Ročník XXIV.

č. 2

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

nepredajné

júl 2019

Návrhy je možné zasielať do 11. 09. 2019 (vrátane):
osobne, písomne, telefonicky, e-mailom

osobne
j Obecný úrad Gemerská Poloma, starostka obce, Mgr. Lillian Bronďošová
k Obecná knižnica v Gemerskej Polome, knihovník, Dana Červenáková
písomne
j Obecný úrad G. Poloma, Námestie SNP 211, 049 22
k Obecná knižnica v G. Polome, 9. mája 660, 049 22
telefonicky
j obecný úrad - 058/7950 112; 0948 365 021
k obecná knižnica - 0911 535 280
e-mailom
j obecný úrad - obec@gemerskapoloma.sk
k obecná knižnica - kniznica@gemerskapoloma.sk

ZO VŠETKÝCH NÁVRHOV BUDÚ VYBRANÉ POSLANCAMI 4 NÁZVY, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ V ĎALŠOM VYDANOM ČÍSLE POLOMSKÝCH NOVÍN, T. J. V JESENNOM VYDANÍ PERIODIKA. OBČANIA OBCE TAKTO BUDÚ MÔCŤ
HLASOVAŤ A ZÁROVEŇ POMENOVAŤ NOVÚ ULICU NACHÁDZAJÚCU SA V ČASTI NA KONOPISKÁCH.

Vážení podielníci, podielníčky, spoluobčania,

NEUVERITEĽNÉ – dvojitá výhra, alebo komu sa

nelení tomu sa zelení
Veta známa aj dnes. Čoraz viac naberá na aktuálnosti, pretože ľudia, ktorí sa usilujú, chcú od života viac musia byť
aktívni. Potvrdzuje to i naša jednoduchá súťaž za peňažnú
odmenu (krížovka a šach). I keď v našom prípade je výhra vo
farbe modrej, ale zato hneď dvakrát. Určite priniesla potešenie i uspokojenie. Šťastlivcom je ŠTEFAN DOVICA, ktorý s ľahkosťou a vždy medzi prvými prinesie svoje riešenia.
Počas žrebovania, na zasadnutí kultúrnej komisii, členovia
nemohli uveriť, že toľko šťastia padlo na jedno meno...
Srdečne blahoželáme!
krížovka
Krížovka ukrývala text: Peter Madáč, veľká osobnosť našej obce. Správnych odpovedí do redakcie došlo 15 z celkových došlých riešení 15.
šach
Šachová úloha: Biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
Správne riešenie: 1. ťah:Dg6+Jg6; 2. ťah: Jd6#
Správnych odpovedí do redakcie došlo 4 z celkových došlých
riešení 4.

týmto príspevkom chceme informovať tých, ktorí sa nemohli, prípadne ani
nechceli, zúčastniť na schôdzi Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma.
V dňoch 8. a 15. Júna 2019 sa uskutočnili čiastkové zasadnutia zhromaždenia
Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma. Tento spôsob zasadania sme
zvolili z dôvodu dosiahnutia vyššej účasti členov spoločenstva, čo sa nám aj
potvrdilo. Na obidvoch schôdzach sa celkom zúčastnilo osobne alebo splnomocnene 209 členov. Aktuálne má PS 354 známych vlastníkov a 19 zosnulých alebo neprededených vlastníkov. V júli 2018 sa opäť po niekoľkýkrát
v posledných rokoch upravoval a menil zákon č.97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách, ktorý uložil jednotlivým spoločenstvám upraviť svoje Zmluvy
a zapracovať do nich aktuálne zmeny. Keďže termín bol do 30.6.2019, bolo dôležité, aby sa tieto zmeny schválili aj na našom zhromaždení. Aj keď zasadnutie
prebiehalo, ako je už u nás zvykom, búrlivo, predsa sme radi, že ľudia vydržali,
prejavili svoj názor a mohli sme prejednať či schváliť jednotlivé body programu. V súčasnosti je pre nás prioritou doriešiť list vlastníctva LV1411, čiže aktualizovať a zapísať vlastníkov pozemkov s ich podielmi do katastra, keďže
doteraz je jediným vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti o výmere cca 530 ha
samotné Pozemkové spoločenstvo. Súčasná platná legislatíva nedovoľuje takéto vlastníctvo a v zmysle zákona p. spoločenstvo nesmie vlastniť viac ako 49%
podielu. Je preto aj v záujme každého člena spoločenstva, aby sa svojho majetku domáhal a mal ho uvedený pod svojím menom na úradných listinách aj
v prípade dedenia, resp. darovania. Na zasadnutie zhromaždenia boli pozvaní
aj vlastníci súkromných lesov. Tí, ktorí vlastnia parcely do ktorých zasahuje les
a ktoré má obhospodarovať pozemkové spoločenstvo. V zmysle platného zákona by sa mali takíto vlastníci stať členmi pozemkového spoločenstva, na čo už
síce dali súhlas v r. 2009 – 2012, ale doteraz boli riešení nájomnými zmluvami,
ktoré sú neplatné a zákon to neumožňuje. Je preto potrebné ich nanovo osloviť,
zvolať zasadnutie a odsúhlasiť pristúpenie do PS z titulu vlastníckeho práva
k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. LES – naše prírodné bohatstvo.
Nie každý má to šťastie žiť obklopený lesmi. My ho máme a berieme to už
ako samozrejmosť. Chráňme si naše lesy, starajme sa o nich, udržiavajme ich.
A najmä nič do lesov nenosme. Nič, čo tam nepatrí. Nech sa naše deti a deti
našich detí tiež budú môcť tešiť z prechádzok po lese, lesných studničiek a darov, ktoré nám les ponúka.
výbor PS Gemerská Poloma
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Narodili sa
Vitaj, dieťa, medzi nami!
Vitaj v rodnej dedine.
Nad kolískou z dlaní mamy,
v piesni, ktorú dedíme,
ako staré matky vravia,
vtáča naše jediné.
Želáme ti šťastia, zdravia,
na spevavej pevnine.

Emma Antalová
Eliška Fajdeková
Tamia Gazdíková
Eliška Gunárová
Viktória Gunárová
Maximilián Michal Tomi

Vitajte medzi nami!

Životné jubileá
ZO SZPB oslávili
Štefan Šmelko 92 rokov
Juraj Sústrik 75 rokov
Ondrej Ferenčík 70 rokov
Pavol Galajda 70 rokov
Lýdia Grešková 65 rokov
Čo jeseň, to vráska
i vlas biely
a vždy sme o rôčik
menej smelí...
Na zbierame múdrosť
ako kvety v poli
a vzdychneme si:
málo sme poznali!
Keď človek má za sebou
veľa jesení,
na jari búrne si už
ani nespomenie
a pestrú mozaiku letných dní
oživuje tichosť jesene...
Sivý vlas, verte,
nie je sivý svet.
Vítajte každý nový deň,
tešte sa, keď príde
a pozdravte ho vrele!
Času priveľa nemá nikto,
preto vykročte
každé ráno rezko,
optimizmu v duši
dajte priestor.
V srdci si chráňte
krásne sny.
Veď snívať – to je
elixír života,
nezabudnite!
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Spoločenská kronika k 30. 06. 2019
Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
90 rokov
Ladislav Bolčák

75 rokov
Zuzana Kalinová
Zuzana Krajcová

85 rokov
Zuzana Žúdelová

Na vašu tvár, milí naši, kĺžu sa pomalinky
ako závoj strieborný vrásky – pavučinky.
Vraveli ste: Nádhera spred očí sa stráca,
ale ľudskú námahu v zrelých plodoch vracia.
I dávate priehrštím úsmevy a rady,
preto si vás, milí naši, všetci máme radi.
Nech vám v teple uplýva dlhá jeseň zlatá,
to vám všetci želáme z úprimného srdca.
70 rokov
Jan Málek
Valéria Mikolajová
Júlia Olexová

80 rokov
Zuzana Ďuričeková
Zuzana Galajdová
Milan Garguš
Juliana Šafárová
Viera Zatrochová

Srdečne blahoželáme!

Poďakovanie

Ďakujem všetkým,
ktorí ste sa prišli rozlúčiť
s milovaným manželom a otcom
MARCELOM ANTALOM,
na jeho poslednej rozlúčke
dňa 10. 04. 2019.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť,
finančné aj kvetinové dary.
Manželka Števka
a dcéry Radka a Sarinka
...tíško si odišiel z našich životov,
no v našich srdciach
zostaneš navždy...

Zomreli
Marcel Antal
Ivan Arovič
Ladislav Kóš
Ervin Viola
Prečo sny padnú na dno
prepadliska?
Dym tymiánu vôkol stúpa
ozvena tvojho hlasu
je tak blízka a predsa vzdialená
a veľmi skúpa...
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Stíchlo srdce
Tvojej šľachetnej bytosti,
ktoré pre nás
najdrahším pokladom bolo,
nás si tu zanechal v zármutku, bolesti,
len vďačná spomienka,
otecko drahý, na Tvoju lásku
ako drahokam zostala...

Nechal si hlbokú stopu
v každom, kto ťa poznal.
A každý kto ťa poznal,
ostane lepším človekom,
len preto, že si bol...
Veľmi nám budeš
už vždy chýbať
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Uzavreli manželstvo
Moje a tvoje áno.
Dve kvapky na hladinu.
Svoje prepletú a k oceánu plynú.
Peter Doležal
Mgr. Monika Leskovjanská
Dve tajomstvá.
Dva zvony v jednej zvonici
čo zvolávajú lásku,
ale i proti víchrici.
Ján Ďurán
Mgr. Tatiana Nemčková
Moje a tvoje áno.
Hviezda, čo rozšteboce na veži.
I podpísaná vráskami,
i keď ti vlasy zasnežia,
ty budeš zo všetkých,
čo k sebe vinie zem,
ty budeš moja najmilšia.
Princezná princezien.
Mgr. Roman Jakobej
Mgr. Juliána Lillian
Bronďošová
Moje a tvoje áno radosti,
koľko sa len pomestí,
ale i spoločného smútku
a spoločnej bolesti,
keď sa noha v náhlení
podkýna o kamene,

pod okom láskavým
to bolí trocha menej
a možno vôbec nebolí,
i keď úder kameňa
sa bozkom tvojím hojivým
na sladkosť premieňa.
Mgr. Peter Hrivnák
Ing. Diana Matisová
Moje a tvoje áno láska
vždy v novej podobe,
aby sme našli čistinku,
kde neha čistí pramene
Ing. Peter Lipták
Daniela Hrabčáková
a ovlažili slovo v nej,
keď zavolám ťa po mene.
Moje a tvoje áno.
Dva zvony v jednej zvonici.

Dňa 8. júna 2019 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec a príbuzný

Ján Ďuriček.
S láskou spomína
manželka Anna a dcéry s rodinami.

Július Šereš 
Dominika Kučeráková

Ivan Arovič.
...nikdy sa nevytratíš
z našich myslí...
lepšil si povahu ľudí
tou svojou...

Mám ťa rád, moja najmilšia.
Ľúbim ťa, ty môj najmilší.
Ing. Vladimír Spišiak
Bc. Beata Kopčíková
Srdečne blahoželáme!
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100 rokov
SLOBODY
pokračovanie z čísla: 1/2019

Maďarský predseda vlády Koloman Tisza prehlásil: „Slovenského národa niet“ a nastala
totálna maďarizácia na úradoch
i v školách. Zrušená bola Matica
slovenská i tri slovenské gymnáziá v Martine, Kláštore pod
Znievom a susednej Revúcej.
Polomy sa volali Naď Vesveréš
(Veľká Poloma) a Kiš Vesveréš
(Malá Poloma). Takto išlo až do
28. a 30. októbra 1918, kedy skutočne nad Tatrou sa zablýskalo
a vyšlo „Slnko slobody“. Slováci sa o vyhlásení a vzniku ČSR
dozvedeli až o 2 dni pozdejšie
a to 30. októbra a preto na rozdiel
od Čechov máme štátny sviatok
nie ako oni 28. októbra, ale 30.
októbra. Pripojili sme sa s nim
a vznikla 1. ČSR.
Iné pomery boli v Čechách ako na Slovensku. Kým
v Čechách boli známe staré hranice českého kráľovstva, na Slovensku nebolo nič. Vojaci, ktorí
sa vracali zo zajatia po skončení vojny napodobňovali ruskú
proletársku revolúciu. Slováci
nemali vlastnú vládu, ale len
splnomocnenca pre Slovensko,
bol to Vavro Šrobár. Ten začal

od nuly organizovať nový slovenský život. Na školách sa zaviedla slovenčina, tak ako aj na
úradoch. Šrobár vydal vyhlásenie
k slovenskému národu aby sa do
služieb hlásili Slováci. Bolo treba
slovenských učiteľov, úradníkov,
žandárov, notárov, no nebolo ich.
Údajne sa prihlásilo iba asi 200
učiteľov a boli to mnohí vyslúžilí
vojaci. Sudca sa neprihlásil ani
jeden. Žandári i v našej obci, kde
bola žandárska stanica v Panskej
záhrade v dome Ondreja Koltáša – Nováka boli len samí Česi.
Známy bol Alojz Šébel z Betliara, ktorý chytal polomských
pytliakov, niekedy aj humorným
úskokom. Keď vyšetroval zabitie
jeleňa, išiel na to „od lesa“. Prišiel do domu, keď neboli doma
chlapi a povedal tetke: Tetka, bol
si na Vás sťažovať Ondrej G., že

ste mu dali málo mäsa z jeleňa.
A tetka na to: Bohdaj ho porazilo,
veď sme mu dali presne polovicu.“ A už bolo vyšetrené. Keďže
bola povojnová bieda aj žandári
často pomáhali pytliakom s nábojmi a pušným prachom. Keď
sa opýtali jedného z pytliakov, že
akí to boli tí žandári, im odpovedal: „Maďarskí, tí len bili, českí tí
len písali a slovenský tí aj bili aj
písali“.
Aj na Slovensku boli pokusy
o nastolenie vlády proletariátu.
Ján Janoušek vyhlásil „Slovenskú
republiku rád“, ale tá pre krátkosť
času sa nerozvinula.
Ako som už spomenul, Maďari sa s tým nechceli zmieriť a ich
červená armáda začala obsadzovať Slovensko z juhu, hoci na
západnom Slovensku už boli československý legionári, ktorí sem
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postupovali z Čiech a Moravy.
V rožňavskom okrese už vtedy
bola vyhlásená ČSR. Fronta sa
zastavila práve v našej obci. Legionári boli zakopaní na okraji
lesa Okrúhlie cez Podvornice
a Martinkova cez jarok pri Čertovej skale krížom cez Súľovský
potok smerom na Strakovú. Maďarskí vojaci boli za múrikom
na evanjelickej fare a navzájom
sa ostreľovali. Maďarské hliadky
došli aj na Hutu a zajali 1 legionára. Toho popravili na dnešnom
multifunkčnom ihrisku, kde bol
aj pochovaný. Pozdejšie už za
ČSR bol exhumovaný a prevezený na cintorín do V. Polomy. Nepodarilo sa mi zistiť jeho meno.
Toto všetko pozorovali zo svojho
postavenia čsl. legionári a uvideli
ďalekohľadmi aj civila, ktorý im
ukazoval postavenie légií. Keďže
mierová medzinárodná komisia
uznala ČSR a hranice ČSR mali
siahať hlboko do Maďarska až
za Miškovec, maďarské vojská
sa museli stiahnuť z našej obce
a vrátili sa i naši legionári. Pokiaľ boli maďarskí vojaci v našej
obci stal sa aj kuriózny prípad.
Maďarskí vojaci mali na hlavách
oceľové prilby. Keď sa ich opýtala tetka na čo to majú, povedali
jej, aby ich nezabilo. Keďže mala
malého syna, dala mu na hlavu
„slamärišku“ a tú musel nosiť pokiaľ tu boli vojaci.
Ladislav Bolčák, st.
pokračovanie v budúcom čísle

Akt úcty pri pamätníku
na Námestí SNP a na Kurtákovej

1. MÁJ TRADIČNE spevom a tancom
aj s polomskými folkloristami

Deň víťazstva nad fašizmom sme si pripomenuli položením vencov
na Námestí SNP a na Kurtákovej. Vo svojom príhovore starostka obce
Mgr. Lillian Bronďošová vzdala slovom náležitú poctu obetiam druhej
svetovej vojny. Slovom básnika bolo vyjadrené utrpenie a bieda týchto
dní. Verme, že túto históriu nebudeme musieť zopakovať!

Najkrajšie postavený máj v našej dedine ste mohli na prvého mája nájsť
pred obecným úradom. Už tradične ho postavili členovia folklórnej
skupiny DOLINA spoločne s deťmi zo skupiny BAMBUCHY. Svojim
spevom a tancom tento deň spríjemnili každému, kto neváhal a prišiel
na námestie SNP pred obecný úrad. Súčasťou folklórneho programu
bol akt krstu CD-albumu pod názvom Ako môhol, tak spomôhol alebo
aj Poturšenec horší od Turka. Ďakujeme za pekný deň!
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
po v i n n o s t i O B Č A N A ,

i n fo rmu jú p o s l a n ci o b ecn éh o za s tu p i teľ s tv a

§
Podľa zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky
Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne
dedičstvo.
Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodne zdroje a kultúrne pamiatky.
§
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možnosti o jej zložky
a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného
prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej
stability.
Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť
alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný
postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
§
Podľa Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení
neskorších predpisov
Pri výkone vlastníckych práv sa vlastník veci
musí
zdržať všetkého čím by nad mieru primeranú
pomerov obťažoval iného alebo ho ohrozoval
pri výkone jeho práv.
Vlastník :
- nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo susedný pozemok úpravami
pozemku alebo stavby
- nesmie nad mieru, ktorá je obvyklá obťažovať susedov
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami
- nesmie nechať vnikať chované zvieratá na susediaci pozemok
- nesmie nešetrne alebo v nevhodnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy
korene stromov, alebo odstraňovať vetvy stromov, ktoré presahujú na
jeho pozemok
Vlastník pozemku je povinný umožniť na nevyhnutú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoj pozemok, resp. svoje stavby, pokiaľ to
nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov.
§
Podľa zákona č. 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi

Právne predpisy Právo občana na poskytnutie pomoci
Asi každý pozná zásadu „neznalosť zákona neospravedlňuje“.
Rečou zákona to znamená: o všetkom čo bolo v Zbierke zákonov
uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka. Domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.
Táto zákonná domnienka zabezpečuje, aby sa nikto nemohol odvolať na to, že právne predpisy, ktoré nevyužil či porušil, jednoducho len nepozná. Poznať aspoň v základnom rozsahu právne
predpisy, ktoré sa jednotlivca týkajú a byť si vedomý svojich práv
a povinnosti, by malo byť v záujme každého bez ohľadu na jeho
vzdelanie a profesiu. Ak človek sám nemá právnické vzdelanie,
má možnosť využiť služby právnika - advokáta.

Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí mať
ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia alebo
čistenie komínov môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne
spôsobilej – kominár, alebo revízny technik komínov.
Občan je povinný správať sa tak, aby svojou činnosťou nespôsobil
vznik požiaru a splnil pokyny obce a orgánov hasičského záchranného
zboru.
§
Podľa zákona č. 208/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov
Občan – každý držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie.
Evidenciu vedie obec. Do evidencie sa zapisuje evidenčné číslo
psa,
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho
pes má, meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa, umiestnenie chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce
zdržiava, skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, úhyn
psa, strata psa.
Každú
zmenu skutočností a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo
má byť pes evidovaný.
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je fyzický a psychický spôsobila a schopná ho
ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu,
aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie
alebo
nad psom vykonáva dohľad.
V
našej
obci je zakázaný voľný pohyb psov bez vôdzky na verejnom priestranstve v intraviláne obce, na pietnych miestach
a v objektoch určených pre deti, mládež a zdravotníckych zariadeniach
– Všeobecné záväzne nariadenie Obce Gemerská Poloma č. 7/2015.
pripravili poslanci obecného zastupiteľstva

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky
je základným zákonom štátu.
Podľa čl. 47 ods.2 Ústavy SR každý má právo na právnu pomoc
v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Takýmto zákonom môže byť niektorý z procesných predpisov, ale okrem toho aj zákon o advokácii (Zákon č.
586/2003 Z. z.) či zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám
v materiálnej núdzi (Zákon č. 327/2005 Z. z.)
Základnému právu na právnu pomoc zodpovedá povinnosť príslušných orgánov nebrániť účastníkovi konania, aby využíval právnu pomoc.
Poskytovanie právnych služieb advokátmi je platenou činnosťou.
Zo samotného základného práva na právnu pomoc nevyplýva nárok na to, aby poskytnutá právna pomoc bola bezplatná. V záujme
jej dostupnosti pre každého však právny poriadok pamätá aj na
tých, ktorí si ju nemôžu zabezpečiť za vlastné prostriedky. Osobám
v materiálnej núdzi poskytuje právnu pomoc podľa presne vymedzených podmienok zákonom a to Centrum právnej pomoci.
Mária Spišáková, poslankyňa obecného zastupiteľstva

júl 2019
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100 - Daňové príjmy
Daň z príjmov fyzickej osoby				
Daň z nehnuteľností				
Dane za špecifické služby 				
Dane za používanie tovarov
a z povolenia na výkon činností			
Daňové príjmy spolu 				

200 - Nedaňové príjmy
Dividendy					
Príjmy z vlastníctva				
Administratívne poplatky				
Pokuty, penále a iné sankcie
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
Poplatky a platby za znečisťovanie			
Úroky z vkladov					
Nedaňové príjmy spolu				
Tuzemské bežné granty sponzorstvo			
Transféry v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu
Bežné granty a transfery zo ŠR/EFspolu 		
Bežné príjmy obce spolu				
Školstvo
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
Príjmy z dobropisov a vratiek				
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			
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obce Gemerská Poloma na rok 2019

680 000
72 700
27 496
1 322
781 518
0
9 000
4 000
47 050
1 064
6 800
67 934
3 000
76 575
76 575
929 027
60 350
0
531 471
1 460 444
0
0
0

Kapitálové príjmy spolu				
Finančné operácie
Bankové úvery					
Úver ŠFRB					
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		
Splácanie pôžičiek					
Finančné operácie spolu				

0
0
0
57 283
0
57 283

Príjmy spolu					

1 517 727

Bežné výdavky
		
Výdavky verejnej správy
		
Mzdy a platy
		
Poistné a príspevky do poisťovní
		
Tovary a služby
		
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Finančná rozpočtová oblasť			
Tovary a služby					

1399862
316787
150427
59610
99350
5900
1860
1860

Voľby						
Poistné a príspevky do poisťovní			
Tovary a služby					
Transakcie verejného dlhu				
Splácanie úrokov					
Civilná ochrana					
Poistné a príspevky do poisťovní 			
Tovary a služby					
Ochrana pred požiarmi				
Tovary a služby					
Transfery jednotlivcom a nezisk. org.			
Cestná doprava vrátane aktiv. činnosti		
Mzdy a platy					
Poistné a príspevky do poisťovní			
Tovary a služby					

825
50
775
5500
5500
238
26
212
7071
6471
600
29800
9850
4050
15900

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

6000
760
240
5000
29500
29500
76070
25400
9590
41000
80
250
250
24010
6200
2130
15600
80
14930
730
14200
15400
5200
10200
23577
23577
300
300
11650
1500
9950
200
148520
95800
36250
16250
220
466267
289935
108276
65820
2236
550
550
34347
23824
9043
1280
200
120010
47680
17980
53850
500
13400
6300
2200
4900
53000
23000
30000
67000
50865
50865
1 517 727
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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 2019, k 26. 06. 2019
Nápad trestných činov v obci
Gemerská Poloma za I. polrok
2019: Pokiaľ sa týka nápadu
trestných činov v obci Gemerská
Poloma, za I. polrok 2019 boli
zaznamenané 2 trestné činy a to:
}Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Z – Gemerská
Poloma, Madáčová č. 196, obv.
ako rodičia mal. P. K., nar. 2006,
žiaka 5. B triedy Základnej školy
Petra Kellnera Hostinského, ul.

Polomské noviny
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Policajná sp ráva

Sládkovičova č. 487 v Gemerskej Polome zanedbávali jeho
povinnú školskú dochádzku a na
opakované upozornenia školy, že
mal. školu riadne nenavštevuje,
nereagovali, ani neurobili žiadne
opatrenia na zabezpečenie jeho
pravidelnej školskej dochádzky,
v dôsledku čoho mal. v období od
04. 11. 2018 do 12. 04. 2019 vymeškal celkovo 107 neospravedlnene vyučovacích hodín, obv.
O. K., K. G. - odhalený páchateľ
OO PZ Rožňava, zo dňa 12. 4.
2019.
}Krádež Z – Gemerská Poloma,
Dovčíková č. 560, pošk. B. Š.,
podozrivý
pajzerom vypáčil
dvere pivnice pri bloku, vnikol
do miestnosti pivnice, odkiaľ odcudzil cca 300 ks rôznych kom-

pótov, 30 ks fliaš sirupov, 10 ks
plastových ladičiek a 1 ks plastového kompostera, čím krádežou
spôsobil škodu majiteľke vo výške 300 EUR a poškodením dverí
škodu 50 EUR, podozrivý T. B.,
zo dňa 1. 6. 2019.
Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za I. polrok
2019: Pokiaľ sa týka nápadu
priestupkov v obci Gemerská
Poloma, tak v I. polroku 2019
v obci napadlo spolu 20 priestupkov, z toho boli 5 proti majetku,
11 proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému poriadku, z iných priestupkov napadol
4. Páchateľ nebol zistený v 5 prípadoch.
Nápad priestupkov a trestných
činov v celom služobnom obvo-

de č. 4 za I. polrok 2019: Čo sa
týka služobného obvodu Policajnej stanice (t.z. aj obce Nadabula, Betliar a Henckovce) napadlo
v uvedenom období celkom 49
priestupkov, v 38 prípadoch je
páchateľ známy. Trestných činov
napadlo spolu 8, pričom v 6 prípadoch je páchateľ známy.
Nápad priestupkov a trestných
činov na OO PZ Rožňava spolu za I. polrok 2019: V územnej
časti celého obvodu OO PZ Rožňava v I. polroku 2019 bol nápad trestných činov celkom 176,
s objasnenosťou 61,90 %. Nápad
priestupkov bol 402, s objasnenosťou 68,42 %.
spracoval:
starší referent pre riadenie PS,
npor. Slavomír Kuchár

10. mája 2019 sa konalo tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
počet prítomných poslancov na
zasadnutí: 8 poslancov z celkového počtu 9 poslancov (zastupiteľstvo bolo uznášania schopné)
prítomní: PhDr. Ivana Antalová,
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš; neprítomný: Ing. Jaroslav
Vešelínyi (ospravedlnený)
1. časť zasadnutia
(uznesenia majú vyňaté hlavičky
a hlasovanie z dôvodu nedostatku
miesta)
U z n e s e n i e č. 103/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e informáciu o plnení uznesení z
druhého riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktoré sa konalo
dňa 12. 02. 2019.
U z n e s e n i e č. 104/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e šetrenia
komisie, návrhy na riešenia podaných podnetov a uznesenia komisie zo zasadnutí sociálnej a bytovej komisie, ktoré sa konali dňa
27. 02. 2019 a dňa 05. 04. 2019.
U z n e s e n i e č. 105/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e uznesenie zo zasadnutia komisie na
ochranu verejného záujmu, ktorá
sa konala dňa 10. 04. 2019.
U z n e s e n i e č. 106/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e šetrenia
komisie, návrhy na riešenia podanej žiadosti a uznesenie komisie
zo zasadnutia komisie stavebnej
a životného prostredia, ktorá sa
konala dňa 15. 04. 2019.
U z n e s e n i e č. 107/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e odporúčania zo zasadnutia finančnej
komisie, ktorá sa konala dňa 06.
05. 2019.
U z n e s e n i e č. 108/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. b e r i e na v e d o m i e
- stanovisko starostu obce Nižná
Slaná a poslancov obecného zastupiteľstva Nižná Slaná vo veci
nájomných bytov v Nižnej Slanej
vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, - ústne podanú žiadosť
starostu obce Nižná Slaná a poslancov obecného zastupiteľstva
Nižná Slaná na prenájom, prípadne kúpu predmetných bytov

do vlastníctva obce Nižná Slaná,
Námestie SNP 54, 049 23 Nižná
Slaná
II. ž i a d a starostku obce o písomné vyjadrenie vo veci podaného stanoviska starostu obce
Nižná Slaná a poslancov obecného zastupiteľstva Nižná Slaná:
nájomné byty v Nižnej Slanej
vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma.
U z n e s e n i e č. 109/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. b e r i e na v e d o m i e sťažnosť Jána Zatrocha na susedov
Jána Ciberaja a Ivanu Ciberajovú
vo veci poškodzovania majetku.
II. ž i a d a starostku obce
a) riešiť podanú sťažnosť vyššie
uvedenú,
b) o písomné vyjadrenie vo veci
podanej sťažnosti:
- Jánovi Zatrochovi, trvale bytom
Fraňa Kráľa s. č. 464, 049 22 G.
Poloma,
- Jánovi Ciberajovi, trvale bytom
Fraňa Kráľa s. č. 465, 049 22 G.
Poloma,
- Ivane Ciberajovej, ktorá sa zdržiava v G. Polome, Ulica Fraňa
Kráľa s. č. 465,
c) podať písomnú informáciu
vo veci riešenia sťažnosti vyššie
uvedenej na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 110/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. p r e r o k o v a l o žiadosť
Igora Suchého trvale bytom Dobšinská s. č. 27, 049 22 Gemerská
Poloma o poskytnutie finančného
príspevku.
II. n e s c h v a ľ u j e poskytnutie
finančného príspevku Igorovi Suchému trvale bytom Dobšinská s.
č. 27, 049 22 Gemerská Poloma.
III. ž i a d a starostku obce o písomné vyjadrenie vo veci podanej žiadosti vyššie uvedenému.
U z n e s e n i e č. 111/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. p r e r o k o v a l o žiadosť
Jána Rusňáka narodeného ….,
trvale bytom Súlovská s. č. 136,
049 22 Gemerská Poloma o poskytnutie náhradného bývania.
II. n e s c h v a ľ u j e poskytnutie náhradného bývania pre Jána
Rusňáka narodeného …., trvale
bytom Súlovská s. č. 136, 049
22 Gemerská Poloma, z dôvodu
platnej nájomnej zmluvy k bytu
bytového domu zo dňa 19. 03.
2018.
III. ž i a d a starostku obce o písomné vyjadrenie Jánovi Rusnákovi narodenému …. vo veci
podanej žiadosti vyššie uvedenej.
U z n e s e n i e č. 112/2019
Prerušenie rokovania obecného
zastupiteľstva o bode 5.5 žiadosť/
Ján Rusňák (nar. ….) z rokovania tretieho riadneho zasadnutia

júl 2019
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome obce Gemerská
Poloma dňa 10. 05. 2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
s c h v a ľ u j e prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva
o bode 5.5 žiadosť/Ján Rusňák
narodený …. o pridelenie nájomného bytu v obci Nižná Slaná
z dôvodu požiadavky poslanca
obecného zastupiteľstva o dopracovanie materiálu. Pokračovanie
v rokovaní o bode bude po dopracovaní materiálu na najbližšom
riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 113/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. p r e r o k o v a l o žiadosť Valérie Mikolajovej, trvale bytom
Súlovská s. č. 134, 049 22 Gemerská Poloma o prehodnotenie
zvodu dažďovej vody.
II. ž i a d a starostku obce
a) o preverenie zvodu dažďovej
vody, ktorá preteká cez nehnuteľnosť žiadateľky – záhradu parcelné číslo 372/2 zapísanej na LV
427 o výmere 807 m2 záhrada,
b) riešiť podanú žiadosť vyššie
uvedenú,
c) podať písomnú informáciu vo
veci riešenia žiadosti vyššie uvedenej na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 114/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. p r e r o k o v a l o žiadosť
Valérie Mikolajovej, trvale bytom Súlovská s. č. 134, 049 22
Gemerská Poloma o vydanie súhlasu k osvedčeniu vlastníctva
k nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma: parcely
registra KN-E p. č. 265 o výmere
584 m2 ostatná plocha, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, a to vydržaním.
II. n e s c h v a ľ u j e vydanie
súhlasu k osvedčeniu vlastníctva
k nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma: parcely
registra KN-E p. č. 265 o výmere
584 m2 ostatná plocha, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, a to vydržaním.
III. ž i a d a starostku obce
a) o písomné vyjadrenie vo veci
podanej žiadosti žiadateľke Valérii Mikolajovej, trvale bytom
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Súlovská s. č. 134, 049 22 Gemerská Poloma,
b) podať písomnú informáciu vo
veci riešenia žiadosti vyššie uvedenej na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 115/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. p r e r o k o v a l o žiadosť o:
a) vyasfaltovanie verejného
priestranstva v obci na Ulici Slanská, čísla domov: 31, 32-33, 34,
35,
b) položenie užšieho rigola na
zachytenie dažďovej vody medzi
rodinnými domami a asfaltovou
plochou v spáde od č. d. 35 po č.
d. 31 s vyústením ku kanalizačnej
šachte zabudovanej v telese hlavnej cesty,
c) údržbu tejto plochy v zimnom
období, t. j. odhŕňanie snehu.
II. ž i a d a starostku obce
a) riešiť podanú žiadosť vyššie
uvedenú v zmysle prekovaného
uznesenia časť I.,
b) o písomné vyjadrenie vo veci
podanej žiadosti vyššie uvedenej
Marianovi Gubekovi, Slanská 34,
049 22 G. Poloma,
c) podať písomnú informáciu vo
veci riešenia žiadosti vyššie uvedenej na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 116/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia obce Gemerská Poloma č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
I. p r e r o k o v a l o otvorený
list Stolnotenisového klubu G.
Poloma so sídlom 9. mája 660,
049 22 G. Poloma poslancom
obecného zastupiteľstva vo veci
ekonomickej stability klubu.
II. n e s c h v a ľ u j e navýšenie
dotácie o 300,00 EUR pre Stolnotenisový klub Gemerská Poloma
so sídlom 9. mája 660, 049 22
Gemerská Poloma.
III. ž i a d a starostku obce
a) o písomné vyjadrenie vo veci
nenavýšenia dotácie pre Stolnotenisový klub Gemerská Poloma so
sídlom 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma,
b) podať písomnú informáciu vo
veci riešenia ekonomickej stability vyššie uvedeného klubu na
najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 117/2019
Prerušenie rokovania obecného

zastupiteľstva o bode 5.10 zámer
odkúpiť pozemky do vlastníctva
obce z rokovania tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
obce Gemerská Poloma dňa 10.
05. 2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
prerušenie rokovania obecného
zastupiteľstva o bode 5.10 zámer
odkúpiť pozemky do vlastníctva
obce od pozemkového spoločenstva z dôvodu požiadavky
poslanca obecného zastupiteľstva o dopracovanie materiálu.
Pokračovanie v rokovaní o bode
bude po dopracovaní materiálu
na najbližšom riadnom rokovaní
obecného zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 118/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.,
b e r i e na v e d o m i e nesúhlasné stanovisko Milana Gunára vo veci výpovede z nájmu
pozemku vo vlastníctve obce,
parcely reg. C-KN p. č. 148/26 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 301 m2 zapísaného na LV č.
1348 , K. ú. Gemerská Poloma
obec Gemerská Poloma
U z n e s e n i e č. 119/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 4 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. b e r i e na v e d o m i e ústnu
žiadosť Emílie Fafrákovej, Jarková 563, 049 22 G. Poloma o úpravu vjazdu z miestnej komunikácie na súkromný pozemok a o
odhlučnenie jestvujúcej odrážky
na zvod povrchovej a dažďovej
vody.
II. ž i a d a starostku obce o písomné vyjadrenie vo veci riešenia podanej žiadosti Emílie
Fafrákovej, Jarková 563, 049 22
G. Poloma.
U z n e s e n i e č. 120/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 4 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
I. p r e r o k o v a l o ústnu žiadosť Márie Badinovej, Jarková
333, 049 22 G. Poloma o pravidelnú údržbu obecného rigolu
na zvod povrchovej a dažďovej
vody.
II. s c h v a ľ u j e vykonávanie pravidelnej údržby obecného
rigolu na zvod povrchovej a daž-
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ďovej vody: Ulica Hlavná, v časti
súbežne s pozemkom p. č. 777.
III. ž i a d a starostku obce zabezpečením vykonávania pravidelnej údržby obecného rigolu
na zvod povrchovej a dažďovej
vody: Ulica Hlavná, v časti súbežne s pozemkom p. č. 777.
U z n e s e n i e č. 121/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p., v súlade s § 9 ods. 2
písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p., v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom obce G.
Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e)
I. p r e r o k o v a l o návrh na
nakladanie s nehnuteľnosťou
vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: p o z e m k u: v k.
ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra
„C“ číslo:  4 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 347 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348
v podiele 1/1, s t a v b y: domu
súpisné číslo 207 postaveného na
p. č. 4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2 zapísaného
na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma na Ulici
Námestie SNP.
II. n e s c h v a ľ u j e zámer
predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
a to: p o z e m k u: v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, parcely registra „C“
číslo:  4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2 zapísaná
na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, s t a v b y: domu súpisné číslo 207 postaveného na p.
č. 4 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 347 m2 zapísaného na
liste vlastníctva č. 1348 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP.
U z n e s e n i e č. 122/2019
OcZ obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.,
I. p r e r o k o v a l o žiadosť
Mgr. Patrika Spišiaka trvale bytom Kukučínová 278, 049 22
Gemerská Poloma o predaj obecného majetku v obci Gemerská
Poloma – rodinný dom na Ulici
9. mája s. č. 514 s pozemkom za
cenu stanovenú znalcom.
II. ž i a d a starostku obce o písomné vyjadrenie vo veci podanej žiadosti vyššie uvedenej.
pokračovanie v budúcom čísle
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

15. mája 2019 sa v našej knižnici uskutočnilo stretnutie
čitateľov pri knihách o knihách.
Zastúpenie bolo široké, od troch
rokov do osemdesiatky. Vypočuli sme si najmladšiu obrázkovú
čitateľku, Danku, s vynikajúcou
pamäťou o jej knižnom macíkovi.
Rozprúdila sa debata o knihách
rôznych žánrov. Romantika, história, súčasnosť, fakty, krimi príbehy sa striedali v odporúčaní na
prečítanie. V našej knižnici si je
z čoho vyberať, je ich hojnosť.
Čitateliek je viac než čitateľov. Tí
si, asi z pohodlnosti vypožičiavajú knihy cez svoje manželky.
Toto stretnutie bolo umocnené
prítomnosťou pána Jána Šafá-

ra s jeho družkou, harmonikou,
pri ktorej sme si zaspievali a sa
posilnili sladkým pohostením
z rúk čitateliek. Zároveň tu bola
aj malá výstavka šikovných ručných prác. Bolo to veľmi milé,
myseľ obohacujúce stretnutie.
Nie nadarmo sa hovorí, že kniha
je najlepším priateľom človeka.
Nikdy sa na nás nenahnevá, nič
nám nevyčíta, naopak poteší,
poučí, uvedie do rôznych kútov
sveta i poradí. Vďaka patrí našej knihovníčke za prípravu toho
krásneho popoludnia a už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutie.
čitateľky obecnej knižnice

akvizícia knižničného fondu

Projekt na nákup literatúry v roku 2019
pod názvom Knižničné dvere dokorán s
novými knihami pre všetkých úspešný.
Poskytovateľ Fond na podporu umenia
sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi obci Gemerská Poloma (obecnej
knižnici) zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo forme dotácie v
celkovej výške 1 000,00 EUR na úhradu bežných výdavkov - akvizícia knižničného fondu s finančnou spoluúčasťou obce. Pracovníčka
obecnej knižnice na základe požiadaviek a dostupnosti na knižnom
trhu projekt realizuje. Nové tituly budú zakúpené pre všetky vekové
kategórie používateľov - deti, mládež a dospelých, z rôznych žánrov
a odborov. Informácie o podporenom projekte z FPU budú zverejnené
v obecnom periodiku Polomské noviny v rubrike Knižné novinky a na
webovej stránke obce Gemerská Poloma.
Mladý paholok sa vybral na vandrovku sveta skúsiť a v službe sa
čo to životu priučiť. Putoval tri dni a tri noci, kým došiel na statok
pod nevelikým vŕškom. Popýtal sa gazdu na službu a keďže gazdovi sa paholok na prvý pohľad pozdával, dohodli sa na podmienkach. Gazda hovorí: ,,Tvojou úlohou bude každý deň v roku nanosiť do 200 litrového suda 190 litrov vody, ale tak, aby ani kvapka
nevyšla navnivoč a aby
sa nič ani nerozlialo.
Dám ti za to
plácu 500 Eur
Rozpávka
mesačne.“
A keďže bol
a či
paholok šikovný, priPRÍBEH ZO ŽIVOTA
delená úloha
mu nerobila
žiadne ťažkosti. Spokojnosť
bola na obidvoch stranách.
Po roku služby si gazda zavolal paholka a povie mu: ,,Som s tvojou
robotou spokojný a preto ti navýšim plácu na 1000 Eur mesačne,
keď každý deň v roku nanosíš do 200 litrového suda 200 litrov
vody, ale tak, aby ani kvapka nevyšla navnivoč a aby sa nič ani
nerozlialo.“ Úloha to bola náročnejšia, no pri zvýšenej opatrnosti
a vynaložení trocha väčšej námahy ju šikovný a silný paholok
hravo zvládol. Spokojnosť prevládala na oboch stranách aj naďalej. Po druhom roku služby si gazda zavolal paholka a povie mu:
,, Som s tvojou robotou spokojný a preto ti navýšim plácu na 1500
Eur mesačne, keď každý deň v roku nanosíš do 200 litrového suda
210 litrov vody, ale tak, aby ani kvapka nevyšla navnivoč a aby sa
nič ani nerozlialo.“
A záver? Ten si urobte radšej každý sám, lebo nechcem, aby to
skončilo tak, že paholok sa v prvý deň po pretečení 10 litrov vody
z toho zbláznil.
rozprávku a či príbeh zo života napísal Marian Ferenc, poslanec

dozvedeli sme sa o nás na inom webovom portáli
Návštevníci webovej stránky Maj Gemet sledujú ponúknuté príspevky, ktoré obohacujú spravodajstvo z Gemera na internetovej
sieti. Aj naša obec, prispievatelia obecného periodika Polomské
noviny, často venujú pár riadkov z diania našej obce, a tým sú
jej pravidelnou prispievateľkou. Jedného dňa nám do redakcie
zazvonil telefón a tam zaznelo: „V sledovanom mesiaci máj nám
náš program vyhodnotil príspevky a na druhom mieste sa umiestnil článok pani Danky Červenákovej z Gemerskej Polomy pod
názvom Mária Antalová, predsedníčka MO Matice slovenskej
v Gemerskej Polome a jej vzťah ku knihám a osobnostiam – Blahoželáme!“
Pokiaľ vás zaujali tieto riadky viac informácii nájdete v článku
pod názvom Predstavujeme najlepšie príspevky na stránke Maj
Gemer v mesiaci máj 2019 a na adrese www.majgemer.sk, alebo predmetný článok na domovskej stránke Gemerskej Polomy
www.gemerskapoloma.sk.
Maj Gemer -od-
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Dovidenia milá škola,
príroda nás k sebe volá.
Už nás čaká les i lúka,
osvieženie potok núka.
Už si slnko lúče chystá,
už nás láka voda čistá.
Na prázdniny utekajme,
s úsmevom ich privítajme.
Prázdniny, prázdniny,
budú celé hodiny.
Ten čas letí ako voda.... Teraz sme tu mali Veľkú Noc a už sa nám
blížia prázdniny. Celý školský rok nám ubehol rýchlo, ale my sme
strávili príjemný čas v spoločnosti našich najmilších škôlkarov,
ktorí sa nám každý deň menili pred očami a svojou usilovnosťou
a šikovnosťou nám ukazovali, že to, čo robíme má zmysel. Mali sme
pred sebou naplánovaných ešte kopec akcií, ktoré sme zvládli nad
očakávania. VEĎ POSÚĎTE SAMI. Šikovné speváčky predškoláčky
reprezentovali našu materskú školu v súťaži Slávik vo Vyšnej Slanej,
v ktorej sa Dianka Očkaiková stala absolútnym víťazom a Eliška
Vnenčáková obsadila krásne 3. miesto. Dúfame v ich ďalšie úspechy,
aj keď už budú na budúci školský rok žiačkami prvého ročníka na
základnej škole. Dostali sme pozvanie vystúpiť pre členky miestnej
Matice slovenskej pri príležitosti DŇA MATIEK, na ktoré si naši
predškoláci pripravili krásny program. Slovenský červený kríž
oboznámil deti s tým ako správne fixovať zlomeniny. Deti si to mohli
vyskúšať aj reálne na svojich kamarátoch. V tretí májový týždeň
poďakovali deti v našej materskej škole svojimi básňami, piesňami,
tancom a krátkou dramatizáciou svojim mamám, babkám za ich lásku,
trpezlivosť, milý úsmev, pohladenie a starostlivosť k ich krásnemu
sviatku – Dňu matiek. Prvý jún sme oslávili Dňom šašov, v ktorom
nechýbali hry, zábava, hudba, tanec, malé občerstvenie a samozrejme
naši malí zlatí šaškovia, a tým sa začal týždeň detskej radosti. V ňom
nás čakalo kreslenie na chodník, beseda s pracovníčkami z Červeného
kríža, loptové hry v telocvični ZŠ a stalo sa našou tradíciou urobiť pred
koncom školského roka súťaž ,,Múdre hlávky“, v ktorej mali všetky
triedy možnosť svojimi vedomosťami ukázať, čo všetko si dokázali
v priebehu roka zapamätať. Každá trieda mala pripravený okruh
otázok rozdelený podľa náročnosti. Všetky triedy dostali odmeny
za ich vedomosti, šikovnosť, kreativitu a pre nás bola odmenou ich
radosť a nadšenie z úspechov.
Čakalo nás to najdôležitejšie – okresná športová OLYMPIÁDA.
Dlho očakávaná športová olympiáda, ktorá sa kvôli nepriaznivému
počasiu musela presunúť, sa uskutočnila 10. júna v pondelok, kedy
nám vyšlo krásne slnečné počasie. Nášho veľkého dňa sa zúčastnilo
12 materských škôl z mikroregiónu Dobšiná. Súťažilo sa v piatich
disciplínach: 1. Hod do diaľky loptou, 2. Hod na cieľ, 3. Skok znožmo
do diaľky, 4. Beh na 20 m a 5. Štafetový beh – slalom. Pripravené
bolo občerstvenie pre všetkých účastníkov, pitný režim a samozrejme
pre súťažiacich, ale aj pre nesúťažiacich boli pripravené odmeny.
Súťaž organizovala naša materská škola v spolupráci s obcou, klubom
dôchodcov a základnou školou. V dnešnom pretechnizovanom svete
plnom počítačov, tabletov a mobilov je pre zdravý vývoj dieťaťa veľmi
dôležitý pohyb. Už v materských školách sa môžu položiť základy
zdravého spôsobu života a v spolupráci s rodičmi znova vzbudiť u detí
radosť z pohybu. Preto sme aj týmto podujatím chceli priblížiť deťom,
aký je pohyb v živote človeka dôležitý. Významným hosťom pre nás
bola dvojnásobná olympijská víťazka v plávaní Vanda Kračúnová
– dievča s láskavým srdcom a obrovským talentom, ktorá zapálila
náš olympijsky oheň. Týmto by sme jej chceli vyjadriť vďaku za to,
že prijala naše pozvanie. Tiež by sme sa chceli poďakovať všetkým
úžasným ľuďom – sponzorom, štátnym podnikom, malopodnikateľom
alebo väčším podnikateľským subjektom, ktoré podporili naše deti

a prispeli reklamnými a propagačnými materiálmi a inými vecnými
cenami, vďaka ktorým sme mohli odmeniť súťažiacich a uskutočniť
naše športové podujatie. Naša vďaka patrí aj našim dôchodkyniam,
ktoré nám pomáhali s prípravou občerstvenia, DJ Romanovi
Zatrochovi a každému, kto prispel k spoločnému dielu, všetkým pani
učiteľkám, ktoré prijali pozvanie a samozrejme tím najdôležitejším –
deťom za svoju snahu dosiahnuť čo najlepší výsledok.
P V disciplíne Hod do diaľky loptou obsadili 1. miesto MŠ
Slavošovce, 2. miesto MŠ Dobšiná a 3. miesto MŠ Kobeliarovo. P
V disciplíne Hod na cieľ obsadili 1. miesto MŠ Vlachovo, 2. miesto
MŠ Gočovo, 3. miesto MŠ Kobeliarovo. P V disciplíne Skok znožmo
do diaľky obsadili 1. miesto MŠ Slavošovce, 2. miesto MŠ Dobšiná
– P. J. Šafárika, 3. miesto obsadila naša MŠ Gemerská Poloma. P
V disciplíne Beh na 20 m obsadili 1. miesto MŠ Vlachovo, 2. miesto
MŠ Vyšná Slaná, 3. miesto MŠ Gočovo. P V disciplíne Štafetový beh
– slalom obsadili 1. miesto MŠ Dobšiná SNP, 2. miesto MŠ Vyšná
Slaná, 3. miesto MŠ Gočovo.
Všetkým výhercom gratulujeme a veríme, že sa v športe budú aj
naďalej s obľubou zdokonaľovať. Najlepší spôsob, ako vštepiť
dieťaťu zásady správnej výživy a radosti z pohybu je osobný príklad.
Hrajte sa so svojimi deťmi s loptou, bicyklujte, prechádzajte sa,
plávajte, tancujte a rozprávajte sa, veď čo je viac ako chvíle strávené
s nimi v zdraví a šťastí. My sa o to v našej materskej škole celý rok
snažíme tiež a nastáva čas, kedy nám teplomer ukazuje tie najvyššie
hodnoty, čas očakávaného zaslúženého oddychu, kedy potrebujú
načerpať nové sily a energiu nielen naši najmenší ale aj my všetci.
kolektív MŠ
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A MÁME TU KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
ŠKOLSKÉ KULTÚRNE PODUJATIA
Ani v posledných štyroch mesiacoch školského roka 2018/2019 nedali
školské kultúrne podujatia na seba dlho čakať. Vo štvrtok dňa 28. 03.
pri príležitosti DŇA UČITEĽOV žiaci milým kultúrnym programom,
úprimným slovom a vlastnoručne vyrobenými pozdravmi a darčekmi
poďakovali pedagogickému zboru za každodennú starostlivosť, zodpovednú a svedomitú prácu.
V piatok 29. 03. žiaci 1. stupňa spoločne s deťmi z materskej školy
podľa starodávnych zvykov vyniesli z našej obce MORENU a spevom
a tancom symbolicky uvítali prichádzajúcu jar.
Vo štvrtok 09. 05. sa uskutočnila PIETNA SPOMIENKA pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorú svojím umeleckým prednesom otvorili žiaci 9.A triedy Matúš Ujházy a Martina Tomášiková.
V stredu 15. 05. sme CELOŠKOLSKÝM KULTÚRNYM PODUJATÍM VENOVANÝM DŇU MATIEK predstavili viac ako hodinový
program plný tých najkrajších piesní, básní, scénok a tancov, prostredníctvom ktorých pozdravili žiaci najmä svoje mamky a staré mamy.
Štvrtok 16. 05. bol zase venovaný rómskej hudbe, spevu a tancu. Na
KULTÚRNOM PODUJATÍ „BAŠAVEL“ vystúpili okrem našich
žiakov aj žiaci zo ZŠ s MŠ v Brzotíne, tanečný súbor Romane Jakhora z Ochtinej, čestný hosť Peter Lalik s dcérou Vanesou a rómska kapela Gemer Band. Za pozornosť stojí tiež spoločné spevácke
vystúpenie žiakov našej školy a školy v Brzotíne, ktoré už vopred vzájomnými partnerskými návštevami pripravovali asistenti Irma Gunárová a Ľubomír Rusňák.

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE
MAREC – „MESIAC KNIHY“ je v našej škole už tradične spájaný
s aktivitami venovanými rozvoju čitateľskej gramotnosti a vytváraniu
kladného vzťahu k čítaniu a literatúre. V rámci partnerskej spolupráce s miestnou obecnou knižnicou si žiaci všetkých tried a školských
klubov pod vedením pani Danky Červenákovej a pani Márie Antalovej, predsedníčky MO MS, pripomenuli životné jubileá a tvorbu niektorých významných slovenských spisovateľov, život a dielo
polomského rodáka Petra Madáča, zrealizovali množstvo rozličných
tvorivých a originálnych aktivít, ako napr. televízne vysielanie, vytvorili detektívnu kanceláriu, navrhovali plagáty, vyrábali záložky či
pátrali po chybách v texte. V rámci aktivity POVIEM TI O PEKNEJ
KNIŽKE navštívila vo štvrtok 14. 03. školský klub detí pani Zuzana
Puškášová, s ktorou si žiaci prečítali dva príbehy z knihy Láskavé
rozprávky autora Branislava Jobusa. Pondelok 18. 03. bol vyhlásený
za DEŇ POÉZIE, ktorý si žiaci pripomenuli rôznymi zaujímavými
úlohami – tajničkami, prešmyčkami, zámenkami, hádankami a tvorbou projektov zameraných na spoznávanie poézie a jej autorov. Počas
posledného marcového týždňa – TÝŽDŇA HLASNÉHO ČÍTANIA sa
žiaci 1. stupňa stretli v stredu 27. 03. v priestoroch školskej jedálne,
kde prezentovali svoje nadobudnuté čitateľské zručnosti. V ten istý
deň sa konal aj LITERÁRNY KVÍZ v 6. ročníku, v ktorom žiaci určovali úryvky diel a riešili množstvo ďalších úloh venovaných bájkam a ich autorom. Z ďalších aktivít venovaných čítaniu a knihám sa
uskutočnilo stretnutie žiakov 6.A a 1.A pod názvom „STARŠÍ ČÍTAJÚ
MLADŠÍM“ a VÝSTAVA KNÍH z vydavateľstva Arkus spojená s ich
predajom.

EXKURZIE A VÝLETY
V utorok 07. 05. sa v rekreačnom stredisku na Hrádku konal 2. ročník
stretnutia žiakov základných škôl a študentov stredných škôl MLADÝ
ODBORNÍK GEMERA, ktorého sa zúčastnili žiaci 8.A triedy. Žiaci
tu mali možnosť vidieť práce troch stredných technických škôl z Revúcej, Rožňavy a Košíc.
V piatok 17. 05. sa konal v Baníckom múzeu v Rožňave MÚZEJNÝ „RETRO DEŇ“, ktorý tu prilákal množstvo návštevníkov. Našich
štvrtákov a siedmakov okrem spartakiády, do ktorej sa aktívne zapojili, zaujala aj výstava banskej techniky a tvorivé dielne. Lákavý bol aj
VÝSTUP NA STRÁŽNU VEŽU v Rožňave, z ktorej si mohli pozrieť
celé mesto.
V pondelok 20. 05. sa štvrtáci zúčastnili literárnej exkurzie pod záštitou Matice slovenskej v rámci projektu „SLOVENSKO – KRAJINA
PLNÁ TAJOMSTIEV“. Žiaci spoločne s pani Lenkou Šingovskou
– autorkou knihy „Vodné dobrodružstvo po slovenských vodných zaujímavostiach“ navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu a priamo v nej
čítali ukážky z jej knihy.
Vo štvrtok 23. 05. sa konala exkurzia, počas ktorej žiaci z krúžku
Zaujímavá škola navštívili V REVÚCEJ MÚZEUM PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA A V ŠTÍTNIKU VZÁCNY GOTICKÝ
KOSTOL.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí žiaci celej školy v piatok 31.
05. navštívili ROŽŇAVSKÉ KASÁRNE, kde pre nich vojaci pripravili ukážky vojenskej výzbroje a techniky, policajti predstavili špeciálne
vycvičených policajných psov a v stane prvej pomoci si mohli žiaci
vyskúšať ako poskytnúť prvú pomoc.
V utorok 18. 06. sa zase žiaci 6.A triedy ako úspešní súťažiaci v projekte „KEBY BOLO KEBY“ zúčastnili večernej prehliadky podzemných priestorov kaštieľa v Betliari.
V utorok 25. 06. sa zase pre najaktívnejších žiakov školy – víťazov
školského bodovacieho systému konal VÝLET ZA ODMENU – TENTO ROK NA ČIERNOHRONSKÚ ŽELEZNICU V ČIERNOM BALOGU A DO SKANZENU VO VYDROVEJ DOLINE.
Dni v závere školského roka si viaceré triedne kolektívy, záujmové
útvary i školské kluby detí spestrili VÝLETMI DO PRÍRODY, BLÍZKEHO I VZDIALENEJŠIEHO OKOLIA.

BESEDY
V pondelok 04. 03. sa pri príležitosti TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC naši najmladší žiaci zúčastnili v Gemerskej knižnici Pavla
Dobšinského v Rožňave besedy so spisovateľkou pochádzajúcou z
Gemera Ivonou Ďuričovou.
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V pondelok 01. 04. pri príležitosti APRÍLA – MESIACA LESOV sa
pod vedením pani MVDr. Andrei Balážovej uskutočnila BESEDA
pre žiakov 4. až 6. ročníka NA TÉMU „ŠELMY, KTORÉ ŽIJÚ V NAŠOM OKOLÍ“. Žiakom sa beseda páčila, aktívne sa zapájali do činností a napokon dokázali aj správne vypracovať kontrolný pracovný
list.
V pondelok 27. 05. nás navštívili pani učiteľky zo ZŠ v Revúcej a
žiakov 3. až 6. ročníka oboznámili s projektom AMAVET A FESTIVALOM ŠTYROCH ŽIVLOV, ktorý spočíva v prehliadke najlepších
vedeckých projektov žiakov základných škôl na Festivale vedy a techniky v Bratislave.
V pondelok 03. 06. prezentoval zástupca firmy Datakabinet žiakom 3. a 4. ročníka nové možnosti digitálnej techniky – ŠPECIÁLNU
PODLAHOVÚ PROJEKCIU a s ňou spojené interaktívne cvičenia.
V pondelok 17. 06. navštívili žiaci 9.A okresnú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave, kde im pani Tatiana Bachňáková v oddelení umenia
a hudby rozšírila vedomosti o muzikáli, vypočuli si niekoľko ukážok
muzikálov a tiež si prezreli oddelenie odbornej literatúry, ktorého služby budú využívať počas štúdia na strednej škole.

ZDRAVÁ A ZELENÁ ŠKOLA
V stredu 03. 04. si žiaci 2. až 4. ročníka spríjemnili dopoludnie pobytom v prírode. Cieľom ich poznávacej cesty bola dolinka „MARTINKOVO“, kde si spoločne opiekli špekáčiky a slaninu a celé okolie
pekne upratali.
Vo štvrtok 04. 04. sa žiaci zúčastnili HUDOBNO-VZDELÁVACIEHO
PROGRAMU umeleckej agentúry Amos s názvom „ŽIVÁ VODA“,
ktorý žiakom nielen prostredníctvom piesní, ale aj pútavou videoprojekciou, priblížil význam a dôležitosť vody ako nenahraditeľnej tekutiny pre celý svet.
Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA ZDRAVIA pod vedením pani
Mgr. Silvie Lengovej z Úradu pre verejné zdravotníctvo v Rožňave
sa v utorok 09. 04. v našej škole usporiadala BESEDA O SPRÁVNEJ
A PRAVIDELNEJ HYGIENE spojená s rôznymi praktickými aktivitami.
Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA MLIEKA v utorok 21. 05. sme
si pripomenuli dôležitosť mliečnej výživy v strave. Žiaci 5.B uvarili
výborný vanilkový a čokoládový puding a záujmový útvar Zručko pripravil chutné palacinky s ovocím.
V dňoch 20. až 24. 05. sa žiaci 3.A triedy zúčastnili ŠKOLY V PRÍRODE V TATRANSKEJ ŠTRBE. Okrem poznávania tatranskej prírody
sa žiaci venovali aj školským povinnostiam i zábave, ktorá bola pre
nich pripravená v podobe rôznych aktivít.
SVETOVÝ DEŇ ZEME, ktorý si pripomíname 22. 04. a školský ZELENÝ DEŇ sme napokon pre nepriaznivé počasie realizovali o niečo
neskôr: v utorok dňa 21. 05. si ho žiaci 1. stupňa pripomenuli výtvarným popoludním, počas ktorého vytvorili plagát venovaný Dňu Zeme,
„zeleným dňom“ v podobe pracovných brigád v piatok 14. 06. a počas
posledných dní školského roka, keď sa domaľovala zadná stena budovy školy a upravil sa terén. Do týchto prác sa zapojili viaceré triedy
a žiaci aj počas hodín pracovného vyučovania, techniky a iných predmetov, za čo im patrí veľká vďaka. Obrovský kus práce spravili najmä
triedy 5.B a 9.A, za čo im patrí veľké poďakovanie.
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Blaško (9.A), Erik Kučerák (5.B) a Samuel Blaško (5.A) zúčastnili priateľského TURNAJA ŽIAKOV A ŽIAČOK ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL tentoraz na Námestí baníkov v Rožňave.
Obrovským úspechom športovcov bol 21. ročník FUTBALOVÉHO
TURNAJA MLADŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK MCDONALD´S CUP,
v ktorom V OKRESNOM KOLE súťaže konanom v utorok 30. 04.
v Rožňave naši žiaci zvíťazili a umiestnili sa na vynikajúcom 1.
mieste a následne V KRAJSKOM KOLE konanom vo štvrtok 16. 05.
v Košiciach reprezentovalo okres Rožňava práve naše družstvo. Síce
v silnej konkurencii už žiaci nezískali popredné umiestnenie, no napriek tomu podali veľmi dobré výkony a do budúcnosti získali cenné
skúsenosti.
Aj pondelok 27. 05. priniesol našim žiakom skvelý pocit zo športových aktivít. Zúčastnili sa OLYMPIJSKÝCH HIER V NIŽNEJ SLANEJ, ktoré sa konali pod záštitou športovca a olympionika Mateja
Tótha. Okrem príjemného osobného stretnutia s významným slovenským športovcom si žiaci vo svojich kategóriách zo súťaže odniesli
aj cenné diplomy a medaile: Miroslav Chomiak (4.A) – 3. miesto
prekážková dráha, Tomáš Galajda (3.A) – 2. miesto hod plnou
loptou, Nela Olexová (3.A) – 1. miesto skok do diaľky z miesta,
1. miesto hod plnou loptou, 3. miesto beh na 50 metrov, Vivien
Maková (4.A) – 2. miesto prekážková dráha, Jaroslav Ďurák (9.A)
– 2. miesto beh na 60 metrov, 1. miesto skok do diaľky, družstvo
mladších žiakov (M. Chomiak, M. Leštach, T. Galajda) – 3. miesto
v celkovom poradí, družstvo mladších žiačok (N. Olexová, V. Balážová, V. Maková) – 2. miesto v celkovom poradí, družstvo starších žiačok (B. Priesterová, L. K. Molnárová, M. Tomášiková) – 2.
miesto v celkovom poradí.

ŠPORT
V piatok 22. 03. v Rožňave sa naša škola po prvýkrát zúčastnila súťaže v gymnastickom štvorboji, v ktorej nás žiaci vzorne reprezentovali
a to nielen dosiahnutými úspechmi, ale aj disciplinovaným správaním.
V kategórii B chlapcov sme sa umiestnili na druhom mieste a v
kategórii A dievčat sme skončili tretí. Žiaci získali nové skúsenosti,
zážitky a veríme, že sa budú i naďalej gymnasticky rozvíjať.
V piatok 05. 04. sa naši najlepší stolní tenisti Erik Kučerák (5.B),
Marek Patrik Blaško (9.A) a Matúš Ferenčík (9.A) zúčastnili SÚŤAŽE O POHÁR RIADITEĽOV SPOJENEJ ŠKOLY A ZÁKLADNEJ ŠKOLY V DOBŠINEJ.
V utorok 09. 04. sa zase pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA STOLNÉHO TENISU stolní tenisti Matúš Ferenčík (9.A), Marek Patrik

ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu Eme Špalekovej (3.A), Viktórii
Balážovej (4.A), Sofii Horkovej (6.A) a Anne Romokovej (6.A)
a gratulujeme Šimonovi Vnenčákovi (3.A) k 1. miestu a Bianke
Chomiakovej (3.A) k 3. miestu v 2. kategórii – poézia, Matejovi
Garčárovi (3.A) k 1. miestu v 2. kategórii – próza a Miroslavovi
Chomiakovi (4.A) k 2. miestu v 3. kategórii – poézia, ktoré získali
v OKRESNEJ RECITAČNEJ SÚŤAŽI KELLNEROVA POLOMA
konanej dňa 01. 03. 2019 v Gemerskej Polome.
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Ďakujeme víťazom ŠKOLSKÉHO KOLA SÚŤAŽE V PREDNESE
POÉZIE A PRÓZY HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Matejovi Garčárovi (3.A), Šimonovi Vnenčákovi (3.A) a Sofii Horkovej (6.A), ktoré
sa konalo vo štvrtok 07. 03. a zároveň gratulujeme Šimonovi Vnenčákovi (3.A) k 2. miestu v 1. kategórii – poézia a Sofii Horkovej (6.A)
k 3. miestu v 2. kategórii – poézia V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE,
ktoré sa konalo dňa 20. 03. v Rožňave.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu úspešnému riešiteľovi Romanovi Spišiakovi (9.A) za účasť V KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ
OLYMPIÁDY, ktoré sa konalo 21. 03. v Košiciach.
Gratulujeme žiakom 6. ročníka, ktorí sa v mesiacoch marec a apríl zúčastnili súťaže vyhlásenej Múzeom Betliar s názvom „ČO BY BOLO
KEBY?“, v ktorej získali špeciálnu cenu za kreativitu.
Ďakujeme žiakom, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN konanej dňa 21. 03. a gratulujeme Miroslavovi
Chomiakovi (4.A) za dosiahnutú najvyššiu úspešnosť v rámci našej školy.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu úspešnému riešiteľovi Romanovi
Spišiakovi (9.A) za účasť V KRAJSKOM KOLE GEOGRAFICKEJ
OLYMPIÁDY, ktoré sa konalo 11. 04. v Košiciach.
Ďakujeme žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola súťaže v speve
slovenských ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA 2019, ktoré sa
konalo v pondelok 08. 04. a zároveň gratulujeme víťazom školského kola za úspešnú reprezentáciu v okresnom kole súťaže konanom
v stredu 15. 05. v Rožňave – Samuelovi Kelecsényimu (9.A), ktorý
získal v III. kategórii 2. miesto a Šimonovi Vnenčákovi (3.A), ktorý
získal v I. kategórii 3. miesto.
Za podporu a umiestnenie sa našej školy na peknom 4. mieste ďakujeme žiakom, rodičom, učiteľom a priaznivcom našej školy, ktorí nás
podporili a aktívne sa zapojili do súťaže obchodného domu Kaufland
„ČERSTVÉ HLAVIČKY“.
Gratulujeme žiakom 9.A triedy Romanovi Spišiakovi, Matúšovi Ujházymu a Samuelovi Kelecsényimu k 1. miestu V OKRESNEJ DEJEPISNEJ SÚŤAŽI MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY konanej dňa
29. 04. v Rožňave a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu V CELOSLOVENSKOM KOLE tejto súťaže konanom dňa 05. 06. v Banskej
Bystrici.
Gratulujeme žiakom, ktorý navštevujú detský folklórny súbor Bambuchy za umiestnenie v zlatom pásme V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV konanom dňa
08. 03. v Rožňave a umiestnenie v striebornom pásme a získanie
špeciálnej ceny za objavnosť témy V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE
konanom dňa 13. 04. v Buzici.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu Natálii Ďuríčekovej (5.A) a Zuzane Šimkovej (5.A) v krajskom kole prírodovednej súťaže BOTANIKIÁDA konanom 29. 05. v Botanickej záhrade v Košiciach.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu žiakom, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR konanej dňa 10. 05. a gratulujeme
žiakom Matejovi Garčárovi (3.A), Marošovi Leštachovi (4.A), Šimonovi Vnenčákovi (3.A) a Miroslavovi Chomiakovi (4.A) k vysokému bodovému ohodnoteniu a k najlepšiemu výkonu v rámci našej
školy.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu Kristíne Demkovej (6.A), Anete
Ferencovej (6.A) a gratulujeme Barbore Priesterovej (9.A) k 1.
miestu v II. kategórii V OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE V LETNOM
ARANŽOVANÍ konanom dňa 22. 05. v Rožňave a ďakujeme Barbore Priesterovej (9.A) za vzornú reprezentáciu V KRAJSKOM KOLE
súťaže konanom dňa 13. 06. v Košiciach.
Za vzornú reprezentáciu ďakujeme Matúšovi Ujházymu (9.A), ktorý
sa v mesiacoch marec a máj 2019 zúčastnil OLYMPIÁDY MLADÝCH
INFORMATIKOV konaných v Obchodnej akadémii v Rožňave.
Gratulujeme Filipovi Fajdekovi (5.A), Anete Ferencovej (6.A)
a Anne Romokovej (6.A) k získaniu diplomu za tvorivosť v súťaži
„Práca mojich snov“ v projekte MPC „Škola otvorená všetkým“ vyhodnotenej dňa 16. 05. v Prešove.
Za vzornú reprezentáciu ďakujeme a gratulujeme ku KNIŽNÉMU
OCENENIU MATICE SLOVENSKEJ, ktoré žiaci získali vďaka päťnásobnej účasti na súťažných podujatiach organizovaných Maticou
slovenskou Samuelovi Kelecsényimu (9.A) a Šimonovi Vnenčákovi
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(3.A).
Gratulujeme Kristíne Demkovej (6.A), Anete Ferencovej (6.A),
Jurajovi Koltášovi (6.A) a Romanovi Spišiakovi (9.A) k 2. miestu
V OKRESNEJ PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽI DRUŽSTIEV ZA KRÁSAMI SLOVENSKÉHO KRASU konanej dňa 13. 06. v Hrhove.

RÔZNE
Z rôznych ďalších aktivít, ktoré sa v našej škole od marca po jún 2019
realizovali spomenieme:
Aktivity zamerané na rozvíjanie tvorivosti a zručnosti žiakov –
Okrem tohtoročnej nádhernej veľkonočnej, jarnej výzdoby a výzdoby školy ku Dňu matiek sa v rámci vyučovania a krúžkovej činnosti
uskutočnilo niekoľko tvorivých dielní, napr.: v utorok 16. 04 a v stredu
24. 04. pod vedením pracovníčok z GALÉRIE BANÍCKEHO MÚZEA V ROŽŇAVE vyrábali z rôznych materiálov: mladší žiaci jarné
a veľkonočné ozdoby a starší zase pomocou techniky plstenia kapsičky z bavlny; pod vedením pani MÁRIE ANTALOVEJ sa žiaci záujmového útvaru Zručko naučili vyrábať košíky z papiera; na hodinách
pracovného vyučovania žiaci venovali množstvo času TVORIVÉMU
VYUŽITIU MATERIÁLU, napr. tretiaci si už dokážu ušiť a vyrobiť
vlastné peňaženky, obaly na okuliare či taštičky; triedu 5.B zase navštívil pán Daniel Galajda, ktorý žiakov naučil ako sa pletú korbáče
a tiež im porozprával o tradíciách Veľkej noci v minulosti; zruční boli
aj naši prváci, tí si v rámci záujmového útvaru Kreatívny svet dokázali
vyhotoviť leporelo, tentoraz na motívy rozprávky „Ťahal dedko repu“.
Žiaci sa tiež zapájali do rôznych výtvarných súťaží – vytvárali práce na
rôzne témy. Špeciálnou výtvarnou súťažou pre rómskych žiakov bola
súťaž FAREBNÝ SVET MALÝCH ČIERNYCH OČÍ.
Nadačné zbierky – Vo štvrtok 11. 04. sa organizovala verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine – DEŇ NARCISOV,
v poradí už jej 23. ročník. V tomto roku sa aj napriek sychravému aprílovému počasiu podarilo našim žiakom vyzbierať pre onkologických
pacientov 287,97 €. Všetkým, ktorí prispeli, ešte raz aj touto formou
veľmi pekne ďakujeme.
Aktivity našich folkloristov – Hneď na začiatku mesiaca marec naši
folkloristi absolvovali až štyri vystúpenia, na ktorých predviedli divákom svoj najnovší program s názvom „Školskí husári“. Vystupovalo sa
najmä v Gemerskej Polome – na recitačnej súťaži Kellnerova Poloma
2019, na oslavách výročia narodenia nášho rodáka významného stoličného lekára Petra Madáča a na slávnostnom posedení dôchodcov
v sále obecného úradu. V utorok 30. 04. v Gemerskej Polome zase spoločne s folklórnou skupinou Dolina postavili pred obecným úradom
máj a uviedli do života najnovší hudobný album skupiny „Ako môhol,
tak spomôhol, alebo aj Poturšenec horší od Turka“, na ktorého tvorbe
a nahrávaní sa aj viacerí z nich podieľali. Taktiež vystupovali dňa 15.
05. v slávnostnom programe pri príležitosti Dňa matiek v našej škole
a tiež dňa 08. 06. pri príležitosti stavania turíčneho mája v Betliari.
Veľmi cennou skúsenosťou pre mladých folkloristov bolo nahrávanie
programu „Školskí husári“ dňa 05. 06. v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu – rádio Regina Košice.
Zápis do 1. ročníka – V stredu 10. 04. sme v našej škole privítali
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predškolákov. Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne úlohy, prostredníctvom ktorých si budúci prváci precvičili svoje vedomosti. Na
záver dostali veľa pekných darčekov, ktoré im budú pripomínať tento
dôležitý deň.
Spolupráca prvákov s predškolákmi – Projekt spolupráce intenzívne
pokračoval vo všetkých mesiacoch formou spoločných stretnutí prvákov s predškolákmi, napr. v piatok 15. 03. sa „budúci prváci“ učili
spolu so svojimi staršími rovesníkmi – čítali rozprávku o Červenej
čiapočke a hrali sa na malých ilustrátorov, alebo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v parku pred školou spoločne vytvárali farebné
kresby na asfalte a utkali si pavučinovú sieť priateľstva popretkávanú
celoročnou spoluprácou.
Testovania – Testovanie žiakov 9. ročníka sa konalo v stredu 03. 04.
Žiaci v ňom opäť museli podať výkony a preukázať vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Zo všetkých deviatakov najlepšie obstál Roman Spišiak, ktorému ďakujeme a zároveň
gratulujeme k mimoriadne vysokej percentuálnej úspešnosti.
Vďaka projektu NUCEM „elektronické testovanie“ si svoje vedomosti
a pripravenosť na takúto formu testov mohli v tomto školskom roku
preveriť žiaci 4.A, 7.A a 8.A triedy. A napokon v dňoch 08. až 12. 04.
sa časť žiakov rôznych ročníkov zapojila aj do špeciálneho testovania
IQ TEST, v ktorom si mohli overiť výšku svojej inteligencie podľa
presne stanovenej stupnice.
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SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE
ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

V parku pred školou bol 28.6.2019 posledný školský deň slávnostný.
Na tento sa určite najviac tešili žiaci, ale aj ich učitelia a ďalší zamestnanci školy. Pozdraviť všetkých prišla pani starostka. Žiakom boli
odovzdané knihy za čisté jednotky na 1. stupni a vyznamenaným žiakom na 2. stupni. Ohodnotení boli aj najaktívnejší žiaci v Školskom
bodovacom systéme - cena starostky obce, ktorú získala Barbora
Priesterová (9. A) a ceny riaditeľa školy. Tento rok ich získali 2 žiaci
- Roman Spišiak (9. A) a Miroslav Chomiak (4. A).
Vedenie školy - Všetkým žiakom prajeme pekné a vysnívané prázdniny, pedagogickým zamestnancom ďakujeme za ich obetavú prácu a
prajeme príjemnú dovolenku.

Rozmiestnenie žiakov na SŠ

1. SOŠ technická Rožňava – 6 žiakov
2. Obchodná akadémia – 3 žiaci
3. Gymnázium Rožňava – 1 žiak
4. 8-ročné gymnázium Rožňava – 1 žiak
5. SOŠ, Ostrovského, Košice – 2 žiaci
6. SOŠ obchodu a služieb – 1 žiak
7. Nepokračujú v štúdiu – 4 žiaci (nižšie končiaci)

HĽA ČLOVEK
Význam dentálnej hygieny v mliečnom chrupe dieťaťa
Zabezpečenie orálneho zdravia je hlavným predpokladom pre zachovanie si celkového zdravia. Zodpovednosť za ústne zdravie detí majú
rodičia. Povinnosť starať sa o ústne zdravie vyplýva aj z Odborného
usmernenia MZSR o včasnej diagnostiku zubného kazu u detí. To
znamená, že rodičia sú povinní navštíviť zubnú ambulanciu do 1.
roku dieťaťa, pričom zodpovednosť za jeho ústne zdravie majú do
12. roku života.
Vývoj mliečneho chrupu začína už počas vnútromaternicového života dieťaťa približne od 7. embryonálneho týždňa. Obdobie mliečneho
chrupu s jeho následnou výmenou je najdôležitejším a zároveň najrizikovejším obdobím pre vznik zubného kazu. Dieťaťu pomáhajú mliečne zuby správne artikulovať a vymedzujú miesto pre trvalé zuby.
Orálny mikrobióm dieťaťa
Zubný kaz spôsobuje určitý typ baktérií, ktoré sú súčasťou orálneho
mikrobiómu – orgánu ústnej dutiny. Ako zrelý ma dôležitú úlohu, plní
imunologickú funkciu a chráni pred vonkajšími patogénmi. Dieťa,
ktoré sa rodí chirurgickým zákrokom (sekcia) jeho ústna dutina sa
osídľuje baktériami z prostredia rukavíc, rúk zdravotníckeho personálu, matky, otca a príbuzných. Na rozdiel od dieťaťa, ktoré matka porodí prirodzenou cestou osídľujú ústnu dutinu prvé baktérie z pôrodných
ciest matky, čo je oveľa prirodzenejšie.
K vzniku zubného kazu u malých detí s časti prispieva aj nezrelý imunitný systém a nedostatočne mineralizovaná zubná sklovina mliečnych
zubov. Zubný kaz mliečnych zubov v jeho deštrukčnej forme sa vyskytuje u detí, ktorým nie je vyčistená ústna dutina po nakŕmení (fľaš-

ka, prsník) od zvyškov mlieka. Pokles pH v ústnej dutina spôsobuje
tiež podávanie sladkých ovocných štiav, zeleninových štiav, cumeľ
namočený do medu alebo cukru, lepivé ovocie ako banán, alebo lieky
vo forme sirupov. V kyslom prostredí sa tenká zubná sklovina mliečnych zubov rozpustí, pričom vznikajú rôzne stupne erózií. Poškodený
mliečny chrup so sebou prináša veľa komplikácií ako je bolesť, zápach
z úst, nefunkčnosť zubov pri prijímaní potravy, narušená artikulácia,
narušená estetika, následne znížená kvalita života a v neposlednom
rade je narušená aj erupcia trvalých zubov.
Ústna hygiena
Hygiena sa u dieťaťa po narodení zameriava na udržanie čistoty úst po
každom dojčení alebo pití mlieka cez fľašu. Matka by mala po nakŕmení navlhčenou látkovou plienkou alebo gázou dôkladne vytrieť dieťaťu
celú ústnu dutinu nielen cez deň, ale aj v noci. Neskôr je vhodné použiť
aj špeciálne pomôcky na čistenie ústnej dutiny navliekajúce sa na prst.
Pri prerezávaní zúbkov môžu pomôcť rôzne typy hryzátok. Asi okolo
1. roku, by mal rodič dieťaťu zakúpiť detskú zubnú kefku a pastu a
aspoň 2 krát denne čistiť zuby, najmä žuvacie plôšky zubov. Dopoludnia čistiť zuby až po desiate a poobede pred poobedným spaním
a večer pred spaním.
Dôležitou súčasťou prevencie zubného kazu u detí po prerezaní zubov
je profesionálna fluoridácia v zubnej, alebo dentálnohygienickej
ambulancii a individuálne v
domácom prostredí. Niektorí autori
uvádzajú
použiť fuoridovanú
zubnú pastu už
od prvého prerezaného zúbka a iní až po
3. roku života
pre
prípadné
prehĺtanie zubnej pasty. Ústnu
vodu je vhodné
používať až keď
dieťa
dokáže
vypľúvať tekutinu z úst, väčšinou, je to okolo
6. roku života, ale je to
veľmi individuálne.
Mgr. Danka Červenáková
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Namiesto k ušnému – k psychiatrovi...
Príbeh sa stal našej susede tesne predtým, ako sme sa presťahovali do Gemerskej Polomy. Je
až neuveriteľný, strastiplný no
vyprávala mi ho nanajvýš vierohodne:
,,Zaľahlo mi z neho tak silno,
že som naň nič nepočul. Vybrala
som sa k ušnému. Lietacie dvere
na poliklinike mi tak nešťastne
vrazili do čeľuste, až i v nej zaprašťalo. Hrozne to zabolelo.
Jazyk rýchlou kontrolou zistil,
že mám zlomený zub a druhý sa
kýval. Namiesto k ušnému rozbehla som sa k zubárovi. Keďže
ambulancia bola na štvrtom poschodí, použila som výťah. Práve
viezli akýsi úraz a nastal hrozný
zmätok. Sanitári pokrikovali jeden na druhého, radšej som sa
odtiahla nabok. Zrejme nie dostatočne, pretože ma zachytila tyč
železných nosidiel, na ktorých
prevážali zraneného. Prudký náraz na holennú kosť otestoval
jej pevnosť. Ukázalo sa, že bola
z oveľa mizernejšieho materiálu

než tyč nosidiel. Holenná kosť
bola nalomená. Odrazu ma ktosi
zdvihol zo zeme, no ja som naňho
iba vyjavene zízala a nevládala sa
ani postaviť. Nechali ma a ja som
zostala sedieť na studenej dlaždicovej chodbe. Zuby mi drkotali
od zimy a začala som kýchať.
Hrozilo, že ten vykývaný zub mi
už – už z úst vyletí.
Zub ma príšerne bolel, noha
tiež a akosi si ma nik na tej dlažbe
nevšímal. Začala som jačať tak
prenikavo, že jačanie som počula aj v zaľahnutom uchu... V tom
akási dobrá duša mi pichla injekciu. Po chvíli som mala od všetkých bolestí pokoj.
Keď ma viezli na nosidlách po
dlhej dlaždicovej chodbe, usmievala som sa. Prečo nie keď ma už
nič nebolelo. A keď sme zakotvili
na oddelení, na tvári som mala
priam blažený úsmev. To som
však netušila, že som na psychiatrii. Mala som potom kopec práce, aby som personál presvedčila,
že ja tam nepatrím.“

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Tale šô tak šlampeš v tich botošoch, hläc akie ich máš vičajbanie.
Ako to chodíš v tých čižmách?
Tot bitang z tie višnie chiži, to takí hebo. Nie že bi si dál husontrágle
na tie pantalôni, ale furt si jich lem nadrapuje, bo mu leťȁ.
Mal by si dať traky za nohavice, lebo sú mu široké v páse.
Ta de tu hajtujete tot šifonier, nevidíte, že tu už calkom zabútoreno!
Nedávajte už tú skriňu, lebo tu je už plno.
Už aj mu daj dákie zádlogi do tich botošoch, nevidíš ak ho derhne?
Daj mu teplé vložky do čižiem.
Mactará kúpili kersnätu bars härdí hajčat a apostariemu calkom
noví džäčkôv.
(najčat – ozdoba do vlasov, vrkočov), (džäčkôv – kožený miešok na
tabák)
Tot zdochlȁk lem zdichá pri tie špárôvni a už tam vituchlo.
Spí pri sporáku, nie že by občas doň priložil.
Aj muoj apostarí si na jormargu kúpili calkom noví džäčkôv aj kocku vilamlampu.
Aj môj starý otec si na jarmoku kúpili džačkôv a vilamlampu (vilamlampa - baterka).
Tot ubrízganí holofojtoš z nižnie chiži si zas ošudiel obidva hnáti,
keď búl rablôviť.
Zase si poranil ruky, keď bol kradnúť.
Bambuch eden, furt sä sídlȁ po tie rietle, kím si gargi nepoláme.
Stále lozí po rebríku, kým nespadne.
Tale ká zláchorošť na tem pôjde!
Čo to za zvuky na tej povale!		

		

KJ
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pripomenutie
Cyril a Metod, slovanskí vierozvestcovia, spolupatróni Európy

5. júla 863 prišli na Veľkú Moravu solúnski bratia Cyril a Metod.
Patróni Slovenska, vyslanci a misionári patria aj po mnohých storočiach k veľkým postavám nielen našej, ale i európskej kultúry, politiky a diplomacie.

Slávni i slovanskí vierozvestcovia, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách
Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Keď sa byzantský panovník Michal
III. rozhodol vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa Rastislava,
aby mu na jeho územie poslal misionárov, prirodzene boli Metod a
Konštantín tou najlepšou voľbou; poznali totiž jazyk, boli schopní po
organizačnej stránke a taktiež sa už ukázalo, že sú vhodní pre misijné
poslanie. V roku 863 teda Konštantín a Metod opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. Správne pochopili, že ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť
rečou i kultúrou miestnemu obyvateľstvu. Konštantín ešte predtým
než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je dnes
známe ako hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu cyriliky, písmo,
ktoré dostalo meno práve po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov
preložili dokonca aj celú liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť
Biblie. Bola to veľká revolúcia, keďže sa pri bohoslužbách používali
len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina. V roku 867 sa vydali
na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú liturgiu v reči
ľudu. Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy.
Blahoželáme Jankovi Gargušovi
Každý štvrťrok berieme do rúk naše noviny a listujeme. Nájdeme v nich mnoho myšlienok, fotografií, nových informácií a jedno
meno nášho rodáka žijúceho v ďalekej Amerike, ktorý pravidelne
prispieva svojimi článkami. Jeho zápisky a výpovede nájdeme najčastejšie v spomienkach na rodnú obec, detstvo jeho mladosti. Sú
to riadky, ktoré bolia i varujú, ale tiež vyčarujú úsmev na tvári a
ktoré nedajú zabudnúť na svoju rodnú. Tomuto vzácnemu človeku
vyslovujeme veľké poďakovanie a pár riadkov navyše.
Želáme Vám pán JÁN GARGUŠ mnoho zdravia a posielame
kytičku slov blahopriania uvitú zo srdečných pozdravov. Prajeme
Vám, aby slávnostná chvíľa v deň Vašich narodenín (18. 06. 1934)
postála a aby sa stala nezabudnuteľnou. Nech každý deň, každá
hodina a každá chvíľa je pre Vás jedinečná. K Vášmu sviatku prajeme mnoho slnka a pri spomienke na Gemerskú Polomu a ľudí
v nej nech Vám srdce poskočí radosťou.
S Vašim dovolením požičiame si k blahoželaniu slová básnika Mikuláša Kováča z básne Táto krajina – len pre Vás pán Garguš Táto krajina
pripomína babkinu truhlicu:
Otvoríš ju a zrazu ti
v srdci zazvonia
materina dúška,
suchý kvet lipy a majorán.
Táto krajina
pripomína chrám:
chorál o človeku
znie v nej bez prestania,
studničky na jej medziach

sú plné chladnej svätej vody,
vysoko na horských lúkach,
v gotických vežiach
zelených katedrál
nežné spieže ovce zvonia
a vôňa rumančeka,
ľahučká ako závoj svadobný
potichu klesá do údolia.
Táto krajina
pripomína chrám.

V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko tam
14. februára roku 869 zomrel. Po smrti Cyrila dal pápež Handrián
II. Metodovi list pre slovienskych vladárov, ktorý obsahuje vyhovenie
trom požiadavkám: Ustanovenie školy na čele s Metodom, vysvätenie slovienskych učeníkov na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie
slovanskej bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k najdôležitejším v histórii Slovenska. Metod sa však na Veľkú Moravu nedostal.
Zostáva v Blatnohrade a v roku 869 sa stal biskupom a neskôr ho pápež vymenoval za arcibiskupa a pápežského legáta s právomocou pre
slovanské národy. V roku 882 sa vybral do svojej vlasti na pozvanie
byzantského cisára Bazila I. Ten ho prijal s veľkou radosťou a poctou.
Metod však cítil, že mu ubúda síl. Chcel ešte dokončiť preklad Sv. písma do staroslovienčiny. Vybral si k tomu dvoch zo svojich žiakov a v
priebehu ôsmich mesiacov toto veľké dielo dokončil. Zomrel vo veku
sedemdesiat rokov 6. apríla 885. Miesto jeho smrti a hrobu bolo pravdepodobne hlavné mesto Veľkej Moravy. Sviatok sv. Cyrila pripadol
na 14. februára a sv. Metoda na 6. apríla. Chorvátsko, Čechy, Morava
a Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz a
to 5. júla. 31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych
bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich sviatok u nás
sa stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom
a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako
zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.
MA

Maďarské vojsko

pokračovanie z č. 1/2019 apríl

Tu musím pripomenúť dve udalosti nášho starého otca. Maďari začali ničiť telefónne spojenie z dediny do horárovej kancelárie na Hute.
Dvaja z nich prerezali každý stĺp - asi v plecovej výške, aby sa už nemohol znova použiť. Potom jeden s veľkým mlatkom rozbíjal všetky
porcelánové insulačné hubky, ktoré držali drôty. Dvaja iní krútili už
uvoľnené drôty do kotúčoch, ktoré dávali do ich voza s veľmi chudým
a zanedbaným koňom. Ak pokračovali od dediny našou Súlovskou ulicou občania vychádzali z domoch a nadávali na Maďarov. Keď boli
pred našim domom, pozeral som sa na to divadlo spoza plota. Náš
starý otec bol von na ulici a niečo na vojakov po maďarsky zavolal.
To naštvalo čatára, ktorý dozeral na to zničenie. Pribehol k starému
otcovi a začal kričať rovno do jeho tvári. Starý otec najprv ustúpil
dozadu, no keď ho čatár nasledoval, pevne sa postavil a rovno sa pozeral na jeho tvár ako keby on pred nim nebol. To ho veľmi naštvalo
a pokračoval v jeho ústnom útoku. Sledujúci susedia sa do toho pridali
a začali vykrikovať i po maďarsky až kým sa to neskončilo. Čatár si
potom kľudne zapálil cigaretu a začal vykrikovať na svojich vojakov.
Asi dva, alebo tri dni pozdejšie sme mali novú a vážnejšiu udalosť. Na
Lúku prišlo jedno vojenské auto - také ako zdravotná sanitka s ampliónom na streche. Hralo populárnu hudbu, ktorá prilákala celé susedstvo. Keď sa hudba zastavila, začala sa propaganda o dlhoročnom
priateľstve Slovákov a Maďarov. Na strane sanitky bol veľký plagát,
ktorého nápis som si zapísal. Heslo bolo “Győzelem, vagy Szibéria”.
Na jednej rozhlasovej prestávke starý otec niečo na čatára pri sanitke
po maďarsky zakričal. To ho tak naštvalo, že on vytiahol svoj revolver
a priblížil sa s veľkým krikom k starému otcovi, ktorý bol na ulici pred
bránou nášho domu u Puškášky. Susedia začali na neho vykrikovať.
Okamžite vystúpil zo sanitky jeden kapitán a rozkázal čatárovi, aby
si svoju zbraň schoval. Tak sa aj stalo, a potom ten kapitán peknou
slovenčinou ukľudnil zhromaždené obecenstvo. Ján Garguš z USA
pokračovanie v budúcom čísle
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Zo života spoločenských organizácií v obci
MÁRIA ANTALOVÁ píše o činnosti

Základnej organizácii Slovenského zväzu telesne
postihnutých (ZO SZTP) a Miestneho odboru Matice
slovenskej v Gemerskej Polome (MO MS)

ako sme súťažili v Dobšinej

brigáda na Kurtákovej

Na pozvanie kolegov z Mestskej
organizácie SZTP z Dobšinej sme
sa zúčastnili športového podujatia, ktoré sa konalo dňa 15. 6.
2019 v Dobšinej. Súťaž, v ktorej
sme si zmerali sily s družstvami
z Dobšinej a Bratislavy pozostávala z týchto disciplín: streľba zo
vzduchovky na terč, hod graná-

tom na cieľ, hod polenom a hod
na plechovky. Za našu organizáciu nastúpila táto zostava: Mgr.
Darina Šafárová, Ján Šafár,
Vladimír Lukáč, Zuzana Lukáčová, Ondrej Greško, Margita
Halušková a Mária Antalová.
Deti zastupovala Emka Špaleková.

Výbor ZO SZTP všetkým ďakuje za reprezentáciu našej organizácie.
Všetci sa snažili podať výkon na hranici svojich možností, čo sa odzrkadlilo aj na umiestnení. Zistili sme, že súťažiť sme ešte nezabudli
a vôbec nepatríme do starého železa.
Výsledkom je aj umiestnenie nášho najstaršieho súťažiaceho pána
JÁNA ŠAFÁRA, ktorý obsadil:
1. miesto v streľbe zo vzduchovky - kategória muži
2. miesto hod granátom - kategória muži
3. miesto hod na plechovky - kategória muži
Jeho manželka pani Mgr. DARINA ŠAFÁROVÁ obsadila pekné 3.
miesto za streľbu zo vzduchovky v kategórii ženy, keď rozhodoval až
rozstrel.
V súťaži detí získala EMKA ŠPALEKOVÁ druhé miesto v hode
granátom a druhé miesto v hode polenom.
V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na druhom mieste. Po
ukončení súťaží nasledovalo občerstvenie v podobe výborného
kotlíkového guľáša. Príjemnú atmosféru umocňovala hudba, spev
v podaní nášho heligonkára pána Jána Šafára, ku ktorému sa pridali
aj ostatní účastníci. Je dobré, keď sa ľudia dokážu stretnúť, zasúťažiť
si a zároveň sa porozprávať i zabaviť.

Stáva sa dobrým zvykom a dá sa povedať, už aj tradíciou, že sa
členovia miestnej organizácie SZTP zúčastňujú brigád na vyčistení priestranstva pri pamätníku na Kurtákovej. Prvá tohtoročná sa
uskutočnila dňa 7. mája pred blížiacim sa kladením vencov k pamätníku. I napriek nepriaznivej predpovedi počasia predsa sa na
chvíľu ukázalo slniečko. Brigády sa zúčastnilo len 10 členov, no
i napriek tomu sa odviedlo kus poctivej práce. Pohrabali sme trávu
aj popadané lístie, okopali záhony s kvetmi, pozbierali odpadky
a očistili náhrobné tabule padlých vojakov. A po dobre vykonanej
práci sme sa zastavili v Martinkove, kde sme si posedeli pri menšom občerstvení. Záverom treba poďakovať všetkým členom za
účasť a pani starostke za poskytnutie auta. Veríme, že sme aj touto
akciou prispeli k zlepšeniu vizitky našej obce.
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Dňa 6. 5. 2019 sa v kultúrnom
dome pri obecnom úrade rozozneli tóny Kuzmányho hymnickej básne „Kto za pravdu horí“,
ktorou sa začala výročná členská
schôdza
Miestneho odboru
Matice slovenskej v Gemerskej Polome. Stretnutie matičiarov malo slávnostný priebeh
pretože bolo spojené aj s oslavou
Dňa matiek. Hneď v úvode prítomné mamy a staré mamy prišli
pozdraviť deti z tunajšej materskej školy so svojim programom.
Program bol naozaj krásny, začo
patrí poďakovanie nielen deťom,
ale aj pani učiteľkám, ktoré ich
pripravovali. Na záver svojho vystúpenia detičky rozdali prítomným mamám a starým mamám
veľmi pekné vlastnoručne vyrobené darčeky v podobe srdiečok.
Potom sa ujala slova predsedníčka miestneho odboru p. Mária
Antalová, ktorá privítala hostí Mgr. Lilian Bronďošovú, starostku obce, riaditeľku Domu Matice v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú, p. Tiatianu Tomkovú kultúrno
- osvetovú pracovníčku Domu
matice v Rožňave, ako aj všetkých prítomných. Zároveň oboznámila prítomných s činnosťou
miestneho odboru v roku 2018.
Naša členská základňa je pomerne malá, máme spolu 50 členov.
Teší nás, že za posledné roky pribudli aj mladší členovia, nakoľko
priemerný vek matičiarov je dosť
vysoký. Máme radosť z každého
nového člena, ktorý má záujem
o činnosť matice v našej obci a
radi ho medzi nami privítame.
V roku 2018 pribudlo do nášho
miestneho odboru 5 nových členov.
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„Deň matiek“

si pripomenuli aj polomskí matičiari

Vie o nás všetko.
Viac, než mnohí iní
a napriek tomu
nikdy nesklame.
A nespomína
dlho na prečiny.
O kom to vravím?
Predsa o mame.

Mama. Ten človek,
čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu
jeho najbližší.
Po každom páde
znova chodiť učí.
Po každom plači
znova utíši.

AKTIVÍT BOLO NAOZAJ DOSŤ. V spolupráci so ZŠ, OÚ, Obecnou knižnicou či Turistickým oddielom sme spoluorganizátormi rôznych akcií z ktorých vyberáme: V rámci vypracovaných projektov regionálnej kultúry finančne podporujeme rôzne akcie: súťaž v prednese
poézie a prózy pod názvom „Kellnerova Poloma“, kde sme súťažiacim a oceneným poskytli knižky v sume 120,00 EUR. „Noc s Andersenom“, v rámci ktorej sme prítomným deťom predstavili život a dielo
nášho rodáka P. Kellnera Hostinského a zároveň ako milú pozornosť
všetky deti dostali odznaky s portrétom tohto veľkého rozprávkara.
Každoročne sa v polovici júla členovia nášho MO MS zúčastňujú na
Vatre zvrchovanosti vo Vlachove, ktorá sa v roku 2018 konala pri
príležitosti Vyhlásenia deklarácie slobodného, samostatného a zvrchovaného Slovenska. Náš miestny odbor sa zúčastnil v počte 22 členov.
Dňa 5. 7. 2018 sme sa v Rožňave spoločne s evanjelickým spevokolom zúčastnili na malej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 1155
výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 155 výročia založenia matice slovenskej. Je potešiteľné, že si MO MS v spolupráci
s obecným úradom uctí významné osobnosti, nositeľov kultúrnych
a folklórnych tradícií v našej obci. Práve v deň 75. narodenín p. Mgr.
Rudolfa Hanuštiaka, hudobného pedagóga, matičiara sa dňa 23. 5.
2018 v obecnej knižnici uskutočnilo takéto milé posedenie. Dňa 8.
septembra sme v spolupráci s evanjelickým cirkevným zborom a obcou v evanjelickom kostole zorganizovali slávnostné služby Božie pri
príležitosti 195. výročia narodenia a 145. výročia smrti slovenského
spisovateľa, novinára, historika, filozofa ,redaktora Slovenských národných novín nadšeného štúrovca a polomského rodáka P. Kellnera
Záboja Hostinského.
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vali sme aj našej jubilantke, ktorej sme odovzdali ďakovný list
a kvietok. Toto milé posedenie
sme ukončili chutným jedlom,
ktoré pripravili členky MO MS.

Základná organizácia Jednoty
dôchodcov vo Vyšnej Slanej
udelila diplom za 1. miesto
v súťaží vo varení gemerských bryndzových halušiek súťažnému družstvu
GEMERSKÁ POLOMA,
menovite: RUŽENE GAZDÍKOVEJ, JÚLII ROMOKOVEJ, MÁRII LIPTÁKOVEJ.

Čo sa týka plánu na rok 2019 miestneho odboru budeme pokračovať
v zabehnutých kultúrnych, športových, či brigádnických aktivitách.
Ako sa hovorí z každého rožku - trošku.

Odborná porota Základnej organizácii Jednoty dôchodcov
vo Vyšnej Slanej odovzdala ďakovný list za účasť vo
varení gemerských bryndzových halušiek súťažnému
družstvu ZO JSD GEMERSKÁ POLOMA

V diskusii vystúpila pani riaditeľka Domu matice slovenskej Ing. Zlatka Halková, ktorá oboznámila prítomných s aktivitami, ktoré organizuje Dom matice a srdečne nás na ne pozvala. Predsedníčka poďakovala za dobrú spoluprácu v minulom roku Domu matice v Rožňave,
vedeniu obecného úrad, materskej školy a miestnej knižnici. Poďako-

Súťaž sa uskutočnila 24.
mája t. r. vo Vyšnej Slanej.
Za ukážkovú reprezentáciu
našej obce všetkým ĎAKUJEME.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
GEMERSKÁ POLOMA
Niečo málo z našej činnosti v roku 2018
û 3. 5. 2018 sme sa už tradične zúčastnili v okresnom kole súťaže
Mladých záchranárov a civilnej ochrany II. stupňa základných škôl,
kde sme na svojom stanovišti mohli preveriť vedomosti žiakov z požiarnej ochrany.
û 8. 5. 2018 sme si pripomenuli pamiatku víťazstva nad fašizmom
a v spolupráci s obcou sme sa postarali o postavenie obecnej vatry
v priestoroch bývalého kúpaliska. V podvečer zapálenia vatry sme zabezpečovali protipožiarnu hliadku.
û 6. 6. 2018 sa uskutočnilo odovzdávanie protipovodňových prívesov,
ktorého sa zúčastnili: náš predseda p. Ondrej Krajec a Jozef Galajda a
náš zbor sa tak rozrástol o novú techniku, ktorá nám poslúži pri našej
zásahovej činnosti.
û 4. 8. 2018 sa v našej obci konal už 4. ročník „Polomského kotlíka“
a členovia nášho zboru sa postarali o spríjemnenie horúceho letného
dňa a deťom pomocou hasičskej techniky urobili „penovú šou“.
û „Polomský deň“ sa v roku 2018 konal v našej obci. Členovia nášho
zboru sa aktívne zapájali do príprav, ako aj do priebehu celého dňa. Počas celého dňa sme zabezpečovali protipožiarnu hliadku a zastupovali
obec v rôznych súťažných disciplínach.
û Na záver roka sme usporiadali už v poradí 2. ročník Hasičského
plesu.
û V roku 2018 sme sa zúčastnili dvoch previerkových cvičení, kde
sme preverili svoju pripravenosť pre prípad lesných požiarov, v spolupráci s inými dobrovoľnými hasičskými družstvami, ako aj s profesionálnymi hasičmi HaZz Rožňava. V priebehu roka 2018 sme sa
zúčastnili niekoľkých súťaží, kde sme našu obec reprezentovali a priniesli domov krásne ocenenia. Začiatkom sezóny nám okrem družstva
mužov a žien pribudlo aj družstvo veľmi šikovných dorastencov, ktorí
už od prvej súťaže zbieralo úspechy. V závere sezóny sa k našim trom
družstvám pridalo aj družstvo šikovných dorasteniek, a tak sme na
našej domácej súťaži o „Gemerský pohár“ mohli našu obec a okres
reprezentovať až v 4 kategóriách. Počas celej sezóny sa nám podarilo
získať 9 pohárov za prvé miesto, 3 poháre za druhé miesto, 4 poháre
za tretie miesto a dvakrát sme sa umiestnili na štvrtej pozícii. Počas
roka sme sa okrem iných aktivít venovali preventívnej činnosti (kontrola komínov, protipožiarne hliadky), vzdelávacej činnosti (školenie
strojníkov, základná odborná príprava členov DHZ), zúčastnili sme sa
„jarného upratovania“, pre žiakov ZŠ Gemerská Poloma sme pripravili
branné cvičenie.
Bc. Janka Ferenčíková

Naši hasiči v Spišskej hasičskej lige!
Členovia nášho Dobrovoľného
hasičského zboru sa pre sezónu
2019 rozhodli zapojiť do jednej z
mnohých hasičských líg na Slovensku, a to do Spišskej hasičskej
ligy (SHL). Našim hasičom a hasičkám sa v nej nevedie vôbec
zle. Aktuálne sa muži a taktiež aj
ženy nachádzajú na 5. mieste po
troch odbehnutých kolách. Premiérový štart v lige si odbehli
16. júna v Spišskej Novej Vsi,
kde sa konalo 1. kolo SHL. Muži
ani ženy na to, že sú nováčikovia
v lige, si nepočínali najhoršie.
Muži obsadili 9. miesto a ženy
4. miesto. Následne sa o týždeň
neskôr 22. júna zúčastnili 2. kola
SHL v Spišskom Hrušove. Mužom sa darilo podstatne lepšie
ako v 1. kole. Vo väčšej konkurencii obsadili 4. miesto. Na 3.

miesto chýbalo veľmi málo, a to
0,07 sekundy. Ženské družstvo,
v oklieštenej zostave, zaznamenalo 2 neplatné pokusy a v rámci
ligy sa umiestnili na poslednom
5. mieste. Na 3. kolo cestovali
naši hasiči do obce Danišovce,
kde sa 7. júla konalo 3. kolo. Tu
si odbehli premiéru aj dorastenci,
ktorí sa zapojili do súťaže O pohár starostu obce. Muži obsadili 6. miesto v lige a aj v súťaži
O pohár starostu obce s časom
16:95. Dorastenci ukázali krásny
útok, ktorý im vyniesol 7. miesto
s časom 17:77. Ženy s časom
24:13 obsadili 4. miesto. Obe
naše družstvá, muži a ženy si
zapísali ďalšie dôležité body do
ligovej tabuľky.
Marek Chochol
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A – družstvo
Polovica sezóny 2018/2019 bola
ako z veľkej knihy. Nastúpili sme
do nej s jasným cieľom vyhrať 4.
ligu Spiš – Gemer a naspäť postúpiť do 3. ligy Západ. Zápas od
zápasu sme sa zlepšovali a nadobudnuté skúsenosti z 3.ligy z
predchádzajúceho ročníka sa vo
vyrovnaných zápasoch ukázali
ako kľúčové. A práve preto sa
nám podarilo po polovici sezóny
usadiť na čele tabuľky bez jedinej
prehry. Môžeme považovať tento
časový úsek z nášho pohľadu za
úspešný, ale určite nie šťastný,
pretože v predposlednom zápase jesennej časti posledný krát
odbil loptičku a navždy odišiel
do stolnotenisového neba náš
kamarát a spoluhráč Walter Leitner. Táto náhla strata nás veľmi
zasiahla a tak isto poznamenala
aj naše výkony v druhej polovi-
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Úspešná a zároveň aj smutná sezóna

ci sezóny, kde sme ale nakoniec
po kolísavých výkonoch ubránili
prvú priečku a postúpili do spomínanej 3. ligy. Za A - družstvo
bojovali: Trojan Michal, Trojan

Na jubilejný 30. ročník výstupu na chatu Košariskách, ktorého strojcom, bol ešte bývalý starosta Gemerskej Polomy pán Ján Chanas, sa
usporiadatelia tešili. Okolie chaty družina okolo Jozefa Galajdu a kosca Jána Poťmáka mladšieho, vykosila a pripravila
všetko potrebné na
úspešný
priebeh.
Žiaľ účasť, ktorú
sme očakávali nás
veľmi prekvapila
svojím
počtom.
Niečo cez 50
účastníkov, ktorých
autobus vyviezol na
Pencov kär sa vydalo
na prechádzku, kde ich čakalo občerstvenie a výborný guláš. Šéfkuchár Marek Vais a jeho tím sa veľmi posnažili. Nálada
bola perfektná a o vtipné príhody a dobrú náladu nebola núdza. Samozrejme, že nechýbala ani športová aktivita. Hry pre deti, tradičný hod
granátom na cieľ a tombola. V hode granátom prvé tri miesta obsadili:
ženy – Helena Kuchtová, Oľga Zatrochová, Denisa Revajová ê muži –
Ján Fabián st., Ondrej Tompoš, Milan Košut, ê deti – Peter Kamenský,
Ján Fabián ml., Tomáš Galajda ê za najmladších zástupcov cenu získala Viktorka Valentíková. Všetkým srdečne blahoželáme! Pri dobrej
muzike S. Gunára a A. Koršinského sme si aj zatancovali a zaspievali.
Športové hry pre mladších účastníkov pripravili naše pani učiteľky
z materskej školy, ktorým touto cestou patrí veľká vďaka. Po vyhlásení bohatej tomboly sme sa pobrali na spiatočnú cestu do Zárub, kde
nás čakal autobus. Za túto vydarenú akciu ďakujeme komisii športu
a kultúry, všetkým sponzorom a Ondrejovi Zatrochovi (od Kärnášky),
ktorý nám poskytol na túto akciu chatu. Ďakujeme všetkým účastníkom a výhercom ešte raz srdečne gratulujeme!
k.š.a.k. a OTO

Košariská

Jozef, Čarnoký Peter, Leitner
Walter, Gajdoš Jaroslav, Kupeček
Lukáš, Babič Radovan, Černický
Maximilián.

B - družstvo
Naše B – družstvo v zložení:
Čarnoký Peter, Černický Maximilián, Gajdoš Jaroslav, Černická
Anna, Ďurán Miloslav, Leitner
Walter, Červenák Roman, Szász
Patrik, Romok Ondrej, Tengely
Matej, v 5. lige Gemer výborne
sekundovalo A-čku, keď v polovici sezóny patrilo medzi najlepšie 3. tímy v celej lige. No
rovnako sa v jarnej časti nevyhli
nevydareným zápasom a nakoniec skončili aj tak na výbornom
5. mieste.
Na záver, by sme sa chceli poďakovať divákom, ktorí nás
svojim povzbudzovaním hnali
dopredu počas celej minulej
sezóny a zároveň by sme vás
chceli pozvať aj na ďalšie kvalitné zápasy v tej budúcej.
Ing. Jozef Trojan ml.

Jarné obdobie je úplne tým najideálnejším časom pre vysokohorskú
turistiku. Dňa 11. 5. 2019 sa priatelia pešej turistiky nielen z našej obce,
ale aj z blízkeho okolia stretli už na 19. ročníku výstupu na Moch,
ktorý organizuje Turistický
oddiel v spolupráci s obcou
a Miestnym odborom
Matice slovenskej. I napriek nie priaznivým
meteorologickým
predpovediam, počasie vyšlo parádne. Po
príchode
účastníci
dostali účastnícky list
a sladkosť. Pre deti
a účastníkov organizátori pripravili rôzne súťaže
ako hádzanie drevom, preťahovanie lanom a mnohé iné. Po športových výkonoch dobre padol
tanier kotlíkového guľášu a dobre vychladené čapované pivo. A na
záver – losovanie tomboly, ktorú očakával snáď každý. Cien bolo neúrekom, a preto vyjadrujeme poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí
prispeli do tomboly. Sýti, oddýchnutí - ej, ťažko sa nám odchádzalo
domov. Bolo to vydarené turistické podujatie. Dúfajme, že sa o rok
na jeho jubilejnom 20. ročníku zídeme všetci ešte vo väčšom počte.
M. A.

Moch

POLOMSKÝ KOTLÍK - 5. ročník
a športovo – zábavné popoludnie pre deti a mládež,
SÚŤAŽ VO VARENÍ, KDE OKREM ODBORNEJ POROTY
HODNOTÍ AJ DIVÁK
a na futbalovom ihrisku v našej obci
a dňa 27. 07. 2019 so začiatkom o 14,00 hodine

poz

ván

ka

a vstupné: 3,00 EUR (v cene je aj vstupenka a jedlo)
a lístok v hodnote 2,00 EUR - cena lístka zahŕňa ochutnanie všetkých jedál súťažiacich; lístok slúži aj ako hlasovací lístok; po ochutnaní všetkých súťažných jedál napíšte na zadnú stranu číslo súťažného
kotlíka, ktorý je vašim favoritom; lístok je potom potrebné vložiť do
pripravenej urny; následne si môžete priamo u súťažiach zakúpiť vami
vybrané jedlo
a bohatá tombola za 0,50 EUR
a disko
poz
a hasičský zásah
ván
a športové zápolenia pre deti aj dospelých
ka
a cukrová vata a palacinky
a možnosť nahlasovania sa do súťaže ešte dňa: 26. 07. 2019
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Skončila sa futbalová sezóna 2018/2019- 3. sezóna

nášho klubu v súťažiach SFZ. V tejto sezóne sme obsadili všetky súťažné kategórie mužov, a to súťaž prípraviek U11, súťaž
starších žiakov, dorastencov a mužov. Musíme konštatovať, že
súťažný ročník neskončil podľa našich predstáv a predsavzatí,
nakoľko sme si nesplnili predpoklady a možnosti ktoré sme mali.
mužstvo prípraviek
Mužstvo vedie tréner Ing. Filip POLÁK. Mužstvo počas minulej sezóny odohralo 85 zápasov v rámci Okresného majstrovstva ObFZ Rožňava, TA3GEM Ligy ako aj rôznych turnajov organizovaných v rámci
nášho okresu, ako aj krajov v SR a medzinárodných turnajov na Slovensku a Maďarsku. Uvedené mužstvo sa skladá z dvoch vekových kategórii U6 a U11. Trénujú trikrát týždenne v pondelok, stredu a piatok
a najmenej dvakrát mesačne hrajú počas víkendov - hrajú súťaž alebo
turnaje. Hráči dosahujú výborné výsledky a výborne reprezentujú náš
klub a obec. 29. 6. 2019 odohrajú finále Majstrovstiev okresu kategórie prípraviek. Za dosiahnuté výsledky patrí veľká vďaka trénerovi a
aktívnym rodičom.
mužstvo žiakov
Mužstvo vedie Ján Šimún. Minulú sezónu obsadili v rámci OM ObFZ
Rožňava 1. miesto. V ročníku 2018/2019 sa nám ho nepodarilo obhájiť najmä z dôvodu generačnej výmeny. Pred touto sezónou pre vek
odišlo do vyššej kategórii 9 hráčov základnej zostavy. Mužstvo sa doplnilo hráčmi z prípraviek ako aj hráčmi na striedavý štart. Mužstvo
nedosiahlo výsledky, ktoré malo, bolo to však zapríčinené najmä nezodpovedným prístupom hráčov, ktorí svojvoľne bez udania dôvodov
nechodili na zápasy a bol problém zo zostavením mužstva. Mužstvo
skončili na poslednom 7. mieste v súťaži s bilanciou jedna výhra, jedna
remíza, desať prehier a skóre 16:71. Uvedené mužstvo musíme cez
letnú prestávku doplniť a prebudovať. V prípade nezáujmu žiakov
mužstvo vyhlásime zo súťaže.
mužstvo dorastu
Mužstvo vedie Štefan Dorčák. Mužstvo sa prihlásilo prvýkrát do súťaže ObFZ Rožňava starší dorast. Tvorili ho hráči, ktorí minulý rok
vyhrali súťaž žiakov doplnený troma novými hráčmi. Boli sme v súťaži s najnižším vekovým priemerom. Súťaž sme začali s prehrou 2:0
v Rožňavskom Bystrom minuloročnom majstrovi súťaže. Bolo vidieť,
že prechod do vyššej kategórie potrebuje čas. No hráči zabojovali a
nakoniec skončili na 2. mieste v OM ObFZ Rožňava - 3 body za Rožňavským Bystrím, pričom dokázali doma nad týmto mužstvo vyhrať
12:0, najvyššia výhra v tejto súťaži a vybojovali si postup do 3. ligy.
Mužstvo musíme doplniť vhodnými tipmi hráčov a v prípade, že sa to
podarí môžeme ísť hrať 3. ligu.
mužstvo mužov
Mužstvo spočiatku viedol Roman Polyák, potom bolo bez trénera.
Mužstvo začalo jeseň najlepšie počas účinkovania v súťaži. Na jeseň
malo zbytočné straty remízami doma s Gemerskou Hôrkou a Štítnikom a najmä prehrou v Kr. Podhradí, no na jar sa to dalo ešte dobehnúť. Jarná časť súťaže však bola najhoršia od účinkovania mužstva v
súťaži. Najväčší problém bola dochádzka hráčov na tréning, ale najmä
na zápasy. K tomu sa pridali zranenia a boli zápasy, že sme sa na zápas pozberali ledva 8 hráči. Tí bojovali kým vládali, no presila hráčov
súpera, kondícia a počasie sa prejavili a väčšinou zápasy tesne poprehrávali. Veľmi veľká škoda, nakoľko mužstvo malo svoju kvalitu a
mohlo pomýšľať na postup. Takto sme skončili v sezóne na 5. mieste s
bilanciou 9 výhier, 3 remízy a 6 prehier a skóre 68:39. Môžu nás mrzieť najmä 5 prehry na jar. Cez leto nás čaká veľa práce. Budeme sa
musieť rozlúčiť s tými čo nemajú záujem a mužstvo riadne doplniť.
Z hľadiska technického zabezpečenia mužstvo má nadštandartné
podmienky mužstiev tejto súťaže a 6. ligy. Z hľadiska funkcionárskeho boli na výročnej schôdzi noví členovia výboru, no bohužiaľ
niektorí iba do počtu. Od volieb pre klub neurobili nič. Aj touto otázkou sa budeme musieť zaoberať, do klubu prijať ľudí. ktorí budú mať
záujem na činnosti a skvalitnení klubu, jeho napredovaní.
Štefan Dorčák
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Dňa 9. 2. 2019 sa v sále obecného
úradu v Gemerskej Polome uskutočnil 4. ročník šachového turnaja
mládeže v tomto roku po druhý-

krát zaradeného do celoslovenskej série náborových turnajov
mládeže v kategórii jednotlivcov
GPX.

Turnaja sa zúčastnilo 25 hráčov, a
to z domácej Gemerskej Polomy,
Rožňavy, Moldavy nad Bodvou,
Smižian, Spišskej Novej Vsi,
Gelnice, Prešova, Podpoľania a

Liptovskej Teplej. Sme radi, že sa
účasť na turnaji oproti minulému
roku zvýšila a že k nám zavítali
aj hráči zo vzdialenejších častí
Slovenska.

Víťazi kategórie chlapcov do 14 rokov - v strede: Filip Ballo (1.),
napravo: Šimon Ludrovský (2.) a Tobias Koóš (3.)
V celkovom poradí turnaja zvíťazili: 1. Ballo Filip (6, BH32), ŠK
Podpoľanie, 2. Ludrovský Šimon (6, BH28), Gelnica, 3. Šimalčíková
Sara (5,BH30), OŠK Renop Liptovská Teplá.
ŠK Gemerská Poloma v turnaji reprezentovali: Miroslav Chomiak,
Patrik Fabián, Bianka Chomiaková a Vladimír Lacko.

pozvanie
Šachový krúžok ŠK GP
Pozývame záujemcov z radov mládeže na náš šachový krúžok, ktorý
vedieme každý utorok v čase od 16:30 do 18:30 v sále obecného
úradu v Gemerskej Polome. Šachový krúžok vedie skúsený tréner
Róbert Szaszák a krúžku sa zúčastňuje asi 10 detí z Gemerskej Polomy, Rožňavy a okolitých obcí.

v celkovom hodnotení sa naši umiestnili nasledovne:
Bianka Chomiaková – 13. v poradí, 3 1/2 bodov, kateg. D11, 21 1/2
BH .
Miroslav Chomiak - 14. v poradí, 3 body, kateg. CH 11, 25 1/2 BH.
Patrik Fabián - 17. v poradí, 3 body, kateg. D14, 23 1/2 BH.
Vladimír Lacko - 21. v poradí, 3 body, kateg. N, 20 BH.

Gratulujeme víťazom, ďakujeme účastníkom za predvedené výkony a tešíme sa na ďalšie šachové stretnutia.
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, predseda ŠK GP

Polomský deň v Polomke 18. mája 2019

Tohtoročný Polomský deň, nám družobným obciam pripravili Polomci v krásnej prírode na Horehroní v Polomke. Polomka sa stala
hostiteľskou obcou už 19. ročníka stretnutia všetkých ľudí dobrej vôle
– Polomčanov. Z Polomy od Sabinova, nás z Gemerskej Polomy, bratov z Českej rebubliky Pustá Polom. Stretnutie sa konalo na Bučniku,
kde sme spoločnými bohatými raňajkami začali deň, a potom sme sa
sprievodom cez dedinu pobrali na Svätú omšu, ktorú celebrovali dvaja
farári. Po výbornom obede na Bučniku nasledoval bohatý športový
a kultúrny program. Naši „Polomci“ súťažili vo všetkých disciplínach
a nedali sa zahanbiť pri ťahaní traktora, hádzali štiepu dreva a váľali
pneumatiku z traktora v trojboji. Hrali futbal, zúčastnili sa hasičského
preteku a behu na Polomské očko, čo znamenalo bežať na vežu 142
schodov, kde sme boli druhí a to len o 3 sekundy za domácimi. Za
jednotlivcov sa Lukáš Jesenka umiestnil na druhom mieste. Na Polomskom dni bolo kopec zábavy. Každý si prišiel na svoje - mladí,
či starší navštívili sme poľovnícku výstavu s ozaj krásnymi trofejami
v novej drevenej budove, ochutnali sme výborný syr, koláče a štrúdľu,
s ktorou sa domáce ženy pýšia. Učili sme sa aj túto štrúdľu upiecť
a tu sme zažili kopec srandy so súťažiacimi a s Kôprom. Bol to super
a vynikajúco pripravený deň s úžasným moderátor Maťom, ktorého

prezývajú Kôpor. Tak ako som si zapamätala slová kňaza z kázne,
„že človek sa dlho na stretnutie pripravuje a teší, a potom na to
stretnutie dlho spomína„ a ozaj verte je na čo spomínať. Ďakujeme
Polomka, dovidenia na 20. ročníku stretnutia Polomský deň.
Pre tých, ktorí sa nezúčastnili a zaujímajú sa, ako sa nám darilo
prinášame výsledky z jednotlivých súťaží.
ê Futbal: 1. miesto Poloma ê 2. miesto Polomka ê 3. miesto Gemerská
Poloma
ê Hasičský útok:1. miesto Gemerská Poloma ê 2. miesto Polomka ê 3.
miesto Poloma
ê Bežecké preteky na Polomské očko 3 členné družstvá: 1. miesto
Polomka 87,59 sek. ê 2. miesto Gemerská Poloma 90,81 sek. ê 3.
miesto Poloma 90,96 sek. ê 4. miesto Pustá Poloma 103,35 sek. êJednotlivci: Dávid Starinský Poloma 27,71 sek. ê Lukáš Jesenka Gemerská Poloma 28,43 sek. ê Tomáš Buvala Polomka 28,48 sek.
ê Polomský trojboj 3 členné družstvá: -ťahanie traktora, hod štiepou-metrovicou, váľanie pneumatiky z traktora: 1. miesto Poloma A ê2.
miesto Gemerská Poloma ê 3. miesto Polomka A ê 4. miesto Poloma B
ê 5. miesto Pustá Polom ê 6. miesto Polomka B.
napísala:
Janka Ciberajová, poslankyňa
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inzercia
František Kaduk - servis okien
telefón: 421 908 970 938
e-mail: servis.kaduk@gmail.com

Podporné pohrebné združenie oznamuje
Predsedníctvo Podporného pohrebného združenia oznamuje občanom
obce, že sa môžu stať členmi združenia, a to od veku 18 rokov veku
do 55 rokov. Pohrebná podpora na vyplácanie podľa dĺžky členstva pri
členstve 15 rokov vyplatíme pozostalým 420,00 EUR.
Staňte sa už dnes členmi združenia a zachovajte 91 ročnú tradíciu
Podporného pohrebného združenia.
Informácie Vám podá: Mgr. Alena Grešková, predseda združenia
Janka Ciberajová, pokladníčka združenia, Viera Ciberajová, revízor
Šachová úloha: biely dáva mat 2. ťahom § výherná cena: 20,00
EUR § obálku je potrebné označiť slovom: ŠACH
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská
Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná
knižnica, 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 30. 08.
2019 (vrátane) § potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky
budú zverejnené v najbližšom čísle novín.
Krížovka za odmenu § výherná cena: 20,00 EUR § obálku je potrebné označiť slovom: KRÍŽOVKA
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica,
9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 30. 08. 2019 (vrátane) § potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín.
pomôcky:
LIBRAZHD

2.

strach

slovenský básnik,
(František, 19051960)

odporovacia
spojka

pomôcky:
DOON

dolná
končatina

prospech, po
anglicky

Kainov brat

mesto v Albánsku
diel poľa (zastar.)

5.

japonská
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rvačka (nár.)
dvor v dome

oxid vápenatý
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číslo 54
betónovanie

šikovne

znelá
spoluhláska

3.
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s trhavou
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pôda
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(skr.)
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365 dní

krátka
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potlesk
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prikrývka
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6.

áno v
indiánskej reči

1.

otec (fam.)
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spodok nádoby

solmizačná
slabika
otupeno

vstúpiť, po
anglicky
mláďa koňa

teba
druh papagája

mesto v Rusku
spevák
skupiny U2

typ českého
autobusu

pomôcky:
OASE

britská rieka

bróm (zn.)

Európska
banka (skr.)

takzvaný
(skr.)

4.

široký dlhý
nôž
športový kód
Slovenska

dvojhláska

zlučovacia
spojka
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