Ročník XXIV.
Hlasovaním občanov obce
Gemerská Poloma, vo výzve
na pomenovanie novej ulice
nachádzajúcej sa v časti NA
KONOPISKÁCH, jednoznačne zvíťazil návrh
ULICA NA KONOPISKÁCH.

Močila konope, močila,
žabka jej do čižmy
skočila .....
Tak sa spieva
v jednej pesničke

Chcem niečo povedať o konopách, ktoré sa u nás voľakedy
pestovali a po nich sa bude volať aj časť našej obce „Konopiská“. Konope boli jednoročná
plodina a sialo sa na jar. Vždy
to bolo v najlepšej pôde. Pásiky
boli úzke. Aby sa každému ušlo.
Trhali sa na jar. Trhali sa ručne
na 2 krát. Prvý raz koncom leta,
ktoré vtedy kvitli, ostatné ostali
na poli. Na tých dozrelo semeno, konope sa vytrhali a doma
vymlátili. Potom sa namočili do
„mošidloch“ (močidiel). Boli
to kruhovité jamy v priemere 5
metrov. Kopali sa tam, kde bola
spodná voda. Snopky konopí sa
pritlačili skalami, ktoré museli
byť z potoka opracované vodou.
Prvé konope sa volali paskonice
a druhé maternice. Po niekoľkých
týždňoch sa vybrali z vody a sušili na slnku. Tak sa zväzovali do
snopkov a odkladali doma. Potom
sa treli na trliciach. Spočiatku na
hrubej a potom na jemnej trlici
(hlädkáška). Na trlici sa odstránila hrubá suchá kôra a ostali len
vlákna. Tie sa česali po česadlách.
Boli to kruhovité, asi 20 cm široké, kruhy z ktorých trčali klince.
Tu sa vlákna očistili a boli hotové
na pradenie. Odpad z česadla sa
nezahodil, ale spracoval na hrubú
priadzu a z toho sa vyrábali vrecia
na zemiaky. Potom nasledovalo
spriadanie na nite, a to u nás na
pokračovanie na str. 15

č. 4 nepredajné
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Vážení spoluobčania,
s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania ľudských
sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa snažíme
aspoň na malú chvíľu pristaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto
roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na tie posledné sviatky, ako aj na svojich blízkych,
ktorí sú niekde v zahraničí, alebo už nie sú medzi nami. Teraz sa môžeme opäť zamyslieť nad
čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Pritom sa snažíme nezabudnúť na svojich blízkych,
priateľov a známych, aby v tomto krásnom čase nebol nikto sám.
Drahí spoluobčania, v mene pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva,
ale aj osobne vám želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré,
pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, veľa osobných ako aj pracovných úspechov.
Nech sa v každom z nás upevní pocit šťastia, pohody i spolupatričnosti, aby
sme mohli všetci pokojne nažívať v našej krásnej obci.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
Pokoj ľuďom dobrej vôle
Vianoce znamenajú pre nás vytrhnutie zo všedných dní života, z každodenného napätia, z povinností. Únik z verejnosti do súkromia, zo
všedného života do sviatočných chvíľ, zo svetského ovzdušia do náboženskej nálady. Táto náboženská nálada má však malú hodnotu, podobne ako vianočný stromček. Pozrite, vianočný stromček nepatrí do
trvalého zariadenia bytu. Len raz v roku je v byte. A tak je to aj s náboženskou náladou. Iba na pár dní sa oživí náboženské myslenie a cítenie,
na pár hodín sa zušľachtia v duchu Kristovom medziľudské vzťahy.
Ale uvážme: sú Vianoce len na to, aby spríjemnili ľuďom túto jednu
chvíľu, tento jeden deň? Len pre jeden deň pokoja a šťastia prišiel na
svet očakávaný, predpovedaný, prisľubovaný, prorokovaný Spasiteľ?
To bolo cieľom jeho narodenia, aby sa ľudia na jeden deň v roku prestali nenávidieť a hrýzť a aby na jeden deň v roku utíchli zbrane na
bojiskách? Len taký nepatrný výsledok chcel Ježiš dosiahnuť? Zaiste,
že nie! Program jeho vstupu do dejín sveta je veľkolepý. Je zachytený
v slovách betlehemskej piesne takto: Sláva Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Nás tento program Pána Ježiša nevie
natoľko nadchnúť, pretože dobre nechápeme slovo „pokoj“. Nazdávame sa, že pokoj je ukončenie vojny medzi... A potom si pomyslíme:
To je síce veľké dobro, ale mne je ďaleké, vzdialené, z čoho nemám ja
sám mnoho. A človek je už taký, že všetko posudzuje podľa toho, čo
z toho má. My by sme radšej chceli od Pána Ježiša taký dar, z ktorého
aj my niečo máme. A pozrite, program Pána Ježiša je taký dar. V hebrejskej reči sa pokoj nazýva „šalom“. Lenže toto hebrejské slovo neznamená len pokoj na frontoch, ale „šalom“ znamená: dobré zdravie,
šťastie, blahobyt, bohatstvo, pokoj v dome, pohodu v rodine. Slovom
všetko dobré a príjemné tu na svete. Preto východniari, keď sa stretnú,
pozdravia sa „šalom“. A tak podľa betlehemského spevu prináša Pán
Ježiš na svet všetko dobré a príjemné, čo každého človeka obšťastňuje.
Toto nás už zaujíma. Toto sa nás dotýka. Veď ktože z nás by netúžil
po takom „šalome“? Ale Pán Ježiš tu kladie podmienku. Nie je ťažká.
On ohlasuje pokoj „ľuďom dobrej vôle“. Všimnime si, že tu nehovorí: pokoj ľuďom dokonalým. Nesľubuje sa pokoj tým ľuďom, ktorí
sú úplne bezúhonného života. Takých je málo. Kto z nás by to mohol o sebe povedať? Nebola by to namyslenosť? Boh o tom vie, ako
ťažko je človekovi dosiahnuť, že by
pokračovanie na str. 2
bol úplne dokonalý. Keby bol pri-

Milí bratia a sestry,
milí čitatelia, teším sa, že
sa Vám môžem v tomto
adventnom období prihovoriť
ako Váš zborový farár. Obdobie
adventu a atmosféra Vianoc
nám pripomínajú, že všetko
má svoj čas. Toto si iste s
plnou vážnosťou uvedomoval
aj Simeon, významná postava
vianočného posolstva o dlho
očakávanom Spasiteľovi Ježišovi
Kristovi. Čakanie je náročná
etapa nášho života. V živote
čakáme na rôzne veci. Vyžaduje
si to veľkú dávku trpezlivosti a
pokory. Ku tej, nás kresťanov,
vedie prítomnosť Svätého Ducha.
Duch nás povoláva k nádeji, že
naše čakanie bude mať správny
koniec. A vianočné obdobie je
plné očakávaní. Po rokoch som
presvedčený, že aj ten vianočný
stromček a darčeky sú akýmsi
tréningom, prípravou na ten
najväčší a najkrajší dar, Pána
Ježiša Krista. Už v detstve sa
to máme naučiť, lebo tá naša,
ľudská prirodzenosť má opačnú
tendenciu. Pamätám si, ako
sme s bratom prehľadávali
skrine aj niekoľko týždňov pred
Vianocami. A potom prišiel ten
trpký pocit, keď sme prišli o
moment prekvapenia, o naplnenie
túžob a čakaní, lebo sme si pod
stromčekom našli darčeky, s
pokračovanie na str. 2
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Narodili sa
Viktor Blaško
Michaela Gunárová
Samuel Gunár
Viliam Jakobej
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Vitajte medzi nami!

80 rokov
August Olexa

Životné jubileá
ZO SZPB oslávili

Uzavreli manželstvo

75 rokov
Zuzana Kristofová

Ján Šafár T 77 rokov
Ondrej Hajdučko T 77 rokov
Božena Cirbusová T 70 rokov
Oľga Štrbová T 79 rokov
Marek Vais T 50 rokov

Marek Sústrik
Radka Regimunová
Srdečne blahoželáme!

Zomreli
Mária Zatrochová
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.
Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej jasným písmom
hlása, že otec už svoj život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
A v mysli našej navždy bude
pamiatka jeho stále živá.
Dňa 11. septembra 2019
nás opustil
náš milovaný manžel, brat, otec,
starý a prastarý otec

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

Spomienka
Ešte slzy z očí neuschli
a odvtedy uplynul už rok,
keď nás navždy opustil drahý,
dobrý, starostlivý manžel, otec,
starý otec, syn, brat, švagor,


Bartolomej Miškovič.
Kto ste ho poznali
spomeňte si na neho.
Smútiaca rodina.

70 rokov
Božena Cirbusová
Július Ďuraj
Alžbeta Chocholová

Srdečne blahoželáme!

Srdečne blahoželáme!
pokračovanie zo str. 1
sľúbil pokoj ľuďom dokonalým,
bezúhonným, to by bola ťažká
podmienka, to by sme sa pokoja
nikdy nedočkali. Boh teda neuväzuje prisľúbenie pokoja na dokonalosť, ale na niečo, čo každý
z nás môže dokázať – na dobrú
vôľu. Dobrú vôľu mať, to je v našej moci. Naša vôľa je naklonená
viacej k zlému, ale musíme mať
dobrú vôľu, keď chceme mať a
požívať pokoj. Musíme dobre
chcieť. Musíme zahnať zo svojho
srdca všetky zlé plány, nežičlivé,
závistlivé, panovačné, egoistické, povýšenecké, intrigánske,
nepriateľské, zhubné myšlienky.
Musíme byť dobrej vôle. V dobrej vôli je kľúč ku šťastiu. Tam
je sľúbený pokoj od Pána Ježiša.
Bez splnenia tejto podmienky je
nemožné dosiahnuť dar pokoja.
Ba bez splnenia tejto podmienky
musí človek rátať iba s nepokojom a nešťastím. Bez dobrej vôle
nebudeme šťastní. Kde je zlá
vôľa, tam je súženie a utrpenie.
V istých okresných novinách bol
inzerát z jednej obce: „Predám
úplne nový rodinný dom – zo susedských dôvodov“. Cítite v tomto inzeráte veľkú „otravnosť“
ľudí, čo nemajú dobrej vôle?
A tak spoznávame, že Pán Ježiš
prišiel na to na svet, aby nás urobil šťastnými nie iba na vianočný deň. On nám priniesol recept
a liek pre trvalé šťastie tu na zemi.
Že sme ho doteraz neobsiahli, to
preto, že sme jeho liek neprijali.
Pozrite sa na človeka, ktorému
predpíše lekár denne brať nejaký
liek ale on ho neužíva. Len raz
okúsil, ale viacej nie. Môže taký
človek pocítiť úľavu a uzdravenie? My sme mu podobní, keď
len raz, na Vianoce, zahľadíme
sa na Pána Ježiša a na jeho návod
ku šťastiu a potom, keď vianočný

stromček vyhodíme, zahodíme
aj jeho program. Akože môžeme
okúsiť význam jeho narodenia
pre naše šťastie, keď jeho návod
na šťastie nepestujeme celý rok?
Tieto Vianoce, tieto narodeniny
Pána Ježiša sú pre nás všetkých
príležitosťou, aby sme sa upevnili
na celý život v programe Ježišovom. Dnes sa rozhodnime, že sa
mu viac budeme venovať. Každú
nedeľu prídeme na svätú omšu
za ním. Veď narodil sa na tento
svet, lebo chcel byť s nami. Tu sa
okolo neho môžeme zhromaždiť
každú nedeľu ako jedna rodina.
Tu o ňom budeme počúvať, tu
o ňom budeme rozjímať. Tu si
ho budeme brať za vzor nášho
života, tu ho budeme prosiť o posilu pre náš život – a tak budeme
viacej s ním žiť než doteraz a takýmto životom budeme vzdávať
slávu Bohu na výsostiach a on
nás obdarí svojim pokojom na
zemi. Prajem všetkým čitateľom
požehnané Vianoce !
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.
katolícky správca farnosti
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Spomienka

Tohto roku uplynulo
15 rokov,
kedy nás navždy opustila
naša drahá mama

Mária Lišuchová
a 20 rokov,
kedy nás navždy opustil
náš drahý otec

Ondrej Lišuch.
S láskou si na nich spomínajú
dcéra a synovia s rodinami.

Kto vás to prikryl
čiernou nocou?
Kto vám to zobral
prameň živý?
Dnes beží už len tieň
nôh rosou,
včera ich ešte bil beh živý.
Nadarmo hľadáme slová,
neprichodia.
Už mlčte - vy kruté zvony
prísneho zákona!

Dňa 27. decembra 2019
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec
a prastarý otec


Štefan Červenák.
S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka a synovia
s rodinami.

pokračovanie zo str. 1
ktorými sme sa už tri týždne potajomky hrali. Mám vážne obavy, či
sme pripravení čakať na Krista aj vtedy, ak nám Ho niekto neponúkne
hneď a najlepšie do 48 hodín. A to priamo do domu so servisným
technikom a zaškolením zdarma. Odvykli sme si čakať, čakať na
všetko, aj na veci viery. Ale práve veci viery potrebujú svoj čas. Inak
ovocie, ktoré zjeme, bude mať trpkú príchuť. Asi tak ako aj dnešná
spoločenská, ekonomická kríza. Nepochopili sme, že aj komfort má
svoj čas, a prejedli sme sa ho skôr, než mal prirodzene prísť. Musíme
sa znovu učiť čakať. Učiť sa trpezlivosti a pokore pred vecami, do
ktorých nás Pán Boh povoláva. Aj vtedy, ak to bude trvať až príliš
dlho. V jednej mládežníckej piesni spievame: Simeon čakal na Krista,
čakal až do šedín, s radosťou dnes na nás čaká sám On, sám Boží
Syn. Toto obojstranné čakanie má prekrásnu perspektívu. A nebojte sa,
milí moji, lebo raz sa naplní a potom aj naše oči uzrú Božie spasenie,
ktoré prichádza v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dovoľte, aby som Vám v
mene celej mojej rodiny a ako Váš zborový farár zaželal požehnané
očakávanie na príchod Božieho Syna a pokojné vianočné sviatky.
Mgr. Daniel Gdovin
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Slávnostné chvíle Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Gemerská Poloma

napísala Mgr. Marta Mikitová
Cirkevný zbor ECAV v Gemerskej Polome prežíval v sobotu
12.10.2019 slávnostné a nevšedné chvíle. Pri príležitosti 100. výročia
narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý ako zborový farár pôsobil
v Gemerskej Polome v rokoch 1968 – 1990, bola odhalená pamätná
tabuľa bývalým farárom pôsobiacim v tunajšom cirkevnom zbore v
rokoch 1784 – 1990 a prezentovaná bola vydaná kniha autorov Ján
Chanas – Marta Mikitová: Gemerská Poloma – Ev. a v. cirkevný zbor
a jeho farári 1590 – 2019.
Slávnostných služieb Božích sa zúčastnili dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol, senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin, emeritný biskup Východného dištriktu
Mgr. Igor Mišina, zborový farár v Muránskej Dlhej Lúke a konsenior
GES Mgr. Dušan Pavel Hrivnák, zborová farárka a konseniorka GES
vo Vyšnej Slanej Mgr. Karmen Želinská, emeritný farár v Betliari Mgr.
Ján Gdovin, bývalí zboroví farári v Gemerskej Polome Mgr. Janka
Maťová, zborová farárka v Poprade-Matejovciach, Mgr. Martin Bobák, námestný farár v Nitrianskej Strede a Mgr. Miroslav Maťo, zborový farár v Batizovciach.
Prítomná bola aj starostka Gemerskej Polomy Lillian Bronďošová a poslanci Obecného zastupiteľstva, ktorým patrí poďakovanie za
pomoc pri organizovaní slávnsoti. Pritomní boli predstavitelia spoločenských organizácií, starosta Betliara Ľubomír Zatroch a dozorca CZ
Betliar Viliam Grieger, zástupca seniorálneho dozorcu GES a primátor Jelšavy MVDr. Milan Kolesár a cirkevníci a obyvatelia Gemerskej
Polomy a okolia, ktorí zaplnili priestor kostola do posledného miesta.
Slávnostnú kázeň Slova Božieho mal dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, v ktorej zdôraznil význam poznania
našej minulosti a vlastných dejín ako nevyhnutnosť, ak si národ i jednotlivec má uchovať svoju idenditu. Vyzdvihol morálny odkaz ThDr.
Júliusa Madarása, ktorý v ťažkých rokoch nedávnej minulosti bol za
svoje presvedčenie nespravodlivo odsúdený a väznený a podal ho ako
vzor pre jeho teologickú odbornú spôsobilosť, ale aj kvôli jeho pozitívnemu a ľudskému prístupu k svojmu okoliu. Po pôsobivej piesni

Kto za pravdu horí v svätej obeti
Kto za ľudstva práva život posvätí....

Slávnostné služby Božie v Gemerskej Polome
V sobotu 12. októbra o 10.00 hodine sa v evanjelickom kostole
v Gemerskej Polome konala spomienková slávnosť pri príležitosti
nedožitých sto rokov od narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý
v tunajšom zbore pôsobil od roku 1968 až do roku 1990. Slávnostné
služby Božie sa začali za hudobného doprovodu organa, počas ktorého do chrámu vošiel sprievod duchovných, ktorí prijali pozvanie
na túto výnimočnú udalosť. Následne prítomných hostí i ostatných
zhromaždených privítal zástupca zborového dozorcu cirkevného zboru Ján Očkaík. Slávnostným kazateľom bol Mgr. Slavomír Sabol,
biskup východného dištriktu, ktorý vo svojej kázni opísal emotívne
stretnutie s pánom farárom Madarásom, ale tiež vyjadril poľutovanie
nad vykonštruovanými tvrdeniami, ktoré boli vznesené voči bratovi
farárovi Paulovovi, ktorý bol neskôr aj nespravodlivo odsúdený.
V rámci služieb Božích odzneli i pozdravy hostí. Na roky služby
Bohu v tomto kostole si zaspomínal brat farár Martin Bobák, z ktorého slov bolo cítiť úprimnú radosť z možnosti znovu sa ocitnúť v tomto
chráme a pobudnúť v spoločenstve s bývalými cirkevníkmi a brat farár
Miroslav Maťo, ktorý si zaspomínal na brata farára Madarása počas
pôsobenia na teologickej fakulte. Brat Chanas oboznámil prítomných
ako vznikol nápad na vykonanie tohto diela. Dcéra pána farára Madarása, pani Jela Chudíková, ktorá zastupovala rodinu Madarásových
odovzdala vrelý pozdrav od svojej 96 ročnej mamky, ktorá sa zo zdra-
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,,Svojho Pána sláviť chcem“ v podaní zborového spevokolu Gemerská
Poloma predstavil predchádzajúci dlhoročný starosta obce Ján Chanas
pamätnú tabuľu venovanú bývalým farárom a Mgr. Marta Mikitová
oboznámila s obsahom vydanej publikácie, ktorá podáva informácie
o všetkých evanjelických farároch, ktorí pôsobili v CZ Gemerská
Poloma od roku 1590 až do dnešných čias a zaznamenáva aj značnú
časť polomských cirkevných dejín.
Sviatočnému zhromaždeniu sa prihovorili aj zástupca zborového
dozorcu Ján Očkaík, domáci zborový brat farár Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár v Batizovciach Mgr. Miroslav Maťo a dcéra ThDr.
Júliusa Madarása, Jela Chudíková, ktorá v krátkosti charakterizovala činnosť svojho otca a jeho životné postoje. Po zaspievaní hymny
Hrad prepevný je Pán Boh náš sa účastníci presunuli pred budovu ev.
fary, na ktorej bola odhalená pamätná tabuľa bývalým farárom, ktorí
v cirkvi a obci zanechali od roku 1784 kus svojej plodnej práce. Sú to
Michal Hankóczy, Karol Kellner, Gustáv Kellner, Ľudovít Linczényi,
Ján Paulov, Rastislav Tupý a Július Madarás. Zaspievaním hymnickej piesne od Karola Kuzmányho Kto za pravdu horí bola slávnosť
dôstojne ukončená. Následne si všetci v areáli kostola a fary mohli
prezrieť výstavku fotografií, dokumentujúcu život Júliusa Madarása
a ostatných farárov, fotografie z dávnych konfirmácií a z bývalého života zboru. Po priateľských rozhovoroch a spoločnom obede pozvaných hostí sa bratia farári rozišli do svojich zborov a ostatní účastníci do svojich domovov, naplnení duchom povznášajúcej slávnosti.
Spomienka na Júliusa Madarása, odhalenie pamätnej tabule i vydanie
knihy sú vyjadrením uznania a rešpektu k výnimočným jednotlivcom,
ktorí formovali a budovali náboženskú pamäť ako súčasť kolektívnej
pamäti tunajšieho spoločenstva. Poznanie vlastných dejín a hrdosť na
všetko čo naši predkovia vytvorili, a zároveň ocenenie toho, čo vytvárajú a zveľaďujú naši súčasníci, je jedným zo základných predpokladov úspešného života a nášho ďalšieho napredovania. Preto všetkým
farárom účinkujúcim v Gemerskej Polome patrí veľké poďakovanie
za vykonanú prácu v prospech evanjelickej a. v. cirkvi i v prospech
rozvoja obce a jej obyvateľov.
Poprajme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a jej cirkevnému zboru v Gemerskej Polome veľa požehnaných dní a rokov, nech je naďalej pre nás prameňom viery,
obrazom nášho života a zdrojom rady, útechy a potešenia v každej
životnej situácii.
votných dôvodov nemohla zúčastniť. Vo svojom príhovore sa poďakovala za uskutočnenie tohto diela a veľmi ocenila to, že Cirkevný zbor
v Gemerskej Polome v tých pohnutých časoch sa nebál prijať jej otca
do služby Pánu Bohu.
O príjemné spestrenie sa postaral aj cirkevný evanjelický spevokol svojimi piesňami „Svojho Pána sláviť chcem“ a „Kto za pravdu
horí.“ Punc slávnosti týmto „narodeninovým“ službám Božím dala
evanjelická hymna „Hrad prepevný.“ Potom chrámové zhromaždenie
vyšlo z kostola do priestorov farského dvora, kde na priečelí farskej
budovy bola odhalená pamätná tabuľa nežijúcim kňazom pôsobiacim
v Gemerskej Polome. Za zmienku stojí pripomenúť si rodinu Kellnerovcov, ktorí v zbore vykonávali farársku službu celých 150 rokoch. V rámci slávnosti bola v priestoroch farského dvora na paneloch
nainštalovaná výstavka s fotografiami nielen brata farára Madarása,
ale aj ostatných kňazov pôsobiacich v tunajšom zbore a do života
uvedená kniha Gemerská Poloma ev. a. v zbor a jeho farári v rokoch
1590 – 2019. Sú v nej uvedené životopisy všetkých bratov farárov
a sestier farárok pôsobiacich v Gemerskej Polome, ktorej navrhovateľom, zostavovateľom je brat Ján Chanas a Marta Mikitová za finančnej pomoci sponzorov. Počasie bolo nádherné, a tak mnohí zotrvali
vo vzájomných rozhovoroch pri polomských koláčoch, zákuskoch, a
káve ktoré pripravili domáci cirkevníci. Nakoniec sa pozvaní odobrali
do sály pri obecnom úrade, kde ich srdečne privítala starostka obce
Mgr. Lillian Bronďošová. Po spoločnom obede, o ktorý sa postaral
Cirkevný zbor v spolupráci s obecným úradom hostia zotrvali v družnej debate.
Vďaka Pánu Bohu za tento deň...
Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
VYHLÁŠKA
Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
zastúpená starostkou obce Mgr. Lillianou Bronďošovou
v y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
v zmysle § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník),
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Gemerská
Poloma č. 266/2019 zo dňa 06.11.2019 na odpredaj nehnuteľností v k.
ú. Gemerská Poloma vo vlastníctve obce Gemerská Poloma evidovaných na Liste vlastníctva č. 1045:
1. dom so súpisným číslom 513, ul. 9. mája,
2. garáž so súpisným číslom 762,
3. pozemok, na ktorom sú umiestnené obe stavby KN – C 393/1,
druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m²,
4. pozemok KN – C 393/2, druh pozemku Záhrada o výmere 149
m².
Popis nehnuteľnosti a účel využitia:
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v centre obce, vedľa areálov materskej
a základnej školy, centrálneho parku obce a vedľa nákupného strediska
s pohostinstvom. Po oboch stranách sú umiestnené susedné nehnuteľnosti súkromných vlastníkov.
Nehnuteľnosť bola využívaná výlučne na bývanie ako rodinný dom.
Ide o dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s čiastočne využiteľným
podkrovím po úprave. Základy betónové monolitické s izoláciou, obvodové steny murované z tehál s vonkajšou brizolitovou omietkou.
Vnútorné priečky z tehál, strop rovný, v podkroví drevený. Schody
z prízemia na poschodie sú monolitické železobetónové, strecha domu
je stanová, krov drevený, krytina z AZC šablón, oplechovanie strechy
úplné z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy palubové, dlažby keramické, okná drevené,
vstupné dvere drevené, vnútorné interiérové dvere drevené osadené
do oceľových zárubní. Rozvod vody teplej aj studenej, zdroj TUV
je kombinovaný s kotlom ústredného kúrenia vykurovanie je ústredné teplovodným kotlom na zemný plyn. Elektroinštalácia svetelná aj
motorická, dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu, elektro NN, telekomunikačný kábel, kanalizáciu. Všetky siete sú
dočasne odpojené. Dom je neobývaný od 02/2018. Dom bol daný do
užívania v roku 1963.
Podmienky súťaže.
1. Uchádzačom sa na účely tejto verejnej obchodnej súťaže rozumie
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá, ako budúci možný kupujúci, predkladá vyhlasovateľovi (obci Gemerská Poloma) súťažný návrh na predmet verejnej obchodnej súťaže s cieľom využitia
nehnuteľností podľa podmienok uvedených v regulatíve územného
rozvoja.
2. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvhodnejší návrh
na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku predložený uchádzačom.
3. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle Obecného
úradu Gemerská Poloma do 15 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov.
4. Na základe hodnotenia kritérií bude jednotlivým uchádzačom pridelené poradie.
5. Uchádzač bude o výbere ponuky, v rozsahu ako obstál jeho súťažný
návrh v tejto obchodnej súťaži, informovaný písomne do 15 dní od
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
6. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce
Gemerská Poloma a elektronickej úradnej tabuli – na internetovej stránke obce Gemerská Poloma www.gemerskapoloma.
sk a www.slovensko.sk.
7. Minimálna všeobecná cena je stanovená vo výške 45 000,- €

v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Gemerská
Poloma č. 266/2019 zo dňa 06.11.2019.
Predkladanie návrhu do súťaže (ponuky).
1. Návrh do súťaže predkladá uchádzač v zalepenej a neporušenej
obálke poštou alebo osobne doručením do podateľne Obecného
úradu Gemerská Poloma na adresu:
Obec Gemerská Poloma
Námestie SNP 211
049 22 Gemerská Poloma
s presným označením adresy (resp. sídla) uchádzača na zadnej strane obálky.
2. Obálku je potrebné viditeľne označiť textom:
„Neotvárať - Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností evidovaných na LV 1045“
3. Termín predkladania návrhov do súťaže končí dňa 14. 01. 2020 o
15,00 hod. (do 30 dní od vyhlásenia).
4. Ponuky budú vyhodnotené komisiou menovanou uznesením
obecného zastupiteľstva Gemerská Poloma č. 266/2019 zo dňa
06.11.2019.
5. Pri návrhoch do súťaže zasielaných poštou nerozhoduje dátum uvedený na pečiatke pošty, ale dátum fyzického doručenia obálky. Na
ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.
6. Do zalepenej obálky je potrebné vložiť originály alebo ich overené
fotokópie týchto dokladov:
• uchádzačom doplnený návrh kúpnej zmluvy (príloha),
• čestné prehlásenie uchádzača, že má dostatok finančných
prostriedkov na úhradu kúpnej ceny podľa podmienok stanovených touto vyhláškou,
• doklad (overenú kópiou) o zaplatení finančnej zábezpeky
a účastníckeho poplatku v prospech účtu vyhlasovateľa,
• ponuku kúpnej ceny,
• čestné vyhlásenie o tom, že má splnené všetky daňové a iné
povinnosti voči obci Gemerská Poloma,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (len fyzické
osoby).
7. Každý účastník môže predložiť len jeden súťažný návrh.
8. Uchádzač je povinný ako súčasť ponuky zložiť zábezpeku vo výške
10 % z minimálnej ceny určenej obecným zastupiteľstvom, t. j.
4 500,- €.
Víťazovi súťaže sa zábezpeka započíta do celkovej kúpnej ceny,
ostatným účastníkom súťaže sa vráti do 15 dní od vyhodnotenia
obchodnej verejnej súťaže. Zároveň je uchádzač súťaže povinný
zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 30,- €, ktorý sa nevracia.
Uvedené finančné čiastky je možné uhradiť prostredníctvom pokladne obecného úradu Gemerská Poloma, resp. poukázať ich na
účet IBAN SK91 0200 0000 0026 7111 5051, VÚB, a. s. Rožňava,
pričom ako variabilný symbol je potrebné uviesť „5132019“ a do
poznámky uviesť „meno, priezvisko (resp. obchodný názov) a súťaž“.
9. Zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak
úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo neuhradí kúpnu
cenu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
10. Momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je
viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o
uzatvorení kúpnej zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí.
Využitie nehnuteľností:
Vyhlasovateľ požaduje od uchádzača využitie nehnuteľnosti v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.
Vyhlasovateľ ďalej:
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1. Kúpnu zmluvu uzavrie vyhlasovateľ s víťazným uchádzačom až po
zaplatení kúpnej ceny zníženej o zaplatenú zábezpeku a zvýšenú
o náklady vynaložené na vyhlásenie predmetnej obchodnej verejnej
súťaže (inzercia) a to v lehote najneskôr 30 dní od doručenia oznámenia o vyhodnotení súťaže. Ak v tejto lehote nebude kúpna cena
zaplatená, súťaž sa ukončí ako neúspešná a zaplatená zábezpeka
prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
2. Požaduje, aby uchádzač, ktorý s obcou uzavrie kúpnu zmluvu,
zaplatil správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
Vyhlasovateľ je oprávnený:
1. V prípade nedodržania platobných podmienok, nehnuteľnosť ponúknuť na odkúpenie ďalším záujemcom v poradí.
2. Rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého
ponuka je najvhodnejšia, neuzavrie kúpnu zmluvu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.
2. Súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu aj po predložení súťažných návrhov, alebo počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako
neúspešnú.
3. V prípade formálnych nedostatkov (chýb), ktoré nemenia obsah
súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie resp. odstránenie.
Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým
priebehom verejnej obchodnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek
na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu verejnej obchodnej
súťaže a uverejnenými podmienkami.
2. Uchádzači musia svoj súťažný návrh predložiť napísaný v slovenskom jazyku.

Vážení spoluobčania

Blíži sa koniec roka 2019 a v skratke by sme Vás chceli informovať
o projektoch, do ktorých sme sa v tomto roku zapojili. Uznesením
č. 80/2019 z 12.02.2019 sme sa zapojili do Procesu obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorá momentálne
prebieha v našej obci. Na tento účel nám bola schválená dotácia zo
štátneho rozpočtu a rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 3 960,00 €, o ktorej sme boli informovaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva 13.05.2019. Vo februári sme schválili
realizáciu Projektu vybudovania detského ihriska v areáli Materskej
školy so spolufinancovaním obce min. 20% z celkových oprávnených
výdavkov projektu. Ako už vieme, tento projekt bol úspešný a realizácia výstavby detského ihriska prebehne v roku 2020. Každoročne
sa naša obecná knižnica zapája do výzvy z Fondu na podporu umenia.
I toho roku sa zapojila do výzvy o poskytnutie dotácie za účelom akvizície knižničného fondu - na nákup literatúry pre obecnú knižnicu
a opäť úspešne. V máji 2019 sme podporili účasť na projekte obce
Gemerská Poloma Výzva č. V P Ha ZZ 2019 na predkladanie žiadostí
a poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SP s min. 5 % spoluúčasťou obce. Opakovane sme
podali žiadosť za účelom výstavby Zberného dvora vrátane prislúchajúceho technologického a strojového vybavenia o obci projekt Zberný
dvor, ktorý v minulosti nebol úspešný. Cieľom tohto projektu je získanie finančných príspevkov na rekonštrukciu budovy bývalej starej
školy a nákup strojov a zariadení k tomu prislúchajúcich. Sfunkčnením Zberného dvora v našej obci, by sa v obci zefektívnil proces separovania odpadu a znížili náklady na odvoz komunálneho odpadu.
Zapájaním sa do výziev a projektov obec získava finančné príspevky,
ktoré sú využívané na zveľadenie a skrášlenie našej obce.
Cieľom nás, poslancov je v prvom rade načúvať požiadavkám občanov a pomáhať pri ich riešení. Našou snahou je užšia spolupráca s vedením obce pretože len tí, čo ťahajú za jedno lano, dokážu
úžasné skutky. Prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov
v kruhu najbližších a šťastné vykročenie do nového roka 2020.
poslanci obecného zastupiteľstva
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3. Vyhlasovateľ neuhrádza náklady spojené s účasťou uchádzača na
súťaži.
4. Do vyhodnotenia bude zaradený každý súťažný návrh, ktorý obsahuje všetky podmienky stanovené pre zaradenie do verejnej obchodnej súťaže.
5. V prípade rovnosti navrhovanej ceny bude rozhodovať dátum a čas
doručenia súťažného návrhu.
6. Predmet súťaže nie je možné ponúknuť banke na zabezpečenie záložného práva k úveru.
7. Osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
nevzniká ani uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil.
Podávanie informácií:
Bližšie informácie poskytne starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová,
kde je možné dohodnúť aj obhliadku predmetu súťaže (v úradných hodinách). (Mobil: 0948 365 021, e-mail: obec@gemerskapoloma.sk)
V Gemerskej Polome dňa 16. 12. 2019

Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

Právne predpisy
Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.
Zákon o rodine, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2005 je samostatne upravujúcim zákonom, ktorý upravuje rodinnoprávne vzťahy
oddelene od občianskoprávnej úpravy. V článku 41 Ústavy SR je
vymedzený rámec ústavnej ochrany manželstva, rodiny a rodičovstva. Zákon o rodine patrí medzi jeden z rozhodujúcich zákonov,
ktorým sa čl. 41 vykonáva. Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť však všestranne chráni
nielen rodinné vzťahy založené manželstvom, ale aj všetky ostatné
formy rodiny, ktoré vznikli mimo manželstva, teda aj faktický vzťah
druha a družky. Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne
si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať
zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. Rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa
primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie,
dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývin dieťaťa. Rodičovské
práva a povinností patria obom rodičom. Tieto práva a povinnosti
rodičov trvajú až do nadobudnutia plnoletosti ich dieťaťa, okrem
vyživovacej povinnosti, ktorá môže pretrvávať aj potom, čo dieťa
dosiahlo plnoletosť (až do času, kým dieťa nie je schopné samo
sa živiť - § 62 ods. l Zákona o rodine). Ak sa rodičia nedohodnú
o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní
vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov
dbá o tom, aby bolo rešpektované právo maloletého dieťaťa na
zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a právo toho rodiča,
ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. V konaniach,
v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa
a pre správne rozhodnutie súdu ohľadne zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti je však potrebné, aby súd poznal aj
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názor dieťaťa, ak je schopné vzhľadom na svoj vek a celkovú rozumovú vyspelosť svoj samostatný názor súdu vyjadriť. Maloleté má dieťa
právo byť nielen vypočuté, ale názoru dieťaťa musí byť venovaná
náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.
V ďalšom súd rozhoduje taktiež o určení výšky výživného. Súd zaviaže
na plnenie výživného pre dieťa do rúk osoby, ktorá má dieťa v osobnej
starostlivosti. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopností, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť
v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na
nezaopatrené neplnoleté dieťa. Pri určení rozsahu vyživovacej povinností súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa
osobne stará. V zmysle ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine ak sú obidvaja
rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť
o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
POLICAJNÉHO ZBORU
V ROŽŇAVE
ODBOR PORIADKOVEJ
POLÍCIE
Obvodné oddelenie
Policajného zboru Rožňava

Vec: Správa o stave verejného poriadku v obci Gemerská Poloma
za II. polrok 2019, k 27.11.2019
– zaslanie.
Nápad trestných činov v obci
Gemerská Poloma za II. polrok 2019: Pokiaľ sa týka nápadu
trestných činov v obci Gemerská
Poloma za II. polrok 2019 boli
zaznamenané 2 trestné činy a to:
 Zanedbanie povinnej výživy
Z – Gemerská Poloma, Súľovská
č. 122, pošk. V. Ch., podozrivý si
v obci Gemerská Poloma a inde
ako otec maloletej M. Ch., nar.
2012 za obdobie mesiaca marec,
ďalej za obdobie mesiacov máj
až august, úmyselne pravidelne
neplnil zákonnú povinnosť vyži-
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osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd
musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
V konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností rodičov sa
môže upraviť aj styk rodiča s maloletým. Zákon však uprednostňuje
dohodu rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom. Predovšetkým
od rodičov závisí, aby sa dohodli na tom, akým spôsobom sa budú
s dieťaťom stýkať. Aby súd nemusel rozhodovať o takejto úprave, je
potrebné, aby si manželia – rodičia uvedomili, že sú si rovní v právach
a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Povinnosť vzájomne rešpektovať svoju
dôstojnosť je premietnutím ústavnej zásady „ľudia sú slobodní a rovní
v dôstojnosti i v právach“ (čl. 12 ods. 1 Ústavy SR). Spoločná starostlivosť o deti a ich výchova je právom i povinnosťou rodičov; deti majú
právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť (čl. 41 ods. 4 Ústavy SR).
Mária Spišáková, poslankyňa obecného zastupiteľstva

Policajná sp ráva

vovať iného, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zákona o rodine
a rozsudkom Okresného súdu
Rožňava, sp. zn. 7P/41/2015 – 55
zo dňa 2.4.2015, bol zaviazaný
prispievať na jej výživu sumou vo
výške 50,-€ vždy do 15. dňa toho
ktorého mesiaca do rúk oprávnenej, pričom za uvedené obdobie
dlhuje na výživnom oprávnenej
sumu vo výške najmenej 250,-€,
podozr. I. J. - odhalený páchateľ
OO PZ Rožňava, zo dňa 03. 09.
2019.
 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Z – Gemerská
Poloma, Ul. Hviezdoslavova č.
370, obvinená umožnila, ako
matka maloletého B. K. najmenej v období od 1.5. do 28.6., ako
žiakovi 8. A triedy a P. K., v období od 1.9.2018 do 30.6., ako
žiačke 1. B triedy, obaja žiaci na
Základnej školy, Sládkovičova č.
487, zanedbávať povinnú školskú

dochádzku, nereagovala na upozornenia a oznámenia zo strany
základnej školy a ani neurobila
žiadne opatrenia na zjednanie
nápravy, čím umožnila viesť záhaľčivý a nemravný život v dôsledku čoho v uvedenom období
B. K. vymeškal v uvedenom období 205 neospravedlnených vyučovacích hodín, P. K. vymeškala
v uvedenom období 156 neospravedlnených vyučovacích hodín,
obv. I. K. - odhalený páchateľ
OO PZ Rožňava, zo dňa 07. 11.
2019.
Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za II. polrok
2019:
Pokiaľ sa týka nápadu priestupkov v obci Gemerská Poloma, tak
v II. polroku 2019 v obci napadlo
spolu 10 priestupkov, z toho boli
3 proti majetku, 7 proti občianskemu spolunažívaniu a proti
verejnému poriadku. Páchateľ

nebol zistený v 1 prípade.
Nápad priestupkov a trestných
činov v celom služobnom obvode č. 4 za II. polrok 2019:
Čo sa týka služobného obvodu
Policajnej stanice (t. z. aj obce
Nadabula, Betliar a Henckovce)
napadlo v uvedenom období celkom 32 priestupkov, v 29 prípadoch je páchateľ známy. Trestné
činy napadli spolu 4, pričom vo
všetkých 4 prípadoch je páchateľ známy.
Nápad priestupkov a trestných
činov na OO PZ Rožňava spolu
za II. polrok 2019: V územnej
časti celého obvodu OO PZ Rožňava v II. polroku 2019 bol nápad trestných činov celkom 160,
s objasnenosťou 74,86 %. Nápad
priestupkov bol 424, s objasnenosťou 81,13 %.
spracoval: starší referent
pre riadenie PS
npor. Slavomír Kuchár

10. mája 2019 - 1. časť a 13. mája 2019 - 2. časť
3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome

pokračovanie z čísla 3/2019/ október (uznesenia majú vyňaté hlavičky a hlasovanie z dôvodu nedostatku miesta)

U z n e s e n i e č. 132/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o budúcom zámere zámeny nehnuteľností - majetkovoprávne usporiadanie
nehnuteľností formou zámeny. Zámenou pozemkov sa docieli získanie
pozemkov pri čističke odpadových vôd za účelom ich využitia ako
manipulačného priestoru pre obecný traktor s návesom a skladu materiálov. Zámena pozemkov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma:
p o z e m k u : - v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma,
parcely registra „C“ číslo: 994/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
46 m2 a 1313/23 vodná plocha o výmere 1 m2; pozemku v pôvodnom
k. ú. Malá Poloma parcely registra „E“ číslo 682 trvalý trávny porast
o výmere 7 m2 - všetky zapísané na liste vlastníctva č. 1348 v podiele
1/1 za spoluvlastnícky podiel nehnuteľností v pôvodnom k. ú. Malá
Poloma parcely registra „E“ Márie Breznenovej, rodenej .... trvale
bytom Slanská s. č. 1, 049 22 Gemerská Poloma zapísaný na LV 1976
parcela č. 3238 trvalý trávny porast o výmere 1191 m2 pod B2 v podiele 6/12, t. j. 595,5 m2. II. s ú h l a s í v predmetnej veci rokovať na
úrovni obec a vlastníčka predmetných nehnuteľností za účelom dohody budúcej zámeny pozemkov. III. ž i a d a starostku obce a) preve-

riť možnosti budúceho odkúpenia vyššie uvedených nehnuteľností do
majetku obce s vlastníkmi nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma, b)
o písomné informovanie poslancov obecného zastupiteľstva vo veci
rokovaní za účelom budúceho zámeru kúpy predmetných pozemkov
do vlastníctva obce.
U z n e s e n i e č. 133/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o budúcom
zámere usporiadať nehnuteľnosti - majetkovoprávne usporiadanie
nehnuteľností za účelom získania pozemkov pri čističke odpadových
vôd s ich využitím ako manipulačného priestoru pre obecný traktor
s návesom a skladu materiálov, a to: spoluvlastnícky podiel nehnuteľností v pôvodnom k. ú. Malá Poloma parcely registra „E“ Zuzany
Galajdovej rodenej .... trvale bytom Sládkovičová s. č. 496, 049 22
Gemerská Poloma zapísaný na LV 1976 parcela č. 3238 trvalý trávny
porast o výmere 1191 m2 pod B2 v podiele 6/12 t. j. 595,5 m2.
II. s ú h l a s í v predmetnej veci rokovať na úrovni obec a vlastníčka predmetných nehnuteľností za účelom dohody spôsobu budúceho
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získania predmetných pozemkov za cenu: 0,20 EUR za jeden meter
štvorcový. III. ž i a d a starostku obce o písomné informovanie poslancov obecného zastupiteľstva vo veci rokovaní za účelom budúceho
zámeru kúpy predmetných pozemkov do vlastníctva obce.
U z n e s e n i e č. 134/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o budúcom
zámere usporiadať nehnuteľností - majetkovoprávne usporiadanie
nehnuteľností za účelom získania pozemkov pri čističke odpadových
vôd - ich scelenia, a to: spoluvlastnícky podiel nehnuteľností v pôvodnom k. ú. Malá Poloma parcely registra „E“ parcelné číslo 3237 o výmere 527 m2 trvalý trávny porast zapísaný na LV č. 2058 vlastníkov:
Ing. Ciberaj Igor, r. .... , bytom Fraňa Kráľa 465, 049 22 Gemerská
Poloma v podiele 3/12; Kolesárová Oľga, r. .... , bytom 9. mája 574,
049 22 Gemerská Poloma v podiele 1/4; Ing. Ciberaj Igor r. .... , bytom
Fraňa Kráľa 465, 049 22 Gemerská Poloma v podiele 2/12; Ciberajová
Mária, (SPF) v podiele 2/12; Ciberaj Štefan, r. .... bytom Dovčíková
401, 04922 Gemerská Poloma v podiele 1/24; Kováčová Mária, r. .... ,
bytom Dovčíková 408, 049 22 Gemerská Poloma v podiele 1/12; Ciberaj Miroslav r. .... , bytom Dovčíková 407, 049 22 Gemerská Poloma,
v podiele 1/24. II. s ú h l a s í v predmetnej veci rokovať na úrovni
obec a vlastníci predmetných nehnuteľností za účelom dohody spôsobu budúceho získania predmetných pozemkov za cenu: 0,20 EUR
za jeden meter štvorcový. III. ž i a d a starostku obce a) preveriť
možnosti budúceho odkúpenia vyššie uvedených nehnuteľností do majetku obce s vlastníkmi nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma, b)
o písomné informovanie poslancov obecného zastupiteľstva vo veci
rokovaní za účelom budúceho zámeru kúpy predmetných pozemkov
do vlastníctva obce.
U z n e s e n i e č. 135/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e informáciu starostky obce o zámere oplotiť
nehnuteľnosti v objekte čističky odpadových vôd v obci.
U z n e s e n i e č. 136/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o žiadosť Štefana Červenáka, trvale bytom Hviezdoslavová s. č. 362, 049 22 Gemerská Poloma o odkúpenie obecného
pozemku, na ktorom plánuje realizovať oplotenie. II. n e s ú h l a s í
s odpredajom obecného pozemku pre Štefana Červenáka trvale bytom
Hviezdoslavová s. č. 362, 049 22 Gemerská Poloma III. ž i a d a starostku obce o písomné vyrozumenie žiadateľovi Štefanovi Červenákovi trvale bytom Hviezdoslavová s. č. 362, 049 22 Gemerská Poloma.
U z n e s e n i e č. 137/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. n e s ú h l a s í s výstavbou oplotenia nehnuteľností Štefana Červenáka trvale bytom Hviezdoslavová s. č. 362, 049 22 Gemerská Poloma.
II. ž i a d a starostku obce o písomné vyrozumenie žiadateľovi Štefanovi Červenákovi trvale bytom Hviezdoslavová s. č. 362, 049 22
Gemerská Poloma.
U z n e s e n i e č. 138/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
I. p r e r o k o v a l o žiadosť Zuzany Čipkovej, trvale bytom Lipová
s. č. 529, 049 22 Gemerská Poloma o predaj pozemkov do vlastníctva obce, nachádzajúce sa v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, parcely registra KN-C parcelné číslo 687/1 o výmere 278 m2
zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/16 zapísanej na LV č. 642 a
parcely registra KN-E, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma parcelné číslo 75 o výmere 181 m2 zastavaná plocha a nádvorie v podiele
6/72 zapísanej na LV č. 1389. II. n e s c h v a ľ u j e zámer kúpy
nehnuteľnosti do vlastníctva obce Gemerská Poloma, a to: v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma parcely registra KN-C
parcelné číslo 687/1 o výmere 278 m2 zastavaná plocha a nádvorie
v podiele 1/16 zapísanej na LV č. 642 a parcely registra KN-E, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma parcelné číslo 75 o výmere 181 m2
zastavaná plocha a nádvorie v podiele 6/72 zapísanej na LV č. 1389.
U z n e s e n i e č. 139/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
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:
1089/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísaná na liste
vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je: majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou
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predaja. Žiadateľka pozemok užíva dlhodobo ako záhradu a súčasné
oplotenie tvorí jednu líniu oplotenia s okolitými pozemkami a plotmi.
Pre obec je pozemok o malej výmere nevyužiteľný a nik iný oň neprejavil záujem. II. s c h v a ľ u j e v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. spôsob prevodu pozemku v k.
ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“
číslo 1089/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísaná
na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1 zámer predaja nehnuteľnosti
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:
1089/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísaná na liste
vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p. do výlučného vlastníctva MUDr. Boženy
Ciberajovej, r. .... , narodená .... , trvale bytom Hviezdoslavová s. č.
447, 049 22 Gemerská Poloma za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR
(slovom: tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o
majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou predaja. Žiadateľka pozemok užíva dlhodobo ako záhradu a súčasné oplotenie tvorí
jednu líniu oplotenia s okolitými pozemkami a plotmi. Pre obec je pozemok o malej výmere nevyužiteľný a nik iný oň neprejavil záujem.
Podmienky predaja nehnuteľností: - náklady spojené s prevodom
majetku znáša kupujúca – MUDr. Božena Ciberajová. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou
všetkých poslancov. III. ž i a d a starostku obce zabezpečiť: - postup
stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská
Poloma, - zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľností po dobu 15 dní
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
U z n e s e n i e č. 140/2019 OcZ obce Gemerská Poloma
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:
1089/28 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísaná na liste
vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je: majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou
predaja. Žiadateľka pozemok užíva dlhodobo ako záhradu a súčasné
oplotenie tvorí jednu líniu oplotenia s okolitými pozemkami a plotmi.
Pre obec je pozemok o malej výmere nevyužiteľný a nik iný oň neprejavil záujem. II. s c h v a ľ u j e v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. spôsob prevodu pozemku v k.
ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“
číslo 1089/28 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísaná
na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1 zámer predaja nehnuteľnosti
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:
1089/28 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísaná na liste
vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p. do výlučného vlastníctva RNDr. Anny
Vlčákovej, r. ...., narodená ...., trvale bytom Fraňa Kráľa s. č. 468, 049
22 Gemerská Poloma za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom:
tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou predaja. Žiadateľka
pozemok užíva dlhodobo ako záhradu a súčasné oplotenie tvorí jednu
líniu oplotenia s okolitými pozemkami a plotmi. Pre obec je pozemok
o malej výmere nevyužiteľný a nik iný oň neprejavil záujem. Podmienky predaja nehnuteľností: - náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúca – RNDr. Anna Vlčáková. Obecné zastupiteľstvo v
Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov. III. ž i a d a starostku obce zabezpečiť: - postup stanovený
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma, zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľností po dobu 15 dní na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce.
-pokračovanie v budúcom čísle
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akvizícia knižničného fondu
na Vianoce s knihou v ruke

Projekt pod názvom Knižničné dvere dokorán s novými knihami pre všetkých
obnovil fond našej knižnice o nové knihy.
Ponúkame niekoľko tipov, ako si spríjemniť chvíle voľna s novučičkou knihou. Prajeme všetkým, ktorí poznajú
hodnotu knihy príjemné čítanie, možno aj s knihou z našej knižnice.
Nech čas vianočný je časom oddychu a príjemných chvíľ strávených v
kruhu milovaných ľudí – zamestnanci knižnice.
beletria pre dospelých
Odsúdená 		
Čierny kruh: koniec mafie
Chladnokrvne		
Osviečimská uspávanka
Do posledného dychu
Zrkadlo			

ženský román Lucia Sasková
detektívny triler Jozef Karika
anglická detektívka Róbert Bryndza
skutočný príbeh Mário Escobar
anglická detektívka Robert Bryndza
ženský román Táňa Keleová-Vasilková
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.
Zimná rozprávka v našej knižnici

Vitajte v našej rozprávkovej knižnici – na návštevu prišli deti z budovy žltej farby, ktorá je len malý kúsoček od našej budovy. Snáď už
každý vie, že to prišli deti z materskej školy (22. 11. 2019 – deti malej
a strednej triedy v doobedňajších hodinách a deti veľkej triedy v ten
istý deň v poobedňajších hodinách). Spoločne s kamarátkou vločkou
Timkou sme si porozprávali o našej knižnici a kamarátke knihe. Deti
prezradili, akou trasou sa vedia dostať do našej knižnice z ich peknej
škôlky. Je potešiteľné, že základné vedomosti o knihách a knižnici
deti majú z predošlých spoločných stretnutí, a tak sme sa mohli pozrieť do police, kde sme mali pripravené novučičké knihy, ktoré sme
s podporou Fondu na podporu umenia mohli nakúpiť aj pre túto vekovú kategóriu. No najväčší úspech v tento deň zožal náš Mikuláš. Ten
okrem múdrych rád a vľúdneho slova rozdával aj Mikulášske darčeky.
Stretnutie sme obohatili o tanček s Mikulášom a na pamiatku sme sa
spoločne odfotili. Ďakujeme za krásny deň v našej knižnici.

beletria pre deti a mládež
Bájky pre každého
Somárik a vianočný anjel
Bláznivé tatranské príbehy
Mlynárske povesti
Láska na prvý pohľad
Spoločenstvo čarovných jednorožcov
náučné knihy pre dospelých
Moja záhrada
Slovenské pranostiky na celý rok
Črpáky tradičné a súčasné
Príbeh vlákna
Naivná pedagogika z praxe II.
Stieracia mapa Európy
Pani učiteľka Mgr. Alena
Grešková priviedla do knižnice svojich zverencov
Spoločne sme si porozprávali o
knihe ako o kamarátke, ktorá nás
mnohému naučí a sprevádza nás
celým životom. Nezabudli sme
na informačnú výchovu o knihe,
aj sme si prečítali úryvok z novučičkej knihy. Žiaci sa oboznámili
s novonakúpenou literatúrou a
nadôvažok si vyrobili vlastnú záložku do knihy s vianočnou tematikou. Sľúbili sme si, že sa znova
stretneme.
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naši najmenší

- píše kolektív MŠ
Po dlhých letných prázdninách sme nastúpili
plní očakávania do materskej školy – čo nové
na nás deti čaká, čo všetko tu zažijeme. Snáď
každý z nás sa zamýšľa, čím obdarí a prekvapí
svojich najbližších, našich najmenších. Ale aj
oni vedia potešiť a prekvapiť. A to svojou šikovnosťou a neustálym záujmom o niečo, pre
nich nové. A tým sú okrem iného aj akcie materskej školy, ktoré svedomite pripravujú pani
učiteľky. Samozrejme ako každý školský rok,
tak aj tento máme pre deti pripravené množstvo akcií.
Materská škola sa zapojila aj do celoročného projektu mládeže Slovenského Červeného
kríža Dorotka a jej priatelia. V mesiaci september sme sa venovali téme darcovstvo krvi
a poukázali nám na význam krvi pre všetkých
ľudí a prečo a ako ju môžu dospelí darovať.
V októbri nám v téme Bezpečnosť na cestách,
ako volať rýchlu zdravotnú pomoc vysvetlili,
ako sa máme správať a čo máme dodržiavať
v blízkosti cestnej premávky, deti sa oboznámili s niektorými dopravnými značkami a aj
s tým ako majú postupovať pri volaní rýchlej
zdravotnej pomoci. V mesiaci november nás
bábika Dorotka naučila v téme Dorotka sa učí
poskytovať prvú pomoc, ako máme postupovať pri zapadnutí cukríka, pri zástave srdca.
V rámci projektu „Veselé zúbky“ bola celotýždňová téma Môj denný režim zameraná
na základné poznatky detí o správnom čistení zúbkov, o tom ako zúbky rastú, čo zúbkom prospieva, čo im naopak škodí a kedy
treba navštíviť zubného lekára. Za pomoci
inštruktážnej sady „Veselé zúbky“ boli deťom
vysvetlené pojmy ďasno, zubná korunka, čeľusť, sánka, zubná niť a podobne. Deti mali
možnosť si na zväčšených modelov zubov
vyskúšať správnu techniku čistenia a nacvičiť
si tie správne pohyby pri čistení ich zúbkov.
Získané nové vedomosti si deti, pod dozorom
pani učiteliek, hneď vyskúšali pri umývadlách
v našej kúpeľni. Deťom sa čistenie zúbkov
veľmi zapáčilo, a tak si zúbky každý deň čistia
pred popoludňajším odpočinkom.

S našou materskou školou sme sa zapojili do celoslovenského osvetového vzdelávacieho projektu Proxíkova euroakadémia,
ktorého cieľom je naučiť deti vážiť si a šetriť
peniažky. Celý týždeň sa niesol v tomto duchu. Prostredníctvom rôznych vzdelávacích
aktivít si deti osvojovali získané poznatky.
Využili pri tom prácu s mapou, kde vyhľadávali v encyklopédii exotické zvieratká. Naučili sa pesničku „Proxík a cestovanie“ pričom
nám porozprávali o svojich cestovateľských
zážitkoch. Spoločne sme vytvorili koláž
„Exotické zvieratá“. V hre „Pexeso“ si precvičovali pamäť a logické myslenie. Týždeň
sme ukončili hraním rolových hier, kde deti
improvizovali v scénke na tému „Peniaze“.
Spolupráca so Základnou školou – v projektovom vyučovaní „Prišla jeseň“ sme
s deťmi z 1. ročníka v areály parku pri škole
s pomocou farieb odtláčali listy zo stromov
na papier. Na minuloročných prvákov ako sa
im darí v škole, tu v Gemerskej Polome, ale aj
v Rožňave sa bola pozrieť v rámci adaptácie
triedna učiteľka z 3. triedy materskej školy.
Spolupracujeme s obecnou knižnicou v Gemerskej Polome. Deti si osvojujú poznatky:
čo je knižnica, aký je rozdiel medzi knižnicou
a kníhkupectvom, osvojujú si správne návyky pri čítaní knihy a manipulácie s ňou. Koncom novembra dostala naša materská škola
milé pozvanie na návštevu obecnej knižnice.
Keďže sa ani nenazdáme a máme tu Mikuláša, tak toto pozvanie sa nieslo v tomto duchu.
Deťom vločka ukázala regál, v ktorom sa

nachádza detská literatúra, deti si vyskúšali
manipuláciu s knihou. Teta Danka prečítala
deťom rozprávku. A pretože deti boli celý rok
také dobré, tak tým krásnym prekvapením
bol Mikuláš. Mikulášovi zaspievali pesničku
a zatancovali si s ním. Mikuláš ich odmenil
sladkou odmenou a pekným čižmičkovým
pozdravom.
Z ďalších našich akcií, ktoré sme pre deti
pripravili to bola exkurzia v čističke odpadových vôd v Gemerskej Polome, kde bolo deťom vysvetlené, kde ide znečistená voda, kde
sa nachádza odpad, ktorý z čistenia vznikne,
ako celkový proces čistenia znečistenej vody
vyzerá.
Keďže je október mesiacom Úcty k starším boli deti z 2. triedy vystupovať so svojím programom pre všetkých dôchodcov na
Obecnom úrade v Gemerskej Polome, ktorým odovzdali aj milé prekvapenie. Deti z 2.
a 3. triedy sa boli predstaviť so svojím krásnym programom aj pri príležitosti 70. výročia
založenia Matice Slovenskej.
V jeden významný deň, na Deň materských škôl, sa u nás v materskej škole konala
Jesenná párty, ktorej sa zúčastnili všetky tri
triedy. Detičky boli prezlečené za rôzne ovocie, zeleninu, škriatkov a iné. Deti sa celé
doobedie zabávali a pochutili si na všetkých
vitamínoch v podobe ovocia, zeleniny a samozrejme nechýbali ani sladkosti, ktoré mamičky priniesli z domu. Za spoluprácu rodičom ďakujeme.
kolektív MŠ
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PRVÉ ŠKOLSKÉ MESIACE
ŠKOLSKÉ KULTÚRNE PODUJATIA
Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili v pondelok dňa 02.
09. v parku pred budovou školy. Niektorí naši žiaci však nelenili
ani počas prázdnin a zúčastnili sa zaujímavých podujatí – v piatok
05. 07. bývalí deviataci prehliadky nacistického koncentračného
tábora v poľskom meste Oswienčim - Birkenau a v sobotu 24. 08.
naši najmladší folkloristi vystupovali a uvádzali detský program na
folklórnom festivale v Rejdovej.
V piatok 18. 10. žiaci navštevujúci detský folklórny súbor Bambuchy
pozdravili pri príležitosti OKTÓBRA – MESIACA ÚCTY
K STARŠÍM svojím kultúrnym programom najstarších obyvateľov
obce. Svoje vystúpenie žiaci predviedli tiež dôchodcom v obci
Štítnik.
V utorok 22. 10. sa uskutočnila obľúbená ŽIACKA BURZA. Žiaci
sa opäť ukázali ako vynaliezaví obchodníci i kupujúci. Tentokrát sa
okrem rôznych hračiek, pomôcok do školy, hier a rôznych drobností
predávali pukance a cukrová vata.
V piatok 25. 10. pri príležitosti 70. VÝROČIA ZALOŽENIA
MIESTNEHO
ODBORU
MATICE
SLOVENSKEJ
V GEMERSKEJ POLOME spestrili kultúrny program svojím
vystúpením aj žiaci navštevujúci detský folklórny súbor Bambuchy,
ktorí divákom predviedli polkové tance z Vyšných Raslavíc a
detská ľudová hudba zase zahrala a zaspievala čardášové piesne
z Gemerskej Polomy.
V utorok 29. 10. sa staršie dievčatá zo záujmového útvaru Romane jilore
zúčastnili OSLÁV 50. VÝROČIA ZALOŽENIA ZÁKLADNEJ
ŠKOLY V OBCI BRZOTÍN. Dievčatá sa prezentovali rómskym
tancom a Janka Gunárová zaspievala rómsku ľúbostnú pieseň.
V utorok 29. 10. v našej škole strašilo. Rôznymi strašidelnými
kostýmami si žiaci 1. stupňa príjemne spestrili vyučovanie a tak si
pripomenuli novodobý sviatok HALLOWEEN.

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE
V stredu 04. 09. sa pre žiakov príslušných ročníkov konal tradičný
spoločensko-vedný kurz „UŽ SOM PRVÁK – PRVÁČKA, UŽ
SOM PIATAK – PIATAČKA“.
18. 09. naši piataci absolvovali vyučovanie slovenského jazyka
a literatúry v obecnej knižnici, kde sa špeciálne venovali téme
„POZVÁNKA DO KNIŽNICE“.
Posledný septembrový týždeň bol venovaný aktivitám realizovaných
pri príležitosti 26. 09. – EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV a

tiež MEDZINÁRODNÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU. Žiaci
vytvárali projekty, vyrábali vlajky, maľovali na tričká, riešili jazykový
kvíz, zahrali sa didaktické hry o Európskej únii a tiež si „nôtili“ piesne
v cudzích jazykoch.
V mesiaci október žiaci 5. A triedy na hodinách tvorivej dramatiky
na základe diela Tomáša Janovica „Rozprávka o ježibabách“
zorganizovali SNEM JEŽIBÁB, na ktorý pripravili pozvánku, uvítací
plagát, menu s finančnou kalkuláciou občerstvenia, napísali uvítací a
rozlúčkový príhovor, skrášlili si triedu a predovšetkým sa prezliekli do
kostýmov. V záverečnej fáze projektového vyučovania každá ježibaba
vtipne predstavila seba i svoju krajinu. Záverečnou bodkou bola pravá
„ježibabská“ diskotéka.
Žiaci 4. A triedy na hodinách prírodovedy sa zase v októbri zaoberali
našou slnečnou sústavou a objavovali vesmír, vďaka čomu vznikol ich
spoločný PROJEKT SLNEČNEJ SÚSTAVY s množstvom nových
poznatkov o planétach.
V pondelok 28. 10. sa žiaci 5.A a 4.A triedy zúčastnili TVORIVÝCH
DIELNÍ V GEMERSKOM OSVETOVOM STREDISKU
v Rožňave. V hrnčiarskej dielni vyrobili pekných hlinených ježkov a v
textilnej zase tvorili plstené obrázky s jesennou tematikou.

ZDRAVÁ A ZELENÁ ŠKOLA
V piatok 27. 09. sme si pripomenuli SVETOVÝ DEŇ MLIEKA.
Okrem kreslenia, vystrihovania a maľovania kravičiek, žiaci riešili
matematické úlohy z reálneho života pri nákupoch mliečnych
výrobkov, oboznámili sa s výrobkami, ktoré obsahujú veľké množstvo
mlieka a nakoniec si šikovní žiaci za pomoci pani učiteľky uvarili
smotanovo-syrové cestoviny. Nikde nechýbalo mlieko, s ktorým si aj
štrngli ,,Na zdravie“.
Od konca septembra sa v ŠKD začal realizovať projekt zdravej výživy
s názvom DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY V ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V
INKLUZÍVNOM PROSTREDÍ ŠKOLY, ktorého cieľom je priniesť
deťom nové poznatky v oblasti výživy a správneho životného štýlu
prostredníctvom rôznych vzdelávacích i hravých aktivít.
V rámci TÝŽDŇA ZDRAVEJ VÝŽIVY, ktorý bol v našej škole
vyhlásený od 14. 10. do 18. 10., sme si pripomenuli aj DEŇ JABLKA.
Žiaci opäť realizovali viacero aktivít zameraných najmä na podporu
zvýšenia konzumácie ovocia, zeleniny a stravy s dostatkom vitamínov,
minerálov, bielkovín a vlákniny – pripravovali ovocné a zeleninové
šaláty, riešili hádanky, kvízy, tajničky a minitest o zdravej výžive,
vytvárali výtvarné práce, básne, piesne a rozprávky o jabĺčkach,
prispeli do výstavy ovocia a zeleniny spojenej s ochutnávkou, a tiež
cvičili pod heslom: „Keď chceme zdraví byť, musíme zdravo žiť!“
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V mesiaci november 2019 sa naša škola aktívne zapojila do kampane
ČERVENÉ STUŽKY, ktorá je zameraná na problematiku choroby
AIDS a zároveň v týždni od 18. 11. do 22. 11. do aktivít v súvislosti
s TÝŽDŇOM BOJA PROTI DROGÁM. Žiaci vytvárali
pohľadnice s kresbou červených stužiek, projekty na tému „Drogy
v spoločnosti“, usporiadali futbalový turnaj zmiešaných družstiev,
zúčastnili sa besedy s pani Mgr. M. Banďošovou z CPPPaP
v Rožňave na tému Prevencia závislosti a výchova k zdravému
životnému štýlu a v rámci „dňa v červenom“ spoločne vytvorili „živú
červenú stužku“.
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900 m.
Vo štvrtok 17. 10. v Rožňave sa žiaci zúčastnili OBVODNÉHO
KOLA SÚŤAŽE V BEDMINTONE. Za reprezentáciu školy
ďakujeme J. Koltášovi (7.A), S. Šimunovi (7.A), I. Gunárovi (6.A),
S. Horkovej (7.A) a M. Denešovej (7.A).
V utorok 22. 10. sa v Dobšinej konal TURNAJ ŽIAKOV
V STOLNOM TENISE, na ktorom nás vzorne reprezentovali
E. Kučerák (6.B), N. Kučerák (6.A) a D. Lovaš (8.A), ktorí v rámci
vyhodnotenia tímov získali pekné 4. miesto.
V dňoch 28. a 29. 10. sme v škole realizovali ÚČELOVÉ CVIČENIE.
Posledné roky sa snažíme účelové cvičenia spestriť a urobiť ich pre
žiakov zaujímavými. Žiaci mali možnosť opäť sa niečo naučiť a dobre
si zasúťažiť. Boli rozdelení do družstiev, museli prejsť stanovišťami
a zbierať body. Na záver cvičenia sa vyhodnotili výsledky, vyhlásili
víťazi a udelili kellnerky.
Dňa 14. 11. v Rožňave sa žiaci zúčastnili OKRESNÉHO KOLA
ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL VO FLORBALE, kde si zmerali
sily s ostatných školami v okrese. Aj keď nepostúpili do finálových
zápasov, získali do budúcnosti cenné skúsenosti.

EXKURZIE A BESEDY
V rámci spolupráce s CPPPaP v Rožňave sa v našej škole
koncom októbra začali realizovať PREVENTÍVNE AKTIVITY
ZAMERANÉ NA BUDOVANIE SOCIÁLNEJ KLÍMY A
SPOLUPRÁCU ŽIAKOV V TRIEDNYCH KOLEKTÍVOCH
pod názvom „Korekcia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve“.
Pracovníčky CPPPaP navštívili triedy 4.A, 5.A, 6.A a 7.A a realizovali
so žiakmi aktivity, ktoré sa všeobecne u žiakov stretávajú s pozitívnym
ohlasom. Spolupráca s CPPPaP bude pokračovať aj v ďalších
mesiacoch v priebehu školského roka.
V dňoch 05. 11. a 08. 11. sa žiaci deviateho a ôsmeho ročníka zúčastnili
DŇA OTVORENÝCH DVERÍ najprv v Strednej zdravotníckej škole
a potom v rámci podujatia „VEDA V MESTE“ aj v Strednej odbornej
škole technickej v Rožňave.
Vo štvrtok 14. 11. navštívili žiaci 6.A triedy PRÍRODOVEDNÚ
EXPOZÍCIU BANÍCKEHO MÚZEA V ROŽŇAVE zameranú na
spoznávanie prírody a nerastných surovín Slovenského krasu a ich
využitia v baníctve.
V rámci hodín biológie sa uskutočnila v 6.A triede BESEDA NA
TÉMU VČELÁRSTVO. Pán Pavol Galajda porozprával žiakom o
význame včiel pre človeka, spôsobe ich života, ale aj o starostlivosti
o včelstvo. Žiaci mali možnosť vidieť spoločenstvo včiel – robotnice,
kráľovnú a trúdy a taktiež spoznali produkty včiel – vosk, propolis a
plasty.
Vo štvrtok 28. 11. sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili prezentácie
stredných škôl v okrese Rožňava s názvom BURZA POVOLANÍ.
Z podujatia si odniesli dôležité informácie o možnostiach ďalšieho
štúdia a študijných odboroch na stredných školách.

ŠPORT A BRANNÁ VÝCHOVA
V utorok 24. 09. v Rožňave sa naši žiaci zúčastnili OKRESNEJ
SÚŤAŽE V CEZPOĽNOM BEHU ŽIAKOV. Za reprezentáciu
školy ďakujeme S. Šimunovi (7.A), J. Koltášovi (7.A), N. Kučerákovi
(6.A), R. Gunárovi (8.A) a D. Lovašovi (8.A).
V piatok 27. 09. nás naši športovci reprezentovali v atletickej súťaži
BEH ULICAMI OBCE NIŽNÁ SLANÁ. Súťažilo sa v rôznych
kategóriách a to od najmladších až po tých najstarších. Všetci žiaci
reprezentovali vzorne, začo im patrí veľká vďaka, pričom najlepšie
výkony podali: V. Hricková (4.A) – 1. miesto v behu na 300 m, M.
Garčár (4.A) – 3. miesto v behu na 300 m, N. Olexová (4.A) – 2.
miesto v behu na 700 m a J. Koltáš (7.A) – 3. miesto v behu na

TESTOVANIA
V mesiaci október a november sa uskutočnilo TESTOVANIE
ŽIAKOV 1. ROČNÍKA NA POHYBOVÚ A TELESNÚ
ZDATNOSŤ. Žiaci museli zvládnuť rôzne „disciplíny“ ako napr.: sed
– ľah, skok do diaľky z miesta, člnový beh a niekoľko ďalších. Cieľom
testovanie je zistiť a odporučiť rodičom, na aké druhy športov majú
ich deti predpoklady.
V mesiaci október a november sa tiež žiaci viacerých tried mali
možnosť elektronicky otestovať z predmetov slovenský jazyk
a literatúra a matematika vďaka projektu E-TESTOVANIE, do
ktorého je naša škola zapojená.
V stredu 20. 11. si žiaci 5. ročníka overili svoje vedomosti z predmetov
slovenský jazyk a literatúra a matematika na tentokrát už povinnom
CELOSLOVENSKOM TESTOVANÍ.
Svoje všeobecné znalosti z rôznych vied si mohli preveriť žiaci štvrtého
a piateho ročníka aj V CELOSLOVENSKEJ VEDOMOSTNEJ
SÚŤAŽI VŠETKOVEDKO A EXPERT GENIALITY SHOW,
ktorá sa konala 28. 11.

ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu Patrikovi Fabiánovi
(6.A) a gratulujeme Miroslavovi Chomiakovi (5.A) a Bianke
Chomiakovej (4.A) k 3. miestu v kategórii tímov V ŠKOLSKÝCH
MAJSTROVSTVÁCH ŽIAKOV A ŽIAČOK OKRESU
ROŽŇAVA V ZRÝCHLENOM ŠACHU, ktoré sa konali 16. 10.
v Gemerskej Polome.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu Kristíne Demkovej (7.A) a Anete
Ferencovej (7.A) v OKRESNOM KOLE SÚŤAŽE V JESENNOM
ARANŽOVANÍ, ktoré sa konalo 17. 10. v Rožňave.
Ďakujeme Miroslavovi Chomiakovi (5.A), Bianke Chomiakovej
(4.A), Šimonovi Vnenčákovi (4.A) za vzornú reprezentáciu
a gratulujeme Matejovi Garčárovi (4.A) k 3. miestu
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V OKRESNOM KOLE RECITAČNEJ SÚŤAŽE ROZPRÁVOK
ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS, ktorá sa
konala 18. 10. v Slavošovciach.
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a gratulujeme Miroslavovi
Chomiakovi (5.A) a Marošovi Leštachovi (5.A) k dosiahnutiu
plného počtu bodov vo svojej kategórii V CELOSLOVENSKEJ
VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽI iBOBOR, ktorá sa konala v dňoch 13.
11 a 15. 11.

Vianoce,
čas rodiny,
čas dobrých skutkov,
čas prekvapení,
také vám ich prajem...
Tradície Vianoc na Slovensku
Štedrý večer - najvýznamnejší deň Vianoc. Tam sa už rátal aj deň.
Ráno si zvykli slobodné dievčatá z potoka nabrať vodu a symbolicky si
v nej umyli tvár. Verili, že budú krásne. Vodu z potoka nosili aj starým
ľuďom. Hovorilo sa, že keď sa napijú živej vody, dopraje im pevné
zdravie a dlhší život. Ženy vstávali na Štedrý deň hodinu po polnoci,
pretože platilo, že do východu slnka malo byť všetko napečené, navarené. Muži narúbali drevo a nanosili vodu. Ozdoboval sa stromček
a o 17-tej hodine sa zasadlo k štedrovečernému stolu. Gazda pred večerou dával slamu pod stôl. Bola to symbolika, že Kristus sa narodil
na slame. Reťazou sa zopli nohy stola a na ňu si všetci vyložili nohy.
Symbolizovalo to súdržnosť a jednotu rodiny. Dala sa tam aj sekera,
vďaka ktorej mali mať všetci železné zdravie. Súčasťou štedrej večere
bolo pečivo v podobe zvierat. Napieklo sa toľko kusov, koľko mali
doma ľudia zvierat. Pečivo sa nekonzumovalo, ale po Vianociach sa
zviazalo a odložilo sa do komory. Zvieratám sa tak malo dariť. Od
stola mohol stávať iba jeden človek, ktorý ostatných obsluhoval.

Vianočný čas

* ŠUPINA Z KAPRA Vkladá sa pod obrus počas štedrej večere. Šupina mala zabezpečiť peniaze v rodine na budúci rok a aby ich ešte viac
pribudlo. Mnoho ľudí si šupinu dáva aj do peňaženky, aby sa im peniaze rozmnožili a bolo ich dostatok. * ORECH V ROHU Takmer každý
Slovák má na stole počas štedrej večere orechy, ktoré sa hádzali do
kútov v byte alebo v dome. Zabezpečiť mali rovnakú hojnosť po celý
rok ako na Vianoce. * CESNAK NA STOLE Taktiež nemôže chýbať
nikomu na stole. Ide o najúčinnejší prírodný liek, ktorý má zabezpečiť
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RÔZNE

Taktiež sme sa zapojili, realizovali alebo sme začali s:
• pestrou ČINNOSŤOU ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV;
• SEPAROVANÝM
ZBEROM,
ZBEROM
PAPIERA
A PLASTOVÝCH VRCHNÁČIKOV na pomoc deťom s ťažkým
zdravotným postihnutím;
• SÚŤAŽOU POTRAVINOVÉHO REŤAZCA AGROMILK
„RECYKLUJ A VYHRAJ“;
• SÚŤAŽOU DOMESTOS PRE ŠKOLY 2019 zameranou na rôzne
aktivity s cieľom skrášliť a skultúrniť žiacke toalety a tiež viesť
žiakov k čistote a umývaniu rúk;
• RÔZNYMI VÝTVARNÝMI SÚŤAŽAMI akými boli napr. súťaž
SPP na tému „Maskot paraolympijských hier v Tokiu“, do ktorej
sa zapojili žiaci 6.B; výtvarné popoludnie žiakov 1. stupňa na tému
„My šikovné deti spolu s Fúrou vyčistíme našu obec“ a pod.;
• vstúpili sme do národného projektu „POMÁHAJÚCE PROFESIE
V EDUKÁCIÍ DETÍ A ŽIAKOV“;
• opäť
sme
odštartovali
PROJEKT
SPOLUPRÁCE
S MATERSKOU ŠKOLOU;
• napriek nepriaznivému počasiu sa vo štvrtok 14. 11. naša škola
opäť zapojila do FINANČNEJ ZBIERKY HODINA DEŤOM.
V tomto školskom roku sa nám podarilo aj vďaka podpore občanov
v obci vyzbierať 131,52 €. Všetkým, ktorí prispeli, veľmi pekne
ďakujeme.
• zapojili sme sa do 10. ročníka ČESKO-SLOVENSKÉHO
PROJEKTU „ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY“, prostredníctvom
ktorého naša škola nadviazala kontakt so základnou školou
v Alekšinciach pri Nitre. Našou úlohou bolo vyrobiť zaujímavé
a netradičné záložky do kníh na tému: „List za listom, čítanie ma
baví“ a odoslať ich našej partnerskej základnej škole na výmenu.
• a napokon sme skrášlili priestory školy NÁDHERNOU
JESENNOU, NESKÔR HALLOWEENSKOU A NAPOKON
ZIMNOU VÝZDOBOU, za ktorú patrí nesmierna vďaka
všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí do nej prispeli
svojimi výrobkami.
rodine pevné zdravie počas celého nasledujúceho roka.
* HVIEZDIČKA V JABLKU Náhodne sa vybralo jedno jablko,
ktoré sa rozrezalo priečne na polovicu. Pokiaľ bola uprostred hviezda
znamenalo to pre rodinu šťastie a zdravie. Jabĺčko sa potom rozkrojilo, tak aby sa z neho ušlo každému členovi rodiny. Ak ale bol stred
v tvare kríža, rodinu čakala choroba alebo smrť. * TANIER NAVYŠE
Jeden tanier sa predstieral pre náhodného hosťa. Ide o symbol spolupatričnosti a milosrdenstva. Niektorí ľudia ale takto predstierali pre
zosnulých členov rodiny. * MODLITBA Nie len kresťania, ale všetci
sa aspoň raz do roka pomodlili pred štedrou večerou. Poďakovali tak
za bohatý stôl. * MED A CESNAK Hlavná gazdiná, ktorá pripravila večeru, spravila krížik na čelo strúčikom cesnaku namočeným do
medu všetkým svojim deťom a manželovi. * OSTRÝ PRÍPITOK
Skôr ako sa začali jesť oblátky s medom a cesnakom, hlava rodiny priniesla prípitok so silným alkoholom. * PÁRNY POČET TANIEROV
V niektorých slovenských regiónoch je zvykom, že na stole musí byť
párny počet tanierov. Ak by to tak nebolo, po posledného za stolom
by prišla smrť. * ZÁKAZ ODBIEHANIA Počas štedrej večere sa
nesmelo odchádzať od stola a dokonca aj gazdiná to mala zakázané.
Pokiaľ by sa tak stalo, človek, ktorý sa postavil by do roka zomrel.
Všetko jedlo preto muselo byť veľmi blízko. * HÁDZANIE TOPÁNKY Počas vianočných sviatkov hádzali slobodné dievčatá topánku za
hlavu smerom
k dverám. Pokiaľ špička smerovala k dverám, išlo
o znamenie, že sa do roka vydá. Ak ale smerovala k dverám päta, dievča by zostalo slobodné rok. * PÔST Ten sa musel dodržiavať, pokiaľ
nevyšla na oblohe prvá hviezda. Taktiež si dávali pozor na to, čo celý
deň robia. Verili, že ak to bude dobrý deň, bude taký každý aj o rok.
* OPRANÁ BIELIZEŇ Počas Vianoc bolo zakázané vešať opranú
bielizeň, pretože ten komu patrila, by čoskoro umrel. Taktiež aj črepy
v tento deň predpovedali nešťastie v rodine.
pokračovanie na str. 13
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pokračovanie zo str. 12
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* VIANOČNÉ PEČIVO Gazdiná ho musela mať dokončené pred
východom slnka, aby bolo prichystané ako dar pre koledníkov. Hlavná kuchárka si po vymiesení cesta utierala ruky o ovocné stromy, aby
dobre rodili. * ZÁKAZ VYHADZOVANIA Zo slávnostného stola
počas štedrej večere sa nemohlo nič vyhodiť. Odrobinky z tejto večere
pomáhali neskôr chorému dobytku. Každý musel byť veľmi najedený,
inak by vystavil rodinu nebezpečenstvu.
Prvý a druhý sviatok vianočný sa navštevovali rodiny a nechýbali
koledy: Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, šťastie,
zdravie a smiech. Vinšujem Vám šťastlivé sviatky, aby Vám dal Pán
Boh zdravia, šťastia, hodne božského požehnania, na statku potešenia
a na dietkach rozmnoženia. Vinšujem vám všetky vinše, namôjdušu
neviem inšie. Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa
vdýchne, radosť, pokoj, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu ale
každučký deň v roku nech Vám stojí popri boku. Zvončeky už zvonia
a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte. Vinšujeme vám

IMUNIZAČNÝ PROGRAM

Mgr. Danka Červenáková

Ide o program, ktorého cieľom je znížiť až eliminovať
výskyt infekčných ochorení dôsledným zabezpečovaním imunizácie najmä detskej populácie. Jeho realizácia zahŕňa činnosti, z ktorých najdôležitejšia je očkovanie, sledovanie zaočkovanosti, hodnotenie imunitného
stavu populácie, sledovanie výskytu ochorení, ktorým
možno predchádzať očkovaním a sledovať cirkulácie
pôvodcov nákazy v populácii.
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šťastlivé sviatky, hody, Aby ste nepili pálenky ani vody, Len vínko,
rozolíš, tak milý hospodár si rodinku pri zdraví udržíš. Ja maličký,
neveličký, pýtam si ja do kapsičky: kus koláča, kus mrváča, vypustím
vám z kapsy vtáča. Ak sa vám to neľúbi, vypustím i tri holuby! Doniesol som Vám ocele, aby ste nevypadli z postele, koľko máte za rámom
lyžičiek, toľko máte vo dvore teličiek, koľko máte na šope kolov, toľko
máte v maštali volov; koľko máte za rámom tanierov, toľko majú vaše
dievky frajerov; koľko máte tuná zrkalov, toľko mi dajte grajciarov.
Vinšujem vám, vinšujem, na tie slávne svjätki, aby sa vám chovali všelijakie statki. Koňe pacolisťie, voli jegečisťie, husi chochoľaťie, kuri
jarabatiťie a ťie ovečki, krutorožečki. Šťastlivé svjätki!
K vianočným sviatkom prajeme Vám  veľké oči, aby ste videli každodenné zázraky,  veľké uši, aby ste vedeli načúvať druhým,  veľké nosy, aby ste vyňuchali tie správne príležitosti,  veľké zuby, aby
ste sa vládali prehrýzť cez problémy,  veľké bruchy, aby sa do nich
zmestili mamine maškrty,  veľké nohy, aby ste pobehali všetky krásne
miesta na svete,  veľké ruky, aby ste nimi podržali tých, ktorí to budú
potrebovať,  veľké prsty, aby ste dokázali oddeliť plevy od zrna, a
veľké srdcia, aby sa do nich vošli všetci, ktorých ľúbite, a ešte viac.
Mgr. Alena Grešková
ak si to vyžiada mimoriadna epidemiologická udalosť.
Odporúčané očkovanie – osoby, ktoré sú vystavené
zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz ak o tom
rozhodne lekár a tiež osoby, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.
Ostatné druhy očkovania – očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny, vykonáva sa v súlade s
medzinárodnými dohovormi a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v krajine, do ktorých osoba cestuje,
- očkovanie na vlastnú žiadosť, vykonáva sa po posúdení vhodnosti očkovania ošetrujúcim lekárom.
Očkovacie látky sa tak, ako iné lieky kategorizujú. Očkovacie látky vydáva lekáreň na lekársky predpis očkujúceho lekára.
Očkovanie v Slovenskej republike sa od roku 1986 riadi jednotným
Imunizačným programom, ktorý je zosúlaďovaný s odporúčaniami
Svetovej zdravotníckej organizácie a európskej komisie.

HĽA
ČLOVEK

AKTÍVNA IMUNIZÁCIA
Imunita je odolnosť organizmu voči mikroorganizmom. Vzťahuje sa
len na také mikroorganizmy, s ktorými sa organizmus človeka dostal
do kontaktu a proti ktorým si vytvoril špecifické protilátky. Imunita
môže byť aktívna, pasívna, umelá a prirodzená.
* Aktívna imunita: organizmus si sám vytvára protilátky po stretnutí s
určitým mikróbnym antigénom, týmto antigénom môže byť živý alebo
usmrtený mikroogranizmus, mikroorganizmus oslabený vonkajším zásahom alebo jeho produkt, či časť.
* Pasívna imunita: je to krátkodobá imunita, do organizmu sa vpravujú hotové protilátky vo forme špeciálnych preparátov, alebo novorodenec od matky prostredníctvom krvi, alebo materským mliekom.
* Prirodzená imunita: túto imunitu zabezpečujú protilátky od matky,
alebo protilátky vytvorené po prekonaní prirodzenej infekcie.
* Umelá imunita: vzniká po aplikácii očkovacej látky do vnímavého
organizmu.
Očkovacia látka (vakcína) je antigén, alebo zmes antigénov, ktorá po
aplikácii do tela vnímavého organizmu aktivuje bunky imunitného
systému a vyvoláva tvorbu špecifických protilátok. Antigénom je mikroorganizmus, alebo jeho produkty pozmenené rôznymi zásahmi, tak
že sú schopné aktivovať imunitný systém a vyvolať tvorbu protilátok
nemôžu však vyvolať ochorenie. Takáto imunita vzniká pomalšie ako
pri pasívnej imunizácii - je však spoľahlivejšia a pretrváva dlhodobo
až celoživotne.
Druhy očkovania (doplnené a upravené podľa zmien Vyhlášky č. 585
MZ SR z 10. decembra 2008)
Povinné očkovanie – pravidelné povinné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek,
- povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
- povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
- povinné mimoriadne očkovanie, vykonáva sa na základe nariadenia
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo úradu,

Očkovací kalendár sa vypracováva raz ročne každý rok, je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zemne a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky
MZ SR č. 544/2011 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva po odborných diskusiách, s cieľom prevencie a ochrany
zdravia detskej populácie navrhujú, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa. Kolektívne zariadenie vytvára podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti
v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre vnímavé deti,
ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu, alebo sú neimúnne
pre neschopnosťorganizmu vytvoriť si protilátky. Súčasťou legislatívneho návrhu je aj zrušenie sankcií za nepodrobenie sa povinnému
očkovaniu, ktoré v súčastnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnej
výške 331,00 eur.
Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje zaočkovanosť detskej
populácie za posledný rok pod 95 percent, teda pod hranicou potrebnou na dosiahnutie kolektívnej ochrany populácie na krajskej
úrovni, a to v rámci základného očkovania proti MMR v 15. - 18.
mesiaci života v ročníku narodenia 2016 v troch krajoch a v ročníku
narodenia 2015 v dvoch krajoch. Pri súčastných zdravotných hrozbách, ako sú osypky, v krajinách EU ako aj na Slovensku odborníci
zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných
detí do predškolského zariadenia zaviedla už aj Česká republika,
Litva aj Francúzsko.
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H I S T Ó R I E

Nedobrovoľne uväznená.....

Už si ani nespomínam, kto mi tento príbeh rozprával, viem len, že to
bola dáma a príbeh sa odohral medzi Vianocami a novým rokom, niekedy okolo roku 1980. Vyrozprávala mi ho približne takto:

100 rokov
SLOBODY

pokračovanie z čísla: 3/2019
Z bývalého Československa
ostalo len oklieštené Slovensko,
pretože juh Slovenska obsadili Maďari spolu s Nadabulou.
Hranica bola za Betliarom. Keď
vypukla 2. svetová vojna Slovensko už vtedy bolo samostatný
štát. Slovenská vláda poslala na
front do Ruska 2 divízie vojakov.
Mnohí však pochopili, že bojujú
na nesprávnej strane a vzdávali
sa do zajatia, alebo prechádzali k ruským partizánom. Nemci
ich preto preradili na pomocné
práce na fronte. Z prebehlíkov
na ruskú stranu sa organizovali
československé vojenské jednotky pod vedením neskoršieho
prezidenta Ľudvíka Slobodu. Tie
potom prešli cez Duklu až do
Prahy. V tejto jednotke bojoval aj

náš občan Juraj Hatvaník, ktorý
padol tesne pred Dukelským priesmykom v Poľsku a je pochovaný
na Dukle, kde na pamätníku je aj
jeho meno. Naši vojaci, ktorí sa
vrátili z tohto ťaženia nám hovorili o chudobe a biednom živote
v ZSSR. Postupne sa v Slovenskej republike konsolidoval hospodársky život a v našej obci nebolo nezamestnaných. Pracovali
len muži, ženy sa venovali len
domácim prácam a výrobe domáceho plátna z konopí. Tie sa
pestovali na „konopiskách“ na
Lešti vo Veľkej Polome a pri železničnej stanici v Malej Polome.
V lesoch sa rúbalo drevo ručne
a kálali sa kláty na štiepy. Tie sa
potom ukladali do šramkov, alebo ostali celé kláty a tie sa vozili
konskými a volskými záprahmi
na sklad do Betliara. V obidvoch
obciach bolo asi po 60 volských
a konských záprahov. Zjavili sa aj
prvé nákladné autá. Pomaly, ale
iste sa zmáhali naše obidve obce
a koncom roku 1944 bol okrem

„S priateľom, ktorý prišiel
po dlhšom čase domov, sme sa
rozhodli medzi sviatkami navštíviť jednu peknú reštauráciu, kde
varili výbornú paradajkovú polievku so syrom a môj obľúbený
šalát.
V ten deň sa zrejme obsluha
zle vyspala, lebo ako na seba štekali sa nedalo prehliadnuť. Keď
„otravná“ slečna priniesla priateľovi hovädzí vývar, odskočila
som si na toaletu. Bez kabelky,
v ktorej mám všetko, vrátane
okuliarov. A to bola veľká chyba! Postavičky na dverách toaliet
vyzerali na prvý pohľad rovnako. Vrazila som teda do dverí,
presvedčená, že sú to tie správne a nezastavili ma ani pisoáre,
ktoré som v rýchlosti prehliadla.
Zabuchla som dvere a keď som si
spokojná chcela umyť ruky, zistila som, že to tak ľahko nepôjde.

Dvere len s jednou kľučkou zvonku sa nedali otvoriť a ja som ostala uväznená na síce čistom WC,
ale hladná a bezmocná. Keď som
pomaly začala strácať hlasivky.
a ruky od búchania ma boleli,
intenzívne som myslela na priateľa. Vedela som, že sa po dlhšej
mojej absencii začne báť, či som
sa náhodou nespláchla, alebo ma
neuniesli mimozemšťania. Mala
som pravdu. Keď mi prišiel otvoriť, vystrašene sa ma spýtal: ,,Čo
robíš na pánskom?“ ,,Ale ja som
na dámskom“ – presviedčala som
ho s vyvalenými očami. Keď som
konečne vyšla von, skoro som
sa prepadla od hanby. Ale môj
hrdina si ma vyobjímal a ja som
mu musela sľúbiť, že bez okuliarov nikam nepôjdem. A takto,
sa smejeme z môjho ,,prešľapu“,
tešili sme sa na blížiaceho sa spoločného Silvestra.

obuvi dostať všetok tovar. V obci
sa postavili nové domy. Avšak
mnohé suroviny a potraviny sa
museli vyvážať.
Čas pomaly plynul a končilo sa horúce leto 1944. Vypuklo
SNP. Obecný bubeník to oznámil
občanom obce. Vojenská posádka sa skladala z narukovaných
vojakov z našej obce. Nemci
ich na ústupe pri dnešnej vodárni osemnástich zajali a odvliekli
do koncentračného tábora pri
Linzi v Rakúsku. Dvaja z nich sa
nevrátili, jeden z nich zomrel na
chorobu a druhého zabila bomba, keď Američania bombardovali koncentračný tábor (Šimšík,
Murza). Jeden náš občan (Gubek) tiež zomrel v koncentračnom tábore, a to deň pred oslobodením Američanmi. Našu obec
oslobodila rumunská armáda, tak
ako je to uvedené na tabuli pri
obecnom úrade. Konečne si ľudia
vydýchli. Robili sa zbierky pre
oslobodzovaciu armádu, a to zrno
a dobytok každý podľa výmery

pôdy. Ľudia čakali na koniec vojny. Bola vyhlásená mobilizácia
a mladšie ročníky museli narukovať do Levoče. Potom boli nasadení na front a prešli cez Mikuláš
až do Prahy. Keď skončila vojna,
ľudia sa tešili a vyzváňali zvony.
Zajatí vojaci sa vracali domov zo
zajateckých táborov z Nemecka,
niektorí aj s podlomeným zdravým. Pomery sa postupne konsolidovali, ľudia mali prácu, nebolo
nezamestnaných (okrem žien), tie
ostali v domácnostiach.
Nežilo sa však ešte ľahko. Ľudia, ktorí vlastnili pôdu, museli
odovzdávať tzv. „kontingenty“
v podobe potravín pre štátne
sklady. Potraviny a oblečenie
v obchodoch boli ešte na prídel
na jednotlivé osoby, toto bolo
zrušené až pri výmene peňazí 1.
júna 1953. Každý občan dostal
na novú menu 100 korún, ostatné
peniaze sa zamieňali ešte benevolentnejšie. Mnohí vtedy skrachovali.
pokračovanie v budúcom čísle
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Močila konope, močila,
žabka jej do čižmy skočila .....

pokračovanie zo str. 1
kužeľoch. Tie sa skladali z troch častí: spodnica, na ktorej sa sedelo
a vrchná časť, ktorá sa v polovici rozoberala. Priadza sa namotala na
vrchnú časť kužeľa a omotala povojníkom, na konci mal ihlicu a tá
sa zapichla do priadze. Keď sa kužeľ prenášal, rozobral sa na 2 kusy.
Kužele sa vyrábali z čerešňového, alebo slivkového dreva, bolo pekne
točené, opracované a zdobené kovmi, obyčajne olovom. Priadza sa pri
pradení nakrúcala na vretená. Pravou rukou točila priadka vretenom,
slinila si ľavú ruku a tou ťahala kúdeľ a točila do nite. Z vretien sa
nite natočili na cievy (veľké cievky) a odtiaľ na smrtky, kde boli dve
točiace sa kolesá a pomocou tých sa priadza upravila na prädena –
zväzok dlhých nití. Tie sa potom „navíjali“ – natáčali na krosná a boli
základom látky, ktorá sa tkala. Bolo to domáce plátno konopné, alebo
pozdejšie kombinované s pamutom. Bola to základná látka na domáce
spodné prádlo pre mužov, ale i ženy. Plátno sa tkalo v každej domácnosti. Tkalo sa na krosnách. Aby sa pritom neprášilo z nití, natierali sa
šlichtou, bol to škrob uvarený z rajbaných zemiakov. Keď sa plátno
utkalo, muselo sa upraviť, predovšetkým vybieliť. Najprv sa vyvarilo
v lúhu, potom sa opláchlo v potoku, a tak sa bielilo. Bielilo sa tak,
že balíky celého plátna sa rozprestierali v blízkosti potoka a polievali
čistou vodou. Voda sa z neho vyparila a plátno sa stalo bielym. Bielil
ho chemický prvok ozón O³, ktorý vznikol pri odparovaní plátna. My
dnes vieme, že voda má chemickú zložku H²O, naši predkovia o tom
nevedeli, ale poznali tieto vlastnosti prírody. Posledná úprava tkaného
plátna bola v manglu. Ten vlastnila rodina Hajdúkovcov vo Vlachove.
Ja som tam sám niesol mojej matke plátno, keď som mal auto. Celý
proces prebiehal v tom, že okrúhle nitky sa medzi valcami stlačili a vytvorili celistvú látku.
Teda naši predkovia aj takto využívali prírodu, že si vedeli dopestovať
všetko, čo k životu potrebovali. Ja osobne prajem všetkým, ktorí tam
budú bývať, aby vedeli, prečo sa to tam tak volá a čo boli tie konope.
Bolčák Ladislav st.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Ta de že bi búl, zas futazí dakȁ, bo to takí koborlôv.
Stále sa niekde túla.
Tale šô telo ždieva to prespanša z višnie chiži, ozdá ho nemajú zo šim
nakermiť, neborátko.
Kto vie prečo plače to dieťa, kto vie či nie je hladné.
Tot vozgroš jie s fäštiekami zgäbriel vigan aj pändel.
Ten malý sopliak jej vodovými farbami zašpinil oblečenie.
Neštaguj sä telo šleveše, jä ti aj tak tot prielôch neengedujem, aj keť
sä budeš so mnô do súdnieho dna.
Nehádaj sa toľko, ten ,,PRIELÔCH“ odo mňa nedostaneš. (PRIELÔCH – úzky pás lúky).
Tot bitang sä kȁ zas cväjlingá, šteblo chasnu nespraví.
Kde sa ten lenivec zase túla, nič užitočné nespraví.
Furt lem zdichá na tem šezlonu a svine rajšulu dobre nevivalȁ.
Stále sa len vyvaľuje a svine sú hladné.
Zas vituchlo v tie špárovni a ti tu lem oblienȁš.
Zase vytuchlo v tom šporáku, ty lenivec jeden.		

KJ

To som ani nestihôl vifotiť. Ale
aká krásnä bula. Rano idem pozreť mactarú dlô, že ši šitko
fporädku a cez oblok vidím kašku po ulici
sä terigať. Taká
härdá to bula.
Bielá a tušná.
Šô ak išla popred náš dôm
ta sä skrútila a
rôvno do otvoränieho
dvora. Už bežím hor po daš šô bi
som jié podobizen s tím zachitiel,
už vibiehám na dvor a vidím, že
otec jú už šikujú na ulicu. Potem
šla okolo pani z obecnieho úradu
a smo sä kus dali do reši, že šijä
bi to mohla buť tá kaška. Ta jie
hovorím, že sä pôjdem opítať do
nižnie chiži. Kašku som podúriel
do našoho dvora a zavriel bránu.
Pes búl v prednie zahradke abi
jié garg nevikrútiel. V nižnie chiži ozdá nichto nedoma, ta som sä
pobrál nazad. Najedôl som sä, bo
nalašno nebudem kaški zahánäť
a pobrál som sä probovať ešti
ráz. Ale tam zas nichto nedoma.
Ta som zobral psa so sobô, abi ho
otec nevipustili keď prídú domô a
kašku bi vzadu na dvore nevideli. Pobral som sä na obecní úrad
riešiť tú vec ak sä patrí. Dina
som priväzal o keršmu U Jani
a vojšôl do úradu. Tam šitko na
svém meste, ta som povedál šô sä
prihodilo od rana a že kaška je v
panskie zahrade na dvore. Báčia
z niznie chiži smo sä dovolali a
že to nie od nich, že majú doma
šitki kaški. Ta reku ši to nebude
Štefanova, bo som tam vidiel v
ich zahrade minule bielie gargi
gágať ta ozdá majú aj kaški... Uctivo som sä pozdraviel na úrade
a pobrál sä domô spodkom okolo
Štefana. Ale tam nichto nedoma.
Hor ulicô som natrafiel na uja
Andera ta som mu šitko povedál. Do nášho dvora som vojšôl
s uväzaním psom. Kaška bula
vzadu. Psa som priväzal o oriech
a dál sä dúriť kašku abi prejšla
do prednie zahradki šô bi jú bulo
lepši vidno z ulice, abi sä k nie
prihlásili tí šô ju budú hlädať. A
tu sä ti tá kaška pochití, vzlietne
smerom na Mierovú ulicu a už
jie niet. Ta som ešti mactarie šitko povedál, na úrad zavolál, abi
mali šerstvie novinki a pobrál
sä na Mierovú ulicu zo spodku
od Záhradnie. Kašku som hneď
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zbadál. Bula na ulici pri järku.
Obejšôl som jú a zamieril k tetke
Zuzane šô bula pri tetke Maríne
na kus reši. Šitko som jié
o tié kaške povedál
šô a ak sâ stálo
zaradom od
tie chvíle šô
som kašku
cez oblok zbadál. Pomáli som
zašäl kašku smerovať
dlô na Záhradnú ulicu, abi som
jú odšikovál ku Štefanovi abo aspon zas do nás do dvora. Naráz
sä zjaviel velkí motor šô staré televízori zberál, psi sä rozbrechali a kaška sä otošila a nazád hor
ulicô kus zalietla. Potem vijšôl
von tot ujo šô nanho psi tak brešú keď letáki roznášä a tot vraví
že aj jedni krížom cez dvor majú
takie a že ozdá to bude ich. Prišla teta Jula na biciklu a povedala
mu, že to takie iste nemajú, že to
len u Štefana takie majú. Tot ujo
sä dál zaháňať tú kašku tak ak jä
pred chvílô dlô ulicô, ale sä zas
pochitila a letela dlô smerom na
Slanú. Chto vie de až doletela bo
z toho dvora ponad, ktorí leťäla
ju tetka hlädala a nenajšla jú ani
naokolo u svojích susedoch. Jä
som sä pobrál ešte dlô ku štreke
a obejšôl som tú celú ulicu až k
stanici a ešte ráz nazád, ale kašku
som nevidiel. To šô tam mali v
ednom dvore kaški ta to buli inie,
takie obišäjnie.
Janko Sáreník

Kaška bez obrazíka
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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V GEMERSKEJ POLOME
informuje predsedníčka MO MS Gemerská Poloma Mária Antalová

Dňa 25. 10. 2019 sála pri obecnom úrade v Gemerskej Polome
patrila matičiarom. Presne v tento deň pred sedemdesiatimi rokmi si skupina nadšencov z Veľkej
a Malej Polomy založila Miestny
odbor Matice slovenskej. Členovia miestneho odboru (MO)
si pripomenuli túto významnú
udalosť slávnostnou členskou
schôdzou, ktorú zahájil Evanjelický cirkevný spevokol hymnickou básňou „Kto za pravdu horí“
a precítením prednesom básne
„Nehaňte ľud môj“ od Andreja
Sládkoviča v podaní pani Júlie
Zatrochovej. Pozvanie prijali
Ing. Zlatka Halková riaditeľka
Domu Matice v Rožňave, starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová s poslancami obecného
zastupiteľstva pani Jankou Ciberajovou a pánom Marianom
Ferencom. V úvode si prítomní
minútou ticha uctili pamiatku
dlhoročných matičiarov pani Máriu Puškášovú a pána Ondreja
Žúdela. V bohatom kultúrnom
programe odzneli najprv básničky a pesničky detí z Materskej
školy, po ktorom nasledovalo nemenej zaujímavé vystúpenie folklórneho tanca v podaní tanečníkov v sprievode detskej ľudovej
hudby So 70. ročnou históriu MO
oboznámila prítomných predsedníčka MO pani Mária Antalová.
Poukázala na fakt, že činnosť
Matice slovenskej v Gemerskej
Polome sa datuje už od polovice
19. storočia. Na zakladajúcom
Valnom zhromaždení, ktoré sa
konalo 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine sa zúčastnil náš rodák Peter Kellner
Hostinský. Samotné založenie
MO MS sa konalo o mnoho ro-

Polomskí matičiari oslavovali

kov neskôr v roku 1949. Vtedy
mala Veľká a Malá Poloma už
26 individuálnych členov. Valné
zhromaždenie, ktoré sa konalo
v budove miestnej školy dňa 23.
októbra 1949, otvoril pán Ondrej Ciberaj. O poslaní a význame Matice slovenskej hovoril
Ján Garguš, tajomník Okresného odboru Matice slovenskej v
Rožňave. Do jednotlivých funkcií výboru MO MS boli zvolení:
predseda: Jozef Šoltés, riaditeľ
školy, podpredseda: Juraj Brezňan, II. podpredseda: Marta
Linczényiová, tajomník: Ondrej
Ciberaj, pokladník: Ondrej Dovica, zapisovateľ: Ondrej Ciberaj, revízori: Ján Ďuriček a Ján
Puškáš, ďalší členovia výboru:
dramaturg a režisér Ján Zatroch,
Zuzana Červenáková, Emília
Ďuričeková a Ján Červenák.
Založenie Miestneho odboru Matice slovenskej vo Veľkej a Malej
Polome nahlásili písomne dňa 24.
októbra 1949 Ústrediu MS. Mnohí z nich už nežijú, ale ich idea
a poslanie ostáva aktuálne aj v
tejto dobe. Zo zakladajúcich členov sa tohto dňa dožili len dvaja, pani Zuzana Dovicová a pán
učiteľ Ladislav Bolčák. Medzi
prvých členov patrila pani Júlia
Špernogová, rod. Višňovská, po
ktorej sa zachovala členská legitimácia, ktorú s úctou opatruje jej
dcéra pani Oľga Štrbová. Matica
mala veľký podiel na poli spoločenskom či kultúrnom v našej
obci. Bola zriadená Miestna ľudová knižnica. Vystriedalo sa v nej
viacero knihovníkov. Spomedzi
žijúcich nemôžeme nespomenúť

pani Máriu Červenákovú, Helenu Demkovú a Danku Červenákovú, ktorá ju spravuje dodnes.
Založil sa ochotnícky divadelný
súbor, v ktorom v jeho začiatkoch bol dramaturgom, režisérom a hercom pán Ján Zatroch
aj pani Zuzana Hanuštiaková.
V ich réžii bolo nacvičených
niekoľko divadelných hier, ktoré
zožali úspech nielen v obci, ale aj
v širšom okolí. Predstavenia ako
Žena, Štedrý večer, či Posledný
muž boli úspešné a odmenou im
bol potlesk publika. V 70, 80 rokoch nastal útlm v činnosti MO
MS v Gemerskej Polome, ale aj
tak kultúrny život v obci neustal,
a to v podobe zachovania folklóru, ľudových zvykov a tradícií.
Z úcty k rodine Kellnerovcov,
ktorí u nás pôsobili ako evanjelickí farári celých 150 rokov bola
založená súťaž v prednese poézii
a próze pod názvom „Kellnerova
Poloma“. Nápad uskutočniť túto
myšlienku skrsla v hlave bývalému starostovi pánovi Jánovi
Chanasovi a matičiarkam pani
Márii Halkovej a Helene Demkovej, Tohto roku sa konal už 23.
ročník. Pýchou MO bol Matičný
spevokol „Svornosť“, pod vedením skúseného pedagóga, hudobníka pána Rudolfa Hanuštiaka.
Matičné akcie spríjemňoval pán
Ján Šafár spevom a hrou na heligónke, deti z materskej školy
a evanjelický spevokol. Sme hrdí
na našich kolektívnych členov
FS Dolina, DFS Bambuchy, ktorí
nás reprezentujú nielen v rámci
Slovenska, ale aj za jeho hranicami. MO v súčasnosti pokračuje

v činnosti tradícií a organizuje
a spoluorganizuje rôzne akcie,
ako sú Deň matiek, či posedenie
s jubilantmi nositeľmi tradícií,
výstup na Moch. V závere predsedníčka MO vyzdvihla nielen
prácu predsedov, ktorí pôsobili
za posledné roky, ale vyslovila aj
obdiv uznanie a tichú spomienku
zakladajúcim členom, aj všetkým tým, ktorí našli za tie roky
pre činnosť pochopenie a podľa
svojich možností vytvárali podmienky pre jej existenciu a ocenila ich Ďakovným listom. Slová
vďaky, priateľské a povzbudivé
slová odzneli z úst pani starostky
a pani riaditeľky Domu matice
v Rožňave.
V podaní evanjelického spevokolu ešte zaznela pieseň „Svojho Pána chváliť chcem“ pod
vedením pani farárky Mgr. Gdovinovej. Záver programu patril
prekrásnym folklórnym pásmam
v podaní FS Dolina za hudobného doprovodu pána Stanislava
Gunára pod vedením manželov
Vnenčákových. Počas celej slávnosti si prítomní mohli pozrieť
krásne krojované bábiky z osobnej zbierky matičiarky pani Heleny Liptákovej.
Po skončení oficiálnej časti slávnosti bolo pripravené chutné pohostenie, pri ktorom sa všetci prítomní družne pobavili.
Prežili sme krásne piatkové popoludnie, za ktoré sa patrí poďakovať hlavne obecnému úradu v našej obci a Domu Matice
v Rožňave, všetkým účinkujúcim, ktorí spestrili tento slávnostný deň, ale aj všetkým tým, ktorí
sa pričinili o to, aby sa mohla táto
akcia uskutočniť.
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Na návšteve u pani Dovicovej

Medzi dvoch žijúcich pamätníkov, ktorí sa dožili 70. výročia
založenia Miestneho odboru
Matice slovenskej v našej obci
patrí pani Zuzana Dovicová rodená Červenáková. Slávnostnej
schôdzi, ktorá sa konala pri tejto
príležitosti sa nezúčastnila kvôli
menšej viróze, a preto sme sa
rozhodli, že ju navštívime doma.
Zašli sme teda s pani Liptákovou
k nej, aby sa s nami podelila
s faktami z tých pre náš Miestny
odbor pamätných čias. Sedemdesiat rokov je dlhá doba, no
v pamäti si zachovala, že boli to
roky, kde na prvom mieste bola
hrdosť na to, že som Slovák.
Veľký dôraz sa prikladal slovám
ako je - vlastenectvo, vzdelanosť,
kultúra, láska k vlasti, národu.
Idolom vtedajšej doby boli národovci, na prvom mieste však
Ľudovít Štúr. Pri kávičke a koláčikoch s radosťou v hlase hovorila o svojich spolupútnikoch, ale
aj o tom ako sa dostala k ochotníckemu divadlu, ktoré bolo známe v širokom okolí. Dokonca si
pamätala názvy hier a úryvky
statí, v ktorých účinkovala. Ako
nám povedala „vtedy som si to
až tak neuvedomovala, bola som
mladá , ale bola som hrdá na to,

že patrím k členom takého kultúrneho spolku“. Spočiatku boli
to ťažké roky a časy ale „Matica
slovenská vďaka podpore národa, prežila útlak, znevažovanie,
odsudzovanie, no ustala to.“
A v našej obci, aj vďaka Matici sa
pozdvihla kultúrna úroveň, hlavne sa začali rozvíjať tradície. Nakoniec vyjadrila radosť, že Miestny odbor v našej obci nezanikol,
pokračuje v ich šľapajach ďalej a
o členstvo v ňom je záujem.
Bez preháňania môžeme povedať, že pani Dovicová vzhľadom
a čipernosťou nijako nevyzerá
na svoj vek. A ako si vypĺňa svoj
čas? I napriek pokročilému veku
zaujíma sa o dianie okolo seba.
Je to veľmi sčítaná pani, ktorá
dokáže hovoriť o rôznych veciach bežného života a keď jej to
zdravotný stav dovolí zájde aj do
kostola. V rozhovore sme zabŕdli
aj do iných sfér diania v našom
štáte. Živo sa zaujímala o život
našich rodín a s hrdosťou nám
porozprávala o jej deťoch, vnukoch a pravnukoch. S radosťou
prijala ďakovný list s ružičkou
ako poďakovanie za to, že stála
pri zrode nášho miestneho odboru.
Pani Dovicová ďakujeme.

Maďarské vojsko

pokračovanie z č. 3/2019 júl

Moje posledné spomienky na maďarské vojsko sa udaly pri našom
oslobodení Rumunmi. My sme očakávali Rusov keď sme sa z dediny
vysťahovali do Huty k Vanečkovcom. Starý otec ostal doma sám. Akonáhle sme sa udomácnili, náš otec, Vaneček a jeden nám neznámy pán
zmizli. Ja som si myslel, že išli do hôr kde mi raz otec ukázal v húštine
jeden partizánsky kryt. S nami bola i Margita od Šmelku. Pozde večer
sme všetci sedeli v kuchyni na poschodí keď niekto začal búchať na
bránu do hutného dvora. Pani Vanečková išla dole s lampášom a my
sme čakali čo sa stane. Skoro sme počuli nemecký rozhovor a zvuk
moho čižiem po schodoch. Asi päť Nemcov prišlo do kuchyni. Dvaja
ostali pri otvorených dverách zakial iní sa na nás v polotme pozerali.
Vanečková bola Nemka. Ona sa stále rozprávala s dôstojníkom ktorí
velil tej vojenskej skupine. I keď sme nič nerozumeli, viem, že vysvetlovala kto bol prítomný v kuchyni lebo ona nás rukou ukazovala. Dôstojník sa zaujímal o deťoch. Dôkladne sa pozeral na mňa a na mojho
mladšieho brata a sestru. Inga, asi osemnácťročná Vanečková dcéra
nemčinu rozumela ale nepovedala ani len jedno nemecké slovo keď sa
ku nej jeden vojak prihovoril. Ponad ľavej strany pece boly schody na
pôjd. Dôstojník bol zvdavý na pôjd. Vzal si od jedného vojaka baterku
a išiel hore schodami. Po niekolkých schodoch musel vytisnúť dvere
a potom pokračoval hore až asi na predposledný schôd bo som mu len
jeho čižmy videl. Tam sa zastavil a videl som, že on sa na tom schode
do okola obracal keď s baterkou do okola pôjdu svietil. Počas všetkého toho, Vanečková s nim klebetala. Konečne, dôstojník sa uspokojil
a vrátil sa dole. Znovu sa na nás mladých zaujímavo pozeral. Potom
dal vojakom znak aby nás opustili.
pokračovanie v budúcom čísle

Z rozprávania pána učiteľa Bolčáka

pripravila Mária Antalová, predsedníčka MO MS v obci

V jedno pochmúrne sychravé novembrové popoludnie sme sa spoločne s pani starostkou a pani Liptákovou vybrali do zriadenia sociálnych
služieb v Nadabulej, aby sme navštívili nášho pamätníka pána Ladislava Bolčáka, ktorý stál pri zrode MO MS v tom povestnom roku 1949.
Chcela som sa dozvedieť čo si z toho obdobia pamätá, ako to vtedy
vnímal a zároveň odovzdať Pamätný list ako poďakovanie za vznik
a rozvoj Matice v našej obci. Svoju rozpravu začal slovami „my mladí
sme žili kultúrnym životom, usporadúvali sme zábavy, maškarné plesy,
poniektorí vzdelanejší veľa čítali. Ale aj tak sme cítili potrebu založiť
matičný spolok, pretože už v tom období mala Poloma 26 matičiarov.“
A tak sa aj stalo, že v miestnej škole sa na podnet tajomníka Okresného odboru MS Jána Garguša a riaditeľa tunajšej školy pána Jozefa
Šoltésa zišla skupina ľudí, ktorým sa to podarilo. S jemu povestným
humorom, ale aj úctou si pospomínal na svojich vtedajších kolegov,
ktorí okrem pani Dovicovej už nežijú. Keď som mu spomenula báseň
4. august 1863, ktorú vtedy recitoval, oči sa mu rozžiarili radosťou, ale
možno aj nostalgiou. V tom čase založenie Miestneho odboru vnímali
tak, že tento spolok bude mať za úlohu podporovať nielen kultúru, ale
aj rozvíjať vzdelanosť. Bola založená obecná knižnica a pýchou obce
bolo ochotnícke divadlo. Dušou tohto kolektívu bol pán Ján Zatroch,
ktorý bol nielen režisérom, ale aj hercom, dokonca pripravoval kulisy.
Porozprával nám aj čo-to z jeho života, keď ešte za mlada sa mládež
prechádzala po kockách, kde sa aj utvárali nové lásky, neskôr na prácu
učiteľa a o jeho veľkej vášni k poľovníctvu. Stále si cibrí pamäť a to
tým, že veľa číta, píše články a prispieva aj do Polomských novín. Už
teraz má na pláne vydať článok o polomských Konopiskách a o tom
ako sa v minulosti spracovávali konope.
A ako nás vyprevádzal? Nuž so slovami „som rád že ste prišli a príďte
zase.“ .... Jeho obdivuhodný prístup k životu je dobrým receptom na
dlhovekosť aj pre nás ostatných.
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1947 hasičský deň v Rožňave

osobnosti Gemerskej Polomy

Čo nevieme o zakladateľovi Miestneho odboru Matice slovenskej
v Gemerskej Polome pánovi
Nedávno sme si pripomenuli 70.
výročie vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej v našej
obci. K zakladateľom, ktorí stáli
pri jeho zrode neodmysliteľne
patril aj pán Ján Garguš, v tom
čase tajomník Okresného odboru MS v Rožňave. Narodil 10. 3.
1908. Navštevoval evanjelickú
školu a neskôr, keď sa po vojne
otvorilo Gymnázium v Rožňave
pokračoval v štúdiu, kde aj zmaturoval. Na podnet pána profesora Jura Hronca mal ísť študovať
do Brna, kde by dostal štipendium, ktoré sa malo použiť len na
nákup kníh. Preto tam nenastúpil
a urobil si skúšky na výpomocného učiteľa. Začal učiť v Rudnej a neskôr po odchode Fraňa
Kráľa na evanjelickej škole vo
Vyšnej Slanej. Ako to už v tých
časoch bývalo učiteľ bol na dedine nositeľ kultúry, a tak to bolo aj
u pána Garguša. Nezaujímal sa
len o kultúru a zachovanie tradícií v podobe svadobných zvykov,
zvykov pri siatí ľanu, ale snažil sa
podporovať rozvoj poľnohospodárstva. Jeho veľkou vášňou bolo
včelárstvo, ovocinárstvo, a preto
napísal štúdie o lisovaní ovocia,
lisovaní ľanového oleja. A tieto
svoje podnety písal do Matice
slovenskej v Martine. Neskôr si
urobil štátnu odbornú skúšku pre
stredné školy aprobácia matematika, kreslenie a rysovanie. Po
12 rokoch pôsobenia vo Vyšnej
Slanej sa rodina Gargušová presťahovala do Gemerskej Polomy, kde mu bol prisľúbený post
riaditeľ školy. V roku 1944 však

Jánovi Gargušovi

vypuklo Slovenské národné povstanie, a tak sa ho zúčastnil ako
spravodajský dôstojník. V roku
1945 začal učiť v Meštianskej
škole v Rožňave. V tom čase
mal už absolvované inšpektorské
skúšky, a preto viedol celý chod
školy. Bol tiež knižničným inšpektorom. Pod jeho vedením sa
otvárali knižnice po obciach. Tŕňom v oku vtedajšieho zriadenia
však bolo to, že v SNP bol spravodajským dôstojníkom, neskôr
členom Demokratickej strany.
V roku 1949 bol zbavený funkcie knižničného inšpektora, a tak
začal pôsobiť ako učiteľ na Strednej dievčenskej škole v Rožňave,
kde vyučoval matematiku, kreslenie, rysovanie. I napriek tomu,
že mal patričné vzdelanie pre
prácu učiteľa gymnázia, nemohol to vykonávať, pretože nebol
pohodlný pre štát. Roku 1952
bol zbavený funkcie a dňom 31.
júnom 1952 – čiže dňom, ktorý neexistuje bol prepustený

zo školských služieb. Neskôr
bol zbavený aj iných kultúrnych
a osvetových funkcií.
Pretože prácu si nemohol vybrať
sám, musel nastúpiť na miesto,
ktoré mu určili. Po roku 1952 sa
zamestnal ako robotník na stavbe
Hydrocentrály v Dobšinej, neskôr v bani Nižná Slaná, kde utrpel úraz, po ktorom musel ukončiť prácu. Pracoval aj na štátnych
cestách ako cestár a následne v
kováčskej dielni v Kunovej Teplici, kde bol vedený v robotníckej
profesii, ale vykonával úradnícku
prácu. Tu pracoval až do odchodu do dôchodku. Medzitým sa
stále snažil o prácu učiteľa. No
v odpovediach, ktoré dostal od
kompetentných znelo: „Nevyhovujem“ alebo „Nie je predpoklad
ani záruky že po ideologickej
stránke budete presvedčivo plniť
úlohy pri výchove novej socialistickej generácie.“
Vášeň k včelám sa mu stala osudnou, keď ako dlhoročný včelár
zahynul pri prevoze včiel.
Po nepríjemných udalostiach,
ktoré ho stíhali dňa 28. 11. 1949
odišiel jeho syn Ján žiak 5. triedy štátneho gymnázia do USA
k starej mame na základe Dohody medzi ČSR a USA. Vlastnil
americký pas, ktorý získal ako
syn matky narodenej v Amerike. Odišiel teda legálnou cestou.
V marci v roku 1950 na základe
tej istej skutočnosti odchádzali
do USA aj jeho dve deti dcéra
Vierka a syn Milan. Mali odletieť z pražského letiska..., ale len

mali..., ale neodišli... naše úrady im to nepovolili. Ako neskôr
im bolo oznámené, že 1. ČSR
už túto Dohodu nemieni ďalej
uznávať. Preto boli nútení vrátiť
sa späť. Po tejto nemilej situácii
aj oni zažívali rôzne prekážky
a príkoria. Po ukončení základnej
školy im nebolo dovolené ďalšie
štúdium. Pani Vierka pracovala
ako predavačka, neskôr dosiahla
maturitu na SVŠ no štúdium na
Vysokej škole stavebnej jej bolo
z kádrových dôvodov zamietnuté, napriek tomu že bola nadaná
študentka. Syn Milan išiel na učňovskú školu do Banskej Bystrice. Príkoria, ktoré trvali 20 rokov
zanechali stopu nielen na jeho
zdraví, ale aj na duševnom vývoji celej rodiny.
Podnety a príspevky, ktoré podával po celý čas svojho života
do MS sa nezachovali ani v Archíve Matice slovenskej v Martine, údajne preto, že sa archív
veľakrát sťahoval. V roku 2014,
pri návšteve syna Jána v Martine
sa jeho príspevky pre Maticu slovenskú obnovili na základe originálov uchovaných jeho deťmi.
napísala: Mária Antalová,
predsedníčka MO MS
Redakcia Polomských novín
praje všetkým čitateľom ničím
nerušené čítanie stránok
posledného čísla
tohto ročníka.
Všetkým svojim
prispievateľom ďakuje
za ich vždy zaujímavé témy
a mimoriadnu ochotu i
spoluprácu. Nám všetkým
šťastné a radostné dni cez
vianočné sviatky. V novom
roku veľa zdravia, šťastia a
úspechov. V osobnom živote
a na poli pracovnom vždy
správne vykročenie a nech
tomuto periodiku ostanete
verní aj v roku 2020.
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Kráčam hore Polômkuo
Po troch týždňoch lejakov, konečne zasvietilo slnko. Je koniec
novembra, ale teplo ako v septembri. S úľubou pozerám na
vynovené studne, orezané kríky,
natreté zábradlia, vyčistený potôšok (miestami už zase je v ňom
odpad) a som v duchu vďačná
všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Či sú to dôchodcovia, niektorí
poslanci, pán Gazdík, alebo aj
nebohý Juraj Antal – vtedajší
predseda MNV (MNV/miestny
národný výbor), ktorý dal vyregulovať potôšok, nasadiť okrasné
kríky a osadiť lavičky (tie už neexistujú).
Aká pekná časť Polomy by to
bola, keby ju nehyzdili ošarpané
domy a dvory niektorých spoluobčanov.
Idem ďalej, okolo budovy kina,
ktorá potrebuje finančnú injekciu
na opravu, aby tento kultúrny stánok viac slúžil svojmu účelu, keď
ho s takými obeťami postavili
naši predkovia v 50-tych rokoch.
Ručne sa na základy nakladali skaly na vozy a na voloch ich
vozili gazdovia. Spomínam na
váhadlovú studňu u Mrichnišky,
ktorá je už zasypaná.
Ďalej kráčam po novej ceste na
cintorín. Nevšedne zelená tráva,
nezvyklá na koniec novembra,
upravené hroby plné kvetov, ktoré ešte nespálil mráz. Pekný pohľad na toto pietne miesto. Vodovodná studnička je už odstavená,
lebo spoluobčania nechali tiecť

vodu možno 24, alebo aj 48 hodín dolu cintorínom a za tú zaplatíme všetci.
Cestou naspäť stretávam mladý pár, možno 20-roční obaja a
ten má už kopu detí – idú s bandaskami do potôška na vodu.
V tých miestach je ešte čistá a po
dažďoch aj dostatočne veľká.
Spätne spomínam na Polômku môjho detstva, keď nebola
vyasfaltovaná a v jarných mesiacoch po daždi aj zablatená, v lete
olemovaná senom a slamou,
čo padala z vozov, ale v sobotu večer vyzametaná, v zime na
sánkovanie dole dedinou, na válovy pri studniach, kde sa napájal statok, na ranné vstávanie za
zvukov pastierskej trúbky, ktorou pastier oznamoval, že treba
vyhnať kravy na pašu. Melódia
tej piesne, ktorú trúbil mi znie aj
teraz: “Pamatuj člověče, proč tě
Pán Bůh stvoril“. Porovnávam
tú prašnú s asfaltovou, ktorá nie
je lemovaná senom a slamou, ale
odpadkami, obalmi od keksov,
plechovkami od piva a iným neporiadkom a myslím na to, ako
asi bude vyzerať táto časť Polomy o 20 – 30 rokov. Nebudem už
tu, ale dúfam, že tie už neobývané, ale ešte nepredané domy nekúpia ďalší takýto spoluobčania
a neutvoria z toho malopolomský
Luník.
Pri tejto myšlienke je mi smutno.
čitateľka a občianka obce

sviatočné potešenie
v podobe peňažnej výhry
Žrebovanie v súťaži za odmenu sa uskutočnilo dňa: 11.12. 2019 za
asistencie žiakov špeciálnej triedy zo základnej školy v našej obci, v
ktorej je Mgr. Alena Grešková triedna učiteľka a zároveň je členka
kultúrnej komisie. Peňažnú odmenu odovzdala poslankyňa a členka
kultúrnej komisie obce Janka Ciberajová v ten istý deň.
 krížovka
Krížovka ukrývala text: THDr. Július Madarás sté výročie narodenia.
Správnych odpovedí do redakcie došlo 17 z celkových došlých riešení
17.
Výherca: ALENA ŠVECOVÁ
 šach
Šachová úloha: Biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
Správne riešenie: 1. ťah: Jf3+dxc4; 2. ťah: Da8#
Správnych odpovedí do redakcie došlo 5 z celkových došlých riešení
5.
Výherca: ŠTEFAN DOVICA
Srdečne blahoželáme!

19

Polomské noviny

20

december 2019

Začiatok novej sezóny

Ing. Jozef Trojan, ml.

Po úspešnej minulej sezóne, kde sa nám podarilo naplniť náš cieľ
a postúpiť do kvalitnej tretej ligy nás čakalo letné obdobie, ktoré sme
naplno využili na prípravu pre nadchádzajúce ťažké zápasy. Súčasťou
tejto prípravy bol aj každoročný turnaj Top Teams Cup, ktorý sa koná
v obci Plešivec. Zúčastnilo sa ho 16 tímov, nie len z nášho okresu, a po
bojovnom výkone sa nám podarilo obsadiť pekné 3. miesto (Michal
Trojan, Peter Čarnoky, Ondrej Žúdel). Rovnako sme sa zúčastnili aj
kvalitne zastúpeného turnaja jednotlivcov O pohár primátora mesta
Dobšiná v zastúpení: Peter Čarnoky a Jozef Trojan. Kde sa nám obidvom podarilo prebojovať do osemfinále.
Začiatok novej sezóny nás preto nezaskočil a vstúpili sme do nej
pripravení a hlavne víťazne (aj keď s odretými ušami). Po sérii ťažkých siedmych zápasov, kde nám ani jeden súper nič nedaroval, sa
nám podarilo vybojovať 15 bodov a patrí nám zatiaľ slušné 6. miesto
z 12 mužstiev v celkovej tabuľke. Za A-tím bojujú a aj naďalej budú
bojovať: Michal Trojan, Radovan Babič, Jozef Trojan, Peter Čarnoky,
Ondrej Žúdel a Jaroslav Gajdoš.
Sezóna rovnako začala aj pre B-tím v zložení: Peter Čarnoky, Ondrej
Žúdel, Jaroslav Gajdoš, Martin Tokarčík, Matej Tengely a Miloslav
Ďurán. Nastúpili sme ako každý rok v 5. lige Gemer, ale tento rok sa
v nej zatiaľ trápime aj kvôli zraneniam a aj preto nám patrí 8. priečka
z 10 účastníkov. Ale veríme, že to v najbližších zápasoch vylepšíme.

S P O M I E N K A Dňa 01. 12. 2019 uplynul rok, čo nás navždy
opustil za pingpongovým stolom náš kamarát a spoluhráč Walter Leitner. Cítime pri každom zápase ako nám fandíš a podporuješ. Navždy
zostaneš v našich srdciach.
Dňa 26. 12. 2019 od 10:00 hod. v priestoroch telocvične Základnej
školy v Gemerskej Polome sa bude konať VIANOČNÝ TURNAJ
pre všetkých, ktorí budú mať chuť a náladu spáliť medzi sviatkami
nadbytočné kilá pri pingpongovom stole a dobre sa zabaviť!!!
Nakoniec nám dovoľte pozvať všetkých hráčov a nadšencov
stolného tenisu, ako aj širokú verejnosť na 28. ročník ,,TUR-

NAJA O POHÁR STAROSTU OBCE GEMERSKÁ POLOMA“, ktorý sa bude konať 4. 1. 2019 v priestoroch telocvične Základnej školy v Gemerskej Polome od 8:00 hod. Tešíme sa
na Vás.

Zo života dobrovoľných hasičov v obci

Marek Chochol

Ako už bolo spomenuté v minulom vydaní novín, naši hasiči sa
rozhodli bojovať o body v Spišskej hasičskej lige. Ako ste už
možno počuli darilo sa nám nad
naše očakávania, nepôsobili sme

ako “fackovací panák“, ale statočne sme držali krok s najlepšími. Po odbehnutí prvých troch
kôl nás čakali ďalšie 5 kolá, kde
sme sa snažili získať čo najväčší
počet bodov.

14. JÚLA sme sa zúčastnili 4. kola v obci Dravce. V tomto kole sa
nám až tak nedarilo. Ženský tím obsadil v silnej konkurencii 9. miesto.
Mužský tím A obsadil v konkurencii 14 tímov 8. miesto a Muži B 13.
miesto. Po krátkej prestávke sme sa vybrali na tzv. dvojkolo do Odorína a Markušoviec. V Odoríne sme pozbierali znova nejaké body,
a to Muži A za 7. miesto a Ženy za 4. miesto. Na ďalší deň nás čakalo
ďalšie kolo v Markušovciach tu sa nám nedarilo tak dobre ako v Odoríne. Muži A brali body za 11. miesto, Ženy znova za 4. miesto a tu sa
už ukázali aj Muži B, ktorí skončili na 17. mieste. Po tomto dvojkole
nás čakala dlhšia prestávka a následne 18. AUGUSTA sme sa predstavili v Jamníku. Na štartovke svietili zvučné názvy tímov ako Bijacovce, Drábsko... My sme sa nedali zastrašiť a Muži A brali 8. miesto
a Ženy 5. miesto. Po tomto kole nás čakalo už iba posledné kolo, a to
finále v Smižanoch. 31. AUGUSTA sme uzavreli našu premiérovú ligovú sezónu. Rovnako ako aj v niektorých kolách stačilo tak málo,
aby sme si uchmatli pohár. Muži A sa umiestnili na rovnakom mieste
ako celkový víťaz ligy na 4. mieste, ale keďže v prvom útoku sme
mali horší čas, tak sme brali body za 5. miesto. Naše ženy sa ukázali
vo výbornom svetle a skončili na 4. mieste a Muži B brali 13. miesto.

Tabuľka – muži ê Markušovce 239 b; Smižany 238 b; Spišská Nová
Ves 218 b;
Jamník 201 b;
Gelnica 198 b;
Danišovce 195 b;
Gemerská Poloma 185 b; Spišský Hrušov 183 b; Dravce 146 b.
Tabuľka – ženy ê Smižany 208 b; Odorín 205 b; Markušovce 166 b;
Gemerská Poloma 127 b; Danišovce 116 b.
V tomto roku sme si odbehli aj
3 pohárové súťaže
3. AUGUSTA sme sa ukázali na
súťaži na Dedinkách, kde sa konalo 4. kolo Horehronskej hasičskej ligy a Janík fire cup. Tu sa
zúčastnili Muži a Dorast. Muži
obsadili v konkurencii ligových
družstiev 5. miesto a dorastenci
suverénne vyhrali dorasteneckú kategóriu . Na tejto súťaži
sme získali aj ocenenie za naj-

rýchlejší prúd v dorasteneckej
kategórii. 23. AUGUSTA sme
sa mohli ukázať v našom okrese
a to na Nočnej súťaži v Kunovej
Teplici. Celú súťaž sme ovládli.
Muži A obsadili 1. miesto s časom 15:04 a Muži B skončili na
3. mieste s časom 16:13. Medzi
naše tímy sa dostali iba Muži
z DHZ Figa. Na tejto súťaži sa
nám podarilo znova uchmatnúť
cenu pre najrýchlejší prúd v mužskej kategórií.

Sezónu sme ukončili ako reprezentanti Rožňavského v Muráni na súťaži s názvom Gemerský pohár. Spolu s hasičmi zo Silice a z Kunovej
teplice sme bojovali o zisk Gemerského pohára. To sa nepodarilo, pohár znova ostal v okrese Rimavská Sobota. Nás môže tešiť to, že sme
sa umiestnili na 6. mieste, a to znamenalo najlepšie umiestnenie hasičského družstva z nášho okresu.
NA ZÁVER VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU VEĽKÚ PODPORU.
Ď A K U J E M E.
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informuje Štefan Dorčák

V prvej časti roka o futbalovej sezóne 2018/2019, jej druhej polovici naše mužstvá bojovali na viacerých frontoch.
PR Í PRAV KA

Odohrala jarnú časť sezóny
Okresného majstrovstva ObFZ
Rožňava v skupine s MFK Dobšiná a OFK Vyšná Slaná, ktorú
sme vyhrali, pričom sme postúpili do finálovej skupiny. Vo finálovej skupine, ktorá sa hrala na
štadióne MFK, sme statočne bojovali a dostali sa do boja o prvé
miesto, kde sme finálový zápas

s FA Benifo Rožňava prehrali
3:1 a skončili v rámci okresného
majstrovstva na 2. mieste. Súper
bol v tomto zápase lepší. Mimo
okresného majstrovstva chlapci
hrali aj TATRYGEM ligu, spoločne s mužstvami FA Benifo
Rožňava, MFK, Revúca, Sršne
Revúca, MFK Dobšiná, KF Svit,
FK Poprad.

Okrem toho sa zúčastnili turnajov mládeže
Novoročného turnaja na Muráni, kde skončili na druhom mieste. Turnaj CVČ Dobšiná spoločné 1 – 2 miesto. medzinárodného futbalového
turnaja hráčov 2008 a mladší v Kazincbarcike (Maďarsko), Sajovolgye
cup 2019 za účasti mužstiev zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, kde
sme boli jediné mužstvo mládeže, ktoré nemá mládežnícke alebo mužstvo dospelých v najvyššej súťaži svojej krajiny. Mužstvo skončilo na
6. mieste, vynikajúci úspech. Turnaj priateľstva prípraviek 2008 a ml.
Rožňava ŠK Polom Gemerská Poloma brankár Lukáš Hatvaník 2009,
v poli Tomáš Rogos 2011, Matej Garčár 2010, Dodo Pisch 2008, Filip
Vnenčák 2010, Maťo Oravec 2014. Postavili sme najmladší tím turnaja, ktorý predviedol najbojovnejší výkon zo všetkých prítomných.
Statočný boj. Všetci súperi hrali s 10 hráčmi, no naši pre choroby len
so 6. O poradí rozhodol gól 16 sekúnd pred koncom. Skončili sme na
3. mieste.
V marci sme organizovali medzinárodný turnaj GEMERTROPHY za
účasti mužstiev zo Slovenska a Maďarska, v ktorom sme skončili na
druhom mieste. Naši najmenší počas celej sezóny odohrali spolu 83
zápasov. Dosahovali výborné výsledky, najmä vďaka veľmi dobrému
tréningovému procesu s trénerom Ing. Filipom Polákom. Vzorne reprezentovali klub, obec a región, čo malo pre nás aj tienistú stránku,
nakoľko následne na konci prestupového obdobia v lete 2019 nám prehovorili rodičov pod rôznymi prísľubmi funkcionári MFK Rožňava
a z klubu nám odišlo 26 detí, skoro celé mužstvo prípravky, mladších
žiakov a dvaja dorastenci. Týmto krokom sa nám rozpadol celý systém
výchovy mládeže a po 3 rokoch sme museli začať od nuly.
Na novú futbalovú sezónu 2019/2020 sme mali týždeň na poskladanie
mužstva, alebo na odhlásenie zo súťaže. Dali sme sa na ťažšiu cestu
a nastúpili sme do súťaže. Hneď prvý zápas sme hrali proti MFK Rožňava A. Za mužstvo MFK nastúpili naši odchovanci a prehrali sme ho
2:8. S naším mužstvom sme mali pred zápasom jeden tréning, mužstvo
tvorilo 7 hráčov z toho 5 ešte nehrali súťažný zápas, proti nám nastúpilo mužstvo, ktoré hralo spolu 3 roky a malo 16 hráčov. No bol to však
posledný zápas v jesennej sezóne, ktorý sme prehrali. Následne sme
vyhrali v Rožňave s MFK Rožňava B 2:22, s Vyšnou Slanou 3:0 a s
CVČ Dobšiná 2:2. V prípravnom zápase sme znova vyhrali nad MFK
Rožňava 1:36. Mužstvo trénuje 2 x do týždňa a postupne sa doplňuje.
Hráčov máme v súčasnej dobe výhradne z Gemerskej Polomy.

MUŽSTVO - Ž I A K O V
Mužstvo žiakov v súťažnom ročníku 2018/2019 odohralo okresné
majstrovstvo OBFZ Rožňava – 3. liga, skončilo na predposlednom 7.
mieste. Hrali sme však s chlapcami, ktorí ukončili prípravku, t. j. 1011 ročnými proti mužstvám, ktoré mali hráčov 15 ročných. Chlapci
statočne bojovali a ukázali svoju šikovnosť. V novom súťažnom ročníku sme mužstvo do súťaže neprihlásili, nakoľko nám skoro všetci
hráči odišli do MFK Rožňava - zostali nám 4 hráči tejto kategórie. Nepodarilo sa nám pre krátkosť času vybudovať nové mužstvo, nakoľko
v obci a okolí nie je toľko detí, aby sme vytvorili mužstvo do súťaže.

MUŽSTVO – D O R A S T U
V jarnej časti sezóny 2018/2019 výborne zabojovalo, neprehralo ani
jeden zápas a skončilo na druhom mieste OM. Pre zaujímavosť vyhralo s víťazom súťaže Baníkom Rožňavské Bystré na jar 12:0. Prvé
miesto sme si prehrali v jesennej časti, keď sme ako nováčik súťaže
nastúpili s chlapcami, ktorí predchádzajúcu sezónu odohrali za žiakov
a mali sme najmladší tím súťaže. V jesennej časti mužstvo nastúpilo do
4. ligy – krajského majstrovstva staršieho dorastu U19 VsFZ Košice,
kde hráme v košicko-gemerskej skupine. Súťaž hráme so striedavými úspechmi, pričom najväčší problém je v prístupe hráčov k tréningu
a dochádzke na zápas. Mužstvo je po jesennej časti na 4. mieste z 10
účastníkov. Keď sa pozberáme hráme pekný moderný futbal, pričom
nemáme problém so žiadnym súperom. Škoda zbytočných 4 prehier 2 x s prvou Turňou nad Bodvou, nakoľko sa nedá hrať proti prvému
s 9 hráčmi, pričom ďalších 7 bezdôvodne neprišlo na zápas. Uvedený
problém musíme riešiť za pochodu. Na jar sa pokúsime dostať na 3.
miesto, na ktoré strácame 3 body, prvý dvaja sú ďaleko.

MUŽSTVO – D O S P E L Ý C H
V jarnej časti 2018/2019 mužstvo dospelých si nezodpovedným prístupom niektorých hráčov odbabralo postup do vyššej súťaže - skončilo
na 5. mieste, pričom do vyššej súťaže postúpili prvé 3. mužstvá. Je
zbytočne sa k tomu vyjadrovať. Cez letnú prestávku sme doplnili mužstvo o 6 bývalých hráčov, ktorí hrávali za Gemerskú Polomu, ako aj
nového brankára. Absolvovali prípravu. Počas rozbehnutej sezóny sa
nám podarilo doplniť aj trénera p. Benedika. Mužstvo je po jesennej
časti na 1. mieste, neprehralo žiaden súťažný zápas, remízovali jeden
zápas s Mladosťou v Lipovníku, kde nás hanebne poškodil hlavný rozhodca p. Július Gyenes, ktorý zápas za stavu 0:2 pre nás po riadnej
hracej dobe nechal hrať ešte ďalších 20 minút, počas zápasu v náš
prospech neodpískal za faul na nášho hráča pokutový kop a po proteste nám vylúčil hráča, najlepšieho strelca súťaže p. M. Galla, pričom
súperovi daroval v 95 minúte vymyslený nepriamy kop v 16 tke na 1:2
a v poslednej minúte 110 odpískal po strete hráčov v rohu ihriska faul,
ktorý nebol a proti nám 11 m pokutový kop i keď k stretu došlo mimo
pokutového územia. Súper pokutový kop premenil a rozhodca ukončil zápas. Proti výkonu rozhodcu sme sa odvolali na rozhodcovskú
disciplinárnu komisiu OBFZ v Rožňave.
Bohužiaľ tento ročník 7. ligy nespĺňa žiadne kritéria súťaže, nakoľko
z 10 účastníkov sa už 3 odhlásili, ďalšie nastupujú sporadicky a zápasy, ktoré sa hrajú ovplyvňujú rozhodcovia úmyselným poškodzovaním
niektorých mužstiev. Uvidíme ako sa to bude prejavovať v jarnej časti.

SPOLUPRÁCA
Z hľadiska technického v spolupráci s obecným úradom v obci sa nám
podarilo opraviť ďalšiu časť budovy na ihrisku, spoločenskú miestnosť, kde sme museli rozobrať dlážku, ktorá sa prepadla, rozpadla. Na
novo sa vykopala, zaizolovala, zabetónovala a položila dlažba. Vyrovnali sa omietky na stenách a strope. Začalo sa zo zemnými prácami na lúke pri ihrisku pre potreby tréningového a súťažného hracieho
ihriska pre kategóriu prípravka a mladší žiaci, nakoľko je veľká záťaž pre hlavné ihrisko, ako aj podľa hracieho poriadku nám dochádza
k stavom, že v jednu dobu máme hrať na jednom ihrisku dva zápasy, pričom riadiace orgány nesúhlasia s prekladom zápasov. V pláne
bolo ukončiť prípravu pomocnej hracej plochy do konca roku 2019,
no neboli nám schválené podané projekty. V snahe budeme aj naďalej
pokračovať. Na jar plánujeme prekládku časti oplotenia, nakoľko sa
váľa a chceme rozšíriť prechod popri ihrisku z Ulice Letnej na Ulicu
Súľovskú.
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oprava z čísla 3/2019/október
str. 18 článok Priateľské stretnutie
1. veta:
Bola som milo snahou a skromnosťou všetkých súťažiacich podať, čo
najlepší výkon v speve, prednese
a vlastnej tvorby i napriek ich zdravotným problémom.
Správne znenie: Bola som milo
prekvapená snahou a skromnosťou všetkých súťažiacich podať, čo
najlepší výkon v speve, prednese
a vlastnej tvorby i napriek ich zdravotným problémom.
2. meno:
vďačná vnučka Erika Tobišová, Ľubotice – Prešov
Správne znenie:
vďačná vnučka Erika Tabišová,
Ľubotice – Prešov
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december 2019

p ozvanie
NA varené víno
KDE pred obecný úrad
KEDY 01. 01. 2020
po polnoci
p ozvanie

Predsedníctvo
Podporného
pohrebného združenia
Gemerská Poloma
praje pohodové a
príjemné prežitie
sviatočných chvíľ
v kruhu svojich
najbližších a do nového
roka mnoho osobných
ako aj pracovných
úspechov.

úlohy za odmenu § výherná cena 20,00 EUR  obálku je
potrebné označiť slovom ŠACH alebo KRÍŽOVKA

Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo
obecná knižnica, 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 06. 03. 2020 (vrátane).
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín
§ krížovka: ukrýva meno § šachová úloha: biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
pomôcky:
AAS

5.

divá ovca

rybárska
spoločnosť v promočná sieň
Grónsku

nanometer

belgické mesto

centrálna
nervová
sústava (skr.)

napádaj

pomôcky:
FRAUD

teplá zimná
čiapka

chorobná
zúrivosť

dôvod
tvrdenia

obloha
debna (zastar.)

ečv Lučenca

tvrdá
spoluhláska

chem. zn. tória

avšak
zimná
prikrývka

potvora, po
nemecky

písal po česky
lekárska
fakulta

pasca, po
anglicky
poolamuj

zbožie

pomôcky:
CAREI

vápnik (zn.)
žrde na vozoch
pozeraj (expr.) predložka so 6.
pádom

ukazoval zuby
Uzbecký druh
bubienka

silný povraz Kazašské sídlo

hliníkový
komponent

hromada

grécka bohyňa
zeme
titán (zn.)

tým smerom

dúšok
rôsolovitá
masa

scéna

osobné
zámeno

určená
oxid olovnatý
mesto v
Nigérii

umožniť, po
anglicky

alegória
sykavka
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2.

činiteľ
mesto v
Rumunsku

3.

notové písmo

trhali ovocie

mesto v
Egypte
Angola (kód)

skr. istého
útlmu

mesto vo
Francúzsku

4.

lepidlo

patriaci
Ábelovi
náš
najmohutnejší
chrobák

na, pri
po nemecky

veľký nočný
vták
kujný nerast

1.

Vranov nad
Topľou (EČV)
želanie, po
španielsky

patriaca Ivovi
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