Kalendár akcií v obci Gemerská Poloma na rok 2016
Termín konania
január
január/február
január
január/február
január
január

Názov akcie
oslavy oslobodenia obce
Kellnerova Poloma
okrúhle výročie/P. K. Z. Hostinský/narodenie/pietna akcia -06.01.1823
Ples rodičov a priateľov školy
Turnaj o pohár starostu obce/stolný tenis
Benefičný trojkráľový koncert

Organizátor
obec, ZO SZPB
obec, MO MS, ZŠ
obec, MO MS
rada rodičov pri ZŠ
obec, stolno-tenis. klub Gem. Poloma
cirkevný zbor evanj., Vesna, Kellnerus

február

okrúhle výročie/P. Madáč/narodenie/pietna akcia -28.02.1729

obec, MO MS

marec/apríl

Noc s Andersenom

obec/obecná knižnica

apríl

Stolnotenisový turnaj o cenu riaditeľa školy

ZŠ

máj
máj
máj

turistický výstup na Moch
Deň matiek
kladenie vencov 9. máj/oslobodenie

Edita Bodnárová, MO MS,
obec
obec, ZO ZPB

jún
jún/júl

turistický výstup na Košariská
Zborový deň

obec
cirkevný zbor evanj.,

júl/august

hasičská súťaž o pohár starostu obce

Dobrovoľní hasiči, obec

august
august
august
august

okrúhle výročie/P. K. Hostinský/úmrtie/pietny akt-10.08.1873
Dni obce (každé 4 roky)
Polomský kotlík
SNP/miestne oslavy

obec, MO MS
obec
Janka Ciberajová, obec, TJ Gem. Poloma
obec, ZO SZPB

september

turistický výstup

obec

október
október

mesiac úcty k starším/slávnostná akadémia
stretnutie rodákov/Hostina

obe, spoločenské organizácie v obci
obec

november

okrúhle výročie/P. Madáč/úmrtie/pietna akcia-20.11.1805

obec, MO MS

predvianočný koncert/slávnostná akadémia
obec, spoločenské organizácie v obci
december
december
Vianočný turnaj v stolnom tenise
stolno-tenis. – klub v obci
december
Silvestrovská zábava
obec
december
turnaj starostov obcí/G. Poloma, Henckovce, Betliar
obec, stolno-tenis. Klub G. Poloma
december
halový turnaj v minifutbale
obec
Poznámka: obec usporadúva v spolupráci s ostatnými spoločenskými organizáciami väčšie podujatia pri rôznych okrúhlych výročiach
ustanovizní, osobností, zborov - založení org. a i (napr. založenie MO MS v obci, založenie Doliny, pád lietadla na Flôse, založenie
spevokolov, P. K. Hostinský, P. Madáč, krsty vydaných kníh miestnych autorov – všetko aj s podporou a hosťami mimo obce – okresných,
oblastných, národných ustanovizní prislúchajúce charakteru usporiadanej akcie).

