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Mesačník občanov obce Polomka l Ročník XX l september 2010 l Nepredajné

Dožinkový
Polomský deň

v nedeľu 26. septembra 2010 

Program:
9.45 – Dožinkový sprievod z centra obce do kostola

10.00 – Slávnostná dožinková svätá omša
15.00 – Dožinkový program vďaky

Účinkujú :
Detský folklórny súbor Brezinky

Folklórna skupiny Brezinky
Ženská seniorská spevácka skupina

a hostia

Program sa uskutoční v kultúrnom dome 
v Polomke

A je to tu. Triedy sa zaplnili malým džavotom  i dospelácky  znejú-
cimi hlasmi. Nový školský rok sa začal. Privítali sme medzi nami vy-
strašených, trošku neistých prváčikov, i pomaly dospelých deviata-
kov, ktorých čaká rozhodujúci školský rok. 
Ale hlavne stretli sme sa vo vynovených, krásnych priestoroch ško-
ly. Čo nás čaká? Určite veľa ťažkého i náročného. Ale v pekných, vo-
ňavých priestoroch sa to zvládne určite lepšie a  pokojnejšie. Kto 
ste boli u  nás na škole vlani, určite viete, že sme všetci pracovali 
v takmer hektických podmienkach. Prevádzka školy fungovala po-
čas všetkých obnovujúcich prác. Učili sme sa, hoci okolo nás sa bú-
ralo, vŕtalo, prášilo, natieralo. Chodili sme po zaprášených chod-
bách, kde nám na každom kroku hrozila možnosť úrazu. Ale zvládli 
sme to. Dnes je u nás už aspoň sčasti útulné a príjemné prostredie, 
dôstojné pre žiakov našej školy.
Žiakov máme menej, ale o to poctivejšie a zaujímavejšie sa budeme 
snažiť vyučovať. Pedagógovia našej školy sú ľudia vysoko vzdelaní 
a aj naďalej sa snažia zbierať nové vedomosti formou ďalšieho vzde-
lávania. Do školy nám pribudli nové vyučovacie pomôcky, ktoré sa 
využívajú na vyučovacích hodinách. V blízkych mesiacoch nám pán  
starosta Ing. Ján Lihan, sľúbil zakúpiť interaktívnu tabuľu, ktorá obo-
hatí vyučovanie. Za všetko mu ďakujeme, pretože nás presvedčil 
o tom, že na mladú generáciu tejto malej dedinky nezabúda.
Sme dobrý kolektív ľudí, ktorý na čele s  našou pani riaditeľkou 
RNDr. Magdalénou Svitekovou bude zveľaďovať a obohacovať ve-
domosti vašich detí. Budeme sa snažiť, aby sme vychovávali novú 
generáciu, schopnú konať uvedomelo a zodpovedne. 
Sme tu pre Vás a radi Vás v obnovených priestoroch školy kedykoľ-
vek privítame. Prosíme Vás o toleranciu a trpezlivosť i podporu v na-
šej náročnej práci.
Ďakujeme. 

Mgr. Emília Mesiarkinová a kolektív pedagógov ZŠ v Polomke.

Predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky rozhodnutím č. 
225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do 
orgánov samosprávy obcí a určil 
deň ich konania na sobotu 27. no-
vembra 2010.
Termín podania kandidátok za 
starostu a  poslancov obecného 
zastupiteľstva je 3.október 2010.
Komunálne voľby sú v každej obci 
veľmi dôležité. Dianie v  obci, jej 
smerovanie, nakladanie s  finanč-
nými prostriedkami sú nielen 

v  kompetencii starostu, ale hlav-
ne poslancov obecného zastupi-
teľstva, pretože práve oni majú 
v  rukách rozhodujúcu moc svo-
jím hlasovacím právom. A  preto 
je dôležité, aby obecné zastupiteľ-
stvo tvorili poslanci, ktorým záleží 
na ich obci a chcú svojou prácou 
obci pomáhať v  jej napredova-
ní. Nie je dôležité z akej politickej 
strany poslanci sú, rozhodujúca je 
vôľa pre obec pracovať, spoluprá-
ca s organizáciami činnými v obci, 

občanmi a ostatnými poslancami 
a starostom pre dobro obce.
V  týchto dňoch máte šancu sa 
zmobilizovať, kandidovať na   po-
slancov obecného zastupiteľstva 
bez ohľadu na politické zmýšľanie 
a spoluprácou máte možnosť pri-
spieť k rozvoju obce.
Touto cestou Vás vyzývam a  žia-
dam, aby ľudia ochotní pracovať 
a pomáhať nepremeškali túto prí-
ležitosť.

Ing. Ján Lihan 

Tradičné stretnutie obcí Poloma, Polomka 
a Gemerská Poloma sa tento rok konalo v Gemerskej 
Polome. Bolo to už v poradí desiate stretnutie. Z roka 
na rok sú tieto stretnutia srdečnejšie, otvorenejšie 
a  menej oficiálnejšie. Obyvateľov spriatelených 
obcí už poznáme veľmi dobre, dokonca vznikli 
medzi nami priateľské vzťahy, stretávame sa už aj 
na iných podujatiach a  akciách. Vždy sa tešíme na 
osobné stretnutia so športovcami, folkloristami, 
predstaviteľmi obce, a  dokonca sa poznajú už celé 
rodiny. A preto sme sa do Gemerskej Polomy veľmi 
tešili. A  zdá sa, že sa k  stretávaniu Polomčanov 
pridajú aj v obci Pustá Polom v Česku, a tak sa rady 
priateľov rozšíria. 
Privítanie bolo úprimné a  srdečné. Polomský deň 
sme tradične začali v  kostole s  prosbou o  Božie 
požehnanie pre úspešný Polomský deň. Futbalisti 
odohrali futbalový turnaj, ostatní členovia výprav si 

zmerali sily v  polomskom trojboji. Samozrejme, že 
nešlo o majstrovstvá sveta, ale o zábavu a priateľstvá. 
Sme však radi, že Polomka obstála v týchto súbojoch 
veľmi dobre. Vystúpenia folkloristov každej obce 
zaujali všetkých divákov. Zaujímavosťou bola 
prehliadka krojov každej obce aj s  vysvetlením 
o  materiáloch, farbách, jednotlivých súčastí kroja 
a príležitosti, kedy sa kroj nosil. Po tomto programe 
si prišli na svoje mladí a  priaznivci tvrdej hudby. 
Skupina ACDC revival dostala fanúšikov do varu. 
Výpravy obcí sa však presunuli do spoločenskej 
sály na večernú ľudovú zábavu. Pri ľudovej hudbe 
a piesni sa všetci bavili veľmi dobre a nezabudli sme 
piesňou zablahoželať starostovi obce Poloma, ktorý 
slávil svoju 50 - tku. Večer ubehol veľmi rýchlo až 
nám bolo ľúto, Polomčania z východu sa už chystali 
domov. Majú to najďalej. Teší nás však, že budúce 
stretnutie sa koná u nás v Polomke. 

Komunálne voľby 2010

Polomský deň v Gemerskej Polome

A ZVONÍ............

Výsledky POLOMSKÝ TROJBOJ
1.Hod metrovicou: 1. Poloma, 2.Polomka,
3. Gemerská Poloma, 4. Pustá Polom CZ
2.Pitie piva na čas: 1. Poloma, 2. Polomka,
3. Pustá Polom CZ,  4. Gemerská Poloma
3.Preťah lanom 1. Poloma, 2. Polomka,
3. Gemerská Poloma 
Celkové poradie 1. Poloma, 2. Polomka,
3. Gemerská Poloma, 4. Pustá Polom CZ

- D.Ď

Výsledky futbalového turnaja:
Gemerská Poloma A – Gem. Poloma B 13 : 1

Polomka -  Poloma 8 : 3

Gemerská Poloma B - Poloma 5 : 5

Gemerská Poloma A - Polomka 3 : 5

Gemerská Poloma B – Polomka 3 : 6

Gemerská Poloma A - Poloma 9 : 3

Víťazom turnaja sa stala obec POLOMKA

Rozlúčka s du-
chovnými otcami
Pracovná jeseň
Zasadalo obecné 
zastupiteľstvo
Jesenné recepty



To tiché ÁNO na obežnej dráhe krúži, 
obrúčky zašli, zošúchaný monogram. 
Pripadol biely sniežik do kytice ruží, 
svadobný pochod, príhovor a zvonkohra.

Vyzváňa 55 rokov. Prelúdiá na organe.
Ej, roky, roky - slnko, mráz i blen.
Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávame, 
keď úsmev odďaľuje neúprosný tieň.

A znova, ako vtedy v nenačatej chvíli,
spojivo rúk a sŕdc do ďalších liet.
Perlový pozdrav už len ku zlatu sa chýli.
Prítulné slová. Ó ten najvzácnejší vzlet.

Najväčšia láska na svete zomiera,
keď váš drahý synček oči navždy zaviera.
Tá rana v srdci ostáva a hrozne bolí,
nikdy sa nezahojí.

Dňa 12. septembra sme si pripomenuli 11. 
výročie úmrtia nášho drahého 

Janka Šuleja
S láskou spomínajú rodičia, sestra Deniska s manželom a Natál-
kou, starká
Venujte mu tichú modlitbu.

V diaľ odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť trápi, 
ale teba nám už nič nenavráti.
A teraz môžeme už len s láskou spomínať
a kytičku kvetov na hrob ti dať.

12.10.2010 si pripomenieme 5. výročie úmrtia 
Jána Skaloša

S láskou a úctou spomínajú manželka, sestra a rodina z Moravy.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august 2010

v mesiaci júl 2010

SPOMÍNAME

Blahoželáme

INZERCIA

Nájdete nás:
Brezno - v budove pošty
pri priemyslovke
- Ul. B. Němcovej 29
Tel.: 0903 383599

www.svadobnysalontoris.sk

Svadobka
Toris

Otvorené:
po - pia: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
so: 9.00 - 12.00

Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce 
zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26. 
augusta 2010. 
Program zasadnutia:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
4/ Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2009 
vo 
výdavkovej a príjmovej časti a likvidácia pohľadávok
5/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
6/ Schválenie  - zmeny a doplnky  č.5 Územného plá-
nu sídelného 
útvaru Polomka 
7/ Rôzne
Schválenie VZN Obce Polomka č.44/2010 o vymedzení 
miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase vo-
lebnej kampane
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na 
funkčné obdobie 2010-2014
Určenie počtu poslancov OZ pre volebné obdobie 
2010-2014
Paušálny príspevok za sobáš mimo sobášnej miestnosti
Zverenie majetku obce do správy základnej škole
Zakúpenie a vybavenie učebne ZŠ interaktívnou tabu-
ľou
8/ Návrh na uznesenie – zakončenie 

Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslan-
cov obecného zastupiteľstva  a  ostatných prítomných. 
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnu-
tí obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovič-
ná väčšina poslancov, čím bolo zasadnutie uznášania 
schopné. 
Vedením zápisnice z rokovania poveril p. Hebeňovú a p. 
Skalošovú,  referentky obecného úradu. 
Za overovateľov správnosti zápisnice z  rokovania ur-
čil pána Jozefa Buvalu a Jozefa Svetláka.  Starosta obce 

predložil na schválenie program rokovania obecného 
zastupiteľstva, ktorý bol  všetkými hlasmi schválený. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o plne-
ní uznesení obecného zastupiteľstva  a kontrolnej čin-
nosti. Poslanci zhodnotili plnenie rozpočtu obce za I. 
polrok 2010 vo výdavkovej a príjmovej časti a likvidáciu 
pohľadávok a schválili a zmeny rozpočtu obce a konso-
lidovanú účtovnú uzávierku a  konsolidovanú výročnú 
správu. Zmeny a doplnky  č.5 Územného plánu sídelné-
ho útvaru Polomka boli po diskusii s investorom projek-
tu v Hámre odročené na mimoriadne  zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
 schválili v zmysle § 9 odst. 1,2 zákona číslo 346/1990 
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov jeden voleb-
ný viac mandátový obvod pre obec Polomka  a počet 
poslancov obecného zastupiteľstva v Polomke pre vo-
lebné obdobie 2010-2014 v zmysle § 11 odst. 3 písm. 
e) zákona číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov v počte 11 poslancov, zároveň schválili roz-
sah výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 
2010-2014 podľa predloženého návrhu na plný pracov-
ný úväzok a paušálny príspevok za sobáš mimo obrad-
nej miestnosti v sume 150 €. Poslanci schválili Všeobec-
ne záväzné nariadenie obce Polomka č.44/2010 o  vy-
medzení miest na umiestňovanie volebných plagá-
tov v čase volebnej kampane tak, ako bolo predložené 
a pripomienkované.
      Na záver zasadnutia sa poslanci zaoberali myšlien-
kou zvyšovania úrovne vyučovania v  našej základ-
nej škole modernizáciou nielen vyučovacích priesto-
rov a športovísk, ale aj modernizovaním učebných po-
môcok. Jednou z nich je aj interaktívna tabuľa, ktorá je 
priamo prepojená na počítač a internet a poskytuje ob-
rovské možnosti nového spôsobu výuky. A tak poslanci 
schválili zakúpenie a vybavenie jednej učebne ZŠ inte-
raktívnou tabuľou do výšky 5 000 € s tým, že táto čiast-
ka by sa mala zúžiť o peniaze získané o sponzorský prí-
spevok.

      Janka Hebeňová

Narodení: Pustajová Daniela, Hronská 37 
 Radič Dávid, Hronská 10
Prihlásení: 0
Odhlásení: Gorduličová Anna, Komenského 82
 Gordulič František, Komenského 82
 Hajková Jana PhDr., Zápotockého 53
 Štajer Jozef, Hronská 29
Zomretí: Šandorová Magdaléna, Mlynská 11 – 96 rokov
 Kantoris Jozef, Komenského 47 – 59 rokov
Počet obyvateľov k 31.8.2010 – 3006

Buvala Michal, Osloboditeľov 32  – 93 rokov
Pohančaníková Elena, Komenského 62 – 85 rokov
Majerčíková Emília, Nálepkova 12 – 94 rokov
Bodáková Anna, Sládkovičova 9  – 80 rokov
Hrablayová Mária, Komenského 2  – 80 rokov
Murín Ján, Sládkovičova 47  – 96 rokov
Špinderová Ilona, Jánošíkova 27 – 85 rokov
Tokárová Mária, Štúrova 13  – 80 rokov

Predám 2 mesačného býčka. Info: 6193660
Predám dom v Polomke (4 izby s príslušenstvom, letná kuchyňa, ga-
ráž, záhradka). Cena: 46.000 euro (možná dohoda). Tel. 0915 801098

V okrese Brezno neustále dochádza k prípadom, kde sa 
páchateľ dostal do bytu pod  zámienkou, že je z daňo-
vého úradu a prišiel vrátiť preplatok. Páchateľ využil ne-
pozornosť majiteľa a potom ukradol majiteľovi z bytu fi-
nančnú hotovosť. 

Na to, aby sa páchatelia dozvedeli, kde sú ukryté pe-
niaze, najčastejšie používajú zámienku, že prišli vyplatiť 
nejaký preplatok, majú len bankovku vyššej hodnoty, 
ktorú  potrebujú rozmeniť pri vyplácaní preplatku, ale-
bo prišli vyplatiť výhru zo súťaže (napr. Orion).  Všíma-
jú si poškodeného, kde ide po peniaze a snažia sa neja-
kým spôsobom odlákať jeho pozornosť, aby sa dostali 
k ukrytým peniazom alebo cennostiam. 
Páchatelia týchto trestných činov sa zameriavajú hlav-
ne na starších ľudí, ktorí žijú osamote.  
Najčastejšie používané zámienky páchateľov sú:
vyplatenie výhry,
vrátenie preplatku za spotrebu vody,
vrátenie preplatku z poisťovne,
odpis vodomeru, skúšanie vodovodných batérií,
hľadanie podnájmu,
vyplatenie peňazí za účasť v odboji,
kontrola telefónnych prístrojov (pevné linky),

podomový predaj (najčastejšie predaj paplónov),
kontrola ovocných stromov.

Predmetom ich záujmu sú  peniaze, drobné predmety  
a zlato! Do bytov vchádzajú najčastejšie v doobedňaj-
ších hodinách vchodovými dverami.
Polícia zároveň žiada občanov, aby nevpúšťali cudzie 
osoby do bytov a veci vybavovali mimo bytu. Aby obča-
nia boli opatrní a vyžadovali si od pracovníkov potreb-
ný preukaz, alebo oprávnenie pre činnosť od firmy, kto-
rú zastupujú, prípadne doklad totožnosti. Pri vpuste-
ní cudzích osôb do bytu, osoby  nespúšťali z dohľadu. 

Páchatelia tiež zisťujú, či sa niekto nachádza v byte tak, 
že prezvonia a v prípade ak niekto otvorí, pýtajú si prá-
cu, poskytnú nejakú pomoc alebo iným spôsobom ma-
jiteľa zahovoria. Ak týmto spôsobom zistia, že sa v iných 
bytoch na tom istom poschodí nikto nenachádza, tieto 
násilne otvoria a vykradnú.

Polícia žiada, aby výskyt akýchkoľvek podozrivých osôb 
a vozidiel v blízkosti Vášho obydlia občania oznámili na 
tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo na najbliž-
ší útvar polície.

OR PZ Brezno

P O L Í C I A  U P O Z O R Ň U J E

Z a s a d a l o  o b e c n é  z a s t u p i te ľ s t vo

V mesiaci september 2010 slávia 55. výročie sobáša  manželia Rudolf a Mária Vernársky. Srdečne im 
blahoželajú, veľa zdravia a ešte mnoho spoločných rokov vzájomnej lásky, úcty a porozumenia že-
lajú dcéra Janka s rodinou a syn Juraj s rodinou.

STRANA 2 SEPTEMBER 2010Polomske novinky



Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré vládne tejto jesene, pracov-
ný ruch v obci neustáva a čakajú nás ešte mnohé realizácie rozbeh-
nutých projektov.
V pláne je rekonštrukcia a obnova zničených miestnych komuniká-
cií. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o poradí, v ktorom budú ulice 
opravované, a  to tak, v  akom 
poradí bola uskutočňovaná vý-
stavba kanalizácie. V tejto eta-
pe to budú ulice Štúrova, Jan-
ka Kráľa, prepojenie ulíc Ber-
nolákovej a SNP. Nová ulica, ktorá bude slúžiť ako hlavná prístupová 
cesta na ulice Komenského a Zápotockého po začatí výstavby kana-
lizácie na týchto uliciach.
Práce na obnove ciest sa začnú 20. septembra a mali by sa ukončiť 
15. októbra 2010.
Zároveň pokračujú práce na výstavbe zberného dvora v areáli bý-
valého umeláku. Prebehla súťaž o dodávateľa technologických za-
riadení a zmluva s víťazom súťaže je na ministerstve pripravená na 
podpis.

Takisto prebehla súťaž na vykonávateľa výstavby kanalizácie v pro-
jekte Ochrana spodných vôd v katastri obce Polomka. Súťaž je na 
kontrole na ministerstve a následne sa môže podpísať zmluva s do-
dávateľom diela. Tento projekt sa týka výstavby a rekonštrukcie ka-
nalizácie na uliciach: Mlynská, Kukučínova, Kaštieľna, Nálepkova, 

Komenského dolná časť, Zápo-
tockého, Jegorovova, Komen-
ského horná časť,Železničná, 
Hronská. Pri priaznivom poča-
sí a administratívnom procese 

by sa s výstavbou mohlo začať ešte tento rok, máme záujem zreali-
zovať min. Mlynskú ulicu. 
Mrzí nás, že sa z dôvodu potreby vyhlásenia novej súťaže o dodáva-
teľa technológie na vybavenie novej kotolne v základnej škole od-
diali realizácia projektu Zmena palivovej základne. Víťaz prvej súťa-
že nebol schválený ministerstvom. Dúfam, že všetky naplánované 
práce sa nám podaria zrealizovať čo najskôr a najlepšie.

Ing. Ján Lihan 

Pracovná jeseň

Prvý september tohto roka bol čímsi iný. V našej obci sa štátny 
sviatok premenil na sviatok cirkevný a duchovný. Množstvo ve-
riacich v kostole, členovia i nečlenovia folklórneho súboru Bre-
zinky a detského súboru Brezinky, členovia DHZ Polomka dodali 
svätej omši slávnostný ráz. Spoločne a so smútkom na duši sme sa 
rozlúčili s duchovnými otcami našej farnosti Jozefom Palušákom 
a Pavlom Kolivoškom.                                                                                                       - rr

Dôstojný pán dekan!
Bože, ako vyjadriť vďaku za 
mnohé dary, ktoré sme prija-
li od Vás?
Ako vyjadriť vďaku za vyslúže-
né sviatosti počas dvadsaťroč-
nej pastorácie?
Len sám Nebeský Otec vie, 
s  akou láskou ste cez sviatosť 
krstu prijímali do Cirkvi novona-
rodené deti. Ako vyjadriť vďaku 
za posvätené ruky, ktoré rozdá-
vali živého Krista v Eucharistii?
Dá sa vyjadriť vďaka za povzbu-
dzujúce slová, slová usmerne-
nia, útechy v  sviatosti Zmiere-
nia?
Nájdu sa v našom slovníku slová 
vďaky za obetavú službu, ktorú 
ste vykonávali pre starých a cho-
rých?
Ako vyjadriť vďaku za dôstojné 
rozlúčky do večnosti našich blíz-
kych?
Ako vyjadriť vďaku za nádherné 
púte na Slovensku i v zahraničí?
Ako vyjadriť vďaku za organi-
záciu prác pri rekonštrukciách 
a stavbách v našej farnosti?
              Ďakujeme Bohu za Vašu 
matku, súrodencov a nebohého 
otca, ktorí Vás sprevádzali a po-
máhali počas pastoračnej služby 
v našej farnosti. Ó, Bože na nebi, 
Ty vieš, že ďakujeme. Ďakuje-
me zo srdca za kňaza, ktorého si 
nám dal. Vďaka Pane za obeta-
vého pastiera, ktorý sa rozdával 
a šíril Tvoju lásku medzi nami. 
Dnes, keď ďakujeme, zároveň 
prosíme: Nech Vám Božia lás-
ka všetko splatí, dá Vám zdra-
vie, silu a  pripraví hojnú milosť 
v  nebi. Nech Vám Duch Svä-
tý svojimi darmi a  milosťami 
pomôže na novom pôsobisku 
v Krompachoch byť takým dob-
rým a obetavým pastierom, ako 
ste boli u nás. Panna Mária nech 

je Vašim útočiskom a  mocnou 
ochranou.
           Chcela by som vyriecť nie-
čo veľmi krásne, čo sa nepomes-
tí do slov žiadnej básne.
           Chcela by som vyriecť slo-
vá veľkej vďaky, ale mi to nejde, 
život je už taký...
           Slovo sa mi zdráha, po srd-
ci sa skĺza, miesto básne spadne 
čistá vďaky slza.
Za všetko Pán Boh zaplať.

Duchovný otec Pavol   
Vaše pôsobenie u nás bolo krát-
ke, ale plodné. Ďakujeme Vám 
za krásne a  hodnotného kázne. 
Za všetky ponaučenia, vyslúže-
né sviatosti a modlitby.
Na novom pôsobisku Vám pra-
jeme veľa síl. Nech Vás Pán spre-
vádza a  Matka Božia ochraňuje 
v ďalšej kňazskej službe. 

Mária Pohančaníková 

Spomienka
 
Dnes, keď obzrieš sa za seba
a začneš rátať spomienky,
sú ich tisíce.
Ako omrviniek z  polomského 
chleba.
Sú ako obmývané kamienky, na 
ktoré
prší múdrosť z neba.

Dnes, keď pozeráš sa do dlane
a prečítať chceš čiary...
Ktorá z nich je dnes na pláne?
Tá, čo prináša ti dary?

Dnes, keď svoj pohľad upriamiš
na blízkych vôkol seba, vieš, že
nájdeš si v nich skrýš a v nich
i kúsok seba... 

Privítali sme nového duchovného otca, 
ktorý bude pôsobiť v našej farnosti.

Dôstojný pán kanonik, Michal Jenča!
  Dnešným dňom sa vo Vašom kňazskom živote i v živote nás, obyvateľov Polomky, začína nová etapa.
  Dovoľte mi, aby som Vás v mene všetkých farníkov srdečne privítala a zaželala Vám veľa zdravia a úspe-
chov vo vašom pastoračnom pôsobení. Nech Vás náš patrón Ján Krstiteľ ochraňuje a pomáha pracovať 
vo vinici Pánovej na spáse našich duší. Zo srdca Vám prajeme, aby ste sa u nás cítili ako doma. Vitajte!

- Mária Pohančaníková

Rozlúčka s duchovnými otcami 
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Polomský deň v Gemerskej Polome

J e s e n n é  r e c e p t y
Pečená zelenina s vajcami

Čo potrebujeme: olej, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku 300 g cukety, 100 g tekvice, farebné papriky, 50 g 
mäkkej salámy, 50 g údenej klobásy, 30 g nastrúhaného tvrdého syra, 3 až 4 vajcia, 3 paradajky, mletá 
sladká červená paprika, soľ, mleté čierne korenie, nasekaná petržlenová vňať 
Na oleji opražíme pokrájanú cibuľu s plátkami cesnaku. Pridáme nakrájanú cuketu, tekvicu, farebné 
papriky, olúpané paradajky zbavené zrniečok, nakrájanú mäkkú salámu a spolu 7 až 10 minút podusí-
me. Posolíme, okoreníme, posypeme petržlenovou vňaťou a zmes dáme do zapekacej misy. 
V zeleninovej mase urobíme jamky a do nich vyklopíme vajcia. 
Posolíme ich, posypeme mletou sladkou červenou paprikou, pridáme kolieska údenej klobásy a vloží-
me piecť do vyhriatej rúry. 
Pred dopečením posypeme strúhaným syrom a necháme zapiecť. Podávame s bagetou.

Kapustové rizoto
Sýte chutné jedlo, viac-menej na ázijský spôsob. 
Suroviny: 1/2 hlávky kapusta hlávková, 1/2 kg ryža guľatozrnná, 1-2 ks mrkva, 5 ks šampiňóny čerstvé, 
1/2 ks cukina, 1,5 čl morská soľ, 1,5 čl kari korenie, štipka čili korenie
1 PL sójová omáčka, 4 PL olivový olej, 2 ks cibuľa
Postup:
Na prípravu kapusty: nakrájame si cibuľku a dáme do hrnca, v ktorom sme si zohriali 2 PL olivového ole-
ja. Chvíľku popražíme a pridáme nakrájanú kapustu, pridáme cca 1/2 čl soli, premiešame a chvíľku pri-
kryté podusíme. Asi 10 minút, aby kapusta bola jemne chrumkavá. 
Zatiaľ si pripravíme rizoto. Umyjeme si 1/2 kg ryže, zatiaľ si v druhom hrnci zohrejeme olej a pridáme 
ryžu. Pridáme na drobno nakrájanú mrkvu, šampiňóny, cukinu a koreniny. Zalejeme 6 dcl vody a pri-
kryjeme. Keď sa rizoto začne variť, premiešame a stiahneme oheň na minimum. Po chvíľke premieša-
me a necháme dôjsť na horúcej platni. 
Rizoto s kapustou zmiešame tesne pred konzumáciou a podávame s čerstvou zeleninou.

Plnená zapekaná cukina a šampiňóny
Plnka sa dá samozrejme obmieňať podľa chuti a fantázie. 
Suroviny: cukiny, mleté mäso mix, vajce, petržlenová vňať zelená, strúhaný syr, soľ, čierne mleté kore-
nie, olivový olej, pór, šampiňóny čerstvé veľké aj menšie, smotana kyslá, zelenina na oblohu
Postup:
Nakrájame si na malé kocky očistené menšie šampiňóny, a pór. Dáme na olej osmahnúť, pridáme mle-
té mäso, osolíme, okoreníme a opečieme, kým nie je mäso hnedé. Mäso miešame, aby sa rozdelilo na 
drobno.
Medzitým, ako sa nám mäso opeká, si pozdĺžne prerežeme cukiny, vydlabeme vnútro lyžicou. Očistí-
me si veľké šampiňóny, nožičky môžeme pokrájať do mäsa. Vydlabeme vnútro malou lyžičkou. Treba 
opatrne, aby sa nerozlomili.
Hotové mäso vysypeme do misy, pridáme vajce, posekanú vňaťku, postrúhaný syr. Premiešame. Napl-
níme cukiny a šampiňóny. Posypeme strúhaným syrom. Polejeme olivovým olejom a dáme piecť do vy-
hriatej rúry na 200 st. C, na cca 20 min.
Podávame so zeleninovou oblohou, navrch dáme kyslú smotanu.

    Roky plynú. Tvoria sa nové dejiny, novodobé dejiny, moderné de-
jiny. Každý z nás však pevne verí, že časy spred šesťdesiatich troch 
rokov sa nikdy nenavrátia. Časy strachu, bojov, hukotu zbraní, bie-
dy a  nedostatku. A  preto nesmieme zabudnúť. Dňa 27. augusta 
2010 sme si spolu s odbojármi a členmi Jednoty dôchodcov polo-
žením vencov k pamätným miestam pripomenuli tieto ťažké časy, 
všetkých odvážnych, ktorí z  úprimného presvedčenia šli na mož-
nú smrť. Mnohí z nich padli, mnohí sa nevrátili domov. Česť ich pa-
miatke. 

16. október 
Keď Vendelín slzy roní, každú prácu zajac honí.
Svätý Havel prácu na poli zastavuje.
Svätý Havel jasný, prináša rok šťastný.
Gálovo žito nebude bito
Sucho na Gála zvestuje suché budúce leto.
Zelenú o Gále kto má oziminu, od radosti môže spraviť si hos-
tinu.
Sneh na Gála, zima stála.
Svätý Gál – babie leto vzal. 

18. október 
Na sv. Lukáše hojnosť chleba a kaše. 

21. október 
Ako započnú Uršuľa a Kordula (22.9.), taká bude zima.
Keď Uršuľa v splne mesiaca jasné noci dáva, tak decembrová 
noc je každá tmavá. 

22. október 
Keď na Sergeja vetry dujú, po celú zimu nás navštevujú. 

28. október 
Šimon a Judy prikrýva alebo sneh, alebo hrudy.
Šimon a Judy vyháňajú baču z búdy. 

Október 
Ak opadá lístie do polovice októbra, svätý Havel (16.10.) práce 
na poli zastaví a bude mokrá zima.
Dobre je, keď v októbri list zo stromu padá, tento rok požehna-
ný cestu si hľadá.
Ak je október veľmi zelený, bude potom január studený.
Teplý október, studený november.
Búrka v októbri – rozmarná zima.
Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima.
Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez 
zimu padať.
Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí.
Za bielym októbrom zelený február, za zeleným októbrom bie-
ly február.
Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.

66. výročie Slovenského 
národného povstania.

Ľudové pranostiky
na Október
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