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rokoch keď som mala byť dievkou som ňou nestačila byť. Vtedy
bolo veselšie. Prechádzali sme sa
po ceste a veľa sme spievali, aj
keď bolo viacej roboty doma na
statku, na poli. Možno by aj dnes
mladým prospelo viac kultúry,
ako to bolo pred tým.
Čítate Polomské noviny?
Aj (úsmev), vždy všetko prečítam
do konca, aj každú knihu.

STO ROKOV ŽIVOTA
Vzdať úctu a česť v deň sviatočný, výnimočný. Zaznamenávame
do histórie našej obce udalosť, aby sme spolu s Vami pani MÁRIA
FERENČÍKOVÁ prežili pár krásnych sviatočných chvíľ a mohli sa
poďakovať za roky Vašej usilovnej práce, kedy ste rozdávali múdrosť,
trpezlivosť i láskavosť, tiež obetavosť a ľudskosť. S úctou sa skláňame pred Vašimi upracovanými rukami. Máme jediné želanie, aby ste
v zdraví ešte roky žili a nech sú Vaše dni pokojné a pekné.
Pri návšteve pani Ferenčíkovej sa zástupkyňa starostky obce PhDr.
Ivana Antalová poďakovala oslávenkyni za jej pracovitý život a zablahoželala k jej sviatku. Pridala sa aj členka Zboru pre občianske záležitosti v obci Bc. Eva Žúdelová a popriala veľa zdravia a ešte mnoho
slnečných dní v ďalšom živote. Všetci sme sa úprimne tešili a jubileum
pani Márii Ferenčíkovej sme považovali za skvost nielen pre jej rodinu, ale aj pre našu obec a pre mňa osobne. Nie je samozrejmé stretnúť
každý deň človeka s toľkými spomienkami a skúsenosťami života, a tak
sme sa na niekoľko okamihov jej života opýtali.

Najkrajší okamih Vášho života.
Na čo rada spomínate a chcete,
aby sa to vrátilo – čo Vás hreje
pri srdci, alebo kto je Vaša radosť života?
Rada som tie deti, mám osem
pravnúčat a päť pra-pravnúčat, to
je moja radosť. Ale...od mladosti
som nemala mnoho radosti. Vydala som sa ako sedemnásťročná
a hneď o rok mi tragicky zahynul
otec. Mal len tridsaťosem rokov.
Bolo to ešte za Slovenskej republiky, keď zo Stratenej do Dobšinej prevážali tovar. Tak ma to
zasiahlo, že som z toho ochorela.

Robila som doma na gazdovstve
– mali sme kone, kravy, ovce.
Spomínam si ako už svietil mesiac a ja som ešte v humne sečku
rezala, lebo chlapi ráno odišli do
hory, vozili drevá a až o deviatej
večer sa vracali domov. Venovala
som sa aj tkaniu a šila som kroje.
Vôbec ste na seba nemysleli, vždy
ste mali na mysli len druhých...
urobiť dobre, vyhovieť im, aby
boli spokojní.
Nie, nemyslela som na seba.
Vždy som mala na mysli ostatných, žila som pre druhých, pre
rodinu, aby som mohla urobiť
čo bolo treba. Neviem, prečo mi
Pánboh dal dožiť tie roky, nikomu som za tie sto roky neublížila.
Spomínate si na školské časy?
Kde ste chodili do školy a pamätáte sa na to čo ste sa učili?
Chodila som do školy osem rokov tu v Polome. Mali sme Slovenčinu, počty, učili sme sa vlastivedu. Potom som ešte chodila
do inej školy, ešte dva roky.
Čo najradšej jedávate?
Nemám rada kyslé, sladké a neľúbim mäso. Jedávam striedmo.
Najradšej mám zemiaky zapražené s cibuľkou (na sucho) a s kyslým mliekom. Každý večer musí
byť pohár mlieka.
Ako sa Vám páči život dnes,
zmenilo sa niečo? Čo by ste od-

kázali dnešnej generácii - nejakú dobrú radu do života?
Zmenilo sa toho veľa, ale v tých

Skromnosť tejto ženy, láska k svojej rodine a úprimnosť vypovedaných slov - meniaci sa pohľad raz
žiarivý, inokedy ustarostený, ale
i pravdivé vypovedanie svojho
života, to sprevádzalo naše rozprávanie, za ktoré pani Márii Ferenčíkovej ďakujem. Prajem veľa
zdravia a nech Váš život je príkladom aj pre nás ostatných, bolo
mi cťou - Dana Červenáková.

Pani Mária Ferenčíková sa dňa 19. 7. 2021 dožila úctyhodných
100 rokov svojho života

Keď som sa jej pýtala čo je tajomstvom jej dlhého života povedala: „Práca, radosť, žiaľ-ale
to všetko už patrí k životu.“ Svoj
život prežila s rodinou, synom
Jánom v spoločnej domácnosti
v rodinnom dome, ktorý sa o ňu
príkladne stará a kde som ju navštívila, aby som jej zablahože-

lala v mene členov PPZ odbočky
číslo 2.
Vážená pani Ferenčíková, keď
má človek za sebou 100 rokov
života je celkom isté, že jeho pohľad na svet je celkom iný, ako
pred desiatkami rokov. Možno
viac myslíte na svoje zdravie
na svojich najbližších, na svoje
vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá a tešíte sa z ich zdravia
a úspechov. Preto Vám želám v
mene členov PPZ odbočky číslo
2 pevné zdravie, veľa lásky, radosti a pohodu v kruhu najbližších.
Môj Bože, ktorý učinil si ma od
mladosti až doposiaľ. Ty nádej
moja si jediná, veď viedol si ma a
žehnal, pomáhal mi v každej dobe
neopúšťaj ma v starobe.
Čo prežila som,
o tom Ty vieš Pane.
Po všetky dni si pri mne stál.
Tak bolo tomu neprestajne,
či radosť dal si a či žiaľ,
či práce sa mi darili,
či sklamania ma ranili.
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Srdce rozbúšené
smerom nahor skáče,
neviem, či žijem a či snívam.
Mám pocit, že sme spolu žili
už dlhé roky,
všade mi žiaria Tvoje oči
a Tvoja bytosť nežná, mámivá...
Z diaľky sa len dívam
do Tvojich očú kúzelných,
tie ma načisto očarili,
Boh Ťa nevšednosťou obdaril,
všetky dary Ti dal –
už od kolísky Ti ich pribalil
a ja kým dýcham a žijem
ľúbiť Ťa neprestanem.

jubilanti
ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKOV
V GEMERSKEJ POLOME

október 2021
Milí novomanželia, dovoľte
poblahoželať Vám
k uzavretiu manželstva.
Prajeme Vám,
aby Vás Vaša radosť, spokojnosť
z tohoto dňa sprevádzali
na Vašej
spoločnej ceste životom,
aby ste v dobrom zdraví,
láske a šťastí
prežili dlhé roky
manželského života.
Srdečne blahoželáme!

Dňa 25. septembra 2021
uzavreli manželstvo
♥
Lukáš Zavadil
Ina Kyselová

za 3. štvrťrok roku 2021
(júl, august, september)
94 rokov Štefan Šmelko
75 rokov Emília Sústriková
Srdečne blahoželáme!

Spomienky stekajú do jesene padajú žlté listy
a v jedinom okamihu vietor ich všetky poroznáša.
Počkajte prosím, volám ich. Vráťte sa späť.
Jediný lúč mi postačí nájsť správnu cestu v dave,
s krehkosťou snežienky zdolám zimu, mrazy.
V tajomstve rokov strážim si hlboko v srdci každý cit.
Bez lásky k ľuďom nemôže človek šťastne žiť.

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
na neznámy svet odišiel si sám.
Zaplakal každý kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no navždy budeš v srdciach tých
čo ťa milovali.

Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
Slza za slzou padá
a zmýva z tváre žiaľ,
čas nikdy nevráti,
čo si už vzal.

Dňa 11. októbra 2021 uplynul rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, starý otec,
príbuzný a známy
Jozef Galajda


Dňa 25. októbra 2021 uplynulo 10
rokov,
čo nás navždy opustil
Ján Dorkin


S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

S láskou spomína
syn Marian a celá rodina.

Spoločenská kronika
k 30. 09. 2021

Predsedníctvo

Narodilo sa 7 detí

pohrebného

Životné jubileá oslávili:

združenia,

Slávnostne uzavreli manželstvo 2 páry

Podporného

100 rokov  1 jubilant

odbočka

85 rokov  4 jubilanti

č. 2

90 rokov  1 jubilant

80 rokov  2 jubilanti
75 rokov 3 jubilanti

70 rokov  5 jubilantov

Zomrelo 6 občanov obce

Gemerská
Poloma

OZNAMUJE

záujemcom o členstvo v PPZ,
že si môžu uzatvoriť členstvo
od 1.10. 2021 do 31.12.2021
bez poplatku, ktorý je 10,00
EUR.
Oslovte synov, dcéry,
kamarátov ľudí, štyridsiatnikov
aj mladších a staňte sa členmi
PPZ, aby sme zachovali 90
ročnú tradíciu združenia.
Prihlášku Vám na požiadanie
doručím.

JANKA CIBERAJOVÁ
0905 742 206
j.ciberajova@gmail.com
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Tak to s m e s i pr i po m e nul i 7 7 . v ý ro č i e
S lovens ké ho ná ro dné ho po v s t a ni a

Sedemdesiatsedem rokov uplynulo od čias, keď na Slovensku vypukol
ozbrojený odpor proti fašistickej porobe, proti neslobode, proti vojnovému ničeniu materiálnych hodnôt a ľudských životov. Naplnil sa už
život dvoch až troch generácií a napriek tomu nezabúdame na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po
slobode práve tak, ako po nej túžime my, každý národ, každá ľudská
komunita.
Na Námestí Slovenského národného povstania pred budovou Obecného úradu v našej obci sa 27. augusta 2021 zišli obyvatelia Gemerskej
Polomy, aby si uctili pamiatku hrdinov SNP. Pietneho spomienkového
podujatia sa zúčastnili aj vzácni hostia z Rožňavy. Pán Milan Malček
– predseda ZO SZPB partizána Tótha a podpredseda OV SZPB, pani
Mária Žolnová – tajomníčka Oblastného výboru SZPB a pani Mária
Füzéková – hospodárka OV SZPB Rožňava.
Po úvodnej básni a príhovore pani starostky, pán Milan Malček odhalil
pamätnú tabuľu, ktorá pripomína historické udalosti spojené
s 2.svetovou vojnou a účasťou miestnych obyvateľov v SNP. Autorom
tejto výnimočnej pamätnej tabule je študent Samuel Sebastián Očkaík,
ktorý bol ocenený pánom Milanom Malčekom za angažovanosť pri
objasnení a zdokumentovaní vojnových udalostí našej obce.
Pietna spomienka pokračovala položením vencov k obnovenému
pomníku padlých hrdinov na Námestí SNP, ďalej pri pomníku na Kurtákovej a nakoniec priamo na Flóse, na pamätnom mieste tragickej
havárie sovietskeho vojenského lietadla.
Nasledovala členská schôdza Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov našej obce, kde pán predseda Ondrej Greško odovzdal pamätné listy dlhoročným členom za činnosť
v SZPB a poďakoval sa za spoluprácu Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi a dobrovoľným hasičom.
Vo večerných hodinách sa na počesť SNP rozhorela symbolická partizánska vatra na lúke za futbalovým ihriskom. Veľké poďakovanie
patrí členom Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vatru postavili
a podieľali sa na prípravách osláv SNP.
V nasledujúci deň, v sobotu 28.augusta 2021 v sále obecného úradu
pripravil Samuel Sebastián Očkaík prezentáciu na aktuálnu tému Život obyvateľov v obci Gemerská Poloma počas 2.svetovej vojny.
Zaujímavé skutočné príbehy a spomienky tých, ktorí si pamätajú rozprávanie svojich príbuzných, účastníkov 2.svetovej vojny.
Citované z novej pamätnej tabule:
Kopanie zákopov
Počas okupácie museli niektorí obyvatelia dedín v produktívnom veku
pracovať na kopaní zákopov. Keďže mnoho mužov bojovalo na fronte alebo ako aktívny účastníci SNP zo strachu pred Nemcami utieklo,
väčšinu pracovníkov, ktorí kopali zákopy tvorili ženy. Sprvu chodili
kopať protitankové zákopy ku dedine Vlachovo. Neskôr, kvôli vyhodenému mostu partizánmi pri danej dedine sa kopáči z Polomy presunuli
pracovať medzi Veľkú Polomu a Henckovce. Protitankové prekážky
sa mali stavať aj neďaleko Huty. Práce išli pomaly, kvôli zamrznu-

tej zemi, kameňom ako i hrubým
koreňom v pôde. Zákopy napokon
neboli dokončené.
V mene dnešných obyvateľov
Gemerskej Polomy sa s úctou
skláňame pred obeťami tých,
ktorí za svoj i za náš spoločný domov, za našu slobodu, obetovali
to najcennejšie – svoje zdravie a
životy.
Želáme si, aby sme my a generácie po nás citlivo vnímali, o čo
v Povstaní išlo a čo pre nás znamenalo. Musíme si uvedomovať,
že dnešná sloboda stála mnohé
ľudské životy a rodinné tragédie,
s ktorými sa bolo ťažké zmieriť.
Citované z novej pamätnej tabule:
Havária lietadla - úryvok
Mŕtvych obyvatelia Polôm zaopatrili. Následne ich bolo potrebné pochovať. Stalo sa tak za
veľmi nepriaznivého počasia na
cintoríne vo Veľkej Polome dňa
19.oktróbra 1944 za veľkej účasti
občanov z obce i z celého okolia. Počas pohrebu dorazila na
veľkopolomský cintorín vojenská
spojka, ktorá informovala o blížiacej sa nemeckej armácie na
Grajnári. Povstalecké jednotky

prítomné na pohrebe ihneď nasadli do pripravených áut a odišli
bojovať. Udalosť vraj bola sprevádzaná tak veľkým zhonom, že
obyvateľstvo nestihlo ani poriadne zahrabať novovytvorené
hroby.
My, občania Gemerskej Polomy,
si na večnú pamäť zachováme
vďaku a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania.
Text: Mgr. Lillian Bronďošová
– starostka obce
Foto: Ondrej Greško – predseda
ZO SZPB Gemerská Poloma
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
MGR. LILLIAN BRONĎOŠOVÁ, starostka obce informuje
Rekonštrukcia pomníka padlým
v prvej svetovej vojne
Malopolomský cintorín je výnimočný tým, že sa na ňom nachádza pomník padlým v prvej
svetovej vojne. O tomto kríži
máloktorí Polomčan vie. Je síce
z diaľky viditeľný, ale nie každý
vie, že je na ňom pripevnená tabuľa s menami padlých hrdinov
v prvej svetovej vojne. Bol postavený v roku 1942 vo vtedajšej
Malej Polome. Sú na ňom mená
padlých ako Juraj Baláž, Jozef
Dovčík, Ondrej Kušnier Sústrik,
Juraj Koltáš Nová, ale aj Ondrej Kvasnych Breznan, Ondrej
Šimún. Celkom je tam spomenutých štrnásť mien.
Zub času sa podpísal aj na tomto kríži, tak sme pristúpili k jeho
celkovej rekonštrukcii. Samotný
kríž, socha Ježiša, ale aj okolie
so zábradlím sa na pár týždňov

stalo staveniskom. Svojpomocne
obec takto opravila ďalšiu historickú pamiatku – tento pomník.
Veľká vďaka patrí šikovným
zamestnancom obecného úradu,
Milanovi Smolkovi a Mariánovi Ďiríčekovi. Poďakovanie patrí

Dňa 14. 8. 2021
sa v sále pri
obecnom úrade
uskutočnilo predstavenie projektu
Samuela Sebastiána Očkaíka
„Staré
dvory“,
ktorý bol daný
do pozornosti v
Polomských novinách č. 2/2021.
Stretnutia sa zúčastnilo 31 občanov obce.

lomskom cintoríne páliť sviečky
pri hroboch svojich príbuzných,
zastavte sa aj pri obnovenom
kríži, zapáľte kahanec a venujte
tichú spomienku aj pre štrnástich hrdinov, padlých Polomcov
v prvej svetovej vojne.

Studňa
polȁ Madášika

Začiatkom jesene obec v spolupráci
s pánom Štefanom Gazdíkom zrekonštruovala už šiestu obecnú studňu polä
Madášika na Madáčovej ulici. Päť
studní je už vynovených v Malej Polome na Hviezdoslavovej a Partizánskej
ulici. Takto postupne obec opraví nielen studne, ale aj lavičky, ktoré v minulosti boli súčasťou všetkých miestnych komunikácií. Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom ochotným pomôcť pri
skrášľovaní našej obce.

ZMENA NÁZVOV ČASTÍ ULÍC V OBCI
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma sa uznieslo dňa 28.
09. 2021 na riadnom zasadnutí na Všeobecne záväznom nariadení č.
1/2021 o zmene názvov častí ulíc v obci Gemerská Poloma.
Z dôvodovej správy: V zmysle §
4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Obec vo veciach územnej
samosprávy ustanoví nariadením názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev, ako aj ich zmeny.“ Predmetom úpravy tohto
VZN je zmena názvov častí ulíc

aj Miroslavovi Ciberajovi st.,
ktorý dobrovoľne ponúkol pomoc
a namaľoval zábradlie a urobil
nové stojany na kahance v okolí
kríža.
Blíži sa sviatok Pamiatka zosnulých. Ak budete na Malopo-

v obci Gemerská Poloma podľa
príloh VZN č. 1 až 3, a to z dôvodu lepšej orientácie v obci a
na katastrálnej mape. Navrhovaná zmena názvov častí ulíc by sa
uskutočnila v čase, kedy obec realizuje v obci zmenu názvov ulíc
a zmenu nulových orientačných
čísel.

Z VZN VYBERÁME:
§ 2 Zmena názvov častí ulíc
1.
V obci Gemerská Poloma sa mení názov časti ulice „Slanská ulica“ na
nový názov „Námestie SNP“.
2.
V obci Gemerská Poloma sa mení názov časti ulice „Partizánska ulica“
na nový názov „Hviezdoslavova ulica“.
3.
V obci Gemerská Poloma sa mení názov časti ulice „Dovčíkova ulica“
na nový názov „Partizánska ulica“.
4.
Súčasťou tohto VZN sú mapy s vyznačením častí ulíc, ktorých názvy
sa týmto VZN menia (príloha č. 1 až č. 3).
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Rozpočet obec Gemerská Poloma na rok 2021 po DRUHEJ ÚPRAVE
- príjmová časť

Daňové príjmy
Daň z príjmov fyzickej osoby
694 000
Daň z nehnuteľností
71 900
Dane za špecifické služby
28 700
Dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností
						
1 322
Daňové príjmy spolu
795 922
Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania- dividendy
0
Príjmy z vlastníctva
33 110
Administratívne poplatky
2 500
Pokuty, penále a iné sankcie
4 926
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
58 000
Iné poplatky- poplatky a platby za znečisťovanie
570
Úroky z vkladov
10
Ostatné príjmy
6 800
Nedaňové príjmy spolu
105 916
Tuzemské bežné granty, sponzorstvo
3 000
Transféry v rámci verejnej správy- zo štátneho rozpočtu
174 257
Bežné granty a transfery zo ŠR/EF spolu
174 257
Bežné príjmy obce spolu
1 079 095
Školstvo
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
Ostatné príjmy- príjmy z dobropisov a vratiek
Tuzemské bežné granty sponzorstvo
Transféry v rámci verejnej správy- Školstvo
Bežné príjmy školstvo spolu
Bežné príjmy obce spolu so školstvom
Kapitálové príjmy
Príjem z predaja kapitálových aktív
Príjem z predaja pozemkov
Transféry v rámci verejnej správy
Kapitálové príjmy spolu
Finančné operácie
Splácanie pôžičky
Bankové úvery
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Z ostatných finančných operácií
Finančné operácie spolu
Príjmy spolu

36 850
3 303
0
586 070
626 223
1 705 318
0
0
678 493
678 493
0
0
246 895
246 895
2 630 706

výdavková časť
Bežné výdavky
Výdavky verejnej správy
Mzdy a platby
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
Finančná rozpočtová oblasť
Tovary a služby
Splácanie úrokov
Všeobecné verejné služby- voľby, sčítavanie
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary služby
Transakcie verejného dlhu
Splácanie úrokov
Civilná ochrana
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Ochrana pred požiarmi
Tovary a služby
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
Cestná doprava
Mzdy a platy
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby

1 699 138
331 740
151 640
59 000
115 000
6 100
1 860
1 810
50
7 746
1 400
6 346
2 000
2 000
40 250
49
40 201
7 771
7 671
100
10 700
0
0
10 700

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

5
7 000
1 200
420
5 380
39 200
39 200
76 860
26 000
10 030
40 730
100
4 000
4 000
113 157
55 400
19 365
38 292
100
12 930
330
12 600
8 900
0
2 900
6 000
19 247
0
19 247
0
900
900
6 970
270
6 330
370
176 590
117 410
45 600
13 360
220
593 458
363 570
137 058
89 586
3 244
550
550
37 389
26 149
9 560
1 469
211
103 543
52 337
19 846
30 708
652
18 045
8 700
3 225
6 020
100
78 332
0
0
53 332
25 000
880 703
880 703
50 865
50 865
2 630 706

6

Informácie

Polomské noviny

zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Gemerská Poloma
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
28. júla 2021/22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Gemerskej Polome – vyberáme
 U z n e s e n i e č. 507/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
závery a odporúčania komisie
stavebnej a životného prostredia
zo zasadnutia dňa 21. 04. 2021.
II. u p o z o r ň u j e ....na: a) nezákonnosť postupu pri realizácii
začatej stavby/altánok na cudzom
pozemku, b) zásah do vlastníckeho práva dotknutých pozemkov.
III. v y z ý v a .... na ukončenie
začatých prác stavby/altánku na
cudzom pozemku. IV. ž i a d a
starostku obce dať na vedomie
závery zo šetrenia vo veci predmetu podania.
 U z n e s e n i e č. 508/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e zmenu účelu použitia prostriedkov rezervného
fondu obce Gemerská Poloma v
sume 65 300,25 EUR určené na
bežné výdavky schválené uznesením č. 440/2020 zo dňa 29.
09. 2020: na modernizáciu hasičskej zbrojnice v sume 10 000,00
EUR, modernizáciu vykurovania
budovy materskej školy v sume
10 300,25 EUR, na rekonštrukciu
budovy domu smútku v sume 45
000,00 EUR.
 U z n e s e n i e č. 509/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e použitie rezervného fondu obce Gemerská Poloma
v sume 9 000,00 EUR na splácanie istiny úveru.
 U z n e s e n i e č. 510/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e použitie rezervného fondu obce Gemerská Poloma
v sume 5 000,00 EUR na externý
manažment projektu výstavby
kompostárne.
 U z n e s e n i e č. 511/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
s c h v a ľ u j e použitie rezervného fondu obce Gemerská
Poloma v sume 45 000,00 EUR
na výstavbu a zriadenie zberného

dvora.
U z n e s e n i e č. 514/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o potrebu
schválenia oprávnenia štatutárneho zástupcu obce – starostky
obce uzatvárať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku vrátane prípadných
dodatkov k týmto zmluvám v
súvislosti s realizáciou projektov
v zmysle schválených žiadostí o
nenávratný finančný príspevok a
v súlade s platným Systémom riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov (verzia
11). II. s c h v a ľ u j e oprávnenie štatutárneho zástupcu obce
– starostky obce na uzatváranie
zmlúv o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku vrátane prípadných dodatkov k týmto zmluvám v súvislosti s realizáciou
projektov v zmysle schválených
žiadostí o nenávratný finančný
príspevok. III. ž i a d a starostku
obce o: uzatváranie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane prípadných
dodatkov k týmto zmluvám v
súvislosti s realizáciou všetkých
projektov v zmysle schválených
žiadostí o nenávratný finančný
príspevok.
 U z n e s e n i e č. 515/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o vyhlásenej
Výzve na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
pod názvom „Podpora opatrovateľskej služby II“, kód výzvy:
OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. II.
s c h v a ľ u j e zapojenie obce
Gemerská Poloma do Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Podpora opatrovateľskej
služby II“ s projektom „Podpora
opatrovateľskej služby v obci
Gemerská Poloma“. III. ž i a d
a starostku obce o: podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na projekt
„Podpora opatrovateľskej služby
v obci Gemerská Poloma“.
 U z n e s e n i e č. 515/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o vyhlásenej
Výzve na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
pod názvom „Podpora opatrovateľskej služby II“, kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. II.
s c h v a ľ u j e zapojenie obce
Gemerská Poloma do Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Podpora opatrovateľskej
služby II“ s projektom „Podpora
opatrovateľskej služby v obci
Gemerská Poloma“. III. ž i a d
a starostku obce o: podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na projekt
„Podpora opatrovateľskej služby
v obci Gemerská Poloma“.
U z n e s e n i e č. 516/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o: a) vyhlásenej výzve v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, ktorej predmetom je
zníženie energetickej náročnosti
verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4- SC431-2021-68, b)
príprave podkladov pre zapojenie
obce do predmetnej výzvy a potrebe obstarania projektovej dokumentácie, energetického auditu
a dodávateľa stavebných prác na
rekonštrukciu budovy obecného
úradu. II. s c h v a ľ u j e obstaranie projektovej dokumentácie,
energetického auditu a dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu, resp. zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu. III. ž i a d a starostku
obce o: a) realizáciu verejného
obstarávania postupom v zmysle
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
ktorého predmetom je obstaranie
projektovej dokumentácie a energetického auditu na rekonštrukciu
budovy obecného úradu v súlade
s podkladmi vyhlásenej výzvy na
zníženie energetickej náročnosti
verejných budov a uzatvorenie
zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi, b) realizáciu verejného
obstarávania postupom v zmysle
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
ktorého predmetom je obstaranie
dodávateľa stavebných prác na
rekonštrukciu budovy obecného
úradu a uzatvorenie zmluvy o
dielo s víťazným uchádzačom.
 U z n e s e n i e č. 517/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o: havarijnom stave vykurovania, a to
rozvodov kúrenia a vykurovacích
telies v objektoch Základnej školy v Gemerskej Polome. II.
s c h v a ľ u j e obstaranie pro-

október 2021
jektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovacieho systému
v objektoch Základnej školy
Gemerská Poloma, maximálne
do výšky 11 000,00 EUR. III. ž
i a d a starostku obce o: a) o realizáciu verejného obstarávania
postupom v zmysle Zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého predmetom je obstaranie projektovej
dokumentácie na odstránenie
havarijného stavu rekonštrukciou
vykurovacieho systému v objektoch Základnej školy Gemerská
Poloma a uzatvorenie zmluvy
o dielo s víťazným uchádzačom,
b) podanie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na havarijnú situáciu „Odstránenie havarijného stavu vykurovania v Základnej škole Gemerská Poloma“
na Okresný úrad Košice, odbor
školstva a v zmysle Smernice č.
47/2017 MŠVVaŠ SR, ktorou sa
určuje postup pri poskytovaní
finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií.
 U z n e s e n i e č. 528/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o zámer obce
obstarania motorové vozidlo
pre účely obce. II. s c h v a ľ
u j e kúpu motorového vozidla
do vlastníctva obce Gemerská
Poloma z finančných prostriedkov obce za účelom plnenia
úloh obce a určuje finančný náklad maximálny 20 000,00 EUR
s DPH, formou lízing. III. ž i a d
a starostu obce v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
obce Gemerská Poloma zabezpečiť zakúpenie vyššie uvedeného
motorového vozidla.
 U z n e s e n i e č. 529/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
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 odmenu hlavnému kontrolórovi
obce Gemerská Poloma vo výške
3,56 % mesačne za druhý štvrťrok roku 2021 vo výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.
23. augusta 2021/23. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome –
vyberáme
U z n e s e n i e č. 533/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e závery a odporúčania komisie stavebnej a životného prostredia zo

október 2021
zasadnutia dňa 08. 07. 2021 vo
veci predmetu podania .... II. s c
h v a ľ u j e zrealizovať výstavbu ukončenia rigolu v dĺžke cca
2-3 m takým spôsobom, aby plnil
účel a jeho pravý uhol napájania
na rigol za „Pastírňou“ (Súlovská
s. č. 136) zaobliť v dĺžke cca 0,5
m, a to na náklady obce a realizáciu vykonať obcou. III. ž i a d
a starostku obce dať na vedomie
.... závery zo šetrenia vo veci jej
predmetu podania.
U z n e s e n i e č. 534/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
závery a odporúčania komisie
stavebnej a životného prostredia
zo zasadnutia dňa 08. 07. 2021 vo
veci predmetu podania.... II. s c h
v a ľ u j e a) zrealizovať výstavbu rigolu v obci, Ulica Dovčíkova pred nehnuteľnosťami s. č.
406, 407, 408 v dĺžke cca 80 metrov pred nehnuteľnosťami s napojením do už zrealizovaného
rigolu pred susediacim domom
s. č. 529, b) pred bránou každej
nehnuteľnosti osadiť mriežku, c)
realizovať výstavbu rigolov na
uliciach obce a na miestach, kde
občania majú ten istý problém.
III. ž i a d a starostku obce dať
na vedomie .... závery zo šetrenia
vo veci jej predmetu podania.
U z n e s e n i e č. 535/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra
obce a finančnej komisie k návrhu na úpravu rozpočtu OcZ obce
Gemerská Poloma na rok 2021.
II. s c h v a ľ u j e úpravu prvú
rozpočtu OZ obce Gemerská
Poloma na rok 2021 s platnosťou
od 24. 08. 2021 podľa predloženého návrhu na úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma, a to
úpravou zvýšenia výdavkov a
príjmov rozpočtu obce o 102 267
EUR.
 U z n e s e n i e č. 536/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o predložený
návrh Dodatku č. 1/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 4/2017 o poskytovaní dotácií rozpočtu obce. 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. II.
u z n á š a sa na Dodatku č.
1/2021 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 4/2017 o poskytovaní dotácií rozpočtu obce.
 U z n e s e n i e č. 559/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. s c h v a ľ u j e zmenu uzne-
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senia č. uznesenia č. 528/2021
z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma,
zo dňa 28. 07. 2021. II. m e n
í bod II. schvaľuje a vypúšťa
z vety slová: formou lízing. Nové
znenie: II. s c h v a ľ u j e kúpu
motorového vozidla do vlastníctva obce Gemerská Poloma z finančných prostriedkov obce za
účelom plnenia úloh obce a určuje finančný náklad maximálny
20 000,00 EUR s DPH. III. v ostatných častiach zostáva uznesenie nezmenené.
28. septembra 2021/24. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome –
vyberáme

 U z n e s e n i e č. 563/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
závery a odporúčania komisie
stavebnej a životného prostredia
zo zasadnutia dňa 14. 06. 2021/
zrealizovaná stavba plota .... II.
v y z ý v a ... - stavebníka, aby
požiadal obec Gemerská Poloma
o odpredaj predmetného pozemku. III. ž i a d a starostku obce
dať na vedomie .... a .... závery zo
šetrenia vo veci predmetu podania .....
 U z n e s e n i e č. 564/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
závery a odporúčania komisie
stavebnej a životného prostredia
zo zasadnutia dňa 24. 06. 2021 vo
veci prešetrenia podania škodovej udalosti .... II. v y z ý v a ....,
aby dodržal Zákon č. 442/2002
o verejných vodovodoch a kanalizáciách, obzvlášť § 23 ods. 2
druhá veta v súvislosti s § 42 ba.
III. ž i a d a starostku obce dať
na vedomie .... závery zo šetrenia
komisie.
U z n e s e n i e č. 565/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
závery a odporúčania komisie
stavebnej a životného prostredia
zo zasadnutia dňa 09. 09. 2021
vo veci žiadosti o odstránenie
ovocných drevín. II. ž i a d a
starostku obce, dať na vedomie
1. .... závery zo šetrenia. 2. ....,
dohodu jeho manželky .... vo
veci odstránenia presahujúcich
konárov siahajúcich na strechu
susedovho domu .... od hranici
pozemku, ako aj tieniacich konárov pred oknom, a to v termíne do
31. 10. 2021, s ktorým súhlasila
jeho manželka .....

 U z n e s e n i e č. 566/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e závery a odporúčania komisie sociálnej a bytovej zo zasadnutia dňa
23. 09. 2021 vo veci pridelenia
dotácie pre Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Gemerská Poloma. Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská
Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a VZN č. 4/2017
o poskytnutí dotácií a príslušných
dodatkov z rozpočtu obce. II. s ú
h l a s í s poskytnutím dotácie
pre Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia
Gemerská Poloma za účelom reprezentácie v súťaži Kremnická
barlička 2021 vo finančnom náklade 270,00 EUR (slovom: Dvestosedemdesiat eur) z rozpočtu
obce Gemerská Poloma.
 U z n e s e n i e č. 567/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
závery a odporúčania komisie
sociálnej a bytovej zo zasadnutia
dňa 23. 09. 2021 vo veci pridelenia dotácie pre Športový klub
Polom Gemerská Poloma. Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská
Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a VZN č. 4/2017
o poskytnutí dotácií a príslušných
dodatkov z rozpočtu obce. II. s ú
h l a s í s poskytnutím dotácie
pre Športový klub Polom Gemerská Poloma so sídlom Letná 672,
049 22 Gemerská Poloma, DIČ
2120211555, občianske združenie, v zastúpení Štefanom Dorčákom, predsedom klubu vo finančnom náklade 5 000,00 EUR
(slovom: Päťtisíc eur).
 U z n e s e n i e č. 568/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
závery a odporúčania komisie
sociálnej a bytovej zo zasadnutia
dňa 23. 09. 2021 vo veci pridelenia dotácie pre Stolnotenisový
klub Gemerská Poloma. Obecné
zastupiteľstvo obce Gemerská
Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a VZN č. 4/2017
o poskytnutí dotácií a príslušných
dodatkov z rozpočtu obce II. s ú
h l a s í s poskytnutím dotácie pre
Stolnotenisový klub Gemerská
Poloma so sídlom 9. mája 660,
049 22 Gemerská Poloma v zastúpení Ing. Jozefom Trojanom
ml., predsedom klubu vo finančnom náklade 700,00 EUR (slovom: Sedemsto eur).
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U z n e s e n i e č. 570/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra
obce a finančnej komisie k návrhu na úpravu rozpočtu OcZ obce
Gemerská Poloma na rok 2021.
II. s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu OcZ obce Gemerská Poloma
na rok 2021 s platnosťou od 29.
09. 2021 podľa predloženého
návrhu na úpravu rozpočtu obce
Gemerská Poloma, a to úpravou
zvýšenia výdavkov a príjmov
rozpočtu obce o 7 456,00 EUR.
 U z n e s e n i e č. 572/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o predložený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2021 o zmene názvov častí ulíc v obci 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. II. u z n á š a sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o zmene názvov častí
ulíc v obci Gemerská Poloma.
 U z n e s e n i e č. 593/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
v y z ý v a .... na odstránenie
neporiadku, ktorý sa nachádza
na pozemku vo vlastníctve obce
Gemerská Poloma – k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, parcela registra „C“,
parcelné číslo 375 o výmere 812
m², zastavaná plocha a nádvorie,
zapísaného na liste vlastníctva č.
1348 a na parcele k. ú. Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma,
parcela registra „C“, parcelné
číslo 1313/1 o výmere 11743 m²,
vodná plocha, list vlastníctva nezaložený, a to v termíne: do 31.
12. 2021.
 U z n e s e n i e č. 595/2021
OcZ obce Gemerská Poloma
v y z ý v a .... na odstránenie
neporiadku, ktorý sa nachádza
na pozemku vo vlastníctve obce
Gemerská Poloma – k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, parcela registra „C“,
parcelné číslo 375 o výmere 812
m², zastavaná plocha a nádvorie,
zapísaného na liste vlastníctva č.
1348 a na parcele k. ú. Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma,
parcela registra „C“, parcelné
číslo 1313/1 o výmere 11743 m2,
vodná plocha, list vlastníctva nezaložený, a to v termíne: do 31.
12. 2021.

-r-
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MALÉ
OBECNÉ
SLUŽBY
MOS

Malé obecné služby
pokračujú
vo svojej činnosti
Od mesiaca Marec pracovníci MOS vykonávajú pravidelné kosenie
ulíc a objektov v správe obce, údržbu verejnoprospešných zariadení.
➣ Vysťahovali objekt bývalej
školy a pripravili ho na odovzdanie firme, ktorá na ňom bude vykonávať prestavbu.
➣ Zamestnanci, postavili nový
pomník obetiam 1. a 2. sv. vojny
na Námestí SNP, nakoľko pôvodný bol v dezolátnom stave a
nebolo ho možné zrekonštruovať.
➣ Vykonala sa údržba na domoch smútku, náter zariadení.
➣ V súčasnej dobe sa vykonáva
oprava pomníka padlým v l. sv.
vojne na cintoríne v Malej Polome.
➣ V rámci čistenia okolia obce
sme zlikvidovali 3 nelegálne
skládky.
➣ Pravidelne v obci likvidujeme
smetiská, ktoré vytvárajú naši neprispôsobiví občania po uliciach,
nakoľko sú leniví nosiť odpad do
zberného dvora, alebo na miesta
tomu určených.
➣ V poslednom období je veľkým problémom údržba potôčika
na uliciach Hviezdoslavovej a
Madáčovej, nakoľko naši rómski
spoluobčania z neho urobili sto-

ku, smetisko. Deti z Madáčovej
196 chodia do kontajnerov, vyberajú ich a veci vyhadzujú do
potôčika alebo po ulici. Už niekoľkokrát bol vykonaný pohovor
s rodičmi, no bezvýsledne.
➣ To isté je aj na Hviezdoslavovej ulici v okolí budovy Kina.
➣ Problém je aj s poriadkom v
parku, nakoľko každý druhý deň
sa tam vyzberá kuka-nádoba voľne pohodených vecí, ako aj rozbitých fliaš.
➣ Ďalším problémom je odpratávanie domového odpadu. Veľa
občanov si pokosí a poupratuje
záhrady a odpad vyvezie na ulicu
a tam ho vysype. Jedná sa o trávu,
konáre, rôzne uhynuté rastliny a
spolieha sa na malé obecné služby, že to zlikvidujú, pričom každá
domácnosť ma kompostér. V lokalite za kúpaliskom sa zriadila
skládka na konáre pre občanov s
úmyslom ich štiepkovať. Bohužiaľ občania to zneužili a urobili
z toho smetisko. Spomedzi konárov sme vyberali sedacie súpravy, plasty, drôty a rôzne diely

rozobratých vozidiel, stavebný
odpad. Firma, ktorú sme oslovili
na štiepkovanie nám to odmietla vykonať, nakoľko keď začali
šiepkovať, pokazili si stroj veľkej hodnoty, pretože občania do
odpadu z tuji dali kovový odpad.
Taktiež sa zrušilo miesto na
vývoz stavebného odpadu pri
čističke odpadových vôd, lebo
občania to zneužívali a vozili
tam všetok domový odpad, plasty
a elektrospotrebiče. Skládka sa
zrušila, upravila a objekt bude
slúžiť na iné účely.
➣ Taktiež je problém s veľkoobjemovým kontajnerom v starej
škole. SKLÁDKY NÁM ODMIETAJÚ ODPAD BRAŤ A
ZVÝŠILI NÁM POPLATOK
ZA KONTAJNER ZO 192,00
EUR NA 375,00 EUR. Je veľký
problém s odpadom a budú musieť byť v rámci obce vykonané
aj nepopulárne opatrenia. Zvýšené poplatky za komunálny odpad,
ako aj zavedenie už odsúhlasených poplatkov za odpad dovezený do zberného dvora.

➣ Taktiež opätovne upozorňujem občanov, že náš zberný
dvor nie je prispôsobený na
skladovanie opotrebených pneumatík a elektrospotrebičov.
Uvedené veci odovzdávajte do
pneuservisov, ktoré sú na to prispôsobené a elektropredajní alebo ich dávajte pred dom, keď je
zber elektroodpadu.
➣ Je potrebné, aby občania vykonávali separáciu odpadu, je to
jeden zo spôsobov, ako znížiť
množstvo odpadu. Každý občan
bol uzrozumený o dobe prevádzky zberného dvora, bolo to písané
v obecných novinách ako aj na
stránke obce. Veľa občanov pre
svoju lenivosť a aroganciu to
neakceptuje a odpad prehadzuje cez plot. Keď je dvor uzavretý cez prevádzkové hodiny, je to
spôsobené z dôvodu, že je kontajner plný a nezobrala nám ho
odvozová služba alebo skládka v
Štítniku. Takže občania sa musia
prispôsobiť a vydržať.
Štefan Dorčák
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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 I. polrok 2021
spracoval: starší referent pre riadenie PS npor. Slavomír Kuchár
Nápad trestných činov v obci Gemerská Poloma za I. polrok 2021: Pokiaľ sa týka nápadu trestných činov v obci Gemerská Poloma, za I. polrok
2021 bolo zaznamenaných 6 trestných činov, pričom páchateľ je známy vo všetkých prípadoch.
Jedná sa o:
1.
Porušovanie domovej slobody,
známy – Gemerská Poloma,
poškodený A. F., páchateľ v
dobe od 20.00 hod. dňa 9.1.2021
do 07.15 hod. dňa 10.1.2021
za presne nezistených okolností
neoprávnene vnikol na riadne
oplotený pozemok rodinných

domov č. 441, č. 442 a č. 443, kde
z hornej neuzamknutej verandy
rodinného domu patriacemu P.
Š., odcudzil posteľnú a spodnú
bielizeň prevesenú cez šnúru
na bielizeň, čím poškodenému
spôsobil krádežou priamu škodu
vo výške menšej ako 266, – EUR,
obv. Z. G., objasnený prípad
OKP, zo dňa 11.1.2021.

2.
Porušovanie domovej slobody
+ Krádež, známy – Gemerská
Poloma, poškodený J. Ž.,
krádež vecí z RD, páchateľ
v presne nezistenom čase od
01.30 hod. dňa 20.2.2021 do
07.00 hod. dňa 21.2.2021,
opakovane neoprávnene vnikol
do priestorov rodinného domu,
pričom nezisteným spôsobom
a predmetom rozbil sklenú
výplň drevených vchodových
dverí vedúcich do kuchyne na
prízemí, vytlačil a otvoril okno
kuchyne, z vonkajšej strany
uvedených dverí odcudzil jeden
kľúč, ktorý bol zasunutý v
zámku a z kuchyne odcudzil 1
ks bankovku nominálnej hodnoty
5 Eur zo stolíka, 12 ks ponožiek
v jednom balení zo sedačky pod
oknom, 1 ks nástenné hodiny

zo steny nad sporákom, presne
nezistené množstvo rôznych
potravín a mäsových výrobkov z
chladničky, jednu fľašu domácej
pálenky o objeme 0,5 l, starší
mobilný
telefón
nezistenej
značky z okennej parapety, z
vrecka kabáta zaveseného na
stene pri vchodových dverách
obal s občianskym preukazom,
kartičkou poistenca a hotovosťou
vo výške 55,- Eur, ďalej v
kuchyni presne nezisteným
spôsobom vylomil uzamknuté
dvierka skrinky, odkiaľ odcudzil
hotovosť vo výške 4000,- Eur,
čím spôsobil škodu odcudzením
vecí najmenej vo výške 4145,Eur a poškodením sklenej výplne
dverí najmenej vo výške 20,- Eur,
obv. Z. G., objasnený prípad
OKP, zo dňa 21. 02. 2021.

3.
Porušovanie domovej slobody,
známy – Gemerská Poloma,
poškodená E. Ž., krádež
vlámaním do RD, obvinený v
dobe od 16.00 hod. dňa 22.2. do
10.00 hod. dňa 23.2. vošiel na
pozemok rodinného domu, kde
rukou rozbil sklenenú výplň na
vchodových dverách, cez ktoré
sa dostal do vnútra domu, kde sa
neoprávnene zdržiaval a užíval
tam vnútorné priestory domu,
pričom z domu ukradol jeden

pár bielych botasiek zn. Puma,
jeden pár čižiem na šnúrky, 1
ks termosku dúhovej farby, 1 ks
termopohár, hnedú šperkovničku
s bižutériou, tablet v ružovom
obale, 2 fotky dievčaťa, 4 ks
knihy, sivo-čierny športový vak,
modro-zelený športový kabát,
čím spôsobil krádežou škodu
najmenej 150,- eur a poškodením
sklenenej výplne dverí najmenej
30 eur, obv. Z. G. - zadržaný
páchateľ OO PZ Rožňava, zo
dňa 23. 02. 2021.

4.
Poškodzovanie cudzej veci
známy – poškodený J.Š.,
obvinený M.C., dňa 27. 2. 2021

v čase okolo 16.00 hod. na ul.
Dobšinskej pri cintoríne lopatou
poškodil odparkované vozidlo
zn. Chervrolet ev.č. RV986AT,

čím poškodenému spôsobil
škodu vo výške 339 €, obv.

M.C, objasnený prípad OO PZ
Rožňava, zo dňa 27. 02. 2021.

5.
Marenie výkonu úradného
rozhodnutia, známy – D.
M., dňa 06. 03. 2021 v čase
okolo 07.15 hod. viedol osobné
motorové vozidlo továrenskej
značky BMW 3 modrej farby
evidenčného čísla RV497BM
po štátnej ceste 1/67 v smere
od mesta Dobšiná do obce
Gemerská Poloma, kde z dôvodu
spáchania priestupku na úseku
bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky bol v obci Gemerská
Poloma predpísaným spôsobom
zastavený
a
kontrolovaný

hliadkou ODI Rožňava, pričom
lustráciou
v
informačnom
systéme Ministerstva vnútra
Slovenskej
republiky
bolo
zistené, že osobné motorové
vozidlo viedol aj napriek tomu, že
Trestným rozkazom Okresného
súdu v Michalovciach pod číslom
SP.zn.:0T/145/2020-40,
ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňom
3. 8. 2020 mu bol uložený trest
zákazu činnosti viesť motorové
vozidlá všetkých druhov na dobu
30 mesiacov, od 3. 8. 2020 do
3. 2. 2023, zadržaný páchateľ
ODI RV, zo dňa 06. 03. 2021.

6.
Marenie výkonu úradného
rozhodnutia,
známyDňa
14. 4. 2021 v čase o 19.15
hod.
bola
hliadkou
ODI
Rožňava v zmysle § 85 ods. 2
Trestného poriadku obmedzená
osobná sloboda osoby: V. G.,
Vykonaným šetrením policajtov
z ODI Rožňava bolo zistené, že
menovaný dňa 14. 4. 2021 v čase o
19:00 hod. napriek tomu, že nie je
držiteľom vodičského oprávnenia
viedol osobné motorové vozidlo
továrenskej značky Ford Focus
ečv: LC-662CV po št. ceste
I/67 v smere od obce Gemerská

Poloma na obec Betliar kde
bol
zákonným
spôsobom
zastavený
a
kontrolovaný
hliadkou Okresného dopravného
inšpektorátu Rožňava, kedy
počas kontroly bolo zistené,
že menovanému bola uložená
sankcia zákazu činnosti viesť
motorové vozidlá Trestným
rozkazom Okresného súdu sp.
zn. 3T/85/2018, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 31. 8. 2018 na
dobu 48 mesiacov t. j. od 31. 8.
2018 do 31. 8. 2022, zadržaný
páchateľ ODI Rožňava zo dňa
14. 04. 2021.

Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za I. polrok 2021:
Pokiaľ sa týka nápadu priestupkov v obci Gemerská Poloma, tak v
I. polroku 2021 v obci napadlo spolu 29 priestupkov, z toho boli 14
proti majetku, 13 proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému
poriadku. Z iných priestupkov napadli 2. Páchateľ nie je známy v 5
prípadoch.
Nápad priestupkov a trestných činov v celom služobnom obvode
č. 4 za I. polrok 2021:
Čo sa týka služobného obvodu Policajnej stanice (t. z. aj obce
Nadabula, Betliar a Henckovce) napadlo v uvedenom období celkom
46 priestupkov, v 13 prípadoch páchateľ nie je známy. Trestné činy
napadli spolu 9, pričom vo všetkých prípadoch je páchateľ známy.
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

Poskytovateľ Fond na podporu umenia POSKYTUJE
finančné prostriedky OBCI
GEMERSKÁ POLOMA –
OBECNEJ KNIŽNICI na realizáciu projektu s názvom Nové
knihy v Gemerskej Polome, na akvizíciu knižničného fondu, vo výške
1000,00 EUR vo forme dotácie a s povinným spolufinancovaním obce
v sume najmenej 125,00 EUR.
Ponúkame náhľad prvých nakúpených kníh.
LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ
Hnedáčik a nájdená podkova, Michaela Hrachovcová – Príbeh
o koníkovi ukazuje, že skutočným pokladom nie je mať niečo cenné
ukryté, ale podeliť sa a pomôcť tým niekomu blízkemu.
Gigi a Lulu, Daniela Fischer – Dobrodružné príbehy o odvahe, priateľstve, dôvere, skúške a ochrane prírody v indiánskom prostredí.
Majstri piatich čiar, Karol Dubecký - Beletrizované rozprávanie sa
opiera o historické fakty a zachované dokumenty, krátke prózy zo života J. Haydna, W. Amadea Mozarta, L. van Beethovena, F. Liszta, F.
Chopina a mnohých ďalíšch hudobných skladateľov.
Líza, mačka z Trojice, Ján Uličiansky - Neobyčajná obyčajná mačka
Líza zažije dobrodružstvá v srdci starobylého slovenského mestečka.
Veľké príbehy staroveku. Gilgameš, Sinuhet, Aeneas, Vojtech Zamarovský - Príbehy o Gilgamešovi, Sinuhetovi a Aeneovi patria k najslávnejším textom, aké nám starovek zanechal.
Zvieracia nemocnica na Obväzovej ulici, Szilvia May - Dobrosrdečná operácia srdca, akútne odstraňovanie bĺch a vyslobodenie gumáka
– zvieracie dobrodružstvá v Zvieracej nemocnici na Obväzovej ulici!
Od rozprávky k rozprávke: Labková patrola 3, Začíname čítať
- Všetky labky, do centrály! Pridajte s k obľúbeným hrdinom z Labkovej patroly a vydajte sa s nimi na ďalší zásah.
Vitajte v Údolí Muminovcov – Príručka - vďaka tejto jedinečnej
knihe navštívite Muminovcov v ich okrúhlom modrom Muminovskom dome, zistíte ako žijú a vypočujete si ich dobrodružné príbehy.

október 2021

V nových priestoroch
Od 13. 09. 2021 nás nájdete v nových priestoroch na Námestí SNP
č. 211, v budove obecného úradu
na poschodí: Vchod je z časti kultúrneho domu. Knižnica sa nachádza na poschodí, druhé dvere
vpravo. Na dverách je zvonček,
prosíme zvoniť. V záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj
zdravia zamestnancov, prosím
venujte zvýšenú pozornosť dodržiavaniu hygienických zásad a
protipandemických opatrení.

BELETRIA
Mengeleho zmiznutie, Olivier Guez - geopolitický triler o Mengeleho
absurdnom putovaní po Južnej Amerike
Bremeno minulosti, Dominik Dán – slovenské top krimi
Smrtiace tajnonosti, Robert Bryndza – ďalší prípad Eriky Fosterovej
(dokonalá vražda potrebuje dokonalé krytie)
Miznúce dievčatá, Lisa Reganová – svetový bestseler (koľko dievčat
musí zmiznúť, kým si to niekto všimne?)
Diamantové pokušenie, Jane Featherová – historická romanca (1.
diel zo série Londýnske klenoty)
Zafírové zvádzanie, Jane Featherová – historická romanca (2. diel zo
série Londýnske klenoty)
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Tajomstvo vzťahov, 31 námetov na oživenie vzťahov, Karen a Ron
Flowerovci – Kľúč o obnove a prehlbovaniu vzťahov doma, v práci,
medzi susedmi.
Stručné dejiny sveta, Herbert George Wells - Kniha zaznamenáva
kľúčové udalosti celej histórie sveta.
Mária Terézia vladárka a matka, Ivan Mrva - Takmer 400 rokov
stálo na čele habsburskej monarchie 15 mužov a len jediná žena - Mária Terézia.
Lexikón námorných bitiek, Zygmunt Ryniewicz - Systematický a
ucelený prehľad najdôležitejších námorných bitiek naprieč dejinami,
ktoré sú usporiadané chronologicky, pričom prehľadné tabuľky pomáhajú ľahšie sa zorientovať v čase aj priestore.
Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku, Vladimír Segeš Podoby zločinu a trestu, ktoré sa stali nielen v meste na Dunaji, ale aj
v iných kútoch Európy.

Súťaž JA A KNIHA trvá do 30. 11. 2021,
vyhodnotenie - december 2021
Svoje práce môžete ešte zasielať na adresy: kniznica@gemerskapoloma.sk, Obecná knižnica v Gemerskej Polome, Námestie SNP
211, 049 22 Gemerská Poloma, tiež osobne do knižnice – pozor - na
novej adrese, budova obecného úradu, na poschodí. Už prihlásené práce sú zverejnené na webovej adrese obce „ kultúra „ obecná
knižnica „ súťaž.
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Ako sa orientovať v nových priestoroch
1. Hneď pri vstupe do priestorov
knižnice, na chodbe sú umiestnené regále: regál s knižnými novinkami, regál s obecným periodikom, Polomské noviny, regál

č. 1 pre študujúcu mládež/čítanie
študujúcej mládeže (B) písmeno
A-K a regál č. 2 pre študujúcu
mládež/čítanie študujúcej mládeže (B) písmeno L-Ž.
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Vstup do priestorov knižnice

" len s prekrytím horných dýchacích ciest RESPIRÁTOROM
" pri vstupe použite DEZINFEKCIU NA RUKY
" v priestoroch knižnice dodržiavajte ODSTUPY 2 METRE
JE POTREBNÉ RIADIŤ SA V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNE
PLATNÝMI PREDPISMI.

vstup
2. Literatúra pre dospelých
Na konci tejto chodby
je vstup do priestorov
oddelenia beletrie pre
dospelých (B). V prvej
miestnosti je regál
s poéziu pre dospelých
(B), v druhej miestnosti je regál zelená
knižnica (B) a regále
s beletriou pre dospelých (B).

beletria
náučná 1. miestnosť

3. Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých je rozdelené do dvoch
miestností. V miestnosti č. 1 sú knihy roztriedené s využitím Medzinárodného desatinného triedenia podľa čísel, a to od 0 po 6 takto: "0
všeobecnosti (všeobecné encyklopédie, slovníky, bibliografie...)"1
filozofia, psychológia, logika, morálka " 2 náboženstvo, teológia
" 3 spoločenské vedy (štatistika, politika, ekonómia, právo, verejná
správa, vojenstvo, sociológia, výchova, národopis...) " 5 matematika
a prírodné vedy (astronómia, fyzika, chémia, mineralógia, mechanika,
botanika, zoológia...) " 6 aplikované vedy, lekárstvo, technika, poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, veterinárstvo, starostlivosť
o telo, doprava, textilný priemysel. Je tu i regál s literatúrou inojazyčnou.
V miestnosti č. 2 sú knihy
oddelenia náučnej literatúry
pre dospelých, a to od čísla 7 po 9 takto: " 7 umenie,
rekreácia, zábava, šport " 8
jazyky, lingvistika, literatúra
" 9 geografia, biografia, dejiny. V miestnosti je tiež regál s regionálnou literatúrou
a hudobninami a regál s inými
periodikami a časopismi. Je tu
vytvorené jedno prístupové
miesto pre verejný internet
s možnosťou využitia tlače.
V celej knižnici je možnosť
pripojiť sa na wifi sieť.

chlapčenská

4. Literatúra pre deti
a mládež je umiestnená
v oddelení, kde je zároveň
výpožičný pult a prístup
k elektronickému katalógu
a bázam dát. Nájdete tu:"regál pre najmenších čitateľov
s leporelami a literatúrou
pre najmenšie deti " regále
s beletriou pre mládež (M)
" regál s poéziu pre mládež
(M) " regál s náučnou literatúrou pre mládež (Mn) " regál s literatúrou pre dievčatá
a pre dospievajúce dievčatá
(Mn) " regál s literatúrou
pre chlapcov (M).

deti a mládež
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

Pripravili: PhDr. Vladimír Vnenčák, Mgr. Jana Krivušová, Mgr. Lucia Zlatošová.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
Okamih nášho života, ktorým je prvý deň nového školského roka, je
vždy pre nás - žiakov, rodičov, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Výnimočnou aj preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným
krokom na ceste životom, obzvlášť pre našich žiakov je ďalším krokom na ceste do sveta dospelých. Veď koľkí z nich boli len pred nedávnom celkom malí prváci a čas prešiel tak rýchlo, že teraz už musia
premýšľať, kam sa vyberú na stredné školy.
Skončil sa rytmus prázdnin a dovoleniek a opäť sa začína „škola“. Bicykle, kolobežky, kolieskové korčule a ruksaky je potrebné vymeniť
za knihy, zošity, perá a mnoho, mnoho ďalšieho potrebného na vyučovanie. Pre prvákov je škola novou etapou ich života - veľkou zmenou,
z ktorej majú mnohí aj obavy – najmä z toho, čo ich v škole čaká, veď
všetko bude nové a nepoznané. Tí starší už vedia, že nie je sa čoho báť,
je lepšie tešiť sa na každodenné drobné úspechy. Pri zdolávaní všetkých prekážok im bude pani triedna učiteľka Mgr. Simona Zgolová
vždy nápomocná a veríme, že ich prváci hravo a s úsmevom zvládnu.
Škola, do ktorej všetci prichádzame, je opäť o niečo krajšia a lepšie
pripravená. Počas letných prázdnin sa nám podarilo, okrem iných prác,
predovšetkým kompletne zrekonštruovať dve kmeňové triedy na
2. stupni – terajšiu 6.A a 8.B, kde sa položila nová podlaha. A tak, po
úspešnej oprave a rekonštrukcii tried a chodieb na 1. stupni, rekonštrukcii toaliet, zabezpečenia vybavenia školy interaktívnymi tabuľami
a ďalšími pomôckami, pristupujeme k ďalšej fáze zveľaďovania – ktorou je postupná rekonštrukcia podláh a skrášlenie všetkých tried na 2.
stupni. Veríme, že sa nám v priebehu školského roka 2021/2022 podarí
potešiť touto príjemnou zmenou aj žiakov ďalších tried. V súvislosti s údržbou areálu školy a pomocou s prácami, ktoré by sme sami
nedokázali zrealizovať, patrí opäť veľké poďakovanie nielen pánovi
školníkovi Jurajovi Dovalovi, ale aj zamestnancom obce Gemerská Poloma menovite – pánovi Dorčákovi, Smolkovi, Galajdovi
a Poťmákovi, ktorí nám už niekoľkokrát pomohli pri realizácii a zabezpečovaní viacerých prác a údržby školského areálu, za čo im nesmierne ďakujeme.
Naša škola je miestom, kde žiaci prežívajú väčšinu pracovného dňa a
preto chce byť aj priestorom, v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne,
tvorivo, kde môžu medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a
naplno popustiť uzdu svojej fantázie. Naše pani učiteľky, vychovávateľky, pedagogickí asistenti nevyučujú „len“ čítať a písať, žiakom vštepujú základy z nášho materinského jazyka a literatúry, matematiky, anglického a nemeckého jazyka, chémie, biológie a ďalších predmetov,

učia žiakov kotúle, čítanie z mapy, rozprávajú im zaujímavé príbehy
z dejín a mnoho iného, a najmä sa snažia o ľudský a trpezlivý prístup
vo svojej práci. Prajeme im, rovnako ako aj všetkým zamestnancom
školy – pani kuchárkam, upratovačkám, pánovi školníkovi a pani ekonómke, veľa zdaru a úspechov v práci. V našom pedagogickom zbore
zároveň srdečne vítame nové posily. Z rodičovskej dovolenky sa k nám
vrátila pani vychovávateľka Bc. Jana Heutschyová, na projektovej
pozícii sociálna pedagogička bude v tomto školskom roku v našej škole pracovať pani Mgr. Anna Gunárová a od polovice septembra 2021
nastúpila na miesto telocvikárky pani Mgr. Miriam Mervartová.
Všetkým želáme veľa pracovných úspechov v naše škole.
Mnohí žiaci už vedia, že vďaka internetu si dnes okamžite všetko zistia
- „vygúglia“ a nájdu za pár minút akékoľvek informácie a fakty. Vymoženosti dnešnej doby nás však niekedy paradoxne nenútia zdolávať
prekážky a vynakladať veľké úsilie na to, aby sme sa k niečomu vlastnými silami dopracovali. Práve naopak, uľahčujú nám život, niekedy
až tak, že nás robia slabých a zraniteľných. V škole však „prekážky“
v podobe rôznych ťažších a ľahších úloh žiakom kladieme. Chceme
ich pripraviť na každodenné povinnosti, naučiť ich zodpovednosti za
svoje činy, chceme rozvíjať ich schopnosti tak, aby bez problémov
mohli študovať na ktorejkoľvek vybranej strednej škole. Škola určite
nie je ľahká. Všetkým žiakom preto na prahu nového školského roka
prajeme veľa síl, veľa energie a vytrvalosti v ich snažení a prajeme
im, aby obstáli v skúškach, ktoré ich v priebehu tohto školského roka
čakajú. Tie najťažšie skúšky čakajú našich deviatakov. Čas strávený
v našej škole im prešiel akosi veľmi rýchlo. Ani sa nenazdali a už sa
musia rozhodovať o svojom ďalšom smerovaní. My im držíme prsty,
aby sa v tomto dôležitom deviatom ročníku rozhodli správne a boli
úspešní vo svojom ďalšom smerovaní.
Na začiatku nového školského roka pozdravujeme aj rodičov žiakov,
ktorí našej základnej škole dôverujú a zverili nám svoje deti. Veríme,
že budeme spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech ich
detí, pretože oni budú odrazom nášho snaženia, oni budú všetkých nás
reprezentovať nielen v rôznych súťažiach a olympiádach, ale i v živote
a vo svojom konaní. Oni sa stávajú vyjadrením našej úspešnosti a nášho spoločného snaženia a viery v zmysel vlastnej práce.
Tešíme sa tiež na spoluprácu s obcou, obecnou knižnicou, Materskou školou, združením rodičov a na spoluprácu so všetkými spoločenskými organizáciami obce. Veríme, že školský rok 2021/2022
bude sprevádzaný množstvom úspechov, chuti a elánu do nových školských dní a dobrých spomienok na školu ako miesto, kde sa všetci radi
stretávame.
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VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
2020/2021

Je problematické tvrdiť, či školský rok 2020/2021 bol aktívnym rokom, počas ktorého bolo realizovaných množstvo rôznorodých
podujatí a súťaží. Súčasná epidemiologická situácia nám skomplikovala život po mnohých stránkach, pričom jednou z nich bolo práve
časté zakazovanie a obmedzovanie rôznych podujatí a školských súťaží, na ktoré sme boli v minulosti bežne zvyknutí. Napriek tejto situácii
je aj v tomto roku komu a za čo poďakovať a hoci našich úspechov je
o čosi menej, ako sme boli zvyknutí, o to viac si ich ceníme a veríme,
že v ďalšom školskom roku budú len narastať. Za všetku vynaloženú námahu patrí veľká vďaka všetkým zamestnancom školy, rodičom
a žiakom, ktorí svojou prácou a činnosťou aktívne a príkladne reprezentujú nielen seba, ale aj svoju školu a rodnú obec.
OSOBITNE ĎAKUJEME A SRDEČNE GRATULUJEME:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

žiakom 5.A triedy Sare Antalovej, Matejovi Garčárovi, Bianke
Chomiakovej a Šimonovi Vnenčákovi k oceneniu v literárnej
súťaži a žiakom Šimonovi Koltášovi a Nele Olexovej k oceneniu vo výtvarnej súťaži na PODUJATÍ PRI PRÍLEŽITOSTI 150.
VÝROČIA OBJAVENIA DOBŠINSKEJ ĽADOVEJ JASKYNE
konanom dňa 29. 09. 2020;
žiakom Natálii Zatrochovej (6.A), Matejovi Garčárovi (5.A)
a Bianke Chomiakovej (5.A) – úspešným riešiteľom a Matejovi Garčárovi (5.A) k titulu šampión školy v celoslovenskej
matematickej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN konanej dňa
30. 09. 2020;
všetkým žiakom 3.A triedy, ktorí v mesiacoch september až
november 2020 získali vďaka svojim aktivitám v projekte DOMESTOS PRE ŠKOLY pre našu školu titul „HYGIENICKY
ČISTÁ ŠKOLA“;
žiakom 5.A triedy Bianke Chomiakovej, Šimonovi Vnenčákovi, Matejovi Garčárovi, Tomášovi Galajdovi a žiakom
6.A triedy Miroslavovi Chomiakovi, Natálii Zatrochovej,
Marošovi Leštachovi, Viktórii Balážovej – úspešným riešiteľom ŠKOLSKÉHO KOLA PYTAGORIÁDY konaného v dňoch
09. a 10. 12. 2021;
žiakom 5.A triedy Bianke Chomiakovej, Matejovi Garčárovi
a Šimonovi Vnenčákovi – úspešným riešiteľom DOMÁCEHO
A NÁSLEDNE AJ OKRESNÉHO KOLA MATEMATICKEJ
OLYMPIÁDY konaného dňa 27. 01. 2021 a zároveň gratulujeme
Šimonovi Vnenčákovi k umiestneniu na 3. - 4. mieste v okresnom kole súťaže, o ktoré sa delí s ďalším žiakom, Bianke Chomiakovej k umiestneniu na 5. mieste a Matejovi Garčárovi
k umiestneniu na 6. - 7. mieste;
žiakovi 6.A triedy Miroslavovi Chomiakovi k 2. miestu
V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY konanom
dňa 11. 02. 2021;
žiakovi Miroslavovi Chomiakovi (6.A) k 1. miestu v kategórii
Z6 V OKRESNOM KOLE MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY,
konanom dňa 31. 03. 2021;
žiakom 5.A triedy Šimonovi Vnenčákovi, Matejovi Garčárovi
za vzornú reprezentáciu a Bianke Chomiakovej k 4. miestu
v kategórii P5 a Miroslavovi Chomiakovi (6.A) k 2. miestu
v kategórii P6 v OKRESNOM KOLE PYTAGORIÁDY konanom v dňoch 13. a 14. 04. 2021;
žiakom Eliške Vnenčákovej (2.A) k 3. miestu v 1. kategórii
v prednese poézie, Matejovi Garčárovi (5.A) k 2. miestu v 2.
kategórii v prednese prózy a Šimonovi Vnenčákovi (5.A) k 2.
miestu v 2. kategórii v prednese poézie V OKRESNOM KOLE
SÚŤAŽE V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY HVIEZDOSLAVOV KUBÍN konanom dňa 02. 06. 2021;
a napokon všetkým, ktorí nás na konci školského roka podporovali v hlasovaní v 3. ročníku projektu ČERSTVÉ HLAVIČKY,
v ktorom naša škola zvíťazila.
Zároveň tiež ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom,
ktorí sú ochotní zapájať sa a organizovať množstvo podujatí,
aktivít a súťaží rôzneho zamerania. Vďaka tejto práci a ochote je naša škola atraktívnejšia, zaujímavejšia a pútavejšia.
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Na konci každého školského roka už tradične udeľujeme
ceny v podobe diplomov a knižných odmien pre najúspešnejších a zároveň aj najaktívnejších žiakov školy a to v rôznych kategóriách –
prospech, šport, umelecké a tvorivé aktivity, vystúpenia a kultúrne podujatia, podujatia zdravej a zelenej školy, zbery, súťaže a mimoriadne
úspechy. Chceme tak dosiahnuť, aby sa do súťaženia mohlo zapojiť čo
najviac žiakov, aby mohli preukázať čo najviac zo svojej šikovnosti
a svojich záujmov a aby sme ich mohli aj čo najviac oceniť. Tí, ktorí
počas školského roka, prípadne počas svojho pôsobenia v našej škole mimoriadne vynikali najmä vo vzornej reprezentácii v okresných
a krajských súťažiach sú na konci školského roka ocenení tiež špeciálnym poďakovaním – cenou riaditeľa školy a cenou starostky obce.

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO
BODOVACIEHO SYSTÉMU
V školskom roku 2020/2021 sa najúspešnejším triednym kolektívom
stala TRIEDA 5.A, ktorá získala celkovo najväčší počet kellneriek.
Žiaci s najväčším počtom kellneriek sa dňa 28. 06. 2021 zúčastnili výletu za odmenu – Prielom Muráňa pri obci Bretka a tí najúspešnejší
v jednotlivých kategóriách boli aj knižne odmenení. V školskom roku
2020/2021 sme takto vyzdvihli a odmenili takmer 50 žiakov. Desiatim
najúspešnejším opätovne gratulujeme: 1. Miroslav Chomiak (6.A) 2.
Matej Garčár (5.A) 3. Bianka Chomiaková (5.A) 4. Šimon Vnenčák (5.A) 5. Natália Víziová (3.A) 6. Maroš Leštach (6.A) 7. Viliam
Smolka (3.A) 8. Eliška Vnenčáková (2.A) 9. Aneta Ferencová (8.A)
10. Timotej Galajda (3.A)
V školskom roku 2020/2021 bola CENA RIADITEĽA ŠKOLY udelená žiakovi – Miroslavovi Chomiakovi (6.A), ktorý školu úspešne
reprezentoval najmä v matematických súťažiach – v okresnom kole
Pytagoriády sa umiestnil na skvelom 2. mieste, v okresnom kole Matematickej olympiády sa bez straty jediného bodu umiestnil na 1. mieste,
zapojil sa do medzinárodných súťaží Matematický klokan a Expert
geniality show, kde dosiahol pekné výsledky, bol úspešný aj v celoslovenskej súťaži zo slovenského jazyka a literatúry Ypsilon je hra
a napokon v okresnom kole dejepisnej olympiády získal výborné 2.
miesto.
V školskom roku 2020/2021 bola CENA STAROSTKY OBCE udelená Anete Ferencovej (8.A), ktorá sa počas štúdia na 2. stupni našej
ZŠ zúčastňovala geografickej olympiády, v okresnom kole bola úspešnou riešiteľkou, v školskom roku 2019/2020 sa zúčastnila okresného
kola dejepisnej olympiády, kde sa umiestnila na 1. mieste, úspešne sa
zúčastňovala súťaží v jesennom, jarnom a letnom aranžovaní, výtvarných súťaží, bola členkou družstva v prírodovednej súťaži Za krásami
Slovenského krasu, ktoré sa dvakrát umiestnilo na 2. mieste. Počas
celého štúdia dosahovala vynikajúce študijné výsledky.

VYHODNOTENIE CVČ V ROŽŇAVE
Na základe výsledkov, ktoré vyhodnotilo Centrum voľného času
v Rožňave ako hlavný organizátor okresných kôl predmetových olympiád, recitačných a speváckych súťaží, na základe získaného počtu
20 bodov spomedzi 15 zúčastnených škôl sa NAŠA ZÁKLADNÁ
ŠKOLA v školskom roku 2020/2021 umiestnila NA PEKNOM 5.
MIESTE.

ZBER PAPIERA A VRCHNÁČIKOV
Mnoho žiakov a rodičov sa poctivo zapojilo do separovaných zberov
organizovaných školou. V školskom roku 2020/2021 sme celkovo vyzbierali 4270 kg papiera a 311,5 kg vrchnáčikov. Aj za tieto aktivity
a pomoc všetkým veľmi pekne ďakujeme.
Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme úspešný štart do nového školského roka, mnoho zdaru, aktívnej práce, úspechov i získaných skúsenosti vo výzvach, ktoré nás spoločne čakajú v školskom
roku 2021/2022.
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SPOMIENKY NA LETNÚ ŠKOLU

Počas prvých prázdninových dní v čase od 12. do 16. 07. 2021, keď
už boli školské brány dávno zatvorené, zrealizovala naša škola pilotný
projekt s názvom „Zážitková letná škola“. Program týždennej letnej školy zahŕňal rôznorodé zážitkové aktivity, hry a súťaže, zamerané
na rozvíjanie schopností a zručností žiakov v rôznorodých oblastiach.
Zámerom projektu bolo poskytnúť žiakom aj bohaté možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného okolia – spoznali krásu
a históriu Rožňavy - navštívili Kalváriu a Strážnu vežu, v Gemerskej
Polome navštívili evanjelický kostol a s batohmi na chrbte zamierili tiež k pomníku Flos. Nechýbali ani rôzne športové výzvy – okrem
rôznych športov si žiaci vyskúšali napr. aj lezenie v horolezeckom výstroji, prechádzanie po lane, či zlaňovanie. Žiakom sa najviac páčili
tanečné aktivity a hry, medzi ktorými nechýbali ani hry s vodnými
balónmi a ozajstná balónová vojna. Na záver týždňa všetkých čakal
poklad v truhlici v podobe malých hodnotných cien a účastníckeho
listu so spomienkovými fotografiami. Tú otvorili pomocou nie ľahko
získaných kľúčov – riešením rôznych úloh zameraných na matematiku, logiku, postreh, orientáciu v teréne a na mape a spoluprácu v tíme.
Letnej školy sa zúčastnilo 19 detí, z toho 9 chlapcov a 10 dievčat a jej
organizáciu pod vedením Mgr. Lucie Zlatošovej zabezpečovali viacerí
pedagogickí zamestnanci. Odozva na prvý ročník letnej školy bola zo
strany žiakov a rodičov veľmi dobrá, preto plánujeme tieto aktivity
zopakovať aj budúci školský rok.

ako úzky kontakt.

COVID-19
KEDY IDE DO KARANTÉNY ŽIAK?
ČO ROBIŤ, KEĎ JE ŽIAK POZITÍVNY NA COVID-19?
Žiak zostáva doma, v 10-dňovej izolácii. V karanténe ostávajú všetci,
ktorí s ním prišli do kontaktu 2 dni pred zistením pozitivity. V karanténe neostávajú tí, ktorí spĺňajú podmienky výnimky z karantény. Riaditeľ školy kontaktuje RÚVZ.
ČO AK JE ŽIAKOV RODIČ, SÚRODENEC ČI INÁ OSOBA ZO
SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI POZITÍVNA NA COVID-19?
Zostáva doma, v 10-dňovej karanténe len tento žiak, zvyšok triedy sa
vzdeláva prezenčne. Odporúčame absolvovanie PCR testu na 5. deň,
ak je výsledok testu negatívny, po siedmich dňoch od posledného kontaktu s pozitívnou osobou sa karanténa končí. Ak test neabsolvuje, karanténa trvá 10 dní.
ČO AK JE ŽIAKOV RODIČ, SÚRODENEC ČI INÁ ŽIJÚCA
V JEDNEJ DOMÁCNOSTI OZNAČENÁ AKO UZKY KONTAKT?
Žiak sa vzdeláva prezenčne, pokiaľ sa u člena domácnosti (rodič, súrodenec,...) nepotvrdí ochorenie COVID-19. Ak sa potvrdí, je označený

ČO ROBIŤ, AK JE ŽIAK OZNAČENÝ AKO ÚZKY KONTAKT?
Zostáva doma, v 10-dňovej karanténe len tento žiak, zvyšok triedy sa
vzdeláva prezenčne. Odporúčame absolvovanie PCR testu na 5 deň,
ak je výsledok testu negatívny, po siedmich dňoch od posledného kontaktu s pozitívnou osobou sa karanténa končí. Ak test neabsolvuje, karanténa trvá 10 dní.
ČO JE ÚZKY KONAKT ŽIAKA?
Je priamy fyzický kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19, ak:
- strávil s pozitívnou osobou dlhšie ako 15 minút a boli od seba vzdialení menej ako 2 metre,
- bol s pozitívnou osobou dlhšie ako 15 minút v uzavretom priestore či
dopravnom prostriedku,
- bol s pozitívnou osobou, ktorá nemala prekryté horné dýchacie cesty
a kašľala,
ČO SÚ VÝNIMKY Z KARANTÉNY ŽIAKA?
- Žiaci, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 180 dní,
- Plne zaočkovaní žiaci, ktorým uplynulo 14 dní od podania 2. dávky
vakcíny alebo 21 dní od podania jednodávkovej vakcíny,
- Plne zaočkovaní žiaci alebo zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19,
Za žiaka môže rodič uplatniť výnimku z karantény predložením
„Oznámenia o výnimke z karantény.“
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Materská škola

Leto nám stále tak rýchlo uletí a máme tu znova
september a začiatok nového školského roka.
Deti sú plné radosti, očakávaní, obáv a strachu,
ako to bude bez ich najbližších. Tie, ktoré už
do MŠ chodili sa tešia na svojich ,,starých“
kamarátov a spoznávanie tých nových. Zvedavé na druhé pani učiteľky si pyšne vykračujú
a niekedy so smiechom pozerajú na nové malé
tváričky so slzičkami v očiach, akoby zabudli,
že nedávno tak kráčali oni, pridŕžajúc sa mamkinej alebo ockovej ruky. Prvé dníčky počuť
sem-tam detský plač a potláčajúce vzlyky
mamičiek. Onedlho ustane a už sa ozýva len
radostný štebot a veselé poskakovanie malých
nožičiek.
V školskom roku 2021/2022 sa z celkového počtu 55 detí otvorili tri triedy. Lienky –
I. trieda s počtom detí 17, včielky – II. trieda
s počtom detí 18, motýliky – III. trieda s počtom detí 20. Na všetky deti sa tešia pani učiteľky v I. triede Júlia Molčanová, Mgr. Denisa Revajová, v II. triede pani riaditeľka Bc.
Eva Žúdelová, Bc. Dušana Galatová a III.
triede Edita Gallíková, Mgr. Rozália Farkašová a naša teta školníčka Viera Gallová a
teta upratovačka Júlia Kraková.
Cieľom každého dobrého učiteľa učiteľky
je učiť deti tak, aby boli pripravené do života. Neučiť iba pre pochopenie učiva, ale pre
uvažovanie nad danou témou. Dovoliť pýtať
sa. Nazbierať vedomosti. Podporiť záujem.
Vyzdvihnúť snahu i úspech. Podržať, keď to
nejde. Hodnotiť individuálne. Učiť rozhodovať sa. Privoňať k schopnosti byť samostatný.
Pripraviť na život. My sa v našej MŠ budeme
snažiť tieto ciele naplniť čo najviac. Aj preto
sa zapájame do mnohých projektov ako sú
napríklad celoročný program Dorotka a jej
priatelia, ktorý realizuje Slovenský Červený
kríž, ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí. Každý mesiac ,,riešia“ deti problémy imanigárnej „
Dorotky“, ktorá je rovesníčka detí materských
škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole
sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov
učia ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať
rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Aj tento
rok budeme pokračovať v celoročných projektoch Proxík, ktorý sa venuje finančnej gramotnosti. Vo Veselých zúbkoch si deti hravou

Alojz Čobej
Každý sa vráti rád
Prešiel čas prázdnin slnečných
a babím letom vonia vzduch.
Pod nízkym nebom divé husi
letia na teplý juh.
Dosť bolo v júli modrých dní
i týždňov bezstarostných hier.
Leto je preč a do dverí nám
zaklopal september.
Dávno už patrí spomienkam
more i lesné ticho chát.
Keď prejde leto, k svojej škole
každý sa vráti rád.
formou osvoja starostlivosť o zuby.
Ešte len september – začiatok školského
roka a naši predškoláci sa už stihli zapojiť
do projektu Zatoč s odpadom. Každý mesiac budú plniť úlohy týkajúce sa ochrany životného prostredia. Cieľom aktivít
je motivovať, rozvíjať kritické a tvorivé
myslenie, citový vzťah k svojmu životnému prostrediu, empatiu, motiváciu pre
životné prostredie a jeho lokálne problémy.
Čaká nás rok plný krásnych chvíľ, súťaží,
projektov či už nových alebo starých, do ktorých sa s radosťou zapojíme ešte množstvom
akcií, dobrodružstiev, vedomostí a zážitkov,

na ktoré sa už veľmi tešíme. Veríme, že sme
všetci nabrali počas prázdnin dostatok síl,
optimizmu a energie na splnenie všetkých
cieľov, ktoré si stanovíme. Želáme všetkým
v MŠ veľa zdravia, kreatívnych nápadov
a radosti z objavovania nových poznatkov,
zo zážitkov a nových kamarátov. Našich
predškolákov čaká posledný rok v materskej
škole. Tak im prajeme ešte veľa krásnych
spoločných chvíľ s kamarátmi a pani učiteľkami.
Ani v tomto roku nás však neobišli opatrenia
z MŠSR a RÚVZ a nám neostáva len dúfať,
že tento školský rok tu budeme naozaj celý.
S pozdravom kolektív MŠ
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H I S T Ó R I E

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Kȁzala som tomu bridošovi, abi nastrúhál grúle, tušta si odfakliel
brúšok z palca.
Kázala som mu, aby nastrúhal zemiaky, nuž si poranil palec.
Bôdál jie terninu z bonca, ta vrískala o živieho Boha.
Vyberal jej tŕň zo stehna až kričala od bolesti.
Bolôkala sä, tušta jú viťȁl s kulägô, že do tíždnä nosila hurku na šiji.
Túlala sa, nuž ju udrel s bakuľou, že mala týždeň opuchnutý krk.
Tot živan chodiel kradnúť burgondiu, tušta mu dodrúzgali kernutu
z kijänô.
Tak zlodej chodil kradnúť kŕmnu repu, nuž mu dolámali ľavú ruku.
Bars härdí máš tot bläšťok na tie kamži, to tot šô ti nienika z postredku kúpili?
Veľmi peknú máš tú obrubu na tej sukni, to je tá, čo ti suseda kúpila?
Hegla mu cähla na klanicu, ta tak sä rozbläšȁl, ako keť capa režú.
Padla mu tehla na nohu, nuž silno vrieskal od bolesti.
Bars čäčȁní toltok a pienu mu kersná kúpili na rosadlie za májie.
Veľmi pekný peračník a pero mu krstná mama kúpila, keď im postavil
máje.
Côfál, côfál pred kurnazom, až sä prekotiel do ládi z vápnom.
Ustupoval pred „kurnazom“, až spadol do vápna.
(kurnaz – nevykastrovaný brav)

K. J.

Svadobná posteľ...
Bývalá spolužiačka, trochu staršia ako ja, mi raz porozprávala taký príbeh, že som tomu ani
nechcel veriť. Jej rozprávanie
vyznelo asi takto:
„Do našej školy prišiel mladý učiteľ – začiatočník a takmer všetkým sa páčil. Aj mne. Nuž a čo
osud chcel, koncom prázdnin,
roku 1956 sme mali svadbu. Sobáš bol krásny, svadobná hostina
tiež, ale ja som bola stále nervózna, kde budeme spať. Nakoniec
ma môj novomanželík presvedčil,
že budeme spať u nich na povale.
Myslela som si, že tam majú podkrovnú izbu. Mala som len takú
jemnučkú nočnú košieľku. Noc
bola tmavá, iba zopár hviezdičiek
a takmer bezvetrie. Keď sa začal
náš romantický výstup na povalu

po rebríku, začala som sa trochu
aj báť. Zacítila som pravé voňavé sienko a pichľavú šuchotavú
slamu. Môj manžel ma uložil
nežne do tejto voňavej postieľky a zaspal. Ale čo ja? V živote
som na sene nespala a k tomu môj
drahý začal usilovne chrápať. Od
strachu aj zimy som sa riadne
triasla. Nespala som. Okolo mňa
sa stále čosi hýbalo, šuchotalo
a mne naskakovala husia koža.
A to som ešte nevedela, že tam
nie sme sami. Spalo tam s nami
ešte zopár svadobčanov, ktorí
si občas museli odskočiť dole.
Len čo svitlo, schádzala som dole
rebríkom prvá. Nechcela som,
aby ma ostatní videli. Umytá,
učesaná a teplo oblečená som
pri rebríku čakala, kedy vstane

môj manžel. Po dvoch
mačkách, niekoľkých
sliepkach,
štyroch
mužoch schádzal dolu
aj môj drahý, ktorý sa
iste vyspal skvele. Ako
doma! Keď som sa
mu ponosovala, že mi
bola zima, spýtal sa,
či ma nezohrialo, keď
ma lízala mačka. A na
sťažnosť, že stále po
mne niečo lozilo, odvetil, že ušiakov je tam
habadej. Až ma striaslo. Ale „romantika“
to bola za sto brdov“.
Vyprávanie zakončila
však konštatovaním, že
manželstvo majú vydarené.
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ZDRAVIE spoza HUMNA 1. časť

Hoci pomaly končí vegetačné obdobie, napriek tomu je v našom
okolí stále dostupná široká škála rôznych rastlín, ktoré nám pri
správnom používaní môžu pomôcť pri rôznych zdravotných ťažkostiach.
Na začiatok si zhrňme hlavné zásady zberu liečivých byliniek:
Â Zbierame len rastliny, ktoré bezpečne poznáme. Napríklad praslička
roľná a praslička močiarna sú na prvý pohľad veľmi podobné, zámena
by však mohla spôsobiť zdravotné komplikácie, keďže praslička močiarna patrí medzi toxické rastliny. Pre začiatočníkov môže byť výraznou pomôckou mobilná aplikácia PlantNet.
Â Zbierame len v množstve, ktoré skutočne potrebujeme a spracujeme.

Nie je správne priniesť z prechádzky rastlinky, ktoré neskôr vyhodíme,
iný zberateľ by ich možno rád využil.
Â Dbáme na šetrné zaobchádzanie pri zbere, ak je použiteľná len vňať,
nevytrhávame rastlinu aj
s koreňom len preto, že sme si nevzali
nožnice. Príroda má síce úžasnú regeneračnú schopnosť, zásahy človeka sú však niekedy zbytočne devastujúce.
Â Rastlinky zbierame v čistom prostredí, vzdialenom od frekventovaných komunikácií, priemyselných zón, mimo poľnohospodárskych
polí, kde je predpoklad používania chemických postrekov.
Â Sušíme ich v tieni, bez dosahu priameho slnka, pre lepšiu manipuláciu so suchou drogou je dobré ich pred sušením nastrihať na menšie
kúsky. Uskladňujeme ich v papierových krabiciach, alebo dobre uzatvárateľných sklenených fľašiach a dózach na suchom a tmavom mieste. Rastlinky môžeme okrem sušenia zaliať alkoholom alebo olejom a
vyrobiť si tinktúru, alebo liečivý olejček.

Jesenné obdobie je štedré najmä na plody, kvitnúce rastliny zbierame predovšetkým na jar a v lete. V dnešnom príspevku by som rada
venovala pozornosť predovšetkým tomuto rastlinnému materiálu:
semenu žihľavy, plodom bazy čiernej, plodom hlohu a šípkam.

ŽIHĽAVA
DVOJDOMÁ

ako významná liečivá rastlina sa už do
nášho povedomia pomaly dostáva.
Hlavnou sezónou zberu je jar, kedy
mladé stonky používame na prípravu čaju predovšetkým pri jarných
detoxikačných kúrach.
Vďaka
veľkému množstvo minerálov, vi-

tamínov a ďalších účinných látok
ovplyvňuje žihľava zdravie človeka pozitívnym spôsobom. Použitie žihľavy v liečiteľstve je pritom
veľmi rozmanité. Svojím zložením
táto rastlina napríklad podporuje
metabolizmus, pôsobí ako antireumatikum, má protizápalové
účinky, urýchľuje hojenie rán a
zabraňuje chudokrvnosti.

Málokto však tuší, že prínos pre
naše zdravie môže mať semeno
žihľavy, ktoré zbierame práve v
tomto období. Je to síce trošku
pracná záležitosť, ale výsledok určite stojí za námahu. Zo samičích
rastlín žihľavy (strapce sú sýto
zelené, husté) opatrne (najlepšie v
rukaviciach) ostriháme strapčeky
semien a necháme ich na plechu
pár dní sušiť. Potom ich prsta-

mi pomrvíme, aby sme odstránili
stonky od semienok. Nakoniec
preosejeme cez cedník, alebo hrubšie sitko a uložíme do uzatvárateľnej sklenenej nádoby. Použijeme
do jogurtu, šalátov, müsli – podľa
vlastnej fantázie. Majú príjemnú
žihľavovú chuť, podľa dostupnej
literatúry ich účinok pre naše zdravie je porovnateľný a vyšší ako u
exotických chia semiačok.

BAZA ČIERNA patrí k

sušenia do čajových zmesí pri respiračných chorobách je v našich
končinách veľmi populárny vo forme bazového sirupu.

najznámejším a najpopulárnejším
liečivým bylinkám a netreba ju asi
zvlášť predstavovať. Najvyužívanejšou časťou je kvet, ktorý okrem

V plodoch sa nachádza vitamín C, B, flavonoidy, ovocné kyseliny (jablčná, citrónová, askorbová), éterické oleje, farbivo atokyán, ktorý pôsobí
ako antioxidant, (čiže chráni bunkové membrány pred pôsobením voľných radikálov), triesloviny, pektín a iné látky.
Plody bazy ale obsahujú aj sambunigrín (toxická látka), preto sa nesmú
konzumovať v surovom stave. Zahriatie a
povarenie
likviduje toxické kyanogénne glykosidy.
Ve ľ m i
chutný je džem z plodov bazy, pridávala
som ich
aj pri príprave jablkového kompótu, receptov
na využitie plodov bazy určite nájdete v
každom
ženskom časopise, alebo na internete.
Ak mávate migrénu, bolesti kĺbov či chrbtice,
ideálny je
pre vás bazový likér. Štvrť kila rozmliaždených
plodov zalejte tvrdším alkoholom.
Nalejte ho približne tri centimetre nad vrstvu plodov.
Po
desiatich
dňoch liečivý extrakt preceďte a dva- až trikrát denne si dajte pol deci.
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žihľava obyčajná - obr.

HLOH
OBYČAJNÝ

a jeho
účinky ocenia najmä ľudia so
srdcovými a kardiovaskulárnymi problémami.
Jeho kvety môžeme na jar usušiť a používať
počas celého roka vo
forme čaju. Pre tých,
ktorí to nestihli, ponúkam
recept na prípravu tinktúry
z plodov, ktoré dozrievajú
práve v tomto období.
hloh obyčajný - obr.

Semienka žihľavy jedzte, ak vás trápi:
únava " máte "
chorú
prostatu,
zápal
močových
ciest
nechutenstvo " máte
" Crohnovu chorobu
či ulceróznu kolitídu
padajú vám vlasy "
máte " hyperglykémiu
lámu sa vám nechty "
máte " problémy s pečeňou a so žlčníkom
máte artrózu či artritídu "
je to účinná prevencia obličkových kameňov.
Očistené, čerstvo natrhané plody hlohu nakrájame a natlačíme
do sklenenej uzatvárateľnej nádoby. Zalejeme bielym alkoholom, uzatvoríme a necháme
na teplom mieste, ale nie
na priamom slnku 14
dní lúhovať. Občas
obsah pretrepeme.
Po dvoch týždňoch
tinktúru precedíme do
čistej fľaše a uchovávame v chladničke. Užívame
denne čajovú lyžičku. V
literatúre sa uvádza táto
tinktúra aj ako pomocný
preparát pri návaloch počas klimaktéria.

ŠÍPKU a jej plody asi tiež spozná každý na prvý pohľad. Kým

na prípravu šípkového džemu sa odporú- č a vyčkať do prvých
mrazov, pre plody na prípravu čaju siahneme ešte pred
ich príchodom, kedy obsahujú najviac vitamínu
C. Očistíme ich od stoniek
a
zbytkov
okvetia a môžeme sušiť. Mne
sa osvedčilo
narušiť ich celistvosť tyčovým mixérom, lepšie sa vysušia
i lúhujú pri
príprave čaju. Tu
sa odporúčania
rôznia:
niekto
ich povarí a nechá lúhovať,
niekto ich len
zaleje vriacou vodou, niekto
odporúča na noc
zaliať chladnou vodou a ráno
len prihriať na
teplotu nižšiu, ako je bod varu.
Akokoľvek sa rozhodnete šípkový čaj pripraviť, určite bude mať pre váš
organizmus blahodarný účinok
najmä v zimnom období. Okrem silnej podpory imunity a
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ich antioxidačných účinkov sú šípky prospešné aj pre cirkuláciu krvi,
prečisťujú tráviaci trakt, bojujú proti únave, sú veľkým pomocníkom
pre pečeň a obličky, zlepšujú krvotvorbu a tvorbu kostného a kĺbového
tkaniva.

Naši predkovia vo veľkej miere poznali hojivé účinky liečivých bylín
a pre ich liečivé vlastnosti dodnes tvoria základ mnohých farmaceutických preparátov. Je v našom záujme, aby vedomosti našich starých
mám v oblasti bylinkárstva neupadli do zabudnutia. Tabletka je síce
možno jednoduchšie riešenie problému, ale nie vždy sa zaobíde bez
vedľajších účinkov. Využívajme liečivú silu prírody vo svoj prospech
a výsledky sa určite dostavia. Hovorí sa, že ktorú bylinku potrebujeme
pre svoje zdravie, tá sa objaví v blízkosti nášho obydlia. Majme preto
oči otvorené, sterilné anglické trávniky obohaťme pásom lúčnej trávy,
kde určite nájdeme poklady prospešné pre náš život.
Ľubica Šmeková, poslankyňa obecného zastupiteľstva

HĽA ČLOVEK
boj proti pandémii ochorenia COVID-19 - chránim seba
a svojich blízkych pred možným vážnym priebehom – očkovaním
KTO SA môže A kto sa nemôže OČKOVAŤ proti Covidu?
Kto sa MÔŽE očkovať?
Všetci nad 12 rokov vrátane: ľudí s onkologickými ochoreniami, s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s kožnými ochoreniami, s celiakiou,
s ochorením pečene, s klasickými alergiami (napr. na potraviny atď.),
s rôznymi formami potravinových intoleracií, so zápalovými reumatologickými ochoreniami, s chronickými respiračnými ochoreniami,
s chronickými neurologickými ochoreniami, s imunodeficienciami,
s prekonaným Covidom (14 dní po), diabetických pacientov, astmatikov.
Kto sa NEMÔŽE očkovať?
Ľudia s alergiou ma niektorú zo zložiek vakcíny (napr. polyetylénglykom, polysorbát 80, trometamol). Pacienti vo fáze akútneho zhoršovania chronickej choroby (dočasná kontraindikácia, očkovanie sa
odkladá). Ľudia s akútnym febrilným ochorením (dočasná kontraindikácia, očkovanie sa odkladá). V prípade závažnej alergickej reakcie po
1. dávke (trvalá kontraindikácia, očkovanie sa neodporúča).
riziká pri Covide a kontraindikácie k očkovaniu
" zvyšuje riziko ťažkého priebehu Covidu
I /je kontraindikáciou (prekážkou) proti očkovaniu
onkologické ochorenia		
" áno I nie
kardiovaskulárne ochorenia		
" áno I nie
zápalové reumatické ochorenia
" áno I nie
chronické neurologické ochorenia
" áno I nie
chronické kožné ochorenia		
" áno I nie
chronické ochorenia pečene		
" áno I nie
diabetickí pacienti			
" áno I nie
chronická choroba obličiek		
" áno I nie
chronické respiračné ochorenia
" áno I nie
obezita				
" áno I nie
tehotenstvo			
" áno I nie
závažná forma alergie na jednu zo zložiek vakcíny " nie
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Dojčenie počas infekcie koronavírusom
COVID-19 (SARS-Co-2)
UNICEF na svojej medzinárodnej stránke už v roku 2020 poskytol
odpoveď čo majú robiť matky, ak majú podozrenie na nový koronavírus alebo ak ochorejú. Dojčiace ženy s podozrením na toto
ochorenie, alebo ak už majú toto ochorenie, by mali bez prerušenia a bez obmedzení pokračovať v dojčení.
Pri všetkých nových vírusových ochoreniach ako H1N1 alebo SARS,
vždy vznikla panika okolo dojčenia a pokračovania v dojčení a z nevedomosti sa niekedy matkám zakazovalo dojčenie.
WHO v roku 2020 vydalo dokument, v ktorom sa detailne venuje dôvodom, pre ktoré dojčiace matky pri podozrení na COVID-19 alebo
už pri ochorení touto infekciou majú pokračovať v dojčení. Taktiež
uvádza, že žena s touto infekciou by mala začať dojčiť najneskôr do
1 hodiny po pôrode. Znovu tiež zdôrazňuje, že výlučne dojčenie má
trvať do 6 mesiacov, a potom má dojčenie pokračovať do 2 rokov alebo dlhšie.
Vo februári 2021 WHO len potvrdila svoje odporúčania pokračovať
v dojčení pri ochorení COVID-19, v medicínskom časopise WHO
publikovalo článok, kde upozorňuje na to, že obmedzovať kontakt pozitívnych matiek alebo tých, ktoré sú choré s ich novorodencami, oddeľovanie matiek od novorodencov alebo zákaz dojčenia ak sú matky
na novorodeneckých oddeleniach vedú k významnému zvýšenie počtu
úmrtí novorodencov.
Dôvody, ktoré hlbšie vysvetľujú stanovisko UNICEF-u a WHO z
marca 2020:
1. Matky so svojimi deťmi trávia čas spoločne na rovnakých miestach,
a preto ak sú vystavené nejakým vírusom či baktériám, tak sú im vystavované spoločne a v rovnakom čase. Dieťa sa teda stretáva s vírusom spoločne s matkou a nie až pri dojčení chorou matkou. Respiračné
ochorenia sa prenášajú najmä vzduchom.
2. V materskom mlieku sa začnú pri ochorení matky nachádzať špecifické protilátky, ktoré dieťa pred týmto vírusom chránia.
3. Materské mlieko okrem protilátok obsahuje stovky ďalších látok,
ktoré chránia, podporujú jeho imunitný systém.
4. Matky, ktoré sa stretli s vírusom sú najprv v inkubačnej dobe, keďže
nevedia, že sú choré nemajú prejavy ochorenia ale môžu byť infekčné,
čiže šíriť infekciu ďalej. Keď už má matka príznaky alebo pozitívny
test je zbytočné prestávať dojčiť, práve naopak pokračovať v dojčení.
Matka mu odovzdáva protilátky, a tým podporuje imunitný systém tým chráni dieťa pred ochorením alebo mu pomôžu aspoň ľahšie prekonať ochorenie.
Ukončenie dojčenia počas pandémie alebo humanitárnych kríz prináša navyše riziko, že ak budú z obchodov vykúpené zásoby umelého
mlieka, tak bude problematické zabezpečiť dieťaťu kŕmenie. Dojčenie je v krízových situáciách život zachraňujúce, keď umelé mlieko
nemusí byt dostupné alebo je dostupné len nepravidelne.
Horúčka, či teplota nie sú z pohľadu kvality materského mlieka, či
zdravia bábätka prekážkou dojčenia. V materskom mlieku nie sú v
dôsledku horúčky žiadne škodlivé látky, rovnako ani nehrozí, že by
sa „dieťa popálilo mliekom“ - tieto argumenty často bývajú prečo sa
zakazuje dojčiť matke počas horúčky.

I áno

zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
Plná zaočkovanosť v našej obci je na úrovni k 20. 10. 2021: 779
zaočkovaných po 1. dávke (39 %) a 752 zaočkovaných po 2. dávke
(38 %).

Počas koronakrízy sa znovu ukázalo, že dojčenie je považované za
nadštandard, teda za niečo, čo je podporované len slovne dovtedy, kým
sa nič nedeje. Ale keď príde na nejakú krízovú situáciu, tak na miesto
toho, aby dojčenie bolo považované za niečo kľúčové začne sa o ňom
pochybovať.
Z týchto všetkých dôvodov je dôležité, aby matky počas ochorenia
ďalej bez obmedzení dojčili a chránili tak svoje dieťa.
pripravila: Mgr. Danka Červenáková
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
informujú

Športové hry seniorov 2021

VERTE, DÁME DO TOHO VŠETKO
Konečne sme sa osmelili. Po dlhom čase prestali na nás každý
deň útočiť hrozivé správy z médií o počte infikovaných, hospitalizovaných a počte úmrtí následkom pandémie. A už nám chýbali aj naše
stretnutia. Čo tak stretnúť sa pri športe?
Dňa 6. 7. 2021 sme túto myšlienku uskutočnili a spojili športovanie so starostlivosťou o vnúčatá počas prázdnin. Výsledkom bolo
vydarené podujatie, kde seniori športovali a vnúčatá asistovali pri
jednotlivých disciplínach a rozhodovaní. Všetko prebiehalo ako malo.
Povzbudzovanie, športový zápal aj humor boli po celý čas sprievodcami v súťažení.
Na športových hrách v areáli futbalového ihriska sa zúčastnilo
celkom 40 osôb, z toho bolo 22 súťažiacich v tričkách Olympijského
klubu Gemer. Súťažilo sa v týchto disciplínach: hod granátom na cieľ,
na diaľku, kop na bránku, šípky, kuželky a hod loptičiek do koša. A na
záver preťahovanie lanom.
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§ NA KREMNICKEJ BARLIČKE
§ AJ MLAĎ BRIGÁDUJE
§ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV

No a keďže „matematika nepustí“, po zrátaní všetkých bodov
v jednotlivých disciplínach a zosumarizovaní výsledkov sme sa
dozvedeli mená najlepších športovcov:
1. miesto Z. Zatrochová " 2. miesto M. Liptáková " 3. miesto
J. Sústrik " 4. miesto Z. Fafráková " 5. miesto J. Dovala.
Víťazom prišla zablahoželať aj starostka obce Mgr L. Bronďošová. O chutný guláš po namáhavom športovom zápolení sa postarali kuchári M. Brezňan a D. Galajda.
My – organizátori sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastňujú na nami pripravovaných podujatiach a ocenia našu snahu a energiu pri ich príprave a realizácii. Verte, dáme do toho všetko. A je aj na
Vás, ako to celé dopadne.
EK

Polomské noviny
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Na Kremnickej barličke aj v tomto roku

Povedať...
„Povedať prosto a nahlas: život je krásny, aj keď je taký, aký je.
Vyznať sa z plných pľúc na cesty nehľadiac, len slnko pohládzať a
žiť. Najkrajší čas, čo pristál na planéte Zem a dýcha s nami. Ja to
viem.“

Stretol sa rok s rokom a my, členovia našej Základnej organizácie
SZTP sme sa dňa 3. septembra vybrali na ďalší, v poradí už 17. ročník v prednese poézie a prózy pod názvom „Kremnická barlička“. Ako
už názov prezrádza súťaž prebehla v Kremnici v prekrásnej prírode
hotela Toliar.
Našu Základnú organizáciu reprezentovali: Ján Šafár, Mgr. Darina
Šafárová, Zuzana Lukáčová, Vladimír Lukáč, Mária Liptáková,
Mária Antalová, Zuzana Zatrochová a Magdaléna Ferenčíková.
Nad akciou mal patronát aj sám primátor Kremnice, ktorý spolu s predsedníčkou SZTP pani Ing. Vrábľovou nás vrele privítal
a poprial veľa šťastia. Súťaže sa zúčastnili ľudia rôznych vekových kategórií, mladší, starší ale veru aj tí v pokročilom veku. Ľudia srdeční, naladení pozitívnou energiou, ktorí nešetrili pochvalou na naše účinkovanie. Počas súťaže prebehla výstavka ručných
prác. Ani si človek nevie predstaviť čo dokážu vyrobiť šikovné
ruky ľudí so zdravotným postihnutím.
Ako sme dopadli?
1. miesto v sólovom speve porota udelila nášmu pánovi Jánovi Šafárovi, ktorý svojim spevom napriek svojmu veku očaril všetkých prítomných a vytvoril poslucháčom príjemnú atmosféru.
Ale aj kolektív, ktorý zastupoval našu členskú základňu sme sa
nestratili a dosiahli sme
1. miesto v skupinovom speve.
Dovolím si povedať že aj naša skupinka priniesla so sebou kus pozitívnej energie. Svedčí o tom fakt, že nás prítomní odmenili dlhotrvajúcim potleskom a pri speve poslednej piesne sa pridali všetci účastníci.
Mám pocit, že sme pôsobili ako dobrý a znášajúci sa kolektív.
BOLA TO PEKNÁ REPREZENTÁCIA
NIELEN NAŠEJ ORGANIZÁCIE, NO TIEŽ AJ OBCE.
Po vyhodnotení a rozdaní diplomov prebehlo losovanie tomboly,
ktorú očakával vari každý. Cien bolo neúrekom, ušla sa snáď každému. Po večeri, až do neskorých večerných hodín zneli gemerské,
záhorácke, hanácke, východniarske, rusnácke a české ľudové piesne,
ktoré hrou na heligónke doprevádzali účastníci súťaže. V nedeľu ráno,
po dvoch dňoch príjemného pobytu, sme sa pobrali domov. Po ceste
sme sa zastavili na Zvolenskom zámku, kde sme si pozreli prekrásnu

Národnú galériu, ktorá ponúka kolekciu obrazov európskeho maliarstva. To všetko zdokumentovali fotografiami pani Zuzka Lukáčová,
Zatrochová a pán Šafár. A toto bola pekná bodka za našou cestou do
Kremnice.
Zároveň ďakujeme pánovi Jánovi Šafárovi, ktorý za účinnej pomoci
jeho manželky Mgr. Dariny Šafárovej nás viedol na nácvikoch a pri
speve na súťaži. Poďakovanie patrí nášmu hlavnému sponzorovi, a to
obecnému úradu na čele s pani starostkou Mgr. Lillian Bronďošovou.
Bez ich pomoci by sme sa nemohli zúčastniť tejto akcie. A ešte nakoniec nášmu pánovi predsedovi Vladimírovi Lukáčovi za bezpečnú
jazdu autom, ktorou nás dopravil domov.

Aj mlaď brigáduje...

V predvečer kladenia vencov
pri pamätníku na Kurtákovej
si členovia našej Základnej
organizácie SZTP splnili povinnosť vyčistiť jeho okolie.
Boli sme síce len štyria, ale
čo je potešiteľné ruku k dielu
pridala aj vnučka nášho predsedu Emka. Čistila schodíky
vedúce k pamätníku, hrabala
lístie a robila všetko čo bolo
treba. Ako nám nakoniec
povedala, mala dobrý pocit
z vykonanej práce. Emka je
dobrým príkladom aj pre ostatných mladých ľudí.
ĎAKUJEME
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stolnotenisového
turnaja

o Pohár

starostky obce

Gemerská Poloma
29. ročník nášho stolnotenisového turnaja sa konal v netradičnom termíne sobotu 11.09.2021, keďže v januári nám to protiepidemiologické
opatrenia nedovoľovali. Vzhľadom na súčasnú situáciu musel tento
ročník prebehnúť v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), čo
sa podpísalo aj na nižšej hráčskej účasti, a čo nás veľmi mrzí, aj bez
divákov. Preto by sme sa veľmi chceli poďakovať všetkým účastníkom, ktorí aj napriek pandemickým opatreniam prišli a odohrali skvelé
zápasy. Rovnako veľké Ďakujem patrí aj organizátorom, na čele s pani
starostkou Mgr. Lillian Bronďošovou, ktorí zabezpečovali dodržiavanie opatrení a chod turnaja.
Turnaja sa nakoniec zúčastnilo 16 hráčov. Po zaregistrovaní sa vytvorili 4 skupiny, kde sa jednotliví hráči postupne rozdelili podľa nasa-

ŠPORTOVÝ KLUB POLOM,

alebo hra a odhodlanie našich hráčov sa každým zápasom
zlepšuje, čo je pre nás pozitívne
Športový klub Polom ukončil minulú sezónu dohrávkami dorasteneckej súťaže, pričom sme v dohrávke jeden zápas prehrali a dva
vyhrali, čo nám zabezpečili delené tretie miesto spoločne s Lokomotívou Košice B, s ktorou sme mali lepší vzájomný zápas - vyhrali sme
na jej ihrisku 6:2.
PO KRÁTKEJ PRÍPRAVE SME ZAČALI NOVÝ SÚŤAŽNÝ
ROČNÍK. Do súťaže sme prihlásili mužstva prípravky, mladších žiakov a dospelých- muži.
P r í p r a v k a bola zaradená do
Okresného majstrovstva ObFZ
Rožňava do skupiny Slavošovce,
MFK Rožňava, Gemerská Hôrka, Rakovnica vekovej kategórie
U11. My uvedenú súťaž hráme
s mužstvom U9, nakoľko máme
vekove hráčov do 9 rokov. Doposiaľ sme odohrali dva zápasy,
pričom sme doma prehrali so Slavošovcami 3:6 a remízovali sme
v Rakovnici 2:2. Zápas s Gemerskou Hôrkou sa neodohral, nakoľko súper nenastúpil a následne sa odhlásil zo súťaže. Žiaci
hrajú kategóriu Okresného majstrovstva ObFZ Rožňava starší
žiaci, nakoľko sa nenazberala
kategória mladších žiakov. My
hráme s hráčmi 10 až 12 rokov,
proti kategórii 13 až 15 rokov. Je
to ťažké, ale dobrá škola. Odohrali sme tri stretnutia, v ktorých
sme prehrali doma s Dlhou Vsou

a Hrhovom a vonku v Krásnohorskom Podhradí. Pre nás v tejto
súťaži výsledky nie sú rozhodujúce, nakoľko sa nedajú objektívne zhodnotiť pre veľký vekový
rozdiel súperov, no môžeme konštatovať, že hra a odhodlanie našich hráčov sa každým zápasom
zlepšuje, čo je pre nás pozitívne.
M u ž i nastúpili do 6. ligy OM
ObFZ Rožňava v úplne novom
zložení. Káder sme doplnili mladými hráčmi. Bez prípravného
zápasu pre opatrenia s koronavírusom, sme sa v prvom zápase
zoznamovali medzi sebou, nakoľko niektorí hráči sa videli na
ihrisku prvýkrát. Za veľmi zlého
počasia sme si dali behom prvých 10 minút dva vlastné góly
a bolo po zápase, prehrali sme
7:0, druhé kolo sme hostili doma
Dobšinú a vyhrali sme 4:2, tretie

denia. Po vzájomnej dohode s účastníkmi sme sa rozhodli, že všetci
budú postupovať do „pavúka“ podľa umiestnenia v skupinách, kde sa
následne odohrali štvrťfinálové, semifinálové zápasy a vyvrcholilo to
finálovým zápasom, kde sa tohto roku stretli Gregor Gallo (GEOLÓG
Rožňava) s Róbertom Rogosom (ŠKST ENERGODATA Žilina), kde
si cenné víťazstvo ukoristil Gregor Gallo. Na treťom mieste po napínavých zápasoch skončili Ján Letanovský (GEOLÓG Rožňava) a Peter
Pisarčík (ŠKST Ružomberok). Víťazom srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý bude jubilejný, a preto výnimočný.
Celkové výsledky turnaja sú zverejnené na stránke https://trn.sstz.sk/
turnaj-kategoria/pohar-starostu-obce-gemerska-poloma-open.
Ing. Jozef Trojan, ml.
kolo sme hrali v Betliari a prehrali sme 3:0, štvrté kolo sme nehrali, nakoľko súper Honce odstúpil
zo súťaže, piate kolo sme šli do
Kr. Podhradia, kde sme z ich B
mužstvom vyhrali 7:1, v šiestom
kole sme privítali vedúce mužstvo súťaže Dlhú Ves a prehrali
sme 1:0, v siedmom kole sme
hrali u druhého mužstva súťaže v
Rožňavskom Bystrom a prehrali
sme gólom v 89 minúte 2:1. V
ôsmom kole sme privítali Drnavu
a znova sme nepremenili množstvo príležitostí a prehrali sme
1:0. Mužstvo sa postupne zohrá-

va, bojuje ale nepremieňa príležitosti. Chybou je aj veľká obmena
hráčov v mužstve, z pracovných
a zdravotných dôvodov, všetky
zápasy odohrali iba 4 hráči. Mužstvo potrebuje veľa hrať, aby sa
zohralo, nakoľko v mužstve je
veľa mladých a nových hráčov,
ktorí majú len málo skúseností
so zápasmi dospelých. Mužstvo
má svoju budúcnosť, za predpokladu, že vydržia spolu. Súťaž
je dlhá, nakoľko v súťaži hrá 15
mužstiev, takže stále je o čo hrať.
Štefan Dorčák

SÚŤAŽE ZA ODMENU
z čísla 2/2021/august
Žrebovali sme dňa: 20. 10. 2021 rukou čitateľky obecnej knižnice.
Ceny odovzdala pani starostka Mgr. Lillian Bronďošová, ktorá zároveň
zablahoželala šťastnému výhercovi.
Výhercom je: Matrin ĎURÍČEK za správnu odpoveď v krížovke.
Srdečne blahoželáme!
-krížovka
Krížovka ukrývala meno veľkého muža, jedného z najväčších
Slovákov. správne riešenie: Milan Rastislav Štefánik, správnych
riešení bolo 14 zo 14 došlých.
- š a ch
správne riešenie: úloha má 2 riešenia, poznámka: „Nápoveda: prvý
ťah je dámou. Pre správnu odpoveď je potrebné vyriešiť všetky 2
varianty.“
Správne je: 1. Df6+ gxf6 2. Jf5#
2. Df6+ Ke4 2. Ve1#
Z týchto odpovedí majú všetci súťažiaci správnu len prvú. Druhé
riešenie nenašiel nikto. Správnych riešení bolo 0 z 3 došlých.
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pomôcky:
XAVI

2.

ú l o h y

z a

o d m e n u

➞ výherná cena je 20,00 EUR ➞ obálku je potrebné
označiť slovom ŠACH alebo KRÍŽOVKA ➞ doručiť
na obecný úrad alebo do obecnej knižnice ➞ odpovede
je možné zaslať tiež e-mailom: obec@gemerskapoloma.
sk alebo kniznica@gemerskapoloma.sk ➞ môžete volať
každú stredu v čase od 13,00 do 15,00 h. na tel. číslo: 0911
535 280 (obecná knižnica) ➞ termín uzávierky je 30. 11.
2021, vrátane
Krížovka: ukrýva druhú vetu z textu: 1. veta - Priateľstvo
nie je veľká vec. 2. veta: krížovka.
POSLALI STE NÁM

Šachová úloha: „Nápoveda: prvý ťah je dámou. Pre správnu odpoveď je potrebné vyriešiť všetky 2 varianty.“
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