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Vážení spoluobčania,
tíško znejú koledy, tichá noc
– svätá noc rozciťuje naše srdcia,
čas radosti, zázrakov a prianí nám
nežne klope na dvere. Sú tu Vianoce. Je tu čas, kedy sa stretávajú
rodiny, príbuzní, známi, keď si
sadáme k štedrovečernému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto.
Veľmi dobre vieme, že Vianoce sa nehodnotia počtom darčekov, ale tým, ako sa dokážeme
podeliť o rodinnú pohodu, harmóniu a čas prežitý v čarovnej atmo-

nepredajné
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sfére sviatkov s najbližšími. Štedrosť je aj o odpustení, úprimnom
poďakovaní a pokore. O tom, aby
sme sa pristavili pri hodnotách,
tradíciách a spomienke na tých,
ktorí s nami nemôžu zasadnúť
k štedrovečernému stolu. O tom,
aby sme získali silu rozpoznávať
čo je skutočne dôležité od toho,
čo je nevyhnutné alebo aj nepodstatné. Aby sme cez Vianoce, ale
aj po nich mali srdcia otvorené
porozumeniu, odpúšťaniu, pomoci a aj pochvale.
Vychutnajme si teda Vianoce
so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte – prídu ticho, nenápadne.

V dušiach nech sa nám rozhorí
krásny pocit a Štedrý večer nech
zanechá v srdciach stopu pohody
a radosti.
Rok, ktorý sa o pár dní skončí nebol vôbec jednoduchý. Bol
veľmi náročný. Zvládli sme ho
a čaká nás ďalšie obdobie, ktoré
verím, že bude etapou nových
úspechov opretých o pevné zdravie, pozitívnu energiu a úprimnú
snahu naďalej meniť veci k lepšiemu.
Vážení
spoluobčania,
milí priatelia!
V mene celého obecného za-

stupiteľstva a všetkých zamestnancov obce, ale aj osobne Vám
želám do nasledujúcich krásnych
vianočných dní, nech sú naplnené
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám vnútornú silu,
stály zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych
vášmu srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa zachová
aj po celý budúci rok.
Mgr. Lillian Bronďošová,
starostka obce

Veselé Vianoce
a šťastný nový
rok 2021
všetkým svojim
dopisovateľom
a čitateľom
zo srdca
praje rekcia
Polomských
novín.

Kedy sú Vianoce ?

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

VIANOCE

Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár
CZ ECAV Gemerská Poloma

Nielen raz do roka, ale ich tajomstvo lásky a obeti denne skrášľuje
dušu človeka a robí život radostnejším. Keď sa ráno prebudíš, začneš
deň modlitbou s túžbou milovať Pána a v ňom bratov – ľudí, v ten deň
sú Vianoce. Keď pozoruješ v sebe túžbu podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú Vianoce. Keď vieš dať blížnemu láskavé slovo, úsmev
a porozumenie, začínajú Vianoce. Kedykoľvek si urobíš pre druhého
čas, aby si ho vypočul, sláviš v duši Vianoce. Kedykoľvek pozoruješ
v sebe snahu ospravedlniť druhého aj napriek jeho chybám, vtedy sú
na pochode Vianoce. Keď v trpiacom, chorom, nešťastím postihnutom
blížnom vidíš Krista a pomôžeš mu, jasaj radosťou, pretože už žiješ
Vianoce. Keď si ochotný pri rozličných mienkach viesť dialóg, pri
ktorom si dal prednosť Božej vôli, našiel si Dieťa Ježiša, zavinutého
v plienkach s jeho Matkou a s nimi prežívaš Vianoce. Kedykoľvek
sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, neprajnú poznámku
o blížnom, poďakuj za Vianoce vo svojom srdci. Keď po chvíľach utrpenia a krížov povieš Bohu celou svojou bytosťou „áno“, vtedy strhneš nebo na zem a pracuješ najúčinnejšie, aby v celom svete nastali

SVIATKY LÁSKY. SVIATKY POKOJA. SVIATKY RADOSTI.
A TIEŽ, SVIATKY RODINY. Dokázali by sme si Štedrý deň predstaviť bez našich blízkych? Sú to naozaj neopakovateľné chvíle, keď sa
rodina stretne a pobudne spolu dlhšie ako inokedy. Veríme, že epidemiologická situácia nám túto kúzelnú atmosféru dovolí opäť pocítiť.
Veď sa nám tu ponúka jedinečná šanca – nielen spolu byť, ale spolu aj
komunikovať.
Skúsme si nájsť čas nielen na spoločnú večeru, či pozeranie televízie,
ale aj na úprimné a otvorené rozhovory. Možno by boli manželia veľmi
prekvapení, čo všetko si ich manželky pestujú v zákutiach svojho srdca
a nechcú o tom hovoriť, lebo majú dojem, že by neboli vypočuté. A zas
manželky, keby dokázali vysloviť manželom uznanie za ich prácu a
námahu, nestačili by sa čudovať nadšeniu svojej polovičky. Možno
sa všeličo dozvieme aj od svojich detí, keď im budeme venovať viac
času a pozornosti. Prvoradým predpokladom vzájomnej komunikácie
je sústredené počúvanie. Veď slovo- základný prostriedok komunikácie, má jediný cieľ - byť počuté. Dokážeme naozaj počúvať? Máme

pokračovanie str. 2
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Spoločenská kronika k 09. 12. 2020
Narodili sa

Ž ivo t n é j u b i l e á
oslávili

Sťa diamant v prsteni
žiari klenot v postieľke,
bábo zlaté očká namieri
na rodičov – plné dôvery.
Prštekom malým skúma svet,
krajšieho dieťatka na svete niet.
Selly Revajová
Karol Tobias Bobák
Matúš Greško
Gregor Kušnier
Daniel Fabian
Martina Tokarčíková
Eliška Gunárová

85 rokov
Júlia Breznaníková
Bartolomej Gubek
80 rokov
Mária Černická
Zuzana Olexová
Oľga Štrbová
75 rokov
Ján Dovala
Gizela Sústriková
Júlia Zatrochová
70 rokov
Mária Marcinková

Vitajte medzi nami!

Zomreli
Odchádzam za svetlom,
kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem,
na cestu posvietim.
Ondrej Hatvaník
Alžbeta Chocholová
Jozef Račko
Jozef Galajda
Ján Dovala

Prajeme stále slnko
v oknách domova,
aj keď mráčik zastrie ho.
Slzy sa nám tisnú do očí,
srdcia búšia láskou
a radosť vchádza do duší.
Žite dlho medzi nami,
lebo kým vás máme,
nie sme sami.
Posielame pozdrav kratučký
a kyticu ruží v tento krásny deň.
Želáme len to najkrajšie,
čo život môže dať
a priehrštie zdravia, lásky
v každej chvíli života.

Srdečne blahoželáme!
Uzavreli manželstvo
Nech kytica
Vášho spoločného života
je spletená z kvetov
zdravia a sťastia,
zviazaná pevnou stuhou lásky
a vložená do vázy porozumenia.
Ing. Peter Gajdoš
Silvia Majorošová

Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Kedy sú Vianoce ?
pokračovanie zo str. 1

Srdečne blahoželáme!
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.,
katolícky správca farnosti

Vianoce. Keď spievaš svojim životom, plnením povinností všedného
dňa „Sláva Bohu na výsostiach“ dobre si uvedom – vtedy v tvojom
srdci trvajú Vianoce. Ale keď zistíš, že tento svet s jeho dobrom i utrpením ťa necháva ľahostajným, že si schopný myslieť len na vlastné záujmy, plány a bolesti, potom sa už neusmievaj, pretože Vianoce
od teba odišli. Ježiš sa nenarodí v tvojom srdci, nie je tam pre neho
miesto. Mária a Jozef by museli hľadať miesto inde.
Požehnané a radostné Vianoce.

A čo je mladosť?
- Dvadsať päť rokov? ružových tvári hlaď jará?
Či údov sila? či strmosť krokov? toto sa všetko zostará!
mladosť je túžba živá po kráse je hlas nebeský v zemskom ohlase
je nepokoj duši svätý je tá mohutnosť čo slávu hľadá,
je kvetín lásky rajská záhrada je anjel v prachu zaviaty!
Týmito veršami sme zablahoželali Mgr. Oľge Štrbovej, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea. Predsedníctvo Podporného pohrebného
združenia odbočka číslo 2 v Gemerskej Polome Vám ďakuje za dlhoročnú spoluprácu pri smútočných obradoch a do ďalších rokov Vám
prajeme pevné zdravie, radosť v duši a pohodu v kruhu najbližších.
ĎAKUJEME

VIANOCE
pokračovanie zo str. 1

Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár
CZ ECAV Gemerská Poloma

uši na to, aby sme počuli, čo nám tí druhí chcú povedať? Býva to často
veľmi ťažké. Najväčšou prekážkou sme my sami – naše ego. Máme
zažité schémy vnímania, myslenia a správania, chceme, aby všetko
bolo po našom. Čo nám nepasuje, to neprijímame. Môže k nám hovoriť aj anjel z neba – nepočúvneme ho. Slovo, či komunikácia naberá
ešte omnoho väčší rozmer, keď človek vstúpi do rozhovoru s Bohom.
So zvrchovaným Pánom, svojim Tvorcom. Krásnym príkladom takejto komunikácie je biblický kňaz Simeon. Už jeho meno – Simeon (ten,
ktorý počuje) - svedčí o tejto vzácnej vlastnosti. Bol to muž spravodlivý, bohabojný a veľmi pozorne načúval tej najvyššej autorite – Bohu.
A Boh – cez Svätého Ducha – bol v ňom. Žil s Bohom a mal pre Neho
otvorené uši. Tomuto Duch Svätý oznámil, že neuvidí smrť skôr, ako
by videl Pomazaného Pánovho (Lk 2, 26). Počul tú najväčšiu zvesť
svojho života – že sa dočká Mesiáša – Záchrancu a Spasiteľa. Ďalej
čítame, že Duch Svätý ho viedol do chrámu, a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a povedal: Teraz
prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo
moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých
ľudí (Lk 2, 27- 31). Teda neostal len pri počúvaní, ale nasledovala aktivita. Išiel do chrámu a tam zažil naplnenie svojho života – stretnutie s
Kristom. Je krásne, ak sa človek počas svojho života stretne s Kristom.
Keď počuje, že Boh k nemu hovorí. Hriech nás sústredí len na nás
samých. Potom nepočujeme druhých a čo je horšie, ani Pána Boha a
Jeho slovo. Pritom On nám hovorí práve na Vianoce tú najúžasnejšiu
zvesť o Spasiteľovi. Chce, aby sme počuli posolstvo o tom, že nás má
rád a spravil všetko pre našu záchranu – dal svojho jediného Syna.
Duch Svätý nás sústredí na Božie veci a zároveň dáva poznať pravdu
o nás – že naše ego, náš hriech, nám zapcháva uši pre Jeho slovo.
Preto dovoľ Bohu, aby ti zobral z uší tie „tlmiče“ hriechu. Počúvaj,
čo Ti chce Boh povedať cez tieto Vianoce. Prajem Vám, aby ste došli
k úžasnému poznaniu tak ako Simeon, keď zvolal v chráme: moje oči
videli Tvoje Spasenie!
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SPOMÍNAME NA NAŠICH NAJBLIŽŠÍCH
Na každú návštevu si nám podala
úsmev a čaj,
sladký koláčik láskou upečený.
Všetko je už preč.
V živote sú chvíle, keď nám veľmi
chýbaš chceli by sme ťa znovu objať,
porozprávať sa.
Nejde to – navždy si zaspala,
ale na všetky tvoje chvíle šťastných
úsmevov
nikdy nezabudneme.

20. decembra 2020
uplynulo 5 rokov
ako nás navždy opustila
naša drahá dcéra a sestra
Jarmila Hatvaníková.



Jarmila Hatvaníková
S úctou a láskou spomínajú
otec a rodina Gallová
a Hatvaníková.


Ján Zatroch ml.

Bolesťou unavení tíško zaspali
zanechajúc všetkých
a všetko čo mali radi.
Márne ich naše oči hľadajú,
márne po lícach slzy stekajú,
už ich slnko neprebudí,
na polomskom cintoríne
snívajú svoj sen.

Dňa 10. decembra 2020
sme si pripomenuli 10. výročie
čo nás opustila mama
aj stará mama
JÚLIA GALAJDOVÁ.


S úctou a láskou spomína celá rodina.

Oprava z čísla október 2020, strana 2, spoločenská kronika
- redakcia novín sa ospravedlňuje rodine Zatrochovej, ďakuje
za pochopenie a s jej dovolením uverejňuje správne znenie
spomienky.

Dňa 18. októbra 2020
nás navždy opustil
milovaný manžel,
otec, starý otec, brat, švagor,
príbuzný a známy
Ján Dovala.

Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary všetkým,
ktorí sa prišli s našim drahým
zosnulým rozlúčiť
na jeho poslednej ceste.

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

Dňa 27. augusta 2020
sme si pripomenuli 30 rokov
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, svokor,
príbuzný a známy

Ján Zatroch ml.

Do hlbokej noci spomíname na teba,
náš dych je tichší než
hlas ktorým mlčíme.
Už nie si tu, tvoja cesta sa skončila
a z našich pohľadoch kričí
žiaľ naplnený nekonečným smútkom.


Ján Dovala


Ľubomír Galajda

Dňa 22. decembra 2020
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
Ľubomíra Galajdu


Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez tých,
čo sme mali radi.
Sviečka na hrobe
tichučko zhasína
a kto ich mal rád
ten spomína.

Dňa 17. decembra 2020
sme si pripomenuli 12. výročie
čo nás opustil náš otec
aj starý otec
JURAJ GALAJDA.


S úctou a láskou spomínajú syn Juraj, dcéry Júlia
a Emília s manželom, vnuci Jarko a Marek s rodinami,
vnučky Juraja, Michala a Dušana s rodinami.

Dňa 11. októbra 2020
nás opustil milovaný manžel, otec,
starý otec a príbuzný pán
Jozef Galajda

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť
na jeho poslednej ceste.
Zároveň za prejavy sústrasti
a kvetinové dary ďakujú manželka,
dcéra a syn s rodinami.


Jozef Galajda
Tohto roku uplynulo10 rokov,
kedy nás navždy opustili
moji drahí rodičia
Julianna Madáčová,
Juraj Madáč
a 11 rokov milovaný brat
Milan Madáč.

S láskou a úctou si na nich
spomína celá rodina
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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

29. septembra 2020/štrnáste riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome – vyberáme
U z n e s e n i e č. 444/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
I. s c h v a ľ u j e podľa ust. §
31 ods. 1 v spojení s ust. § 27
ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
spracovaný Ing. arch. Marianou
Šimkovou, autorizovaným architektom SKA. II. ž i a d a
starostku obce 1. zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Gemerská
Poloma vyvesením na úradnej
tabuli obce najmenej na 30 dní,
ako aj iným obvyklým spôsobom
v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona. 2. vyhotoviť
o obsahu Zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Gemerská
Poloma registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručiť Ministerstvu
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 3. označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Gemerská
Poloma schvaľovacou doložkou
v zmysle § 28 ods.1 stavebného
zákona. 4. uložiť Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce
Gemerská Poloma na Obecnom
úrade Gemerská Poloma, na Stavebnom úrade obce Gemerská
Poloma a na Okresnom úrade
Košice, odbore výstavby a bytovej politiky v zmysle § 28 ods. 3
a 4 stavebného zákona.
U z n e s e n i e č. 445/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
p r e r o k o v a l o predložený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2020, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Gemerská Poloma. Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 4 § 6
a 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. u z n á š a sa na
Všeobecnom záväznom nariadení obce č 3/2020, ktorým sa pod-

ľa §27 ods.3 stavebného zákona
vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Gemerská Poloma.
U z n e s e n i e č. 448/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že: a) vzdaním
sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Jany Červenákovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11.
08. 2020 zaniká Mgr. Jane Červenákovej členstvo v komisii na
vybavovanie žiadostí a sťažností,
b) vzdaním sa mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ondreja Tompoša vo volebnom obvode č. 1
dňom 11. 08. 2020 zaniká Ondrejovi Tompošovi členstvo v komisii na vybavovanie žiadostí a
sťažností, c) vzdaním sa mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome Mgr. Alici
Nemčkovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká
Mgr. Alici Nemčkovej členstvo
v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností, d) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ing.
Jaroslavovi Vešelínyimu vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08.
2020 zaniká Ing. Jaroslavovi Vešelínyimu členstvo v komisii na
vybavovanie žiadostí a sťažností,
e) vzdaním sa mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janky Ciberajovej vo volebnom obvode č. 1
dňom 11. 08. 2020 zaniká Janke
Ciberajovej členstvo v komisii na
vybavovanie žiadostí a sťažností
– ako náhradníčky, f) vzdaním sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
Márii Spišákovej vo volebnom
obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020
zaniká Márii Spišákovej členstvo
v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností – ako náhradníčky.
U z n e s e n i e č. 450/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že: a) vzdaním
sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mariana Ferenca vo vo-

lebnom obvode č. 1 dňom 17. 08.
2020 zaniká Marianovi Ferencovi členstvo v komisii kultúry,
vzdelania a športu, b) vzdaním sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
Ondreja Tompoša vo volebnom
obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020
zaniká Ondrejovi Tompošovi
členstvo v komisii kultúry, vzdelania a športu,
c) vzdaním sa mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janke Ciberajovej vo volebnom obvode č. 1
dňom 11. 08. 2020 zaniká Janke
Ciberajovej členstvo v komisii
kultúry, vzdelania a športu.
U z n e s e n i e č. 452/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že: a) vzdaním
sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ondreja Tompoša vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08.
2020 zaniká Ondrejovi Tompošovi členstvo v komisii stavebnej
a životného prostredia, b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome Mariana Ferenca vo volebnom obvode č. 1 dňom 17. 08.
2020 zaniká Marianovi Ferencovi
členstvo v komisii stavebnej a životného prostredia, c) vzdaním sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
Márii Spišákovej vo volebnom
obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020
zaniká Márii Spišákovej členstvo
v komisii stavebnej a životného
prostredia.
U z n e s e n i e č. 454/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že: a) vzdaním
sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Alici Nemčkovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08.
2020 zaniká Mgr. Alici Nemčkovej členstvo v sociálnej a bytovej
komisii, b) vzdaním sa mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome Janky Ciberajovej vo volebnom obvode č.
1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Janke
Ciberajovej členstvo v sociálnej a
bytovej komisii, c) vzdaním sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Jany Červenákovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11.

08. 2020 zaniká Mgr. Jany Červenákovej členstvo v sociálnej
a bytovej komisii, d) vzdaním sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
Márii Spišákovej vo volebnom
obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020
zaniká Márii Spišákovej členstvo
v sociálnej a bytovej komisii.
U z n e s e n i e č. 456/2020
OcZ obce Gemerská Poloma v
súlade s § 18c, ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. I. b e r i e na v e d
o m i e návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra
obce Ing. Miloslava Brezňana. II.
s c h v a ľ u j e 1. odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská
Poloma vo výške 9 % mesačne za
druhý štvrťrok roku 2020 vo výplatnom termíne obecného úradu
v Gemerskej Polome. 2. odmenu
hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma vo výške 9 % mesačne za tretí štvrťrok roku 2020
vo výplatnom termíne obecného
úradu v Gemerskej Polome.
U z n e s e n i e č. 457/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e - a)
informáciu starostky obce o: ukončených nájomných zmluvách k nájomným bytom č. 2, č.
5 a č. 7, - aktualizovanom zozname uchádzačov o pridelenie nájomných bytov, - prevzatí obcou
a odovzdaní nájomných bytov č.
2, č. 5 a č. 7 obcou uchádzačom
o pridelenie nájomných bytov zo
zoznamu: - Ing. ĽUBOMÍROVI
GREŠKOVI, trvale bytom Záhradná 245, 049 22 Gemerská
Poloma, - Mgr. JURINE FERENČÍKOVEJ, trvale bytom Partizánska 381, 049 22 Gemerská
Poloma, - ZDENKE PÁNEKOVEJ, trvale bytom Sládkovičova
486, 049 22 Gemerská Poloma;
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma k možnosti prideľovania nájomných
bytov č. 2, č. 5 a č. 7.
U z n e s e n i e č. 463/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e rekonštrukciu asfaltových povrchov miestnych
komunikácií Turecká ulica a časti
Madáčovej ulice.
U z n e s e n i e č. 464/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e uzatvorenie
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zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania
na dodávku stavebných prác na
rekonštrukciu miestnych komunikácií Turecká ulica a časti Madáčovej ulice.
U z n e s e n i e č. 465/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
ž i a d a starostku obce o: - realizáciu verejného obstarávania
v súlade so zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, - uzatvorenie príslušnej
zmluvy o dielo s víťazným uchá-
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dzačom verejného obstarávania
na dodávku stavebných prác na
rekonštrukciu Tureckej ulice
a časti Madáčovej ulice, - o zapracovanie finančného nákladu
na rekonštrukciu miestnych komunikácií do nasledujúcej úpravy
rozpočtu.
U z n e s e n i e č. 467/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e a) čerpanie návratnej finančnej výpomoci
z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandé-

29. októbra 2020/pätnáste riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome – vyberáme
U z n e s e n i e č. 469/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
n e s c h v a ľ u j e a) zapojenie
obce Gemerská Poloma do výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy
OPKZP-PO4-SC441-2019-53,
s projektom „Rozvoj energetických služieb v obci Gemerská
Poloma“, b) spolufinancovanie
tohto projektu vo výške 5 % z
celkových oprávnených výdavkov projektu, maximálne do výšky 1 000,00 EUR, c) dofinancovanie neoprávnených výdavkov
súvisiacich s realizáciou projektu
z vlastných zdrojov obce, d) po-

danie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na projekt „Rozvoj energetických služieb v obci Gemerská
Poloma“ na Slovenskú inovačnú
a energetickú agentúru, e) realizáciu postupu v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie príslušnej
zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom na dodanie energetických auditov.
U z n e s e n i e č. 470/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o stave
a vybavení kuchynského zariadenia školskej jedálne vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, po-

Mosty, lávky, mostíky

Po úspešnej rekonštrukcii mosta za obecným úradom, ktorý spája ulicu
Madáčovu s Námestím SNP obec pokračuje v obnove ďalších mostov
vo svojom katastrálnom území. V priebehu mesiaca november 2020 sa
začali rekonštrukčné práce na moste v lokalite Pod järkom, na moste
v Martinkove a výmena drevenej lávky za futbalovým ihriskom. Obec
v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, s Poľnohospodárskym
družstvom v Gemerskej Polome a s Pozemkovým spoločenstvom Gemerská Poloma spoločne opravia tieto mosty, aby aj naďalej slúžili,
či už pri presune poľnohospodárskych strojov na ornú pôdu, či už pri
ťažbe dreva alebo pre občanov, ktorí chcú ísť na huby, turistiku, či len
tak poprechádzať sa do prírody. Verím, že po rekonštrukcii tieto mosty
budú slúžiť všetkým zasa pekných pár rokov.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

5

mie ochorenia COVID-19. b)
uzatvorenie príslušnej zmluvy
o návratnej finančnej výpomoci
s Ministerstvom financií SR s nasledovnými podmienkami: - výška návratnej finančnej výpomoci:
max. 38 664,00 EUR (slovom:
tridsaťosemtisícšesťstošesťdesiatštyri eur), - úroková sadzba:
bezúročne, - splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne: k 31. 10. 2024, k 31. 10. 2025,
k 31. 10. 2026, k 31. 10. 2027, účel použitia návratnej finančnej
výpomoci: na výkon samospráv-

nych funkcií,
- termín čerpania návratnej finančnej výpomoci: do 31. 12.
2020, - možnosť predčasného
splatenia: áno.
U z n e s e n i e č. 468/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
ž i a d a starostku obce o: a)
podanie žiadosti o poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci
na Ministerstvo financií SR, b)
uzatvorenie zmluvy a poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
s Ministerstvo financií SR.

trebe obstarania konvektomatu a
možnosti čerpania dotácie v rámci aktuálneho oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
na zlepšenie vybavenia školskej
jedálne v základných a stredných
školách. II. s c h v a ľ u j e a) zapojenie obce Gemerská Poloma
do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
na zlepšenie vybavenia školskej
jedálne v základných a stredných
školách za účelom obstarania
nového kuchynského zariadenia
jedálne pri Základnej škole Gemerská Poloma, b) dofinancovanie obstarania zariadenia školskej
jedálne z vlastných zdrojov obce,
maximálne do výšky 2 000,00
EUR.
U z n e s e n i e č. 471/2020 OcZ

obce Gemerská Poloma
ž i a d a starostku obce o: a) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne pri Základnej škole
Gemerská Poloma na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky,
b) realizáciu postupu v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie
príslušnej kúpnej zmluvy s víťazným uchádzačom na dodanie kuchynského zariadenia.
U z n e s e n i e č. 472/2020 OcZ
obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o Rozhodnutí predsedu Národnej rady
SR č. 297/2020 z 27. 10. 2020 o
vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.
-r-
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
15. 02. až 31. 03. 2021
Prvé sčítanie, v ktorom sa každý obyvateľ
elektronicky sčíta sám.
Doteraz sa na Slovensku uskutočňovalo tradičné sčítanie. Štatistický úrad SR zisťoval
údaje priamo od obyvateľov, ktorí mali povinnosť spolu s cudzincami zdržiavajúcimi sa na
území nášho štátu v rozhodujúcom okamihu
sčítania vyplniť buď sami (metóda samosčítania), alebo s pomocou komisárov sčítacie
formuláre. Štatistický úrad SR pripravuje
sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku
2021 ako integrované sčítanie, v ktorom sa
okrem terénneho zisťovania využijú aj údaje z
vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
bude elektronickým sčítaním.
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VOĽBY do orgánov samosprávy obcí

Dňa 29. 10. 2020 bolo na obecný úrad doručené ROZHODNUTIE PREDSEDU
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 27. 10. 2020 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí s tým, že v obci Gemerská Poloma
sa uprázdnili štyri (4) mandáty poslancov do obecného zastupiteľstva a na tieto
miesta nie sú náhradníci. Obec Gemerská Poloma v zastúpení starostkou obce
Gemerská Poloma Mgr. Lillianou Bronďošovou zaslala dňa 02. 09. 2020 žiadosť
o vyhlásenie volieb na Ministerstvo vnútra SR v zmysle § 181 ods. 3 písm. d)
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky VYHLÁSIL VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
OBCÍ A URČIL ICH KONANIE NA SOBOTU 15. MÁJA 2021. Rozhodnutie
č. 297/2020 Z. z. o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.

SOBOTA ➤ 15. MÁJA 2021

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V ROŽŇAVE
ODBOR PORIADKOVEJ POLÍCIE
Obvodné oddelenie Policajného zboru Rožňava, Jarná 25, 048 01 Rožňava
Správa o stave verejného poriadku v obci Gemerská Poloma za II. polrok 2020 k 27. 11. 2020
spracoval: starší referent pre riadenie PS npor. Slavomír Kuchár
Nápad trestných činov v obci Gemerská Poloma za II. polrok 2020. Pokiaľ sa týka nápadu trestných činov v obci Gemerská Poloma, za II.
polrok 2020 boli zaznamenané 3 trestné činy, pričom v jednom prípade je páchateľ neznámy.
1.
Všeobecné ohrozenie N – Gemerská Poloma, Madáčová č. 196, poškodený. V. G., neznámy páchateľ v čase okolo 00.20 hod., za doposiaľ
presne nezistených príčin došlo k požiaru časti rodinného domu, pričom došlo k zhoreniu najmenej polovice strechy a obytných priestorov
rodinného domu, čím došlo k zvýšeniu všeobecného nebezpečenstva
najmenej dvadsať osôb obývajúcich rodinný dom a požiarom vznikla
poškodenému majiteľovi rodinného domu škoda na majetku vo výške
najmenej 1 000,00 EUR, zo dňa 04. 07. 2020.
2.
Krádež Z – k. ú. obce Gemerská Poloma, lok. zv. Lehôtka, parc. č.
1955/2, pošk. PaedDr. M. Š., krádež vlámaním do chaty, páchateľ v
čase od 11.00 hod. dňa 25.7. do 08.30 hod. dňa 27.7.2020 prišiel
ku rekreačnej chatke s popisným číslom 673, kde si z rôznych predmetov nájdených na pozemku postavil konštrukciu, po ktorej vyšiel k
dvojkrídlovému drevenému oknu na poschodí chatky vo výške 3,5 m,
kde vylomil jeho drevené okenice a následne rozbil sklenenú výplň
na pravom krídle okna, vošiel dovnútra chatky, odkiaľ z izby na prízemí odcudzil 1 ks plochý LED televízor značky HISENSE nezisteného
typu o veľkosti 80 cm čiernej farby spolu s diaľkovým ovládačom, 1
ks obruč lustra z 10 ks jeleních paroží ručnej výroby, 1 ks jelenie parožie (desaťtorák) na drevenej podložke, 1 ks satelitný prijímač značky
Cryptobox spolu s diaľkovým ovládačom nezisteného typu, 1ks 1l slivovica domáca 52, 1 ks 0,7l biely sekt značky Hubert, 2ks 0,7l biele
víno nezistenej značky a druhu, 1ks obuv vysoká čiernej farby vzor 97
veľkosť 40, 1 ks obuv vysoká hnedej farby s prackou veľkosť 41, 1
ks komplet vojenské maskáčové oblečenie vzor 97, ktoré pozostávalo
z kabáta, blúzy a nohavíc veľkosť 47, počas toho v izbe na prízemí
poškodil 1 ks železný výklopný TV stojan na stenu čiernej farby nezistenej značky a typu, 1 ks LED žiarovku značky Philips 12 W nezisteného typu a 1 ks kryt lampy - sklenené tienidlo valcového tvaru
nezistenej značky a typu, za tým sa presunul na pozemku pri chatke do
otvoreného altánku, kde odcudzil 1ks parohy jeleňa a 1ks rohy muflóna, čím spôsobil škodu krádežou vyššie uvedených vecí vo výške najmenej 1.084,00 Eur a škodu poškodením vyššie uvedeného zariadenia,
sklenenej výplne okna a oplotenia vo výške najmenej 114,00 Eur, obv.
M. Č. a L. G. objasnené OKP OR PZ Rožňava, zo dňa 27. 07. 2020.

3.
Porušovanie domovej slobody Z – Gemerská Poloma, ul. Hviezdoslavová č. 370, pošk. M. K., a I. K., obvinení v čase okolo 14.00 hod.
s kričaním rôznych nadávok prišli ku neoplotenému rodinnému domu,
kde sa snažili otvoriť neuzamknuté vchodové dvere, ktoré sa poškodená č. 2 snažila zavrieť a zamknúť, čo sa jej však nepodarilo, nakoľko
obvineným sa podarilo prekonať jej odpor, následne vošli do rodinného domu, kde jeden z obvinených rukou odsotil poškodenú č. 2 tak,
že spadla, z chodby prešli do izby, v ktorej na posteli spal poškodený
č. 1 spolu s jeho maloletou vnučkou L. K. a obaja obvinení začali
opakovane päsťami udierať poškodeného č. 1 do rôznych častí tela,
pričom v tom vošli do izby ďalšie neznáme osoby ženského pohlavia,
ktoré útočníkov odtiahli z domu, počas čoho jeden z obvinených rozbil
vonkajšiu sklenenú výplň na okne nachádzajúceho sa na chodbe a následne z miesta odišli, pričom týmto konaním spôsobili poškodenému
č. 1 bližšie nešpecifikované zranenia vyžadujúce si lekárskej ošetrenie
s doposiaľ nezistenou dobou liečby, obv. K. K. a E. G. - zadržaní
páchatelia OO PZ Rožňava, zo dňa 12. 09. 2020.
Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za II. polrok 2020
Pokiaľ sa týka nápadu priestupkov v obci Gemerská Poloma, tak v
II. polroku 2020 v obci napadlo spolu 12 priestupkov, z toho boli 7
proti majetku, 5 proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému
poriadku. Páchateľ nie je známy v 5 prípadoch.
Nápad priestupkov a trestných činov v celom služobnom obvode
č. 4 za II. polrok 2020
Čo sa týka služobného obvodu Policajnej stanice (t. z. aj obce Nadabula, Betliar a Henckovce) napadlo v uvedenom období celkom 26
priestupkov, v 11 prípadoch páchateľ nie je známy. Trestné činy napadli spolu 8, pričom v 3 prípadoch nie je páchateľ známy.
Nápad priestupkov a trestných činov na OO PZ Rožňava spolu za
II. polrok 2020
V územnej časti celého obvodu OO PZ Rožňava v II. polroku 2020
bol nápad trestných činov celkom 153, s objasnenosťou 64,36 %. Nápad priestupkov bol 409, s objasnenosťou 73,84 %.

december 2020

Polomské noviny

7

KOMISIE ZLOŽENÉ Z POSLANCOV A Z ĎALŠÍCH OSÔB ZVOLENÝCH
OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM V GEMERSKEJ POLOME K 29. 09. 2020
1. predseda Finančnej komisie: PhDr. Ivana Antalová
- členovia komisie: poslanci: Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír
Očkaik, odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Kamila Mitríková, Ing. Eva Žúdelová.
2. predseda Komisie vzdelávania, kultúry a športu: Bc. Jana Ferenčíková
- členovia komisie: poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala,
odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Dana Červenáková, MVDr. Viktor Demko, Mgr. Alena Grešková, Marek Vais.
3. predseda Komisie stavebnej a životného prostredia: JUDr. Vladimír Očkaik
- členovia komisie: poslanci: Juraj Dovala, Stanislav Kučerák, odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Dana Červenáková,
Erika Olexová
4. predseda Sociálnej a bytovej komisia: Stanislav Kučerák
- členovia komisie: poslanci: Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír
Očkaik, odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: --5. predseda Komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností: Juraj Dovala
- členovia komisie: poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Stanislav Kučerák, náhradníci, poslanci: Bc. Jana Ferenčíková,
JUDr. Vladimír Očkaik.

MALÉ OBECNÉ SLUŽBY A ICH ČINNOSŤ
Vážení spoluobčania, chcem
vás opätovne trocha oboznámiť
s prácou malých obecných služieb, ktorú vykonávali naši nezamestnaní v rámci aktivačných
prác spoločne so zamestnancami
obce. V mesiacoch september,
október, november sme vykonali
sezónne práce na zeleni v katastri
obce. Vykonali sme posledné piate kosenie objektov a ulíc v katastri obe. Ostrihali sme lipky,
ruže a iné okrasné stromy v parkoch a po uliciach. V mesiaci
december nás čaká orezávanie
stromov v parku a okolí z dôvodu, že suché vetvy ohrozujú
občanov, deti a stromy prerástli
cez vedenie miestneho rozhlasu
a elektrických rozvodov. Priebežne sme opravovali miestny
rozhlas, predlžovali sme vedenie
na Ulici Betliarska. Vykonávala
sa výmena časti nefunkčného verejného osvetlenia v obci a v časti obce Podsúľová. Vykonávali
sme práce na výrobe betónových
prefabrikátov, ktoré sú potrebné na opravu kanálov, ako aj na
výstavbu nových kanálov. Začali sme vyrezávanie náletových
rastlín v okolí plotov cintorínov,
pričom cez zimné obdobie dôjde
aj k oprave poškodeného plotu na
Malopolomskom, ako aj Veľkopolomskom cintoríne. Začali sme
s opravou a natieraním strechy
na Veľkopolomskom cintoríne,
pričom od jari bude vykonaná

rekonštrukcia domu smútku vo
Veľkej Polome z dôvodu havarijného stavu fasád. Spoločne
s Lesmi SR, Urbárskou spoločnosťou a Poľnohospodárskym
družstvom vykonávame opravu
mosta cez rieku Slaná v časti
obce Pod Järkom. Vymenili sme
komplet mostovú podlahu a bude
ešte vykonaná oprava zábradlia.
Na jar sa bude vykonávať výmena mosta v Martinkove, pričom prípravné práce už začali
- most bude demontovaný, budú
vykonávané betonárske práce
na nosných pilieroch a následne
bude robené teleso mosta. Vjazd
do doliny bude cca 2 mesiace po
ceste nemožný. Realizovali sme
odizolovanie a odvodnenie severnej a západnej časti budovy zdravotného strediska, nakoľko múry
boli podmočené a klesali. Opravili sme zvody zo strechy. Začali
sme s opravou kancelárii bývalej detskej lekárky v zdravotnom
stredisku, ako aj opravou budovy bývalej školy – rozoberaním
spadnutých stropov a strechy. Vykonali sme: opravu výtlkov cesty
na Ulici Hviezdoslavovej; vykopali sme kanalizáciu a napojenie
budovy bývalej materskej školy;
na Ulici Madáčova montáž nového oplotenia areálu, ako aj oprava
vonkajšej steny budovy od susedov Benedikovcov, nakoľko stena bola vymytá od poškodených
a nefunkčných zvodov na sused-

} Uznesením č. 432/2020 z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma,
zo dňa 21. 08. 2020 obecné zastupiteľstvo: poveruje poslankyňu Bc.
Janu Ferenčíkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
} Komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
- predseda komisie: Stanislav Kučerák,
- členovia komisie: PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana
Ferenčíková, JUDr. Vladimír Očkaik
ZASTÚPENIE Z POSLANCOV A Z ĎALŠÍCH OSÔB
ZVOLENÝCH OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM V RADE
ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY
V OBCI GEMERSKÁ POLOMA
RADA Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma
poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Bc. Jana Ferenčíková, Stanislav Kučerák
odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Eva Žúdelová
RADA Materskej školy Gemerská Poloma
poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
JUDr. Vladimír Očkaik
nom dome. V obci bola vykonaná
oprava lavičiek, vymenené drevené časti. Po orezaní stromov
v parku, budú opravené lavičky
aj v tomto areáli. Bola vykonaná: havarijná oprava striech na
budove kina, kde neznámi občania porozbíjali kameňmi strešnú
krytinu; opravovaná strecha na
budovách patriacich obci, a to
na predajni Viecha, zdravotnom
stredisku a budove bývalej materskej školy na Ulici Madáčova.
V spolupráci s firmou bola vykonaná montáž detského ihriska pri
MŠ a v spolupráci s rodičmi aj
zemné práce v areáli. Popri tom
sa vykonáva pravidelná údržba
poriadku na uliciach, nakoľko sú
našimi občanmi stále znečisťované, ako aj koryto potôčika na
Ulici Hviezdoslavova a Madáčova kde, sme okrem odpadkov
už našli aj koleso z auta aj časť
sedacej súpravy. Ďalším veľkým
problémom je dodržiavanie poriadku na zbernom dvore. Veľa
našich občanov nosí smeti po
prevádzkových hodinách, tieto
prehadzuje ponad plot, pričom sa
vrecia popretrhajú a smeti rozfúka, alebo ich prehrabávajú zvieratá, rómske deti a neprispôsobiví
spoluobčania. Taktiež niektorí
naši občania buď si neprečítali,

alebo naschvál nosia do zberného dvora veci, ktoré nemôžeme
odoberať. Jedná sa o pneumatiky,
elektrospotrebiče, najmä chladničky a mrazničky, ktoré sú neúplné. Na zber uvedených vecí
nie sme prispôsobený a nemáme
povolenie. Pneumatiky treba
nosiť do pneuservisov a chladničky, mrazničky, pračky ako aj
iný elektro materiál vykonáva
zmluvná firma pre obec, alebo
je potrebné ich odniesť do zberných surovín v Rožňave. Taktiež
by som žiadal spoluobčanov, aby
odpad, ktorý dovezú na zberný
dvor separovali, nakoľko za odvoz veľkokapacitného kontajnera
na smetisko a uloženie odpadu
platíme 200,00 EUR za kontajner
a od nového roku je predpoklad
navýšenia ceny. Občania by si
mali uvedomiť, že za kontajnery platíme všetci. Zbytočne dávajú do veľkokapacitného kontajnera plasty, elektrospotrebiče,
drevá, sedacie súpravy, stavebný
materiál, keď vedľa je kontajner
na plasty, sklo. Stavebný materiál
sa uskladňuje za a pod čističkou
odpadových vôd. Sedacie súpravy treba rozobrať, drevené časti
použiť ako palivo, alebo zložiť na
kopu vedľa kontajnera a výplne
dať do kontajnera, stoličky a iné
pokračovanie str. 8
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Najväčšie stavebné akcie v obci v roku 2020
Dňa 30. 11. 2020 sme sa prvýkrát v tomto zimnom období
prebudili do zasneženého nového pracovného týždňa. Keďže ešte v piatok dňa 27.10.2020
sa v noci na Tureckej ulici položili posledné metre nového
asfaltového koberca, pre tento
rok sme väčšie stavebné akcie
ukončili naozaj s veľkým vydýchnutím: „Stihli sme to...“
Rekonštrukcia asfaltových povrchov sa v závere mesiaca november realizovala na časti ulíc
Madáčovej a Tureckej. Dodávateľom stavebných prác bola
spoločnosť COLAS Slovakia,
a. s., Košice, ktorá zo štyroch
uchádzačov v rámci verejného
obstarávania zaslala ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
K podpisu zmluvy o dielo s výherným uchádzačom došlo dňa
16. 11. 2020. Dňa 20. 11. 2020
bolo dodávateľovi odovzdané
stavenisko a samotná realizácia
stavebných prác bola ukončená
už dňa 27. 11. 2020. Celý proces prípravy, ako aj samotnej
výstavby, možno vzhľadom na
krátky čas zhodnotiť ako veľmi
dobre zvládnutý.
Rekonštrukciu týchto ulíc obec
čiastočne financovala z návratnej finančnej výpomoci
poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na
základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12.
augusta 2020 z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19, a to vo
výške 38 664,- € a čiastočne
z vlastných zdrojov. Celková cena rekonštrukčných prác
predstavuje 41 859,89 €. Mu-

Mgr. Lillian Bronďošová

sím sa priznať, že aj počas tejto rekonštrukcie som sa stretla
s požiadavkami na rekonštrukciu miestnych komunikácií
aj v iných častiach obce. Bohužiaľ, nateraz to z viacerých
dôvodov nebolo možné. Verím
však, že tak ako v roku 2020 a
v predošlých rokoch, sa obci aj
v budúcich obdobiach stále podarí nájsť voľné vlastné alebo
cudzie zdroje na pokračovanie
v ďalších rekonštrukciách.
Myslím, že každý z nás aspoň
okrajovo zachytil informáciu,
že dňa 05. 11. 2020 ráno bol
otvorený most za obecným
úradom pre plnú prevádzku.
Aj keď opakovane ale pripomeniem, že stavebné práce na
moste začali dňa 02. 06. 2020
odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, spoločnosti COLAS
Slovakia, a. s., Košice. Aj keď
zhotoviteľa počas výstavby
sprevádzali menšie problémy
so subdodávateľskými prácami, stavebné práce boli riadne
ukončené v zmluvne dohodnutom termíne, a to dňa 04. 11.
2020. Odovzdanie hotového
stavebného diela dodávateľom sa uskutočnilo dňa 05. 11.
2020 bez závad a pripomienok
zo strany obce, t. č. prebieha
kolaudačné konanie. Rekonštrukciu mosta obec financuje
z vlastných zdrojov a z dotácie
Ministerstva financií Slovenskej republiky poskytnutej na
základe Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 490 z 24.
októbra 2018 vo výške 15 000,€. Celková cena stavebných
prác predstavuje 89 152,16 €.
Cenu ešte navyšujú výdavky
súvisiace s obstaraním pro-

TURECKÁ

MÁDÁČOVA
jektovej dokumentácie, stavebného dozora a inžinierskej činnosti
pri príprave stavby. Hoci samotná
rekonštrukcia prebehla počas niekoľkých mesiacov, ako z dátumu
uznesenia vlády vyplýva, na túto
stavbu sa obec pripravovala po ekonomickej či dokumentačnej stránke
niekoľko rokov. Pokiaľ sa nič mimoriadne nestane, pri dodržiavaní
bežnej údržby je možné očakávať
životnosť mosta viac ako 80 rokov.
Krátko po jeho otvorení sme sa
dozvedeli naozaj humornú informáciu. Nepriechodnosť mosta

MALÉ OBECNÉ SLUŽBY A ICH ČINNOSŤ
pokračovanie zo str. 7
drevené časti uložiť vedľa kontajnera na spevnenú – panelovú plochu. PNEUMATIKY A ELEKTROSPOTREBIČE NENOSIŤ
DO ZBERNÉHO DVORA, nie
sme prispôsobený na ich skladovanie. Pri nákupe nových elektrospotrebičov, väčšina predajní od
vás odoberie staré. Ďalším veľkým problémom je opätovné
vytváranie nelegálnych skládok
v okolí obce Gemerská Poloma,

december 2020

a to najmä Pod húšťavkou, V brúsiku za kúpaliskom, v Martinkove, Pod järkom, ako aj popri
štátnej ceste smerom na Hnilec.
Za kúpaliskom bola na jeseň vytvorená dočasná skládka konárov,
ktoré sa štiepkovali, no bohužiaľ
niektorí naši občania to zneužili
a urobili tam skládku stavebného
materiálu, plastov, častí a dielov
z motorových vozidiel. Z uvedeného dôvodu bola vykonaná se-

parácia, konáre boli štiepkované
a dočasná skládka zrušená. Z dôvodu predchádzania vytvárania
nelegálnych skládok sme sa rozhodli spoločne s ochranárskymi organizáciami nainštalovať
v okolí obce a okolitých dolinách
fotopasce, pričom zábery z nelegálnej činnosti budú odovzdávané polícii, ako aj Úradu na
ochranu životného prostredia
na riešenie, nakoľko v ich kompetencii je tresnoprávny postih.
V mesiaci december zatiaľ neboli
úradom práce predĺžené zmluvy

značne pociťovali aj kuriéri, ktorí
našou obcou prechádzajú pomerne
často. Jeho otvorenie preto uvítali
a vzhľadom na niekoľko osobitostí ho sami medzi sebou ironicky
pomenovali po prvom betónovom
moste cez Dunaj - „Most Lafranconi“. Pri zamyslení sa a prenesení do
našich podmienok to pomenovanie
naozaj má niečo do seba... J
Všetkým Vám ďakujem za trpezlivosť pri dočasných obmedzeniach
počas výstavby a želám nám pohodlné užívanie týchto stavieb.
pre nezamestnaných na výkon
aktivačných prác, z uvedeného
dôvodu je možné, že bude v prípade snehu vykonávaná údržba
chodníkov a ciest len v rozsahu
ukladanému zákonom. Taktiež
v obmedzenom rozsahu budú vykonávané upratovacie práce po
uliciach v obci. V prípade že máte
užitočné návrhy alebo nápady na
zlepšenie, ktoré je reálne možné
vykonať v našich podmienkach
a v našich schopnostiach, radi ich
vypočujeme a zrealizujeme.
Štefan Dorčák

december 2020
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ROZPOČET obce Gemerská Poloma 2020 po 2. úprave rozpočtu
- príjmová časť
Daňové príjmy P
Daň z príjmov fyzickej osoby P 713 000
Daň z nehnuteľností P 77 900
Dane za špecifické služby P 27 950
Dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností P 1 322
Daňové príjmy spolu P 820 172
Nedaňové príjmy
Dividendy P 0
Príjmy z vlastníctva P 36 350
Administratívne poplatky P 3 500
Pokuty, penále a iné sankcie P 0
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb P 50 200
Poplatky a platby za znečisťovanie P 570
Úroky z vkladov P 50
Ostatné príjmy P 6 800
Nedaňové príjmy spolu P 97 470
Tuzemské bežné granty sponzorstvo P 3 000
Transféry v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu P 177 677
Bežné granty a transfery zo ŠR/EF spolu P 177 677
Bežné príjmy obce spolu P 1 098 319
Školstvo
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb P 38 850
Príjmy z dobropisov a vratiek P 976
Tuzemské bežné granty sponzorstvo P
Transféry v rámci verejnej správy – Školstvo P 584 039
Bežné príjmy školstvo spolu P 623 865
Bežné príjmy obce spolu so školstvom P 1 722 184
Kapitálové príjmy
Príjem z predaja kapitálových aktív P 45 000
Príjem z predaja pozemkov P 2 220
Transféry v rámci verejnej správy P 38 000
Kapitálové príjmy spolu P 85 220
Finančné operácie
Splácanie pôžičky P 0
Bankové úvery P 0
Úver ŠFRB P 0
Z ostatných finančných operácií P 98 832
Finančné operácie spolu P 98 832
Príjmy spolu P 1 906 236
- výdavková časť
Bežné výdavky P 1 693 487
Výdavky verejnej správy P 3436 782
Mzdy a platy P 155 500
Poistné a príspevky do poisťovní P 64 365
Tovary a služby P 121 017
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 5 900
Finančná rozpočtová oblasť P 1 860
Tovary a služby P 1 860
Voľby P 1 361
Poistné a príspevky do poisťovní P 59
Tovary a služby P 1 302
Transakceie verejného dlhu P 4 000
Splácanie úrokov P 4 000
Civilná ochrana P 231
Poistné a príspevky do poisťovní P 45
Tovary a služby P 186
Ochrana pred požiarmi P 8 611
Tovary a služby P 8 011
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 600
Cestná doprava P 19 200
Mzdy a platy P 0
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 19 200
Ubytovanie P 12 000
Mzdy a platy P 2 400
Poistné a príspevky do poisťovní P 1 120
Tovary a služby P 8 480

Nakladanie s odpadmi P 32 000
Tovary a služby P 32 000
Nakladanie s odpadovými vodami P 89 510
Mzdy a platy 28 700
Poistné a príspevky do poisťovní P 11 180
Tovary a služby 49 530
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 100
Rozvoj bývania P 3 000
Tovary a služby P 3 000
Rozvoj obce P 89 340
Mzdy a platy P 37 600
Poistné a príspevky do poisťovní P 14 180
Tovary a služby 37 460
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 100
Verejné osvetlenie P 13 030
Poistné a príspevky do poisťovní P 730
Tovary a služby P 12 300
Rekreačné a športové služby P 14 100
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 5 200
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 8 900
Kultúrne služby P 22 477
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 22 477
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 0
Miestny rozhlas P 300
Tovary a služby P 300
Náboženské a iné spoločenské služby P 6 070
Poistné a príspevky do poisťovní P 270
Tovary a služby P 5 000
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 800
Predškolská výchova P 168 714
Mzdy a platy P 108 184
Poistné a príspevky do poisťovní P 43 550
Tovary a služby P 16 760
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 220
Primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Základná
škola P 584 751
Mzdy a platy P 360 949
Poistné a príspevky do poisťovní P 133 452
Tovary a služby P 87 783
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 2 567
Vzdelanie nedefinované – CVČ P 550
Tovary a služby P 550
Vzdelanie nedefinované – ŠKD P 38 453
Mzdy a platy P 26 839
Poistné a príspevky do poisťovní P 9 934
Tovary a služby P 1 480
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 200
Vedľajšie služby v školstve – SJ P 114 333
Mzdy a platy P 56 562
Poistné a príspevky do poisťovní P 21 335
Tovary a služby P 35 836
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 600
Staroba - Sociálne služby – dôchodcovia P 31 150
Mzdy a platy P 18 560
Poistné a príspevky do poisťovní P 6 770
Tovary a služby P 5 720
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 100
Soc. pomoc občan. v hm. a soc. núdzi P 91 664
Mzdy a platy P 0
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 50 264
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 41 400
Kapitálové výdavky P 161 884
Kapitálové výdavky P 161 884
Finančné operácie P 50 865
Splácanie istín P 50 865
Rozpočet výdavkov celkom P 1 906 236
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.
oznam o poskytovaní služieb obecnej knižnice v obci
Obecná knižnica v Gemerskej Polome oznamuje svojim čitateľom,
že za sprísnených hygienických podmienok a v obmedzenom režime
je knižnica znovu otvorená a poskytuje svoje služby každú stredu
v čase od 8,00 hodiny do 17,00 hodiny až do odvolania. Ďakujeme
za trpezlivosť a tešíme sa na vašu návštevu. Návštevníkom prajeme
príjemné prežitie sviatočných dní a šťastné vykročenie v roku 2021.
Aj v tomto roku sme obnovili fond knižnice o nové tituly, z ktorých
v tomto čísle ponúkame krátky výber. Knihy sú zakúpené z finančných prostriedkov obce Gemerská Poloma, celkom vo finančnom
náklade 283,66 EUR.

december 2020

Beletria pre dospelých
Deväť brestov (Kate Marshall 1), Robert Bryndza – moderný detektívny román, triler
Klbko zmijí, Dominik Dán – slovenský detektívny román
Unesená, Lucia Sasková – slovenský spoločenský román
Kráľovstvo, Jo Nesbo – nórsky detektívny triler
Zrkadlový muž, Lars Kepler – severská detektívka
Anjel v podsvetí (Barbarič a Stein 7), Juraj Červenák - slovenský historický detektívny román
Právo na lásku, Jana Pronská – slovenský historický ľúbostný román
Bol som Mengeleho asistentom, Nyiszli Miklos – skutočný príbeh
Smršť, Jozef Karika – slovenský mysteriózny triler
Tri sestry, tri kráľovné, Philippa Gregory – historický bibliografický
román
Vysníval som si ťa, Mária Hamzová – slovenský román pre ženy
Literatúra pre mládež a deti
Najkrajší dar na svete, Lucy Fleming, Mark Sperring – vianočná rozprávka
Ela a jej zázračné svetlo, Lucy Fleming – obrázková rozprávková kniha
Zverolekárka Katka a jej zázračný kufrík, Allwright Deborah, Miriam Moss – rozprávková kniha so zábavnými záklopkami, vyťahovacími doplnkami na hranie a rozkladací obrázok pikniku
Vianoce s tetou Jozefínou, Michael Engler – rozprávkový príbeh o
Vianociach
Náučná literatúra
Kubko a rečové cvičenia, (alebo nové slová a vety) - Marta Galewska-Kustra – kniha pre deti, ich rodičov, starých rodičov aj logopédov
Zabudnuté bylinky, Overené recepty obľúbenej bylinkárky, Anna Kopáčová – alternatívna a populárna medicína

SÚŤAŽE ZA ODMENU

z čísla 3/2020/október

O vylosovanie zo správnych odpovedí za súťažné úlohy krížovky
a šachu sme poprosili pani učiteľku materskej škôlky u nás v obci
Júliu Molčanovú, ktorá sa s úsmevom a plnou vážnosťou zhostila tejto
úlohy.
Ceny odovzdala pani starostka Mgr. Lillian Bronšová. Výhercami sú: Jakub ĎURÍČEK za
odpoveď v krížovke a Mirko CHOMIAK
správne riešenie v šachovej úlohe. Tentoraz
čila výhra v rukách mládeže, čím je dokáže aj naša mládež vie ako zmysluplne vyplniť
voľný čas. (Cenu za Jakuba Ďuríčeka prevzal
brat Martin Ďuríček).

ď o správnu
z
a
skonzané,
svoj
jeho

Obom srdečne a sviatočne blahoželáme!
Krížovka
Krížovka ukrývala miestne názvy obcí našej
súčasnej
Gemerskej Polomy, ešte pred jej zlúčením.
Pravdepodobne to nebolo ťažké, ale nie je úlohou „potrápiť“ lúštiteľov, ale
možno i takouto formou znova nazrieť do minulosti našej obce.
Správne riešenie: Poloma, Polomka, Nižná Poloma, Vyšná Poloma.
Správnych riešení bolo 14 zo 14 došlých.
Š a ch
Zvyčajne táto úloha je pre bežného našinca nezvládnuteľná, ale až by
ste nazreli do tajov šachu, možno by ste sa divili, že za pokus to stojí.
Tiež je možné riešenia opísať aj iným zápisom než správne šachovým,
pretože Mgr. Ondrej Bašták Ďurán vždy dozrie, aby boli zhodnotené
všetky zaslané odpovede, za čo sa mu chceme z redakcie úprimne poďakovať.
Správne riešenie: 1. Ve6+Jxe6; 2. Jc3#. Správnych riešení bolo 2
zo 4 došlých.
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Tisíce drobných hviezdičiek už žiari na tvári,
do uzla vianočných pesničiek uplieta sa tisíc prianí.
Častokrát plače človek pre človeka.
Častokrát bolesť rozžiali.
Častokrát zabúdame na človeka skôr,
než sme mu ruku podali.
A preto, dajme si pod stromček úsmev,
čo slzy stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, lásky a súcitu.
Veď to všetko tak málo stojí.			
- píše kolektív MŠ

MŠ

Určite každému z nás prebehne
pred očami uplynulý rok. Možno
nebol jednoduchý, ani ľahký.......
no niečo sa udialo aj pekné, milé
a možno aj dôležité. Aj my v materskej škole si môžeme povedať,
že náš rok bol, dá sa povedať,
veľmi zvláštny. Najskôr to bolo
prerušenie prevádzky materskej
školy na pár mesiacov vzhľadom
na pandemickú situáciu, potom
neustále rôzne opatrenia, ale od
septembra fungujeme, aj keď
za prísnych epidemiologických
opatrení a tešíme sa znova a znova na stretnutie detičkami.
Epidemiologické
opatrenia
však neumožňujú vykonávať
rôzne aktivity a akcie, na ktoré
sme boli počas roka zvyknutý
a na ktoré sa detičky svedomito
pripravovali, preto si každá trieda realizuje aktivity samostatne.
Deti sa tešia z každej maličkosti,
ale najväčšiu radosť majú azda
vtedy, keď sa im niečo podarí.
Vstrebávajú do svojich malých
hlavičiek básničky, riekanky, pesničky, snažíme sa s deťmi neustále vyrábať rôzne výtvory, aby potešili srdiečka svojich najbližších.
Usilovné motýliky ako aj po
iné roky sa zapájajú do rôznych
súťaží. Výnimkou nebol ani tento rok. Pani učiteľka ich zapojila do celoslovenského projektu
EKOSTOPA. Prostredníctvom
tohto projektu – edukačného
programu sa deti učia pracovať s internetovým kalkulátorom
ekologickej stopy školy. Zapojili

sa aj do výtvarnej súťaže Zelený
svet ,,Je to v mojich rukách“.
Poslaním súťaže je vštepovať
mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou
budovania návykov a zručností
v umeleckom prejave. Už teraz
sa tešíme na celoslovenskú prírodovednú súťaž- LaBáK, ktorá
čoskoro začne. Budeme môcť
riešiť úlohy, robiť pokusy a experimentovať.
September nesie názov mesačnej témy Škola a život v nej.
Počas štyroch týždňov sa deti
oboznámili s prostredím materskej školy, spoznávali všetkých,
ktorí sa o nich starajú – pani učiteľky, tety upratovačky, deti si
našli v tento mesiac kopu nových
kamarátov, spoznávali rodnú
obec Gemerská Poloma, jej históriu a erb, dominantné budovy
v obci – Evanjelický a Katolícky
kostol, Obecný úrad, Knižnicu,
Hasičskú zbrojnicu, Zvonicu ,...
Nové poznatky zároveň využili
pri tvorbe výroby makety obce.
Všade bolo veľa plodov jesene - gaštanov a kopu nám ich do
materskej školy doniesli aj rodičia, deti si z nich vyrábali rôzne
zvieratká. Gaštany použili aj pri
jesennej výzdobe každej z tried.
Farebná jeseň je mesačnou témou Októbra. V tento mesiac si
deti osvojovali a upevňovali základné a doplnkové farby, rozoznávali ovocie a zeleninu, osvojovali a upevňovali si poznatky
o ročnom období jeseň. Pri výro-

be jesenného stromu odtláčali jabĺčka. Deti si pripomínali znova
a znova číselný rad. Spoznávali
postavu človeka, osvojovali si
základné životné prejavy človeka
a ich fungovanie. Keďže Október
je mesiacom Úcty k starším, tak
všetky deti si pre svojich starých
rodičov vlastnoručne vyrobili
malé prekvapenie, ktoré im s láskou doma odovzdali.
Každoročne na prelome októbra a novembra začína v materskej škole Projekt mládeže
Slovenského Červeného Kríža
– Dorotka a jej priatelia. V tento školský rok nemáme možnosť
sa lektorkou projektu stretávať
a tak témy programu projektu
Dorotka a jej priatelia máme zahrnuté do mesačných tém. November nesie názov mesačnej
témy Bezpečnosť predškoláka,
ktorá je zahrnutá aj v témach projektu Dorotka a jej priatelia. Deti
sa učili bezpečnosti na cestách,
spoznávali dopravné značky,
osvojovali si bezpečné prechádzanie cez cestu. V týždenných
témach opisovali svoj denný režim, aká je postupnosť dňa, čo
cez deň robia,.... Osvojovali si
správnu techniku čistenia zúbkov
a starostlivosť o ne. Spoznávali
prácu lekárov, pripomínali si časti ľudského tela, zoznamovali sa
s povolaniami.
November je spájaný aj
s Dňom materských škôl. Každá
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z tried si v tento deň urobila svoju
jesennú párty, kde boli deti prezlečené za víly, škriatkov, ovocie,.... Mamičky deťom napiekli
bábovku, koláčiky a priniesli rôzne ovocie, ktoré deti počas dňa
zjedli.
December symbolizuje čas
pokoja, rodinnej pohody. Aj v našej materskej škole sa december
nesie v znamení rodiny a spoločnosti. Advent je najočakávanejšie
obdobie roka. Nikto však neprežíva Vianoce tak ako deti. Radosť
nielen z blížiacich sa prázdnin,
ale i z očakávaných a najkrajších
sviatkov sú dôvodom nemalej
radosti v detských srdiečkach.
Počas čakania na Mikuláša a netrpezlivého očakávania vianočných sviatkov deti vyzdobili MŠ
vianočnými obrázkami, čižmičkami, čiapkami, vlastnoručne vyrobenými Mikulášmi a rôznymi
peknými výtvormi, pričom zapojili aj vlastnú fantáziu.
Ukončenie kalendárneho roka
je naplnené radostným očakávaním Vianoc a tie prinášajú každému z nás iný pocit, inú formu ich
sprítomnenia. Želáme Vám, aby
tohtoročné Vianoce boli také, aké
ste si vysnívali, aby sa Vám splnili všetky očakávania, ktoré ste si
naplánovali, a aby ste do Nového
roka 2021 vstúpili s teplom v srdci a prežili ho v zdraví v kruhu
svojich najbližších.
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

Autori: Mgr. J. Ferencová, PhDr. V. Vnenčák, Mgr. J. Krivušová, Mgr. M. Molčanová, Mgr. E. Pástorová,
Mgr. Z. Krišťáková, Mgr. M. Dovalová, Mgr. Ľ. Lešková, Mgr. J. Nemčková.
A MÁME TU ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
samé usmernenia, pokyny, tlačivá a nariadenia
a napokon opäť dištančné vzdelávanie
pre žiakov 2. stupňa
Veru ťažko sa píšu riadky pri zhodnotení prvých mesiacov školského
roka, v ktorom aj naďalej celé Slovensko zvádza boj s pandémiou
ochorenia Covid-19. Keď sa obzrieme do minulosti, tak nám akosi
smutne príde na um spomienka, ako sme sa s redakciou Polomských
novín jednali a pekne prosili, o čo najväčšie možné miesto na stránkach
novín pre základnú školu. A veru mnohokrát nám bola udelená výnimka,
pretože množstvo aktivít, aké vyvíjala škola, hoci len spomenutých
jednou – dvoma vetami, sa na sľúbenú školskú dvojstránku do novín
nezmestilo. Kým neprišla korona... Pravdaže, ak by sme mali opäť
vypísať pokyny podľa manuálov a usmernení Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré
sa v závislosti od situácie neustále menia, asi by nám nestačil ani priestor
v celých novinách. Veď na internetovej stránke školy je od septembra
2020 tých pokynov a zadaní k dištančným úlohám zverejnených skoro
toľko, koľko sa za ten istý čas zrealizovalo podujatí v našej škole.
Mnohé zo školských akcií, na ktoré sa tešili najmä žiaci, sme museli
väčšinou buď úplne zrušiť, resp. aspoň niektoré sme za podmienky
dodržania hygienických a bezpečnostných pokynov realizovali len v
triednych kolektívoch a oddeleniach školského klubu detí. Sklamaním
je aj fakt, že sa nepodarilo presadiť čo najskorší návrat žiakov
druhého stupňa do škôl. V týchto časoch je však potrebné rešpektovať
rozhodnutie odborníkov v krízovom štábe, ktorí nie sú ochotní riskovať
možnú hrozbu nezastaviteľného šírenia pandémie koronavírusu, ktorý
už potrápil aj niektoré rodiny v našej obci. A tak sme, rovnako ako
na konci školského roka 2019/2020, namiesto tradičného slávnostného
príhovoru v parku pred školou začali aj tento nový školský rok už
toľkokrát opakovanými slovami: „Počas trvania mimoriadneho stavu
súvisiaceho s pandémiou ochorenia COVID-19 na základe pokynov
vydaných MŠVVaŠ SR a príslušných hygienických a bezpečnostných
opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR... a potom sme
vydali pokyny k prvému školskému dňu, pokyny k záujmovej činnosti,
pokyn k využívaniu telocvične a realizácii telesnej a športovej výchovy,
čoskoro nato pokyny pre vstup do školy a činnosť ŠKD platné od 1.
októbra 2020 a opäť pokyny k záujmovej činnosti, ktorú sme napokon
aj tak nemohli realizovať, opäť aktualizované pokyny k noseniu
rúšok, pokyny platné od 26. októbra 2020, pokyny k dištančnému
vzdelávaniu pre 2. stupeň a opäť pokyny k nástupu do školy
v súvislosti s plošným testovaním... až, pravdu povediac, máme pocit,
že sa už v tom všetkom ani normálny človek nemôže vyznať. Zároveň
však, napriek situácii, v akej sa nachádzame, sa v škole nevzdávame
a v rámci možností sa snažíme žiakov zapájať do aktivít tentokrát však
realizovaných len v rámci tried počas vyučovacích hodín a činnosti
školského klubu detí. V mesiacoch september až október 2020 sme
takto uskutočnili: spoločensko-vedné kurzy „Už som prvák, prváčka“,
„Už som piatak, piatačka“; projektové vyučovanie k Európskemu
dňu jazykov; aktivity k Svetovému dňu mlieka v školách; testovanie
pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka; exkurziu 5.A
v Dobšinskej ľadovej jaskyni; vyhodnotenie súťaže Matematický
klokan; projektové vyučovanie k Týždňu zdravej výživy a k Týždňu
boja proti drogám; aktivity „lovcov baktérií“ projektu Domestos pre
školy; tvorbu záložiek v projekte „Záložka spája školy“; uchádzali
sme sa o podporu pre projekt „Akadémia Mateja Tótha“ a vyrábali

sme množstvo výrobkov a dekorácií pre jesennú, halloveensku, zimnú
a vianočnú výzdobu tried a školy. Veríme, že sa v nasledujúcom
kalendárnom roku 2021 v súvislosti s pandémiou situácia zlepší,
školy sa čo najskôr dostanú do normálneho režimu a prajeme všetkým
predovšetkým veľa zdravia a vzájomného porozumenia.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Jazykové zručnosti pomáhajú ľuďom chápať a rešpektovať sa
navzájom, ako aj hovoriť a počúvať sa navzájom. Z tohto dôvodu
je Európsky deň jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra,
taký dôležitý. V dňoch 23. – 25. 09. 2020 sa v rámci Európskeho dňa
jazykov uskutočnili v našej škole rôzne aktivity. V každej triede v
rámci hodín anglického jazyka, nemeckého jazyka, geografie si tento
deň žiaci pripomenuli tým, že vyrábali rôzne projekty, maľovali na
tričká, nohavice, vyrábali si tričká z papiera, robili online kvízy,
rozprávali si o tradíciách a zvykoch v rôznych krajinách a na hudobnej
výchove si nôtili pesničky v cudzích jazykoch. Hodiny vytvorili
širokú škálu tvorivosti v sebarealizácii žiakov a rozšírili ich doterajšie
vedomosti o jednotlivých krajinách Európy.

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA V ŠKOLÁCH
28. septembra sme si pripomenuli význam mlieka pre naše zdravie.
Cieľom podujatia bolo vyzdvihnúť potrebu príjmu mlieka a mliečnych
výrobkov, aby boli zaradené do každodenného jedálnička, pretože
mlieko predstavuje jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek
výživy.
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5. A V DOBŠINSKEJ ĽADOVEJ JASKYNI

V utorok 29. 09. 2020 sa naši piataci zúčastnili zaujímavej akcie,
ktorá sa konala pri príležitosti 150. výročia objavenia jaskyne.
Podujatie sa konalo pod záštitou Matice slovenskej. V Dobšinskej
ľadovej jaskyni sme spoločne obdivovali „ľadový klenot Eugena
Ruffínyiho“, objaviteľa tejto jaskyne. Podujatie sme začali
prehliadkou jaskyne. Po ukončení sme sa presunuli do turistického
centra, kde si žiaci vypočuli prednášku o vzniku jaskýň. Potom už
prišla na rad samotná súťaž, v ktorej žiaci tvorili výtvarné a literárne
diela. Z literárnej časti súťaže si ocenenie odniesli Sara Antalová,
Matej Garčár, Bianka Chomiaková a Šimon Vnenčák. Vo výtvarnej
časti súťaže boli odmenení Šimon Koltáš a Nela Olexová. Všetkým
srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. Výborné počasie,
dobrá nálada a nové zážitky – toto všetko sprevádzalo tento krásny
deň. Nás teší, že si ho deti užili naplno.
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LOVCI BAKTÉRIÍ - DÔKLADNE SI
UMÝVAJME RUKY!

Umývanie rúk je v dnešnej COVID situácii základom, pretože
najzákernejšia potvora sa schováva za nechtami, na prstoch a
v dlaniach. V prvej aktivite LOVCI zničili baktérie dôkladným
umývaním rúk formou didaktickej hry. Zároveň spropagovali ničenie
baktérií 3D plagátom.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE MATEMATICKÝ KLOKAN

Dňa 30. 09. 2020 sme vyhodnotili celoslovenskú matematickú súťaž
Matematický klokan. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov našej školy. Traja
žiaci boli úspešnými riešiteľmi:   Natália Zatrochová (6.A), Matej
Garčár (5.A) a Bianka Chomiaková (5.A). Blahoželáme.

ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY
Naša škola sa zapojila už do 11. ročníka česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spája školy s aktuálnou témou: „Radosť z
čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze“. Hlavnou myšlienkou
projektu je nadviazať kontakt s neznámou školou a podporiť čítanie
prostredníctvom výmeny záložiek. V tomto roku sme tvorili dvojičku
so ZŠ Ľubietová z Českej republiky. Napriek tomu, že sa nemohli
konať hromadné aktivity pri výrobe záložiek, neodradilo to žiakov
a ich učiteľov od tvorivosti a kreativity. Aj tento rok boli naše záložky
pestré a zaujímavé.

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
Týždeň zdravej výživy sme odštartovali 12. októbra. Jeho cieľom bolo
viesť žiakov k zásadám zdravého životného štýlu – k stravovacím
návykom, pohybu, zdravej výžive a uplatňovaniu ho v bežnom živote.
Každá trieda sa v rámci hodín SJL, MAT, VÝV, PDA, ANJ, TSV, TDA
a ŠKD do tohto tematického týždňa zapojila. Triedy 2.A, 3.A a 3.B sa
dokonca zmenili na triedy hrozna, hrušiek a banánov. Kreatívne nápady
žiaci využili pri vytváraní výrobkov z ovocia a zeleniny, zhotovovali
sa plagáty a výstavky s informáciami o zdravej výžive, žiaci sa zapojili
do vedomostného kvízu, tvorili básne, písali pravopisné cvičenia,
riešili tajničky v slovenskom i anglickom jazyku, žiaci 8. ročníka
pripravili diskusný príspevok a napokon všetci aktívnym cvičením na
všetkých hodinách TSV vyhlásili stop obezite.

LINKY POMOCI
a) Linka detskej dôvery
		
https://www.linkadeti.sk/domov
b) Linka dôvery Nezábudka
		
https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci
c) internetové linky dôvery
		
https://ipcko.sk
		
https://www.stalosato.sk
		
http://nenormalne.sk
d) Linka detskej istoty
		
http://www.ldi.sk
e) pomoc obetiam trestných činov
		
www.prevenciakriminality.sk
f) poradňa pre zdravotne znevýhodnených
		
https://dobralinka.sk
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H I S T Ó R I E

Oknom archívu do minulosti...
Vážení čitatelia,
opäť sa stretávame v našom „okienku archivárov“. Dnes by sme Vám
chceli predstaviť zaujímavú súčasť archívneho fondu Notársky úrad
vo Veľkej Polome, Pamätnú knihu Obce Veľká Poloma. Veríme, že Vás
článok o tejto knihe a jeho pisateľovi zaujme a navnadí k návšteve
nášho archívu.
kolektív rožňavských archivárok
,,Pamätná kniha“
S rešpektom, zodpovedne, úhľadným písmom ju začal písať v roku
1933 miestny evanjelický farár Ľudevít Linczeny. Ako správny kronikár, pod podtitulom „Kronikár sám o sebe“ nám najprv priblížil svoju
osobu. Vo veľmi pútavom čítaní, na niekoľkých stranách vyrozprával
svoj neľahký životný osud syna, študenta teológie, kaplána. Narodil
sa 3. mája 1884 v Královej Lehote na Liptove, ako prvý zo 6 detí,
rodičom Ľudovítovi Linczényimu, tamojšiemu evanjelickému farárovi
a Izabele Guothovej. Jeho pôsobenie na Gemeri začalo vo večerných
hodinách 7. júla 1908, keď vystúpil z vlaku na perón stanice vo Veľkej
Polome. Do neznáma, váhavými krokmi, zahliadnuc kostolnú vežu sa
pobral smerom k farnosti. Jeho budúci principál Gustáv Titus Kellner
o jeho príchode nič nevedel, a tak, keď kaplán dorazil na farský úrad,
prekvapený ho privítal slovami: „Čo tu chcete? Kto vás poslal? Ja
chvála buď Bohu kaplána ešte nepotrebujem.“ Linczényi ďalej opisuje
krátky sled udalostí: „Vidiac jeho mohutnú postavu, jeho vymerané
rezké pohyby vzdor jeho vysokého veku, nemyslel som si ani já, snáď
ani on, že sa o pol roka pomodlím nad jeho hrobom. Zomrel dňa 4.
januára ráno o ½ 5 hodine r. 1909 ako kňaz na odpočinku. V 77 roku
svojho života a po 55 ročnom pôsobení v Polomách.“ Pre zvedavých
bádateľov nech je nedopovedaný príbeh evanjelického farára a týchto
niekoľko riadkov opísaných z originálneho textu pozvaním do priestorov bádateľne archívu na ,,osobné“ stretnutie s pamätnou knihou, ktorá obsahuje predovšetkým dejinné udalosti. Záznamy v nej ponúkajú
prierez dejín obce od jej založenia, cez dejiny Evanjelickej a Rímsko-katolíckej cirkvi v Polome, až po udalosti zachytávajúce I. svetovú
vojnu i dramatický rok 1919. Prežívanie týchto a ďalších pohnutých
udalostí svetových dejín, ktoré sa prevalili obcami Veľká Poloma a
Malá Poloma pretvárajúc ich hmotnú, ako aj duchovnú podstatu ich
obyvateľov, sú zachytené pod heslami: ,,zamestnanie, výživa, hmotnie a mravnie položenie obyvatelov“. Skutočne zaujímavé čítanie, aj
o polomských furmanoch a ich cestách do ďalekých zemí, dokonca až
do talianskych prístavov, kam vyvážali rozličný tovar a ich návratoch
domov s naloženým vzácnym korením a vínom. Nemenej zaujímavá
je aj časť, ktorá zachytáva životné udalosti, priebeh príprav a samotné
slávnostné odhalenie pamätnej dosky Petra Kellnera - Záboja Hostinského zo 7. októbra 1924. Záznamy končia zápisom z 10. októbra
1937 zo slávnostného 150 ročného jubilea obnoveného evanjelického chrámu vo Veľkej Polome, ktorého sa za veľkej slávy zúčastnili
vtedajší cirkevní hodnostári a štátni úradníci. Pri tejto príležitosti bol
biskupom posvätený aj nový oltár a kazateľnica, ktoré staval 14 mesiacov sochársky majster Ján Dunajský, rodák z Liptovskej Tepličky.
Posvätený bol aj nový oltárny obraz, ktorý vyhotovil akademický maliar Friesterbusch z Rožňavy “. Pri tejto slávnostnej udalosti odznela
z novej kazateľnice i táto veta: „Vďační potomci slávných predkov
obnovili chrám Boží. A či sme sa obnovili i my v Duchu Kristovom
a v národnom povedomí?!“
Zdroj: Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava (archívne fondy: Obvodný notársky úrad vo Veľkej Polome)

Tento kratučký, no roztomilý príbeh mi vyrozprávala moja bývalá
spolužiačka. Jej rozprávanie vyznelo asi takto: „V
jednu letnú nedeľu,
keď sme boli doma
iba tri deti a babička, vypukla medzi
mojou
staršou
sestrou a babkou
hádka.
Neviem,
kde sa to v babke
nabralo, nahnevala
sa a hodila do sestry
košík na chlieb. Košík
letel, no netrafil sestru,
ale sklenenú výplň kuchynských dverí. Dostali sme strach. Otec bol
veľmi sporovlivý, šetril každú korunku.
Rozhodli sme sa rozbitú výplň zamaskovať a hneď v pondelok dať
zaskliť. A tak sme dôkladne vyleštili vedľajšiu výplň, takže na prvý
pohľad nebolo vôbec zjavné, že jedna časť je rozbitá.
Keď sa rodičia vrátili, všetci spoločne sme zasadli k stolu a začali
jesť. Kuchynské dvere boli zatvorené, aby nás neobťažovali muchy.
Ako si tak pochutnávame, zrazu vletí do kuchyne lastovička. Obletovala celú kuchyňu a vyletela rozbitou výplňou von. Otec bol prekvapený a možno aj vystrašený, lebo s vážnou tvárou podotkol: „Dúfam,
že to nebol nejaký duch, ktorý nám chcel niečo nepríjemné naznačiť.“
Samozrejme ho nenapadlo, že sklo je rozbité a odstránené.
My štyri sme to už nevydržali, rozosmiali sme sa a rozpovedali sme
otcovi celý príbeh. Začal sa tiež smiať a povedal: „To sa málokomu
stane, aby im prišli zaželať lastovičky dobrú chuť k obedu.“ A tak sme
vyviazli bez kriku za rozbité sklo na kuchynských dverách“.

Lastovička

Z pokladov našich rodákov
Moderné mútenie masla
4 litre mlieka od kravy, čerstvo
nadojené nalejeme do hrnca.
Keď postojí jeden deň, zoberieme
z neho smotanu. Na druhý deň
ešte zoberieme smotanu. Mala
by byť 6-7 dcl. Zohrejeme ju vo
vode na vlažnú, nalejeme do 1,5
l plastovej fľašky a kýveme ňou
hore-dolu. Po čase, asi 15-20 mi-

nút, sa zmúti maslo asi 12 dkg.
Dvakrát ho premyjeme v studenej vode a môžeme konzumovať.
Zachovala: Zuzana Kalinová
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V čase mojich detských rokov,
pred 70-timi rokmi, sme ako deti
povystrájali kadečo. Teraz by
som chcela napísať ako sme prežívali zimu. Tak, ako dnes sa deti
tešia na sneh, tak aj vtedy sme sa
tešili na prvý sneh. No za mojich
detských čias ho bolo oveľa viac.
Skoro každé odpoludnie sme sa
zišli dievčatá a chlapci a išli sme
sa sánkovať. Väčšina sme mali
sánky, ktoré boli doma vyrobené. Boli to dve dosky po boku,
ktoré spájali tiež dosky a slúžili
ako sedadlo. Vyšli sme na vŕšok
a súťažili, ktoré sánky ďalej doletia. Sánkovať sme sa vydržali
až do zotmenia. Takisto bolo aj
s lyžami. Doma vyrobené, v strede remienok, aby sme si pripútali
bagandže k lyžiam. Stavali sme
si aj skokanský mostík. Veľakrát
Aj v minulosti pred ôsmymi
desaťročiami sa deti, aj dospelí
tešili na Vianoce (po starom Krašún). Každý sa na nich pripravoval podľa svojich možností. Vianoce boli oveľa skromnejšie ako
v dnešných časoch. Ľudia boli
k sebe srdečnejší a mali bližšie
k sebe a Vianoce ľudia viac vnímali v kresťanskom duchu.
Muži mali pred Vianocami úlohu zaobstarať stromček, z ktorého bol potom jiezulan (ovešaný
stromček salonkami). Museli
narúbať drevo na celé sviatky,
aby sa potom sekery ani nedotkli.
Ženy mali iné starosti – upratať celý dom, navariť a napiecť.
V peci piekli koláče makové
a orechové rošťky (záviny), čisté
neplnené koláče beräce a kúchne. Zákusky sa piekli málo. Ja
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V čase mojich detských rokov
sme prišli do cieľa len s jednou
lyžou, počas jazdy sa rozopla
a utiekla. Aj korčuľovať
sme sa chodili. Boli to
korčule, ktoré sme
prišrubovali na bagandže, volali sme
ich „gvinťáky“. Chodili
sme sa korču- ľ o v a ť
na zamrznuté plochy na
lúkach, alebo do zamrznutého potoka. Ja som najradšej chodila na našu „Figuru“, kde nás bolo veľa
a tiež sa na nás chodili
pozerať ľudia od štreky.
Aj ja som sa rada korčuľovala

a aj mi to dobre išlo – piruety,
vývrtky, skoky. Ako som sa tak
na ľade predvádzala, tak som sa
prepadla do prieluby (otvor vyrúbaný do ľadu). Kamarátky ma
vytiahli a premočenú odviedli domov. Dostala som bitku
a zákaz sa chodiť korčuľovať. No veď som sa ani
nemohla, lebo jedna korčuľa utiekla dole
vodou. Na tom
zamrznutom potoku
hrali
aj chlapci hokej.
Hokejky mali po
domácky urobené
a taktiež aj puk. Hrali
o dušu. Ktovie, či by nebol me-

Čo sme našli u nás doma na stole?
si pamätám na zákusky, mama
povedali, že sú to „na prosto“ zahnetené potreté lekvárom a navrchu mriežky. Boli výborné,
domáce maslo, vajíčka a všetky
ostatné suroviny. Dnes by sme
povedali, že bio suroviny.
V mnohých rodinách pred Vianocami boli zabíjačky, aby bolo
niečo na stôl na štedrý večer. Pred
štedrým večerom sme všetci išli
do kostola. Sneh nám pod nohami len tak vŕzgal, bolo ho oveľa
viac ako dnes.
Aká bola štedrá večera u nás? Na
stole sme mali zuzáky (čistý koláč, kúchen pokrájaný na kocky),
nakrájané kocky koláča sa posypali makom, poliali cukrovou
vodou, alebo sladkým mliekom

a rozmiešali. Varila sa aj jucha
(kapustnica). Do juchy sa dalo
mäso z rosoli (mäso zo zabíjačky
sa naložilo do soli s cesnakom),
klobása. Niekto dával aj trocha
krúpy. Na huby sa nepamätám,
dávali sa pozdejšie. Zo zabíjačky
boli aj hurky (jaternice) a klobásy, ktoré sa upiekli a jedli sme ich
s chlebom. Na zdravie sme si pripili (dospelí) s hriatym (pálenka),
no a samozrejme na stole boli
koláče, jablká a orechy. Pred večerou sme sa spoločne pomodlili.
Na prvý sviatok sa navštevovali
rodiny aj susedia. Gazdinky sa
pochvaľovali ako sa im vydarili
koláče, no a muži sa potužovali
ostrejším. Deti chodili vinšovať.
Dievčatá dostali medovníkovú
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dzi nimi aj nejaký slávny hokejista, keby mal na to podmienky.
Okrem tých spomínaných „športových“ činností sme sa aj guľovali. Raz pri jednej guľovačke
som nechtiac trafila jednu tetku.
Tetka ma poznali a rovno k mojim rodičom. Dostala som výprask
a tetke som musela povedať, že
to nikdy neurobím. Tetka mi odpustili. Potom, po stretnutí, som
sa im pozdravila a raz mi dali aj
cukrík. Pri tých guľovačkách sme
povybíjali aj okná, no a rodičia
museli zasklívať. Keď si spomínam na detstvo, to bola krásna
etapa v mojom živote. Boli sme
spätí s prírodou, a to mi zostalo
aj dodnes, pretože prírodu veľmi
milujem.
- stála čitateľka
Polomských novín Mária
„panišku“ (medovník v tvare
bábiky, na ktorom bol nalepený
farebný obrázok bábiky) a chlapci medovníkových husárov (medovník v tvare koníka, na ktorom
sedel husár a tiež nalepený farebný obrázok husára na koni),
no a nejaké drobné. Medovníky
sa potom vyložili do obloka na
ukážku pre okoloidúcich.
Po sviatkoch sa všetko vrátilo
do všedných dní. Počas zimných
mesiacoch sa varilo zo zásob zo
zabíjačky, bola slanina, masť
(šmalec), zemiaky vlastnoručne
nakopané, kapusta. Varili sa jedlá
múčne, zo zemiakov, a mliečne
jedlá. Mali sme jablká, hrušky,
orechy a zeleninu, to všetko si ľudia doma vypestovali.
- z pamätí starej mamy, Márie
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Ján Garguš Učiteľ
časť druhá

Tu musím urobiť poznámku o Margite Kockovej. Kronika obci ju
má zapísanú ako obyvateľku našich obcí a ako partizánku, ktorá zahynula počas povstania. Keď sa SNP začalo, Margita bola učiteľkou
v nejakej inej dedine. Ja som Margitu stretol keď sme navštívili nášho otca na Astre v jeho vojenskej kancelárii v budove dobšinského
okresného úradu. Margita, ako partizánka, vtedy pracovala v otcovom
prápore. Pamätám sa, že písala niečo na písacom stroji keď ju nám otec
predstavil ako mladú učiteľku, ktorú on nahradil v polomskej škole.
Taktiež musím spomenúť to, že meno nášho otca, Jána Garguša, narodeného 10-ho marca 1908 nie je medzi polomčanmi, ktorí sa zúčastnili
SNP. Politické prenasledovanie nášho otca bolo také dokonalé, že sa
jeho vojenská služba neuznala. Dezider Volgyeš zahynul v nejakom
koncentračnom tábore. Vlasovci ho zajali keď obsadili naše dediny.
Nebol vojakom, ale jeho meno taktiež v tejto kronike chýba. V Pohľadoch do Minulosti Gemerskej Polomy je jeho meno len ako polomský
slovenský učiteľ.

oslavách, večerných priadkach
a pri poľnohospodárskych prácach. Mimo toho stále hľadal od
starých občanov dedinské piesne
a porekadlá, ktoré neboli nikde
napísané. Veľmi ma to nepotešilo, keď som so sestrou Vierkou
v roku 2014 navštívil Maticu Slovenskú, kde sme zistili, že všetky
otcove príspevky sa stratili, počas
socializmu, že sa jedného dňa
zachovajú pre budúcnosť. Preto
sme dovolili oskenovať mnohé
záznamy nášho otca, ktoré uchovávame. Prispieval do novín Šafárikov kraj.
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Ako knižničný inšpektor otec
chodieval po dedinách, kde pomáhal pri zakladaní výborov
Matice Slovenskej a hľadal súkromné sklady kníh, ktoré boli
tajne zachované. Mimo toho pokračoval vo vyučovaní matematiky a geometrii na baníckej učňovskej škole a vo večernej baníckej
škole. Jeho knižničná kariéra
trvala len dva roky. Po prevrate
vo februári 1948 nebol politicky
vhodný zastávať takú dôležitú
kultúrnu prácu.

Ján Garguš ako knižničný inšpektor a okresný veliteľ hasičov.

Dôstojníci Astri na cvičení. Július Štrba a Ján Garguš sú najvyšší.
Otcova učiteľská kariéra pokračovala po oslobodení slanskej
doliny. Rožňavský okres bol obnovený a znovu, tak ako v 1918,
okresné dediny, ktoré boli cez
vojnu obsadené Maďarskom potrebovali slovenských učiteľov.
Meštianska škola a gymnázium
v Rožňave boli tiež otvorené. Otcov dobšinský priateľ, Ján Ušiak,
sa stal riaditeľom meštianskej
školy a náš otec bol jeho zástupcom. Hneď po tom, v prvých
povojnových voľbách Ušiak bol
zvolený ako komunistický poslanec do snemu v Prahe. Keďže
on svoj školský byt v meštianke
nikdy nepoužil, my sme sa tam
nasťahovali. Ako riaditeľ meštianskej školy otec viedol večerné

vyučovanie pre robotníkov okresu a založil jeden trojmesačný
matematický kurz pre baníkov.
Náš otec bol menovaný inšpektorom knižníc v Rožňave pre
štyri stredoslovenské okresy po
skončení školského roku 19451946. Vojna zničila mnoho kníh.
Niektoré však, kde tu, tajne ľudia
zachovali a každá dedina potrebovala nejakú knižnicu. Jeho
nová práca mu veľmi dobre pasovala. Knihy a zachovanie slovenskej kultúry v rodnom jazyku
ho ustavične zamestnávalo. Bol
náruživým členom Matice Slovenskej a ako učiteľ vo Vyšnej
Slanej opisoval pre Maticu dedinské zvyky pri narodení, svadbách, pohreboch, sviatočných

Otcova aktívna politická kariéra sa začala na začiatku SNP keď občania Veľkej a Malej Polomy založili Národný Revolučný Výbor. Stal
sa jeho tajomníkom i keď hneď nastúpil do vojenskej služby do práporu Astra v Dobšinej. Potom po oslobodení našej doliny rožňavský
povojnovo obnovený okres mal mnoho veľkých problémov. Vedúci
občania južných dedín, ktoré boli obsadené Maďarskom potrebovali
politickú a školskú pomoc pri ich návrate do rodného okresu. Otec
bol dobre známy v našich dedinách. Za mnohé roky ako vyšnoslanský učiteľ účinkoval ako okresný náčelník dobrovoľných hasičov. Pri
tom mal styky so starostami a s významnými občanmi v každej dedine
okresu. Taktiež bol dosť známy ako advokát Matice Slovenskej a mal
priateľov v našich obciach. Mimo toho bol taktiež známy ako včelár,
ktorý spolupracoval s včelármi a ktorý písal články vo včelárskom časopise. Pre to všetko sa jeho politická kariéra rýchlo vyvinula. Náš otec
bol zvolený za okresného predsedu Demokratickej strany. Keďže táto
strana bola druhá po najväčšej Komunistickej strane, stal sa podpredsedom Okresného Národného Revolučného Výboru.
Štyri politické strany dobre spolupracovali pri rekonštrukcii rožňavského okresu. Neboli politické rozpory, ale veľa vecí, ktorým bolo
venovať pozornosť. Otec sa najviac zaujímal o elektrizáciu dedín
v slanskej doline. Keďže on pracoval ako riaditeľ meštianky, a potom
ako knižničný inšpektor, bol veľmi zamestnaný v škole, na cestách
po dedinách a v okresných úradoch. Jeho postavenie v Demokratickej
strane sa tak vyvinulo, že sa stal poslaneckým kandidátom vo voľbách,
ktoré sa blížili na jar v 1948. Pri vtedajších proporcionálnych voľbách
bol tak vysoko umiestnený na listine demokratických kandidátov, že
jeho poslanecké kreslo bolo zaistené. No však k tomu nikdy nedošlo.
I keď všetky politické strany v našom okrese dobre spolupracovali,
na štátnej hladine boli veľmi vážne politické rozpory. Obyvateľstvo
očakávalo štátny vstup do spoločnosti krajín, ktoré vítali pomoc od
amerického maršalovho plánu. Sovietsky Zväz a komunisti to nemohli
dovoliť. Štátna kríza sa ukončila februárovým prevratom, ktorý zmenil
československý politický život nasledujúcich 42 rokov.
pokračovanie v budúcom čísle
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Juraj Galajda
časť prvá

Je novembrový podvečer a za oknom sa pomaly stmieva...Zapaľujem
sviečku a kladiem ju na stolík. Vo váze sú chryzantémy a ja si sadám
na stoličku ku stolíku s pocitmi nostalgie a spomienkou na môjho
drahého otca. Beriem do ruky časopis ,,Bojovník“ č. 21, ... ktorý som
dnes našla v schránke. Už som ho netrpezlivo očakávala ... Pán Ing.
Malček mi totiž nedávno oznámil: „Dnes vyšiel príbeh Vášho otecka...“. On bol totiž ten, komu som otcov príbeh vyrozprávala... on ho
odborne napísal a zabezpečil jeho vydanie. Podobných príbehov pán
Ing. Malček o ľuďoch tu z nášho okolia napísal už niekoľko. Všetky
som si prečítala, do každého som sa vcítila, pretože aj ja som s podobným ťažkým osudom doma žila a každý deň spolu s mamou a otcom
prežívala. Vďaka Vám pán Ing. Malček, že ste sa podujal týmto spôsobom pripomínať osudy týchto ľudí, ktorí položili životy za našu slobodu, či boli mrzákmi po celý život a trpezlivo niesli svoj kríž. Tohto
roku som si 10. apríla pripomenula nedožité 100. výročie narodenia
môjho otca, a to je ten dôvod napísať do nášho časopisu pár riadkov a podeliť sa tu s mojimi spomienkami s Vami - milí Polomčania
- a uchovať tak časť spomienok v tejto podobe aj pre našu rodinu.

Hrdina z Gemera

Je taká chvíľa – príležitosť, keď spomíname na hrdinu a on už nie
je medzi nami... Vtedy sa v smutnom, zádumčivom čase Dušičiek
vrátime mysľou a žijeme jeho snami... Veď krásny a naplnený sen
hrdinu, ktorý bojoval s nasadením života za našu slobodu s pocitom
šťastia a krásnych spomienok a prívalom vďačnosti je mlynom na
vodu... Myšlienky, ako voda na mlyn sa valia a krútia mysľou sťa
veľkým mlynským kolesom – hrdina spomienok stojí jasne v centre mysle, podobný moru odolávajúcim útesom... Slzy vďačnými
spomienkami privolané do očí pomaly sa v zamyslení nepozorovane tlačia, ale myšlienky vďačnosti a lásky na tvári súbežne úsmev
a jas v očiach vyvolať stačia... Ten obraz zmesi smútku, radosti, úcty
a vďačných spomienok nie je záhada až tak veliká - keď sa lepšie
prizriem – vidím, že na otca- hrdinu s láskou pri sviečke spomína si
dcéra Valika. Neznámy človek píše zasvätene a s pochopením o tom,
čo prebieha v srdci a mysli dcéry a ponára sa do problému vo víroch
vody, ktorá krúti mlynom kolesa spomienok, ktoré poháňalo históriu
a dejiny v Gemeri... Hrdinovi v živote ťažkom pomáhala silná viera
bez podmienok – naučil sa byť prospešný nielen v boji, ale usilovný
aj v mieri od včielok ... Takto sa začína príbeh môjho otca v uvedenom
časopise Bojovník č. 21: POVSTALECKÝ VOJAK Z GEMERA.

Medzi hrdinských ľudí, na ktorých činy sa nezabúda, patrí aj
Juraj Galajda z Gemerskej Polomy v okrese Rožňava. Svetlo sveta
uzrel v rodine maloroľníka Jána Galajdu a Márie Galajdovej v poradí
ako siedme dieťa z ôsmich. O výchovu detí sa starala predovšetkým
matka, pretože otec odchádzal pravidelne za prácou do Ameriky.
Najstaršiu sestru Máriu a brata Jána poznal len z listov, ktoré obyčajne
v nedeľu po obede, na lavičke za stolom, deťom čítavala ich zrobená
a ustarostená mama. Aj oni neskôr ako 16- roční odišli pracovať do
Ameriky. Neraz otec spomínal, keď si deti večer od mamy pýtali ešte
chlebík, ako im smutne povedala, že chlebík v almare (v kredenci) už
spí. Takto vyrastali naši otcovia a mamy.

pokračovanie v budúcom čísle
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HĽA
ČLOVEK

STÁLE AKTUÁLNE
ČO MUSÍTE VEDIEŤ O COVID-19
Prevencia pred ochorením COVID-19:
1. Časté a dôkladné umývanie rúk
2. Nosenie rúška
3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek, ktoré po použití
zahodíte do koša
4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu ľuďom s príznakmi nádchy alebo
chrípky, dodržiavanie minimálne dvojmetrovej vzdialenosti od každého, kto kýcha alebo kašle
5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí
6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch a pomôcok v
domácnosti i na pracovisku.
DODRŽIAVAJTE HYGIENICKÉ PRAVIDLÁ V MAXIMÁLNE
MOŽNEJ MIERE, CHRÁŇTE SEBA I OSTATNÝCH.
Pred ochorením COVID-19 neochráni:
1. Pitie horúcej vody
2. Nosové kvapky a kloktanie
3. Fajčenie
4. Pitie alkoholu
5. Cesnak
6. Antibiotiká
NEPOUŽÍVAJTE NA UMÝVANIE RÚK CHLÓR!
PRÍPRAVKY
S
CHLÓROM
SÚ
URČENÉ
DEZINFIKOVANIE POVRCHOV!

NA

Prevzaté: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
} P r o s í m e, dodržiavajte zásady R. O. R.
Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa).
Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).
Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.
} COVID-19 postihuje rôznych ľudí rôznymi spôsobmi. Väčšina
infikovaných má mierne až stredne závažné príznaky a uzdraví sa
bez hospitalizácie.
Najčastejšie príznaky: horúčka, suchý kašeľ, únava.
Menej časté príznaky: rôzne druhy bolesti, bolesť hrdla, hnačka, zápal spojoviek, bolesť hlavy, strata chuti alebo čuchu, kožná vyrážka
alebo zmena farby prstov.
Včasná a presná laboratórna diagnostika ochorenia zohráva významnú úlohu pri spomaľovaní a kontrolovaní pandémie. Najspoľahlivejšou metódu je priame stanovenie vírusu tzv. metódou
PCR (z ang. Polymerasa Chain Reaction, polymerázová reťazová
reakcia s reverznou transkripciou). Tento test je náročný na prevedenie.
Za registráciu a evidenciu zodpovedá predovšetkým ŠÚKL (Štátny
ústav pre kontrolu liečiv). Všetky typy testov na COVID-19 (PCR,
antigénové, protilátkové) patria do skupiny testov in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok (IVD ZP). Musia byť registrované v
jednom z členských štátov EÚ a následne je registrácia platná aj v
ostatných členských štátoch.

V súčasnosti existujú tieto typy
testov:
* PCR testy
* rýchlotest - antigénové testy
- protilátkové testy
RT-PCR
- je test založený na detekcii genetického materiálu vírus, po výtere z
nosa a z hrdla sa materiál spracuje tak, že sa vyextrahuje RNA vírus,
od spracovania odobratej vzorky od pacienta až po výsledok trvá niekoľko hodín,
- po výtere sa musí materiál laboratórne spracovať, vyžaduje si to skúsených laboratórnych pracovníkov a špičkové technické zariadenia a
viacero špecifických činidiel,
- aktuálne je RT-PCR test jednoznačne najcitlivejšia možnosť z hľadiska spoľahlivosti na stanovenie vírusu.

Rýchlotest
➤ Protilátkové – pri týchto testoch sa stanovuje v odobratej vzorke
protilátky proti vírusu, ktoré vytvára imunitný systém organizmu v
rámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu v tele,
- spustenie obrany organizmu trvá istý čas, preto protilátky (najskôr
IgM, neskôr IgG) je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia,
- testy nie je vhodné vykonávať na začiatku ochorenia, je dôležité upozorniť, že negatívny výsledok testu nemusí byť dôkazom, že vírus sa
v tele nenachádza,
- vzorka sa odoberá najčastejšie z krvi a výsledok je známy do niekoľkých minút.
➤ Antigénové – tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny,
ktorá sa nachádza v obale vírusu, sú citlivé v čase, keď je množstvo
vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t. j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia,
- vzorka sa odoberá z nosohltana, rýchlosť stanovenia výsledku je do
15 minút.
Samotesty
- na Slovensku, ani v EÚ neboli doteraz registrované žiadne testy určené pre domáce použitie.

oznámenie
Dňa 09. 11. 2020 Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava, otvoril mobilné odberové miesto na testovanie antigénnymi
testami – COVID-19 v sídle SČK úzs Pionierov 8, Rožňava. Odberové miesto funguje od pondelka do soboty (okrem sviatkov a nedele) od 7:00 hod. do 16:00 hod., obedňajšia prestávka od 11:30
hod. do 12:30 hod. Na testovanie sa netreba vopred objednať a je
bez poplatku.
Slovenský červený kríž v Rožňave
Pionierov 8
048 01 Rožňava
kontakty: +421/58/732 13 60 alebo + 421 903 993 338
www.roznava.redcross.sk
mobilné odberové miesto iné v blízkom okolí
Rožňava } NsP Rožňava - Svet zdravia a.s. }Špitálska 1, 048 0 }
Rožňava 07:00-15:00 } Prevádzka Pon – Pia (infektologická ambulancia)
Rožňava } Vojenský útvar Rožňava } Šafárikova 109, Rožňava }
10:00-18:00– Prevádzka Po - Pia
Dobšiná } OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. } Hnilecká 917- interiér,
Dobšiná }10:00-18:00 } Prevádzka Po - Pia
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Verejné poďakovanie

V mene všetkých Polomčanov
sa chcem poďakovať šikovným
dobrovoľníkom a zdravotníkom,
ktorí počas prvého kola testovania cez víkend v dňoch 31. 10.
2020 a 01. 11. 2020 ochotne
obetovali svoj voľný čas a prišli
pomôcť. Vďaka ich šikovnosti,
profesionalite, odhodlaniu sme
v Gemerskej Polome zvládli
testovanie na výbornú, o čom
svedčia poďakovania a   slová
chvály nielen Polomčanov, ale aj
občanov zo susedných obcí, ba
dokonca aj z okresného mesta.
Hneď prvý deň testovania bola
Gemerská Poloma na prvom
mieste v okrese s počtom otestovaných 940 občanov.
Odberné miesto v našej obci sme
zriadili na futbalovom ihrisku,
kde pracovali súčasne dva odberné tímy. To nám zaručilo, že
sa netvorili vôbec dlhé rady čakajúcich a čakanie na testovanie
sa minimalizovalo. Nad všetkým
dohliadal a pomáhal čatár Roman
Cirbus z rožňavskej vojenskej
posádky, ktorý vzorne plnil rozkazy svojich nadriadených, dopĺňal chýbajúce testy a certifikáty

a súčasne bol oporou a pomocníkom počas celého testovania.
Ako dobrovoľníci ochotne pomáhali: Štefan Dorčák, Helena
Gunajová, Zuzana Sústriková,
Peter Tišliar, Magdaléna Ferenčíková, Eva Žúdelová, Júlia
Molčanová.
Dobrovoľní hasiči: Juraj Dovala,
Marek Chochol, Branislav Chochol, Ivan Galata, Michal Baláž.
Zdravotnícky tím tvorili: Katarína Nemčková, Kamil Jasenka,
Zuzana Račková, Marian Dovec, Patrícia Bettešová, Magdaléna Lukáčová.
Prežili sme spolu dva dni, jeden
víkend. Daždivo, slnečno, ale aj
veľmi chladno bolo. Od skorého
rána do neskorého večera. Dva
náročné dni.
Čo však tomu všetkému predchádzalo? Tu zasa patrí veľké
poďakovanie pracovníkom obce
Štefanovi Dorčákovi, Mariánovi
Ďuričekovi, Milanovi Smolkovi
a Petrovi Olexovi, ktorí navrhli
a ukážkovo pripravili areál fut-

balového ihriska na testovanie.
Ochotne pomáhali aj aktivační
pracovníci. Vymedzili páskami
jednotlivé úseky, postavili stany,
inštalovali osvetlenie, pripravili miestnosti presne podľa prevádzkového poriadku odberného
miesta.
O obedy a večere sa ochotne
postarali zamestnanci z reštaurácie Gemer a v nedeľu nás
milo prekvapila pravými, nefalšovanými.....
kysnutými
polomskými koláčmi - makovým, orechovým, čokoládovým
a štedrákom zlatá pani, ktorá sa
takýmto spôsobom chcela poďakovať všetkým na odbernom

mieste za ich skvelú prácu. Ďakujeme veľmi pekne, pani zlatá
(rešpektujeme jej anonymitu).
VÝSLEDKY TESTOVANIA
V NAŠEJ OBCI: sobota 31. 10.
2020 ê spolu 940 testovaných,
z toho dvaja pozitívni a v nedeľu
01. 11. 2020 ê celkom 290 testovaných, z toho jeden pozitívny.
Ešte raz všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k zdarnému
priebehu prvého kola testovania v našej obci patrí jedno veľké Ď A K U J E M.
Mgr. Lillian Bronďošová,
starostka obce

Ťažký rok 2020 u seniorov

píše EK

Viem. Poviete si, že hodnotenie činnosti patrí predovšetkým na výročnú členskú schôdzu. Ale aj tak mi dovoľte poohliadnuť sa za týmto
náročným a ťažkým rokom už teraz a zhodnotiť čo sa nám v Klube
aj napriek nepriazni podarilo a čo nie. Rok sa začal v našom Klube
veľmi sľubne a aktívne. Po veľmi vydarenej Fašiangovej veselici sme
si koniec zimy spríjemnili návštevou Štátneho divadla v Košiciach
na divadelnom predstavení Naši furianti. V marci sme ešte stihli výročnú členskú schôdzu, ale to bolo na dlhé obdobie všetko. Mali sme
veľa plánov ako si spríjemniť voľné chvíle. Chceli sme ísť do kina na
úspešný slovenský film, pripraviť športový deň pre seniorov, aj nejaký
zájazd v rámci Slovenska. Nepodarilo sa. Museli sme sa naučiť žiť
s nebezpečenstvom nákazy, vysporiadať sa s rôznymi obmedzeniami,
aj so stresom. Na ďalšie aktivity sme sa odhodlali až koncom leta.
Zorganizovali sme malú brigádu v Klube pri natieraní zozbieraných
stoličiek a neskôr aj v Martinkove, kde vlastne nešlo ani tak o tých pár
ťahov hrabľami, ako o pobyt a posedenie v prírode za krásneho spevu
vtákov. Martinkovo je na to jedinečné miesto. Do toho však zasiahla
príroda a zostali sme len my – zmoknutí organizátori. Vynahradili sme
si to za krásneho počasia v septembri malým posedením v areáli futbalového ihriska – opekaním, dobrou náladou a všetkým čo k tomu patrí.
Október – mesiac úcty k starším sme plánovali uskutočniť trochu netradične, slávnostným otvorením Klubu dôchodcov v priestoroch zdravotného strediska, ktorý už pár mesiacov postupne zariaďujeme a využívame zatiaľ iba na výborové schôdze. Ani tento plán sa bohužiaľ
nemohol uskutočniť. Chceli by sme sa však touto cestou poďakovať
bývalým poslancom Obecného zastupiteľstva, ktorých pričinením
tento klub máme. My sme však zvyknutí, že sa dokážeme vynájsť
v každej situácii. Preto sme pre členov na pripomenutie mesiaca úcty
k starším zvolili písomnú formu s krásnym pozdravom od detí základ-

nej školy a malým darčekom od
obecného úradu. Srdečne ďakujeme. Blíži sa koniec roka 2020.
Dovoľte mi v tomto adventnom
čase popriať všetkým veľa síl
v tomto nekonečnom a neľahkom boji s pandémiou. Vysloviť

želanie, aby sme všetci mohli
osláviť najkrajšie Vianočné
sviatky bez obmedzení a v kruhu
tých, ktorých milujeme. A nový
rok 2021 nech je pre nás všetkých lepší, pokojnejší a bohatší.

Obecná knižnica G. P. „Polomské noviny“, príspevok, v Gemerskej Polome 27. 10. 2020
Touto cestou sa chcem osobne poďakovať za „pozdrav pre starých
rodičov“, ktorý som obdržal v predošlých dňoch od Evky Klobušníkovej, predsedníčky KD a ZO JDS v Gemerskej Polome. Potešil
som sa. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tomto „POZDRAVE“. Prajem všetkým pevné zdravie v tejto pohnutej dobe Covidom-19.
Dovala Ján zo Záhradnej (prepis príspevku)
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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ GEMERSKÁ POLOMA

KLADENIE VENCA

pri pamätnej tabuli Petra Madáča
„Nenechajme si umrieť vlastnú históriu“
Pozrite sa len bratia moji, tie utešené dediny a mestá medzi plodonosnými sadmi a zelenými horami páčte len tie zámky ako sa vynášajú dumným zamračeným čelom do výšavy na vysokých kopcoch.....
Vdýchajúc do seba čerstvé povetrie z ich kvetnistých úbočí k vám zasievajúce, zavolajte so mnou ešte raz , „Vitaj mi kraj rodinný, kraj
gemerský!“.
To boli slová, ktoré pred mnohými rokmi po príchode do rodného kraja
vyslovil náš rodák MUDr. Peter Madáč. Áno, bola to pocta kraju,
kde sa narodil a ktorý tak miloval. Mudr. Petr Madáč bol stoličný lekár, fyzikus, zakladateľ verejného zdravotníctva, chirurg, pôrodník,
ktorý sa venoval odbornému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, hlavne pôrodných báb, propagácii osobnej a pracovnej hygieny.
Bol autor prvej legislatívnej normy týkajúcej sa ochranných opatrení
proti nákaze hovädzieho dobytka nebezpečnej slintačky – krívačky,
ale tiež návodov a opatrení na liečbu nakazených zvierat schválených
na území celého Uhorska.
Náš miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s obecným úradom si pripomína jeho
okrúhle výročia spomienkovými
slávnosťami, či slávnostnými
akadémiami. Malo to byť aj pri
jeho okrúhlom 215. výročí smrti. Ale pandémia koronavírusu
to zariadila inak. V duchu protipandemických opatrení sme si
v predvečer výročia smrti uctili
jeho život, prácu a národnú hr-

dosť položením venca k pamätnej tabuli na budove miestneho
zdravotníckeho strediska. MUDr.
Peter Madáč sa stal veľkou
osobnosťou v dejinách humánneho i veterinárskeho lekárstva
a farmácie feudálneho Uhorska.
Stal sa tvorcom význačnej etapy
slovenských dejín, a preto my
občania jeho rodnej Gemerskej/
Veľkej Polomy sme na neho právom hrdí.
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Opäť sa blíži čas, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme čaro Vianoc....
Keď sa spätne pozrieme na rok 2020, bol to rok nepriaznivý nielen pre našu krajinu, ale aj nás všetkých. Aj v našej organizácii miestneho odboru sme pre pandémiu koronavírusu nemohli
uskutočniť mnohé z našich naplánovaných aktivít. I napriek týmto
obmedzeniam sme uskutočnili rad akcií. Ďakujem všetkým členom
nášho MO MS za aktivity, ktoré vyvíjali a tiež všetkým tým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby sa tieto akcie mohli uskutočniť.
Vianočný čas sú krásne chvíle, čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov, spojenie duší cítiť aj bez slov.
MILÍ KOLEGOVIA MATIČIARI, prajem vám príjemné a spokojné Vianočné sviatky plné radosti, pokory a odpúšťania. Želám
vám prežitie tých najkrajších okamihov v kruhu vašich najbližších, pohodu a zdravie v rodinách. Všetko dobré v nastávajúcom
roku 2021!
Mária Antalová, predsedníčka MO MS

Príroda v našom chotári je nádherná, a to vo všetkých ročných obdobiach. Milovníci prírody to môžu
len potvrdiť. V dnešnej dobe, keď
na nás „číha“ covid-19 sa do nej
utiekame viacej. Prírodu obdivujeme po každej stránke - veľakrát
sa nám pritrafí, že vidíme aj nejaké
zvieratá, no a samozrejme, že nám
príroda prispieva aj k utužovaniu
nášho zdravia. Denné prechádzky
prírodou, v rôznom ročnom období, v nás nechávajú hlboké zážitky.
Je to veľmi milé, keď sa v prírode
stretne jedna skupinka s druhou pri
starej hruške na Strakovie. Porozprávame si zážitky, kto koľko húb
našiel, alebo aké zviera videl, aké
bylinky kde rastú a ideme každý
svojou trasou s palicami do rôznej
časti polomského chotára. Nevadí
nám ani sneh a chladné počasie.
Vrelo odporúčame.
TURISTKY

alebo ako na covid-19
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ŠPORTOVÝ STRELECKÝ
KLUB

vedenie Športového streleckého klubu
Gemerská Poloma
Športová sezóna 2020 bola pre Športový strelecký klub
Gemerská Poloma netradičná a čo sa týka počtu streleckých
podujatí aj nedostatočná. Pod situáciu sa podpísali obmedzenia a opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 a celková
situácia v našej krajine. Dotklo sa to nie len streleckého športu, ale aj iných športov a to od okresnej úrovne, cez krajskú,
celoslovenskú, až po medzinárodné podujatia.
Napriek tomu, klub vyvíjal svoje aktivity v rámci možností. Začiatok sezóny sme už tradične zahájili súťažou pre
našich občanov v telocvični ZŠ. Pri tejto príležitosti klub zakúpil 2 kusy vzduchových pušiek Slavia 631 LUX a strelivo
pre strelecký krúžok pri ZŠ Gemerská Poloma. Snažíme sa
aj takouto formou podporiť rozvoj športovo-streleckých aktivít juniorov a mládeže. Túto súťaž sme stihli na poslednú
chvíľu, nakoľko o 2 dni už nastúpili obmedzenia ohľadom
prvej vlny COVID-u.
V roku 2020 klub usporiadal Regionálnu ligu v streľbe z malokalibrovej odstreľovačky, súťaže z veľkorážnej
odstreľovačky, súťaže v streľbe na kovové gongy a súťaže
v mierenej streľbe z malokalibrovej a veľkorážnej pištole.
Klub sa zároveň zúčastnil súťaží, ktoré organizovali spriatelené strelecké kluby v našom regióne, ale aj mimo nášho
kraja. Tešia nás dobré výsledky, ktoré dokážu nastrieľať naši
strelci a propagujú tak náš klub a obec. Zvlášť nás teší, že
aj naši členovia z iných okresov a krajov (členská základňa
klubu je už celoslovenská) sa dokázali presadiť na súťažiach
v rámci republiky. Jedná sa o disciplínu veľkorážna odstreľovačka. Medzi ďalšie úspechy patrí aj umiestnenie našich
strelcov vo všetkých záujmových disciplínach, ktorým sa
klub venuje. Vždy sme sa dokázali presadiť ako jednotlivci,
ale aj ako družstvá.
Žiaľ, vzhľadom k obmedzeniam sme nemohli zorganizovať plánovaný počet súťaží a tak sa počet streleckých podujatí znížil celkovo o viac ako 50 percent. Veríme, že sezóna
2021 bude lepšia ako tohtoročná a že situácia nám umožní
naplno rozvíjať športové aktivity a venovať sa tomuto krásnemu športu.
Zároveň by sme sa ako klub chceli poďakovať všetkým
aktívnym členom, organizátorom súťaží a v neposlednom
rade obci Gemerská Poloma. Ďakujeme za podporu.

Rozpačitý začiatok sezóny

píše: Ing. Jozef Trojan, ml.

V minulej skrátenej sezóne sa nám podarilo dobrými výkonmi udržať v tretej lige
a vybojovali sme si možnosť zužitkovať nadobudnuté skúsenosti v tej nadchádzajúcej.
Tohtoročná letná príprava bola ochudobnená o prípravné turnaje, ktoré boli zrušené
kvôli súčasnej pandemickej situácii, a preto sme sa mohli pripravovať len v úzkom tímovom kolektíve. Aby toho nebolo málo, tak sa nám ešte pred začiatkom sezóny dlhodobo
zranili naši dvaja najvýkonnejší hráči, Michal Trojan a Radovan Babič, a kvôli tomu
sme pribrali do našich radov mladého šikovného hráča Mareka Lakatoša, ktorý si svojimi výkonmi túto príležitosť patrične zastal. Okresná súťaž, čiže piata a šiesta liga, sa
posilnila prijatím 3 družstiev z oblasti Košice – okolie, ktoré tieto ligy určite skvalitnia
a prinesú nové zaujímavé zápasy.
Od spustenia nového ročníka sme stihli za A družstvo odohrať len 3 zápasy a za B
družstvo dokonca iba jeden, keď znova vláda kvôli zhoršujúcej sa situácii zakázala, až
na pár výnimiek, akékoľvek športové podujatia a táto situácia pretrváva aj v súčasnosti.
A-tím: Michal Trojan, Radovan Babič, Marek Lakatoš, Ondrej Žúdel, Jozef Trojan,
Peter Čarnoky, Marián Ďuríček a Jaroslav Gajdoš.
B-tím: Ondrej Žúdel, Jozef Trojan, Peter Čarnoky, Marián Ďuríček, Jaroslav Gajdoš, Martin Tokarčík a Miloslav Ďurán.

26. 12. 2020
Dňa 26. 12. 2020 od 10:00 hod. v priestoroch telocvične Základnej školy v Gemerskej Polome,
v prípade povolenia športových podujatí, sa bude
konať Vianočný turnaj. Vítaní ste všetci, ktorí si
budete chcieť zašportovať a uvoľniť stres súčasných dní!!!

09. 01. 2021
Nakoniec nám dovoľte pozvať všetkých hráčov a
nadšencov stolného tenisu, ako aj širokú verejnosť
na 29. ročník ,,Turnaja o pohár starostky obce Gemerská Poloma“, ktorý sa bude konať, rovnako len
za predpokladu povolenia športových podujatí, 9.
1. 2021 v priestoroch telocvične Základnej školy
v Gemerskej Polome od 8:00 hod.
Tešíme sa na Vás J
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Pozvánka

na turistiku
Spoznali ste výhliadkovú vežu v našom
okolí? Možno mnohí
z nás toto miesto nepoznajú a možno, po
tomto príspevku, sa aj
s rodinkou počas dní
voľna vyberú na turistiku. Za pekného počasia je výhľad z nej ozaj
pekný.
Poznávame
mnoho ďalekého a nepoznaného, pritom to
v najbližšom okolí je
pre nás veľakrát nepoznané. Pokiaľ sme vás
navnadili, nech sa páči
tu je naša ÁKCERUT
(čítaj od konca).

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: 12. 03. 2021 (vrátane).
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín
§ krížovka: ukrýva vetu § šachová úloha: biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
pomôcky:
elnett

amazónska
opica

1.

vedro, po
česky

obchodná
akadémia (skr.)

realitná
kancelária
(skratka)

prirodzené
sladidlo
rastlina
obsahujúca
nikotín
anglické
mužské meno
(Izák)

6.
starec, nem.
značka
pudingu

skonzumujem

obranca
(šport.)

thajská
jednotka dĺžky
chovateľ

starogrécky
bájkar

krík

Libéria (MPZ)
hraničný
poplatok

kilokalória
(zn.)
značka laku
na vlasy

2.
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5.

vojnové pole

7.

EČV okresu
Jihlava (ČR)
fyz. veličina
periódy

zaisťoval
talianske
mužské meno rímska dvojka
(Matúš)

sieť drogérií

existuješ
krvný faktor

4.

írske sídlo

pre štat. analýzu

obec pri Rožňave
perná spoluhláska

modrý, po
anglicky
vpred, po
nemecky

pomôcky:
uakari

úkaz

9.

sudánske sídlo
(abri)
rímskych 55

3.

brit. rozhlas. a
tv. spol.

berýlium (zn.) program. jazyk
hovorový
súhlas

Zanzibar
(MPZ)

z foneticky

rímskych tisíc
asýrsky boh
mesta Eridu
potravinový
obcho. reťazec

citoslovce
odporu

pomôcky:
blei

latinská
dvojhláska

pomôcky:
Olon

úkon
olovo, po
nemecky

trvalé trávne
porasty (skr.)
skratka pre ampér

8.

skratka rakety mäkká spoluhl.
radio link
Nová scéna
Ariane
network (skr.)
(skr.)

smer vývoja
porast hlavy
iniciálky speváka
Adamca

Jemen (kód)
tohto času
(skr.)

ruské mesto
zvuk trúbky

bróm (zn.)
zlučovacia
spojka
značka objemu

postranná časť
model nem.
aut. Mercedes

značka uhlíka
dánska
počtová miera

ráno, po
anglicky
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