretože pani Vierka bola v tom čase na kúpeľnej
liečbe. Poslednou časťou programu bol návrh na zvýšenie členského príspevku z doterajšieho
1,00 EUR pre dôchodcov na 2,
00 EUR. Na návrh p. Julky Zatrochovej bol členský príspevok
zvýšený od roka 2021 na 3,00
EUR pre všetkých členov rovnako. Členská schôdza schválila
sumu tohto členského príspevku.
V diskusii vystúpili p. Mgr. Zuzana Hanuštiaková, p. JUDr. Lýdia
Sústriková a p. starostka Mgr. Lilian Bronďošová, ktoré poďakovali vedeniu MO za aktívnu činnosť. Ďakujeme Vám povzbudivé
slová. Na záver predsedníčka MO
poďakovala prítomným za účasť
a popriala k večeri, ktorú vynikajúco pripravila p. kuchárka Julka
Romoková a koláčiku s kávou,
ktorými nás pohostila pani starostka.
Mária Antalová

SZTP hodnotil rok 2019…
Ako ten čas rýchlo beží, často si hovoríme medzi sebou. A vskutku je
to pravda, čas beží veľmi rýchlo, a preto členovia našej organizácie
SZTP opäť hodnotili ďalší uplynulý rok, rok 2019. Výročná členská
sa konala dňa 14. júla v sále pri obecnom úrade. Predseda ZO privítal
hostí zo základnej organizácie z Dobšinej, všetkých prítomných a vyzval ich, aby si minútou ticha uctili pamiatku dlhoročnej členky pani
Kristíny Dovalovej.
Obsiahlu správu o činnosti
prečítala pani Mária Antalová,
z ktorej vyberáme.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Gemerskej Polome, ktorá združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov
telesne postihnutých občanov a
priaznivcov telesne postihnutých
mala v roku 2019 61 členov.
Vyvíja aktivity v prospech všetkých jej členov. Členské schôdze
sa uskutočnili podľa plánu práce,
prevažne - v mesiaci marec a október. Výbor sa zišiel najmenej
raz za 3 mesiace, alebo podľa
potreby.
Január, máj 2019 – účasť na

kladení vencov } Zástupcovia
SZTP sa pravidelne zúčastňujú
pietneho aktu kladenia vencov
pri príležitosti oslobodenia našej
obce a ukončenia vojny, ktorú
zorganizoval Slovenský zväz
protifašistických
bojovníkov
v spolupráci s obecným úradom.
Udalosti sme si pripomenuli pri
pamätníku na námestí a na Flôse.
V mesiaci marec } sa konala výročná členská schôdza spojená
s Dňom žien, kde prítomné ženy
prišli pozdraviť deti z materskej
školy a odovzdali im vlastnoručne vyrobený darček. Predseda
ZO, ako znak vďaky, im odovzdal kvietok. Zhodnotil sa rok
2018. Je potešiteľné, že do ZO
pribudlo 9 nových členov. Možno
je to aj tým, že naša činnosť sa
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pravidelne zverejňuje na internetovej stránke obce a periodiku
Polomské noviny. Neodmysliteľnou súčasťou nášho plánu
práce sú brigády pri pamätníku
na Kurtákovej. V roku 2019 sme
ich organizovali v mesiacoch
apríl, máj, júl, august.
V mesiaci máj } sa mnohí naši
členovia zúčastnili pešej turistiky, a to výstupom na Moch, ale aj
na iných miestach nášho okrese.
Jún 2019 } Na pozvanie kolegov zo ZO SZTP z Dobšinej
sme sa zúčastnili športového
podujatia, ktoré sa konalo (15. 6.
2019) v Dobšinej. Súťaž, v ktorej
sme si zmerali sily s družstvami
z Dobšinej a Bratislavy pozostávala z týchto disciplín: streľba zo
vzduchovky na terč, hod granátom na cieľ, hod polenom a hod
na plechovky. Za našu organizáciu nastúpila táto zostava: Mgr.
Darina Šafárová, Ján Šafár,
Vladimír Lukáč, Zuzana Lukáčová, Ondrej Greško, Margita Halušková a Mária Antalová. Deti zastupovala Emka
Špaleková. Výbor ZO SZTP sa
všetkým chce poďakovať za reprezentáciu našej organizácie.
Všetci sa snažili podať výkon
na hranici svojich možností, čo
sa odzrkadlilo aj na umiestnení.
Zistili sme, že súťažiť sme ešte
nezabudli a vôbec nepatríme do
starého železa. Výsledkom je aj
umiestnenie nášho najstaršieho
súťažiaceho pána Jána Šafára,
ktorý obsadil veľmi pekné miesta. V celkovom hodnotení sme
sa umiestnili na druhom mieste.
Po ukončení súťaží nasledovalo
občerstvenie v podobe výborného
kotlíkového guľáša, ktorý nám
uvarili kolegovia z Dobšinej.
Príjemnú atmosféru umocňovala hudba, spev v podaní nášho
heligonkára pána Jána Šafára,
ku ktorému sa pridali aj ostatní
účastníci. Je dobré, keď sa ľudia dokážu stretnúť, zasúťažiť si
a zároveň sa porozprávať a zabaviť.
V mesiaci júl } Výbor ZO dvakrát zorganizoval jednodňový
výlet, ktorý bol spojený s kúpaním na termálnom kúpalisku
v Rapovciach. Zúčastnilo sa ho
20 členov našej ZO. Bola to vydarená akcia. Počasie po obidva
razy sa vydarilo, nálada bola dobrá a liečivá voda výborná. Poďakovanie patrí obecnému úradu,
hlavne pani starostke a obecnému zastupiteľstvu za schválenie dotácie na túto akciu a na
zapožičanie áut. V mesiaci júl
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sa členovia zúčastnili na „Vatre zvrchovanosti“ vo Vlachove,
ktorú organizuje Dom matice
slovenskej v Rožňave. A v tomto
prípade je vidieť, že spolupráca s inými organizáciami veľmi
dobre funguje.
V mesiaci august } sme sa zúčastnili súťaže vo varení pod
názvom „Polomský kotlík“.
Konal sa už jeho piaty ročník.
Naše žienky nastúpili v zložení:
Zuzka Lukáčová, Zuzka Zatrochová a dve Magdušky - Ferenčíková a Lukáčová. Pod kotol
prikladala malá Emka Špaleková. Uvarili sme dobré polomské
bryndzové pirohy. Spomedzi 15
družstiev sme sa nestratili a získali sme tretie miesto.
V dňoch 6.- 8. septembra } sa
konala v Kremnici celoslovenská súťaž telesne postihnutých v
prednese poézie, prózy a speve
pod názvom „Kremnická barlička“. Aj my členovia ZO v našej
obci sme sa tak ako už viac rokov
predtým rozhodli zúčastniť tohto
podujatia, ktoré bolo zároveň tak
trocha aj jubilejné, lebo sa konalo
už jeho 15. pokračovanie. Naša
skupina v zložení: Vladimír Lukáč, Zuzana Lukáčová, Zuzana
Molčanová, Vladimíra Spišiaková, Júlia Zatrochová, Mária
Liptáková a Mária Antalová,
počas dvoch mesiacov tvrdo
pracovala na nácvikoch pod vedením hudobníka pána Dušana
Lenga. Nácviky boli náročné,
ale snaha a húževnatosť bola neuveriteľná. Piesne, ktoré sme si
starostlivo vybrali sme previedli
v našom polomskom nárečí, ale
aj také, ktoré sú populárne medzi divákmi. Okrem recitácie a
skupinového spevu sme chceli
ponúknuť aj niečo nové. A tak
sme sa prítomnej porote predstavili scénkou „Babky v akcii
„v našom polomskom nárečí“,
ktorej autorkou je pani Júlia
Zatrochová. A ako sme nakoniec
dopadli? Pani Zuzana Molčanová
obsadila 3. miesto v kategórii próza, v kategórii Skupinový spev
sme obsadili 2. miesto a naša
scénka nemala konkurenciu, preto nám porota udelila Diplom v
kategórii Vlastná tvorba. Myslím
si, že sme svojím vystupovaním
prispeli k vytvoreniu príjemnej
atmosféry. A naše tričká s názvom SZTP Gemerská Poloma,
v ktorých sme vystupovali vzbudili záujem prítomných, a tak sa
naša obec dostala ešte viac do
povedomia celého Slovenska.
A v decembri } sa niektorí čle-

novia zúčastnili na posedení pri
kapustnici s hudbou, ktorú organizovali Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov a Matica slovenská.
S hospodárením v našej organizácii oboznámila prítomných pani
Zuzana Zatrochová a revíznou
správou pani Mária Antalová.
Zúčastňovali sme sa aj aktivít,
ktoré organizovali iné zložky
v našej obci, napr. Posedenie
v mesiaci októbri - mesiaci úcty
straším, mnohé z nás sa zúčastňujú v   obecnej knižnici posedenia
pri knihách v rámci Marca mesiaca knihy. Myslím si že naša
ZO v rámci svojich možností žije
pracovným, kultúrnym a športovým životom uviedla na záver
pani Mária Antalová. S PLÁNOM ČINNOSTI NA ROK
2020 oboznámil pán predseda
Vladimír Lukáč. Záleží na tom
aká bude situácia okolo koronavírusu. Plán je zúčastniť súťaže
Kremnická barlička, a preto aj
prítomných členov vyzval, aby
sa prihlásili kto sa chce zúčastniť tejto akcie. Pretože sa blíži
Výročie SNP, a tým aj akt kladenia vencov pri pamätníku na
Kurtákovej čakajú nás brigády na
vyčistenie okolia. Pani Antalová
oboznámila prítomných o maile,
ktorý dostala od RC SZTP. Týka
sa toho, že od 1. 7. 2020 jediný
príspevok, ktorý nezvýšila vlá-
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da SR je peňažný príspevok
na osobnú asistenciu. Nielenže
výška príspevku sa nezmenila,
ale má sa meniť aj spôsob posudzovania osôb s ŤZP, a teda má
dôjsť k zmene zákonov. Keďže
nedošlo k zvýšenie peňažného
príspevku a naopak došlo k zneisteniu osôb s ŤZP, ktoré sú už
dlhodobo odkázané na inštitútu
osobnej asistencie, bola spustená
petícia. Členovia súhlasili s petíciou. Ako už bolo spomenuté do
ZO vstúpilo 9 členov, no schôdze
sa zúčastnili len traja pani Eugénia Vaisová, Mária Blašková a Marek Vais. Pán predseda
im slávnostne odovzdal členské
preukazy. V bohatej diskusii vystúpili naši kolegovia z Dobšinej,
ktorí vyjadrili úprimnú radosť, že
sa mohli zúčastniť našej schôdze
a zároveň sa podeliť s aktivitami,
ktoré organizujú. V plodnej diskusii ešte vystúpili pán Ondrej
Greško, manželia Šafárovci, pani
Júlia Zatrochová, JUDr. Lýdia
Sústriková. Týkalo sa stanov ZO,
odvodu na RC a účasti na Kremnickej barličke. Na záver tohto
stretnutia pán predseda ukončil
schôdzu a poďakoval prítomným
za účasť a poprial im dobrú chuť
k výborným rezňom, ktoré pripravili členky výboru.
Mária Antalová
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
GEMERSKÁ POLOMA Text a foto: Marek Chochol

Aj tento rok sme bojovali na Spiši!
Začiatkom roka zasiahla Slovensko pandémia Covid-19, všetky akcie,
súťaže a vlastne celý život na Slovensku sa zastavil. Nás táto situácia
zasiahla taktiež, tesne pred začiatkom sezóny došlo k odloženiu všetkých súťaží. Po rôznych uvoľneniach sme sa zaradovali aj my a mohli
sme po veľmi dlhej „coronapauze“ konečne vybehnúť na trať.
Sezóna sa nám začala 26. 7. v obci Markušovce. Táto súťaž nebola
pre nás veľmi úspešná. Mužský tím si pripísal neplatný pokus ( ďalej
len NP) a ženský tím rovnako NP. Podľa ligového kalendára nás čakal
dvojtýždňová prestávka. My sme sa však rozhodli zúčastniť sa 4. kola
Regionálnej hasičskej ligy Spiš na Dedinkách. Tu sa predstavil mužský
tým, ktorý bol doplnený o dorastencov. S časom 17:70 sek. sa umiestnili na 18. mieste z 23 mužských tímov, čo je na obsadenie štartovky
kvalitný výkon. Ďalší týždeň ubehol neskutočne rýchlo a bol tu náš vrchol sezóny, ligový kolotoč sa presunul zo Spiša k nám do Gemerskej
Polomy. V piatok sme pracovali na príprave dráhy spolu s kamarátmi
z DHZ Spišský Hrušov. V sobotu nastal deň D, snažili sme sa podať
čo najlepšie výkony, no je náročné podať vynikajúci výkon a starať sa
o chod súťaže. Muži A obsadili s vysokým časom 22:90 sek.(16:39)
11. miesto, Muži B s časom 18:44sek. (17:72) 7. miesto a ženy obsadili 3. miesto a uchmatli si premiérový pohár z ligy. Po našej súťaži
sme sa pobrali znova na Spiš do obce Vojkovc, kde sa vo výbornom
svetle prezentoval mužský tím. Ten si s časom 16:54 sek. vybojoval 3.
miesto. Na tejto súťaži sme zaznamenali ďalší významný úspech, vďaka najrýchlejšiemu zostreku 15:51sek. si náš prúdar Branislav Chochol vybojoval cenu za najrýchlejší prúd. Dlho sme si neoddýchli a už

nás čakalo 4. kolo v Harichovciach. Tak ako vo Vojkovciach, tak aj tu
súťažilo iba mužské družstvo. S časom 17:44sek. (16:73) sa umiestnili
na 11. mieste. S výsledkom sme neboli spokojní, a preto sme si chceli
chuť napraviť na 5. kole v Smižanoch. Tu sme vycestovali už v plnej
sile. Muži A sa umiestnili s časom 17:75sek. ( 16:47) na skvelom 5.
mieste, ženy s časom 22:56sek. (22:17) brali znova 3. miesto a muži
B si pripísali NP. Čakalo nás už len finále v Spišskom Hrušove. Pred
finále bolo všetko otvorené, muži a rovnako aj ženy sa mohli v tabuľke
posunúť hore ale aj prepadnúť. Ženský tím si z tejto súťaže odniesol
7. miesto za čas 23:06 sek. (19:51) a v lige si udržali 3. miesto. Muži
A si s časom 19:42sek. (19:29) odniesli 13. miesto a v ligovej tabuľke
klesli na 7. priečku. Muži B prekvapili a s časom 19:07sek. (17:45) si
vybojovali 12. miesto. Na záver ligy sa nám predstavili aj výbery All
stars. Pred finále mali možnosť fanúšikovia, ale aj súťažiaci vybrať
najlepších mužov, ale aj ženy na postoch kôš + naberanie, stroj, B-spoj,
rozdeľovač a pravý, ľavý prúd. Zatiaľ čo v ženskom tíme sme zastúpenie nemali, tak do mužského all stars tímu sa podarilo dostať nášmu
béčkarovi Marekovi Chocholovi.
Takto vyzerala naša ligová cesta po Spiši. Naše výkony boli rôzne, ale
tri 3. miesta, cena za najrýchlejší prúd, účasť nášho člena v all stars,
domáca súťaž, ako jeden z mála tímov na Slovensku sme mali česť
privítať reprezentantku Slovenska v našom drese a ako bonus 3. miesto
žien v celkovom hodnotení Spišskej hasičskej ligy je pre nás niečo
neskutočné a hlavne v tejto ťažkej situácii aj vzácne.
Na záver vám chceme veľmi pekne poďakovať za vašu podporu, ktorú
sme najviac cítili na domácej súťaži. Ďakujeme.
P o z n á m k a : čas v zátvorke znamená rýchlejší čas v útoku.

Činnosť DHZ
Požiar skládky
Dňa 10. 9. 2020 sme boli vyslaní
na požiar skládky nad ulicou Jarkovou. Jednalo sa o skládku trávy, konárov, piliny a aj odpadkov.
Šírenie požiaru sa nám podarilo
včas zastaviť. Zásahu sa zúčastnili veliteľ Juraj Dovala ml., Marián Vozár, Michal Baláž, Branislav Chochol, Marek Chochol
s technikou Iveco daily CAS 15.

Požiar rodinného domu
Dňa 4. 7. sme zasahovali v nočných hodinách pri požiari rodinného domu na ulici Madáčovej,
ktorý vznikol v čase pred 1:00
hod. Po príchode na miesto sme
pomáhali dohášať menšie a skryté ohniská zložkám HaZZ. Na
mieste sme zasahovali s technikou Iveco daily CAS 15 v zložení veliteľ Juraj Dovala ml., Ján
Liba, Martin Dovala, Branislav
Chochol a Marek Chochol.
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po 10 mesačnej odmlke

Po 10 mesačnej odmlke sa opätovne začal futbalový ročník
2020/2021. Prestávku medzi súťažami spôsobenú opatreniami
na boj proti epidémii Corona 19,
sme vyplnili na opravu a údržbu
hracej plochy a opravu a prestavbu spoločenskej miestnosti,
klubovne v areáli ihriska. Dopl-

nili sme mužstvo dorastu a začali
sme doplňovanie a tréning v kategóriách U8 a U11. Do súťaží
organizovaných ObFZ Rožňava
sme prihlásili kategóriu najmenších – prípravku a kategóriu
dospelý muži. Do súťaže organizovanej VsFZ Košice 4 ligy sme
prihlásili kategóriu dorast.

Súťažný ročník sme začali 15. 8. zápasom dorastu v Turni nad Bodvou, a to víťazstvom 3:5, následne sme doma hrali s Rožňavou, ktorú
sme podcenili a prehrali 1:5. Ďalší zápas sme hrali 29. 8. v Poproči,
kde sme prehrali 4:0 za veľkého pričinenia rozhodcu, ktorý nás veľmi
poškodil. 5. 9. sme doma vyhrali s Medzevom 7:1, 12. 9. sme hrali
v Družstevnej nad Hornádom s Lokomotívou Košice B a vyhrali sme
2:6, dňa 19. 9. sme hrali doma s FK Geča 73 a vyhrali sme 6:0. Súťažný ročník dorastu sme začali k spokojnosti i keď stále musíme riešiť
problémy s dochádzkou a prístupom niektorých hráčov. Naša kvalita
sa ukáže v nasledujúcich kolách keď pôjdeme k prvému mužstvu Čečejovce a privítame tretie mužstvo Sokoľany.
V kategórii prípraviek sme boli
zaradený do A skupiny. Súťaž sa
hrá systémom doma – vonku za
účasti 7 mužstiev, súťaž sme začali s novou zostavou 4. 9. víťazstvom nad Sokolom Pača 10:0.
Druhé kolo sme odohrali 11. 9.
na ihrisku v Kr. Dlhej Lúke, kde
sme vyhrali hádzanárskym výsledkom 9:12. Tretie kolo sme
neodohrali pre odhlásenie súpera
Vyšnej Slanej zo súťaže a teraz
nás čaká dvojzápas v Dobšinej
s MFK Dobšiná a Benifo Rožňava. V tejto súťaži nie sú rozhodu-

júce výsledky, ale chuť a záujem
detí športovať, hýbať sa. Možno
z niektorého alebo niektorej, nakoľko hrajú aj dievčatá vyrastie
športová osobnosť.
V prípade záujmu sú u nás vítané všetky deti vo veku od 5
do 10 rokov, ktoré chcú športovať. Tréning máme v pondelok
a štvrtok o 16.00 hod. v areáli
ihriska. V zimnom období v telocvični základnej školy. Tréning zameriavame u prípraviek
na pohybovú aktivitu, nielen na
futbal.

Mužstvo dospelých
V okrese sa mala hrať jedna súťaž, no riadiaci orgán súťaže nechcel
zobrať zodpovednosť na seba a dal o spôsobe hrania hlasovať, pričom
pomerom hlasov 8:7, dvaja sa zdržali rozhodli kluby o dvoch súťažiach. Naše mužstvo bolo zaradené do 7. ligy spoločne s Rožňavou
B-Rudná, Lipovník, Kr. Podhradie B, Čoltovo. Po tomto rozlosovaní
z mužstva odišla polovica hráčov do iných klubov lebo nemali záujem
hrať túto súťaž. Mužstvo sme doplnili našimi dorastencami. Súťaž sa
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hrá štvorkolovo. Pre zranenia a pracovné vyťaženie máme problém
postaviť na zápasy bojaschopné mužstvo, takže súťaž hráme s hráčmi,
ktorí majú záujem. Pôvodne sme zamýšľali, že do uvedenej súťaže
nenastúpime. Mužstvo v prvom zápase nastúpilo doma proti Rožňave
B, pričom v základe za súpera nastúpilo 9 hráčov A mužstva a striedalo
ďalších hráčov A, pričom sme prehrali 2:10. Na 5. ligistu sme nemali.
Následne sme šli do Lipovníka, kde sme prehrali 3:1 po góloch z 11
metrového pokutového kopu a gólu z ofsajdu, ktorý rozhodca prehliadol. Následne sme doma privítali Kr. Podhradie B a vyhrali sme 15:0.
13. 9. sme vycestovali do Čoltova, no nehrali sme, nakoľko ihrisko ako
aj zabezpečenie zápasu nespĺňali základné parametre na hru. O zápase
rozhodne ŠTK. 20. 9. sme hrali v Rudnej, kde sme odohrali v pozberanej zostave najhorší zápas sezóny a prehrali sme 9:2. K tomuto zápasu
je zbytočné sa vyjadrovať - je škoda, že sa nám zranil hráč. Mužstvo
dospelých dohrá jesennú časť ešte doma s Lipovníkom a Čoltovom
a pocestuje do Kr. Podhradia. Budem sa nažiť, aby sme si neurobili
výsledkami veľkú hanbu a podarilo sa nám zabudovať dorastencov
do mužstva. Mužstvo potrebujeme do konca sezóny doplniť a prebudovať, aby budúci súťažný ročník hralo dôstojnú úlohu v súťaži a dosiahlo poriadny výsledok. Počas jesene a jari chceme dať do poriadku
okolie budovy ihriska a dobudovať ďalšie sociálne zariadenia.
V budúcom ročníku plánujeme do súťaže zaradiť mužstvo žiakov
a uvidíme ako sa bude vyvíjať situácia v mužstve dorastu, nakoľko
v tejto sezóne nám končí veľa chlapcov a je problém ich nahradiť,
doplniť mužstvo, nakoľko zo strany mladých v Gemerskej Polome nie
je záujem hrať futbal, v kategórii dorastu.
V prípade záujmu nás záujemci nájdu počas súťažného obdobia
v areáli ihriska, pondelok, štvrtok, piatok o 16.00 hod. podľa kategórií, keď sú tréningy. Alebo v dobe počas súťažných zápasov v sobotu
a nedeľu. V zimnom období v telocvični základnej školy. Tréningy
a mužstva vedú kvalifikovaný tréneri s licenciou.
Štefan Dorčák
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Každé ráno na ceste do práce som sa dívala na premenu jednej predzáhradky. Postupne sa menila. Má šmrnc a niečo odlišné od ostatných
– je nápaditá a svojsky originálna. Možno budúce leto niečo podobné
nájdeme aj v tej vašej predzáhradke.

úlohy za odmenu

§ výherná cena 20,00 EUR  obálku je potrebné označiť slovom
ŠACH alebo KRÍŽOVKA
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica,
9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 13. 11. 2020 (vrátane).
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín
§ krížovka: ukrýva názvy § šachová úloha: biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
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