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Vážení občania,
nastal čas novej jari, načerpania nových síl. Posielam
každej duši v našej rodnej obci Veľkonočný pozdrav,
nech sú Vaše sviatky pekné a v rodine vládne dobrá
zhoda. Všetkým polomských ženám prajem
čerstvú a sviežu vodu, mužom nech sladko
je a nech si prídu na svoje. Nech
táto jar je plná života a pekných
chvíľ. Školákom prajem, aby sa dosýta
vyšantili a užili si dni voľna. Predškolákom
prajem, aby si užili lásku najbližších a svojou
prítomnosťou potešili všetkých naokolo.
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána
Týždeň pred Veľkonočnou nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania sa
slávi Kvetná nedeľa. Symbolom tejto nedele sú ratolesti. V starovekom Ríme dávali palmu víťazstva atlétom, alebo vojenským vodcom,
ktorí sa vrátili z víťazného ťaženia. S olivovou ratolesťou víťazstva sa
zobrazovali aj mučeníci v katakombách a na pomníkoch.
Kristus prežíval svoju agóniu pod ratolesťami na Olivovej Hore.
S olivovými a inými ratolesťami ho vítajú aj ľudia, keď slávnostne
vstupuje do Jeruzalema.
Do konca týždňa však ratolesti niektorých ľudí zvädli a namiesto
palmy v rukách mali zovreté päste a kričali: Ukrižuj ho!
Aj mnohí z nás budú mať v rukách ratolesti, aby sme si aj my pripomenuli Ježišov príchod do Jeruzalema. Ony však majú pre nás ešte
dôležitejšiu symboliku. Spočíva v tom, že náš život by mal byť takou
peknou ratolesťou, ktorú kladieme k Ježišovým nohám.
Pašie evanjelistu Marka nás povzbudzujú nielen vyrozprávaním
príbehu o Ježišovom utrpení a smrti, ale nám predstavujú aj iných
ľudí, ktorí boli v jeho blízkosti a evanjelista nám opísal ich postoje.
Nás môžu najviac zaujímať dvaja z nich: Peter a Judáš. Pri vypočutí pašií môže nás aj prekvapiť, ako Marek veľmi zdôrazňuje zapretie Petra. Ono je najprv predpovedané Ježišom pri poslednej večeri,
a potom naplnené v rozhovore so slúžkou. Evanjelistu Marka môžeme
pokladať za Ježišovho sekretára. Preto, keď redigoval svoje evanjelium, spájal spomienky a informácie, ktoré získal vlastne od neho.
Teda sám učeník blízky Ježišovi šíril príbeh svojho zlyhania. Urobil
z nej akoby verejnú spoveď. Keďže Peter už prežíval radosť z odpustenia a bol na čele apoštolov, vôbec nebral do úvahy svoje dobré meno.
Chcel, aby nikto z tých, ktorí v budúcnosti padnú ako on a budú to
ľutovať, nestratil nádej na rozhrešenie. Príbeh Petrovho zapretia treba
chápať spolu s príbehom Judášovej zrady. Aj ten bol predpovedaný
skoršie Kristom vo večeradle, a potom uskutočnený na Olivovej hore.
O Petrovi čítame, že Ježiš keď prechádzal okolo, „pozrel na neho“
(Lk 22,61). V prípade Judáša urobil ešte čosi viac: pobozkal ho. Avšak
výsledok bol úplne iný. Peter „vyšiel von a horko zaplakal,“ naproti
Judáš vyšiel a obesil sa.
pokračovanie na str. 3

Jarné číslo Polomských novín
je tu. Prináša nám všetkým
prajúce sviatočné slovo, ku
ktorému sa pripája i redakcia
pridaním pár vľúdnych slov.
Okrem toho studenú vodičku,
farebné vajíčko i koláčik makový, či korbáčik vŕbový – to
prajeme všetkým našim čitateľom, ktorí i toto číslo potešia
priaznivým slovom a úctou k
prispievateľom. Nech sviatky
tejto jari ešte dlho v nás prežívajú s mysľou na pekné chvíle
s rodiacim sa novým životom.
redakcia

Žijeme vo svetle?
Útulná nórska dedinka Rjukan
je pekným miestom pre život –
až na tmavé zimné dni. Keďže
sa dedina nachádza v doline na
úpätí vysokánskej hory Gaustatoppen, takmer pol roka tam
nedopadá žiadne priame slnečné
svetlo. Obyvatelia dlho zvažovali, či na vrchol hory neumiestniť
nejaké zrkadlá, ktoré by odrážali
slnko. Táto predstava však nebola až donedávna uskutočniteľná.
V roku 2005 vytvoril jeden miestny umelec „Projekt zrkadla“, ktorý mal spojiť ľudí pri premieňaní
tejto myšlienky na skutočnosť.
O osem rokov neskôr, v októbri
2013, začali zrkadlá fungovať.
Obyvatelia sa zhromaždili na
námestí, aby sa nabažili odrazu
slnečného svetla.
V duchovnom zmysle je veľká
časť sveta ako dedinka Rjukan.
Hory ťažkostí bránia prenikaniu
Ježišovho svetla až k nám, do našich sŕdc. Pán Boh však vymyslel
plán, vytvoril „projekt zrkadla“
či projekt Svetla, ktoré nám má
svietiť. Tým svetlom je Pán Ježiš
Kristus. On prišiel, aby prežiaril
všetku tmu a temnotu. Jeho kríž
je zdrojom pravého svetla. Keď
k Nemu pohliadneme, uvidíme
pravé svetlo a už po žiadnom
inom nebudeme túžiť.

Počas Veľkonočných sviatkov si pripomíname ukrižovanie
a vzkriesenie Pána Ježiša. On je
pravé svetlo, ktoré prišlo do tohto
sveta a ktoré osvecuje každého
človeka. S Ním prišiel do sveta život, skutočný, pravý život.
Život, ktorý má zmysel. Nielen
nezmyselné blúdenie, naháňanie
sa za niečím či niekým. Pán Ježiš prináša pravú radosť, pokoj,
lásku a predovšetkým nádej večného života. Ak v Neho uveríme,
nemusíme sa viac báť, pretože
sme v tých najlepších rukách. Nemusíme sa báť trápenia, chorôb,
bolesti, dokonca ani smrti. Pretože toto všetko je len most do
večnosti, do večného, blahoslaveného života.
Drahí čitatelia, bratia a sestry! Ak nechceme žiť v tme, bez
zmyslu života, ak nechceme len
bezcieľne prežiť svoj život, odovzdajme sa Pánovi Ježišovi Kristovi. On nás nekonečne miluje, až
tak veľmi, že za nás obetoval svoj
život. Zomrel, aby sme my mohli
žiť, aby sme neboli potrestaní
za zlo, ktoré páchame. Svetlo
z Jeho kríža a otvoreného hrobu
chce prežiariť aj nás. Dovolíme
Mu, aby tak urobil? Chceme žiť
vo svetle? Neváhajme a prosme
pokračovanie na str. 3
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Narodili sa

Spoločenská kronika k 15. 03. 2016

Zomreli

Rebeka Galajdová (v r. 2015)
Mariana Kučeráková
Lea Madáčová

Životné jubileá oslávili


Jarmila Hatvaníková (v r. 2015)
Milan Ďurman
Mária Grešková
Adela Gubeková
Gejza Gunár
Ondrej Šimšík
Hanna Balážová


Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo
Štefan Feri 
 Mária Kučeráková
Srdečne blahoželáme!
Dňa 21. augusta 2015
uplynulo dlhých 20 rokov
keď nás navždy opustil
milovaný manžel, dobrý otec
a starý otec

Ján Breznaník.

„čas plynie, ale smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva“
S úctou a láskou spomína
manželka s celou rodinou.
Čas plynie, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba
stále ostávajú
Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým,
nič už nie je také,
ako bolo pretým.

Dňa 29. 03. 2016
sme si pripomenuli smutné
5. výročie, čo nás náhle navždy
opustil manžel, otec a dedko

Ján Lipták.

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú
manželka, dcéry, syn s nevestou,
vnuci a ostatná rodina.

85 rokov
Mária Dovalová
Zuzana Jergová
80 rokov
Ján Cirbus (v r. 2015)
Ondrej Chochol (v r. 2015)
Mária Ďuričeková
Júlia Madáčová
Ondrej Olexa

75 rokov
Anna Benediková (v r. 2015)
Ján Štrba
70 rokov
Ondrej Lišuch
Juraj Švec

Pozostalým vyslovujeme
hlbokú a úprimnú sústrasť.

Srdečne blahoželáme!

Slza smútku tíško tečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň
v srdci zahorí.
So smútkom v srdci sme si 16. 02. 2016
pripomenuli 1. výročie úmrtia,
kedy nás navždy opustil náš drahý

Ján Ďurán.

Spi sladko svoj večný sen,
v myšlienkach sme pri tebe každý deň.

S láskou spomína manželka,
mama, syn Janko,
syn Milan s rodinou,
príbuzní a známi.

Spi sladko, dcéra naša!
Tvoji rodičia, súrodenci
ctia verne pamiatku Tvoju.
Spi Jarka, duch tvoj neumiera,
bárs telo padlo k pokoju.

Dňa 23. 12. 2015
sme sa navždy rozlúčili
s našou milovanou
dcérou a sestrou

Jarmilou Hatvaníkovou.

S láskou v srdci spomíname
každý deň.
Rodičia a súrodenci.
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť,
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.

Márne ťa oči naše
všade hľadajú,
márne nám po tvári slzy stekajú.
Ako ti z očí žiarila
láska a dobrota,
chýbaš nám
každý deň života.

Dňa 15. 01. 2015 uplynul rok,
keď nás navždy opustila
naša milovaná mama, stará mama
a prastará mama
Mária Katonáková.


S úctou a láskou spomína milujúca rodina.

Odišiel dobrý človek,
každý ho mal rád,
odišiel nám
do nenávratna,
teraz musíme
len spomínať.

Dňa 28. 02. 2016
uplynul rok keď nás
navždy opustil náš drahý

Ján Lišuch
Štigala.

S láskou spomína
sestra Zuzana Krajcová,
synovci a netere
s rodinami.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. V neznámy svet
odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš
žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
S láskou a úctou spomíname na našu drahú mamu,
starú mamu a prastarkú.
Z úprimného srdca ďakujeme
rodine, priateľom a známym,
ktorí prišli dňa 15. 02. 2016
odprevadiť na poslednej ceste
našu drahú mamku,
starkú a prastarkú
Máriu Greškovú.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a za rozlúčku.
S láskou spomína
dcéra Ľubica s rodinou.
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Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

Žijeme vo svetle?

pokračovanie zo str. 1
Ak chceme ostať živou ratolesťou, musíme myslieť na tieto dva
príbehy, lebo sa každého z nás nejakým spôsobom dotýkajú. Obidvaja
sú podobné, ale zároveň sa aj veľmi odlišujú a končia rozdielne. Peter mal výčitky svedomia pre to, čo urobil, ale aj Judáš mal výčitky,
lebo aj on zvolal: „Zradil som nevinnú krv! (Mt 27,4) a vrátil tridsať
strieborných. V čom je teda rozdiel? V jednom: Peter mal dôveru v milosrdenstvo Krista. Judáš mu nedôveroval. Ak chceme ostať živými
ratolesťami, tak práve Božie milosrdenstvo nám vracia alebo obnovuje
tento život.
Kedysi istý chlapec, ktorému povedali príbeh Judáša, tvrdil s jasnosťou, ktorá je vlastná deťom: „Judáš si pomýlil strom, na ktorom sa
obesil: vybral si figovník.“ A aký si mal vybrať?“ spýtala sa udivená
katechétka. „Mal sa zavesiť na šiju Ježiša!“ Mal pravdu: keby to bol
urobil, keby bol vrúcne prosil Pána o odpustenie, dnes by bol uctievaný ako sv. Peter.
Poznáme cirkevné prikázanie, že sa máme aspoň raz v roku vyspovedať a vo veľkonočnom čase prijať Oltárnu sviatosť. To nie je však
iba povinnosť, ale skôr dar. Vtedy máme jedinečnú príležitosť, aby
sme sa „zavesili na šiju“ Ježiša. Potom nám aj Ježiš raz zavesí na krk
olivovú ratolesť, ktorú dostávajú víťazi.
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti

pokračovanie zo str. 1
Ho, aby nás prežiaril. Vtedy pocítime ten neskutočný rozdiel v kvalite života. Podobne ako ľudia v dedinke Rjukan sa tešili odrazu slnka
v zrkadle.
Pán Ježiš však nie je len nejakým odrazom v zrkadle, On je priamo
zdrojom, je Slnkom, ktoré nám svieti. Je ozajstné svetlo z nebies. Chce
presvietiť aj Tvoj život, drahý čitateľ. Chce byť Tvojím Pánom, lebo
aj kvôli Tebe položil svoj život. Aj Tebe prináša možnosť žiť večne,
v Jeho kráľovstve. Ako sa rozhodneš? Verím, že pre život v Jeho svetle. Všetkým prajem krásne a požehnané sviatky Veľkej noci – teda
ukrižovania a vzkriesenia Pána Ježiša!
Mgr. Janka Maťová, evanjelická farárka

Trojkráľový benefičný koncert
Ako sme začínali nový rok v našom evanjelickom kostole? No predsa
tradične. Tradične preto, lebo už po štvrtýkrát sa 5. januára 2016 konal „Trojkráľový benefičný koncert“. Za tie štyri roky získal veľkú
popularitu kvôli kvalitným vystúpeniam umelcov, ale aj kvôli tomu,
že sa odohráva v krásnych priestoroch nášho evanjelického kostola,
ktorý bol naplnený do prasknutia. Atmosféra je tam úplne iná, cítiť
duchovno a zážitok z predstavenia umocňuje výzdoba, obrazy, proste
všetko čo sa v kostole nachádza. Umelci predviedli nádherné predstavenie hudby a spevu a vniesli medzi nás vzájomné porozumenie a
lásku k blížnemu. Zážitok plný emócií a nadšenia. Hudbu v takomto
prostredí snáď každý človek vníma citlivo, srdcom, bližšie k Bohu.
Bolo to dvojhodinové vystúpenie s použitím aj netradičných hudobných nástrojov. Celý koncert nám profesionálne moderoval, tiež tradične, pán farár Mgr. Miroslav Maťo. Po koncerte vo farskom dvore
pripravili organizátori pre účastníkov koncertu občerstvenie a bolo
príjemne. Ďakujeme organizátorom Evanjelickému cirkevnému zboru
v Gemerskej Polome, Vesne o. z. v Gemerskej Polome, Ormis o. z. v
Gemerskej Polome za krásny a dobre pripravený večer a tešíme sa o
rok na ďalší. Nech Vám Pán Boh pomáha!
V tom novom roku pokoj Boží,
kiež Ježiš sám je našim hosťom
kiež lásku medzi nami množí,
k nebeskej sláve zlatým mostom.
Júlia Zatrochová

Oslavy 71. výročia
oslobodenia obce
Dňa 22. januára 2016 si obyvatelia našej
obce pripomenuli 71. výročie oslobodenia. Aj napriek chladnému počasiu sa na
tejto spomienkovej slávnosti zúčastnili
občania, ale najmä školská mládež. Slávnostný akt sa začal Štátnou hymnou SR.
Delegácia položila veniec na pamätnú
tabuľu. Nasledovala báseň žiačok ZŠ, po
ktorej predniesol príhovor starosta obce
pán Ing. Miroslav Michalka. Výbor ZO
SZPB ďakuje zúčastňeným za účasť na
týchto oslavách.

Poďakovanie

V Novembri 2015 na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 210. výročia úmrtia MUDr. Petra Madáča, ktorú organizovali obec Gemerská
Poloma, Dom Matice Slovenskej Rožňava a miestny odbor MS Gemerská Poloma bolo poďakovanie členom miestneho odboru MS
za ich dlhoročnú obetavú prácu v matičnom hnutí. Pri príležitosti
životných jubileí boli ocenení medailami a Ďakovnými listami pán:
Štefan Gubek, Mgr. Oľga Štrbová, Júlia Zatrochová, Darina Šafárová,
Helena Demková a Mária Antalová. Ocenenenia odovzdali riaditeľka
DMS Ing. Zlatica Halková a Bc. Matel Lada.
Vďaka
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Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
v obci Gemerská Poloma 05. 03. 2016

Počet volebných okrskov } 2
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov vo volebných okrskoch
1 584
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní }823
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24¹ } 816
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny } 7
Počet platných odovzdaných hlasov } 807
Volebná účasť v percentuálnom vyjadrení }51,96 %

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre každú politickú
stranu, alebo koalíciu
Poznámka: výsledky sú v nasledovnom poradí } názov politickej strany, politického hnutia alebo koalície } počet platných hlasov } podiel
platných hlasov v %
SMER – sociálna demokracia } 285 } 35,32
Slovenská národná strana } 138 } 17,10
Kotleba –Ľudová strana Naše Slovensko } 91} 11,28
Sloboda a Solidarita } 66} 8,18
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) } 64
} 7,93

Sieť 37 } 4,58
SME RODINA – Boris Kollár } 33 } 4,09
MOST – HÍD } 31 } 3,84
Komunistická strana Slovenska } 13 } 1,61
Kresťanskodemokratické hnutie } 12 } 1,49
Strana TIP } 9 } 1,12
Slovenská občianska koalícia } 6 } 0,74
PRIAMA DEMOKRACIA }6 } 0,74
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana }
4 } 0,50
Strana maďarskej komunity – Magyar Kӧzӧsség Pártja } 4 } 0,50
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) } 2 } 0,25
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník }2 } 0,25
ŠANCA } 1 } 0,12
Strana zelených Slovenska } 1 } 0,12
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szӧvetség } 1 } 0,12
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia } 1 } 0,12
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO } 0 } 0,00
VZDOR – strana práce } 0 } 0,00

Švajčiarsko-slovenský projekt „Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Práce na stavbe kanalizácie po zimnej prestávke pokračujú

Vážení spoluobčania,
ako ste si všimli aktuálne sa po zimnej prestávke opätovne
obnovili práce na dokončení stavby kanalizácie. Všetci už určite viete, že stavba čističky odpadových vôd je už úspešne
ukončená. V decembri minulého roka bola obcou prevzatá
časť kanalizácie Stavba I a stavba ČOV. Ostáva už dokončiť
hlavne spätné úpravy povrchu ulíc, kde boli realizované výkopové práce na kanalizácii.
Projekt Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba, začala
obec realizovať v roku 2012, pričom samotné stavebné práce
sa rozbehli od jari 2014. Ukončenie realizácie bolo pôvodne plánované v máji tohto roku. Vzhľadom na záujem obce
o využitie navýšenia nenávratnej finančnej pomoci o ďalších
takmer 650 tisíc eur sa naplánovali ďalšie rozšírenia stavby.
Aby sa podarilo zrealizovať nové naplánované aktivity, bolo
dohodnuté predĺženie realizácie projektu najneskôr do konca
novembra 2016. Začiatkom budúceho mesiaca sa začnú realizovať práce na konečných povrchových úpravách v rozšírenom rozsahu, čím sa podarí opraviť viacero ulíc a zlepšiť

tak podmienky života v našej obci. Taktiež sa bude realizovať napojenie ďalších
domácností a budov na kanalizáciu, ktoré
zatiaľ napojené neboli, napríklad bytovka LZ, obecný úrad a ďalšie. Plánujeme
ukončenie stavebných prác v obci najneskôr v mesiaci júl.
Posunul sa i začiatok spustenia skúšobnej prevádzky ČOV a kanalizácie na
koniec mesiaca máj, kedy sa uskutoční aj
plánované verejné informačné stretnutie
s občanmi. Od júna tohto roku sa budú
môcť začať domácnosti pripájať do kanalizácie.
Okrem stavebných prác sa podarilo
obci zabezpečiť nákup nového traktora
s cisternovým vozidlom, ktorý bude slúžiť najmä pre účely údržby kanalizácie
a zvoz odpadu z domácností, ktoré nebolo
možné pripojiť na kanalizáciu.
V mesiaci september Vás všetkých pozveme na slávnostné ukončenie tohto najväčšieho projektu, ktorý sa v našej obci za
posledné roky realizoval.
Vďaka ústretovosti Národného kontaktného bodu a švajčiarskych partnerov bolo
možné realizovať viaceré zásadné zmeny
a doplnenia projektu s cieľom čo najviac
uspokojiť požiadavky a potreby našich
obyvateľov. Ďakujem Vám za Vašu trpezlivosť pri znášaní obmedzení spojených
so stavbou kanalizácie a najmä so zhoršenými podmienkami v uliciach obce.
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce

Dňa 15. 12. 2015 sa Obecné
zastupiteľstvo v Gemerskej
Polome uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Gemerská
Poloma č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (uznesenie č. 43 písmeno A/schvaľuje/bod 1; ôsme
riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva).
Vo VZN sú oproti roku 2015
nasledovné zmeny:
v § 24 Sadzba poplatku
Obec Gemerská Poloma stanovuje sadzbu poplatku:
a) 0,0384 EUR za osobu
a kalendárny deň (v roku
2015 0,0357 EUR)
b) 0,078 EUR za kilogram
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
(nové – novelizácia zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a nový
zákon o odpadoch č. 79/2015)
v § 26 Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť
poplatku
4. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín uhradí poplatník bez vyrubenia v hotovosti v pokladni
obecného úradu. (nové)
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obce Gemerská Poloma pre rok 2016  obecným zastupiteľstvom
schválený na ôsmom zasadnutí dňa 15. 12. 2015 uznesením číslo 43/A/schvaľuje/7

Poznámka: Rozpočet obce Gemerská Poloma pre rok 2016 je uverejnený v podobe informatívnej z dôvodu obmedzenia miesta, celý rozpočet
nájdete na webovej stránke obce: www.gemerskapoloma.sk

p r í j m o v á časť

daň z príjmov fyzickej osoby ü 520 566
daň z nehnuteľností ü 46 074
dane za špeciálne služby ü 26 653
dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností ü 1 322
daňové príjmy spolu ü 594 615
príjmy z vlastníctva ü 7 713
administratívne poplatky ü 46 074
poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb ü 6 183
úroky z vkladov ü 20
ostatné príjmy ü 600
nedaňové príjmy celkom ü 22 216
transféry v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu ü 53 291
bežné granty a transfery zo ŠR/EF spolu ü 53291
bežné príjmy obce spolu ü 670 122
transféry v rámci verejnej správy – školstvo ü 465 128
bežné príjmy školstvo spolu ü 465 128
kapitálové príjmy ü 0
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov dotácia „Kanalizácia“
ü 168 180
príjmy spolu ü 1 303 430

v ý d a v k o v á časť

bežné výdavky ü 1 135 250
základná škola
prenesené kompetencie ü 401 656
originálne kompetencie (školská jedáleň) ü 67 387
originálne kompetencie (ŠKD) ü 22 510
transféry ZŠ ü 38 966
transféry KŠU MŠ ü 3 906
výdavky verejnej správy ü 272 345
mzdy a platy ü 119 574
poistné a príspevky do poisťovní ü 42 500
tovary a služby ü 108 271
transfery jednotlivcov a nezisk. org. ü 2 000
finančná rozpočtová oblasť - tovary a služby ü 1 500
voľby - tovary a služby ü 450
transakcie verejného dlhu ü 32 650
splácanie úrokov ü 2 500
splácanie tuzemskej istiny ü 30 150
transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej

správy ü 1 500
civilná ochrana – tovary a služby ü 132
ochrana pred požiarmi ü 5 050
tovary a služby ü 3 050
transfery jednotlivcov a nezisk, org. ü 2 000
cestná doprava vrátane aktiv. činnosti ü 29 933
mzdy a platy ü 9 211
poistné a príspevky do poisťovní ü 4 272
tovary a služby ü 16 450
nakladanie s odpadmi – tovary a služby ü 36 400
rozvoj obce – tovary a služby ü 3 500
verejné osvetlenie ü 22 236
poistné a príspevky do poisťovní ü 493
tovary a služby ü 21 743
rekreačné a športové služby ü 7 832
poistné a príspevky do poisťovní ü 250
tovary a služby ü 1 282
transfery jednotlivcov a nezisk, org. ü 6 300
kultúrne služby ü 12 758
tovary a služby ü 11 258
transfery jednotlivcov a nezisk, org. ü 1 500
miestny rozhlas – tovary a služby ü 600
náboženské a iné spoločenské služby ü 2 572
poistné a príspevky do poisťovní ü 25
tovary a služby ü 947
transfery jednotlivcov a nezisk, org. ü 1 600

rekreácia, kultúra a náboženstvo inde - transfery jednotlivcov a nezisk, org. ü 350
predškolská výchova ü 111 313
mzdy a platy ü 72 100
poistné a príspevky do poisťovní ü 25 800
tovary a služby ü 13 413
staroba - sociálne služby - dôchodcovia ü 20 004
mzdy a platy ü 12 600
poistné a príspevky do poisťovní ü 4 404
tovary a služby ü 3 000
soc. pomoc občan. v hmot. a soc. núdzi ü 39 700
tovary a služby ü 2 500
transfery jednotlivcov a nezisk, org. ü 37 200
kapitálové výdavky ü 168 180
rozpočet výdavkov celkom ü 1 303 430

NEDOPLATKY
nedoplatky (z minulých rokov – 2015 a staršie) k 31. 12. 2015 predstavujú v úhrne sumu 6 967,17 EUR, v členení:
D Daňové
 na dani z nehnuteľností – 587,45 EUR
A  na dani za psa – 132,78 EUR
Ň  na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 6 246,94 EUR.
O Obec Gemerská Poloma ako správca dane upozorňuje občanov (daňových dlžníkov), že všetky neuhradené daňové
do konca roka 2015, začne v priebehu roka 2016 ako správca dane vymáhať v daňovom exekučnom konaní
V nedoplatky
v zmysle zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
É predpisov, čím sa vymáhaná suma pre dlžníka navýši o exekučné poplatky.
NEDOPLATK

D
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Správ ičk y z n aše j k nižničk y - pr iprav ila D. Č.

Deti a kniha v obecnej knižnici
Mladí čitatelia obecnej knižnice - šikovné dievčence pripravili spoločne s knihovníčkou pre deti materskej školy stretnutie pri knihe a ukázali najmenším čitateľom svet plný kníh. Deti sa dozvedeli zábavnou
formou, čo všetko v knižnici nájdu, kto sa postará, aby kniha vznikla
a deti v nej mohli listovať. Prečo je kniha pre deti farebnejšia a kto
ju napíše a nakreslí do nej obrázky? Kde knihy bývajú a ako sa o ne
postarať, aby si aj niekto iný mohol knihu vypožičať. Naučili sa ako
správne listovať v knihe a tiež čítať z knihy, i keď sa zatiaľ s písmenkami nekamarátia. Verte aj naši najmenší Polomci a Polomky sú šikovníci, pretože hravo čítali z pripravených knižiek a každá rozprávka bola
čarovná a zaujímavá. O tom sa presvedčili aj poniektorí rodičia, ktorí
si po detičky prišli priamo do knižnice a tie nie a nie odísť pokiaľ sa aj
mamička nepridá a prečíta nám z knihy. Mamky sa nedali zahanbiť a
venovali nám všetkým pár viet z knihy pre deti. Na záver bolo každé
dieťa obdarované sladkou odmenou i pečiatkou na ruku a samozrejme
jednodňovým čitateľským preukazom Obecnej knižnice v Gemerskej
Polome.

Predstavujeme knihu z fondu knižnice

S prvým jarným chladným dychom ožívajú aj rastliny a znovu začínajú vytŕčať
svoje hlávky krehké kvety a rastliny
v našom peknom a bohatom chotári rodnej obce. V obecnej knižnici, vo fonde,
okrem iných kníh, nájdete aj knižnú novinku pod názvom Rastlinné antibiotiká, s podnázvom Tajné zbrane prírody,
v ktorej je hlavná časť venovaná silám
starých osvedčených liečivých rastlín
a ukáže, ako je možné rastlinnou pomocou bez vedľajších účinkov liečiť ľahšie
infekcie. Rastlinné liečivá pôsobia proti baktériám, vírusom a plesniam. Antibioticky účinnými liečivými
rastlinami možno podporiť imunitný systém. Kniha možno pomôže
pri rozhodovaní kedy je potrebné navštíviť lekára, alebo ukáže ako je
možné vyhnúť sa zbytočným komplikáciám. Dozviete sa, ako môžeme po nevyhnutnej liečbe antibiotikami za pomoci liečivých rastlín
a zdravej výživy obnoviť imunitný systém. Čím viac informácií získate, tým viac budete môcť pomôcť sebe aj svojim blízkym.

Je marec mesiac kníh, a tak
dávame na vedomie všetkým
používateľom našej knižnice, aby sa poobzerali po
policiach a všetky nevrátené
knihy osobne priniesli, alebo
po niekom poslali. Týmto by
ich sprístupnili aj ostatným
čitateľom, ktorí ich potrebujú, aby aj im mohli poslúžiť
a byť prospešné. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí voči
týmto slovám neostanú ľahostajní a nájdu si cestu do
obecnej knižnice.

fejtón
V knižnici je vždy plno roboty, má svoje renomé a ukrýva
plno lopoty. Chodia tam mladí, aj stredná vrstva tiež chodí, no tí starší nezaostávajú
v ničom, tiež im tam ,,chutí“.
Chutí sú tisíce, každý má inú,
ale všetci sa zhodujú, že čítať
budú. Čítať budú, lebo ich to
baví a prečo? Veď čítajú svoje životné osudy i svoje bescellery, v mnohých knihách
ukryté.
čitateľ Števo
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Už tretíkrát sa počas fašiangov konal karneval
pre deti z našej obce. Organizátormi bol Evanjelický cirkevný zbor, Materská škola
a samozrejme Obec Gemerská
Poloma. V sobotu, 30. januára
2016, sa o 15.00 hod. začali
hrnúť zástupy krásnych masiek detí a ich rodičov do sály
pri obecnom úrade. Aj tento
rok bola radosť pozerať na deti
od tých najmenších až po tých
väčších. Karnevalu sa zúčastnilo 121 detí. Potešiť sa spolu
s nimi prišli aj ich rodičia, starí

A čo bolo ďalej?
To Vám rozpovieme hneď
Čakali na nás najkrajšie sviatky v roku - VIANOCE. Pred odchodom
na prázdniny sme mali plné ruky práce s prípravou, vykrajovaním a
ozdobovaním medovníčkov, ktoré sme si podelili a zobrali ochutnať
aj domov. V nedeľu 20.12.2015 sme sa tešili na vianočné vystúpenie.
Niektorí s väčšou, iní s menšou trémou vystúpili pred plným hľadiskom a predviedli vianočný program. Na konci ich čakala sladká odmena a náručie rodičov.
Pod stromčekom čakalo prekvapenie na každého. Apoštolská cirkev v Rožňave darovala deťom darčeky, ktoré zaslali na charitu
dospelí a deti z Nemecka. Plyšovými hračkami nám prispeli rodičia
a Detský domov v Dobšinej. Rodičia zhotovili dekorácie a pomáhali
pri vianočnej výstavke spojenej s predajom. Týmto sa chceme všetkým poďakovať.
V januári nás opäť navštívila odborná pracovníčka Slovenského Červeného kríža a deti zaujala, poučila a predviedla správnu starostlivosť o ústnu dutinu a zuby. V mesiaci február sme mali tému prvá
pomoc a bezpečnosť na cestách. Tieto návštevy sú v školskom roku
2015/2016 pravidelne raz do mesiaca. Každý mesiac má pre nás pripravenú inú tému (fotky z týchto ,,návštev“ sú na facebookovej stránke
MŠ). Celý projekt má názov ,,Dorotka a jej priatelia“.
Koniec januára sme zavŕšili KARNEVALOM v sále Obecného úradu,
ktorí pripravil Evanjelický cirkevný zbor v spolupráci s obecným úradom a materskou školou. Deti sa veľmi tešili a zažili na karnevale veľa
zábavy , hier a každá maska bola odmenená balíčkom.
Návštevu knižnice spestrili deti ZŠ praktickými ukážkami a pravidlami správania sa v knižnici. Nechýbali vedomostné súťaže, hry, spoločné piesne. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s knihou.		
Júlia Molčanová, Bc. Dušana Hajdúková

Detský
karneval

rodičia či známi.
Po úvodných slovách
pána starostu sa nám predstavili
biblické postavy Mojžiš a Áron
a povedali nám niečo zo svojho
života a tiež preverili naše vedomosti z 10. Božích prikázaní.
Deti mali možnosť súťažiť, zabávať sa, tancovať, občerstviť a tiež
vyhrať pekné ceny v tombole.

7
Poďakovanie
patrí
v prvom rade organizátorom za
skvelú spoluprácu pri prípravách,
všetkým zúčastneným, ktorí svojou prítomnosťou potešili a povzbudili organizátorov. Tiež naše
poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí materiálne či finančne podporili túto akciu a prispeli
tak k radosti v detských srdiečkach. Ďakujeme všetkým pomocníkom počas celého programu,
pomocníčkam v kuchyni aj mimo
nej. Veríme, že o rok sa stretneme
znova!
Mgr. Janka Maťová
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

Autori všetkých príspevkov: Mgr. J. Krivušová, Mgr. B. Trojanová, Mgr. E. Jergová, Mgr. J. Ferencová, I. Gunárová,
PhDr. Vnenčák, Mgr. F. Gallo. Fotodokumentáciu pripravila: RNDr. M. Dovalová.
NAŠI ŽIACI A UČITELIA SI ZASLÚŽIA POCHVALU
A UZNANIE ZA AKTIVITY, KTORÉ ĎALEKO PREVYŠUJÚ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL. Úspechy našich žiakov sa v školskom roku 2015/2016
opäť postupne rozrástli a už v 1. polroku nám na STENU
SLÁVY pribudli nové diplomy. V mene celej školy víťazom srdečne gratulujeme a veľmi pekne ďakujeme rovnako žiakom,
ako aj učiteľom, ktorí ich pripravujú.

Ď A K U J E M E

" Bianke Gubekovej (4.A) za 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej
súťaži OBRÁZKY BUDÚCNOSTI vyhodnotenej 25. 09. 2015 a pani
učiteľke Mgr. Ľ. Leškovej za prípravu žiačky na súťaž;
"Walterovi Marcinkovi (3.A) za 1. miesto v okresnej súťaži v prednese slovenskej rozprávky ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS konanej dňa 09. 10. 2015 a za vzornú reprezentáciu našej
školy a obce na jej celoslovenskom kole 21. 10. 2015 a pani učiteľke
Mgr. E. Jergovej za prípravu žiaka na súťaž;
"Michalovi Balážovi (6.A) za 3. miesto v kategórii mladší žiaci
a Jaroslavovi Ďurákovi (6.A) za 3. miesto v kategória starší žiaci
v majstrovstvách okresu Rožňava V STREĽBE SO VZDUCHOVOU
PUŠKOU konanej dňa 05. 11. 2015 a pánovi školníkovi J. Dovalovi
za ich prípravu na súťaž;
" Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi (8.A) za 1. miesto a Matúšovi
Šalamonovi (8.A) za vzornú reprezentáciu našej školy v okresnej súťaži SLOVENSKO V HISTÓRII konanej dňa 19. 11. 2015 a pánovi
riaditeľovi PhDr. V. Vnenčákovi za ich prípravu na súťaž;
" Barbore Priesterovej (6.A) a Branislavovi Chocholovi (7.A) za
ocenenie „dobrí tanečníci“ v súťaži TANEČNÍCKYCH SCHOPNOSTÍ v ľudových tancoch na Košických folklórnych dňoch konanej 21.
11. 2015 a taktiež za účasť na celoslovenskej SÚŤAŽI FOLKLÓRNYCH SKUPÍN v Dolnej Súči pri Trenčíne konanej v dňoch 03. a 04.
10. 2015 a pánovi riaditeľovi PhDr. V. Vnenčákovi za ich prípravu;
" Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi (8.A) za 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži ČERVENÉ STUŽKY v kategórii ZŠ vyhodnotenej 01. 12. 2015 a pani učiteľke Mgr. J. Očkaíkovej, žiakom
a učiteľom, ktorí sa zapojili do ďalších aktivít v rámci kampane ČERVENÉ STUŽKY v školskom roku 2014/2015;
" Pani učiteľke Mgr. J. Očkaíkovej a žiakom, ktorí sa zapojili do
aktivít 3. ročníka celoslovenskej súťaže HOVORME O JEDLE v školskom roku 2014/2015 za získanie strieborného diplomu pre našu školu;
" Pani učiteľkám Mgr. J. Očkaíkovej a Mgr. Ľ. Leškovej, žiakom,
učiteľom, rodičom a ďalším priaznivcom našej školy za zapojenie
sa a úspešné umiestnenie v súťaži DOMESTOS PRE ŠKOLY v školskom roku 2014/2015;
" Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi (8.A) a Viktórii Kolesárovej
(8.A) za 2. miesto a Mariánovi Vozárovi (7.A) za vzornú reprezentáciu
našej školy v okresnom kole TECHNICKEJ OLYMPIÁDY konanej
dňa 02. 12. 2015 a pani učiteľke Mgr. E. Leštachovej za ich prípravu
na súťaž.
" Walterovi Marcinkovi (3.A) za 3. miesto v prvej kategórii ZŠ
a Samuelovi Kelecsényimu (6.A) za vzornú reprezentáciu v obvodnom kole súťaže prednesu slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO
konanej dňa 26. 01. 2016 a pani učiteľke Mgr. E. Jergovej a pani
zástupkyni Mgr. J. Krivušovej za prípravu žiakov na súťaž

Ďakujeme tiež všetkým žiakom a ich učiteľom, ktorí nás reprezentovali aj v ďalších najmä v okresných súťažiach, hoci sa im nepodarilo získať cenné umiestnenie. Rovnako ďakujeme všetkým,
ktorí organizujú a zapájajú sa do veľkého množstva školských podujatí, kvízov a súťaží rôzneho zamerania. Vďaka tejto práci a ochote je naša škola v mnohom zaujímavejšia a pútavejšia. V prvom
kole ŠKOLSKÉHO BODOVACIEHO SYSTÉMU vyhodnoteného k 22. 12. 2015 bolo veľa úspešných žiakov, ktorí sa, spoločne s najúspešnejším žiackym kolektívom – triedou 1.A s pani
učiteľkou triednou Mgr. J. Ferencovou mohli zúčastniť výletu
za odmenu dňa 29. 01. 2016. Okrem toho boli osobitne odmenení
víťazi jednotlivých kategórií a tiež celkoví víťazi 1. kola súťaže.
G R A T U L U J E M E ŽIAKOM
Viktor Ferenčík (1.A) – víťaz BÉŽOVÝCH KELLNERIEK
Walter Marcinko (3.A) – víťaz ŽLTÝCH KELLNERIEK + 7. miesto
Zuzana Šimková (2.B) – víťaz ZELENÝCH KELLNERIEK + 1.
miesto
Branislav Chochol (7.A) – víťaz MODRÝCH KELLNERIEK + 3.
miesto
Samuel Sebastián Očkaík (8.A) – víťaz ČERVENÝCH KELLNERIEK + 6. miesto
Barbora Priesterová (6.A) – víťaz ORANŽOVÝCH KELLNERIEK
+ 5. miesto
Matúš Šalamon (8.A) – 2. miesto
Juraj Koltáš (3.A) – 4. miesto
V školskej súťaži prajeme všetkým žiakom mnoho zdaru a veríme, že
sa im podarí uspieť aj v druhom kole školského bodovacieho systému, ktoré bude vyhodnotené v mesiaci jún na záver školského roka
2015/2016.
Zápis budúcich prvákov pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční
dňa 05. 04. 2015 (utorok) o 15:00 hod. v priestoroch základnej školy. Na zápise je potrebná prítomnosť dieťaťa a zákonného zástupcu.
Na zápis je nevyhnutné doniesť ¢ rodný list dieťaťa¢občiansky
preukaz rodiča (resp. zákonného zástupcu)¢7,- € (potrebných na
zakúpenie učebných pomôcok na matematiku a slovenský jazyk).
Tešíme sa na stretnutie.
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20. ročník Kellnerovej Polomy

4. marca 2016 sa už po dvadsiatykrát otvorili dvere recitačnej súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy - Kellnerova Poloma, ktorá
nesie názov po našom rodákovi Petrovi Kellnerovi Hostinskom, blízkom spolupracovníkovi Ľudovíta Štúra. Veľmi nás teší, že si táto súťaž našla v mnohých predškolských a školských zariadeniach okresu
svojich fanúšikov a niektorí súťažiaci ju navštevujú každoročne. Poďakovanie patrí aj ich pedagógom a rodičom, ktorí ich v tejto záľube podporujú a usmerňujú. Zanietenie pedagógov, ktorí do prípravy
svojich zverencov vkladajú dušu, čas, schopnosti i svoje nadšenie, sa
tak prakticky zúročilo v samotných prednášajúcich.
Slávnostnú časť otvorila Mgr. Jana Krivušová, zástupkyňa riaditeľa
ZŠ v Gemerskej Polome. Srdečne privítala súťažiacich, pedagógov,
členov poroty, ale predovšetkým milých hostí, medzi ktorými nechýbala pani Mária Halková, ktorá sa zúčastnila všetkých ročníkov
a
od začiatku existencie tejto súťaže organizátorom pomáhala. Medzi
hosťami boli aj ďalší významní hostia, čo dávalo tušiť, že odborná
porota bude mimoriadne fundovaná, objektívna a spravodlivá. Okrem
učiteľov SJL v ZŠ a SŠ členmi poroty boli aj pani Klára Sádová, metodička detských recitačných súťaží v rámci Košického samosprávneho
kraja a pani Mgr. Ľuboslava Lacjaková, riaditeľka Prvého slovenského
literárneho gymnázia v Revúcej. Súťaže sa zúčastnilo okrem 75 recitátorov aj 25 pedagogických zamestnancov a 15 hostí, ktorí vykonávali
pedagogický dozor a niektorí boli aj členmi porôt. Súťažiaci boli rozdelení do 6 skupín podľa 5 kategórií. Čarovná melódia nášho materinského jazyka, krása hovoreného slova a recitátorský talent detí, žiakov
a stredoškolákov sa niesol priestormi ZŠ. Okrem recitátorských zážitkov mohli pedagógovia získať i praktické rady od odborníčok pani
K. Sádovej a Mgr. Ľ. Lacjakovej na krátkych odborných seminároch.

Výborné výkony recitátorov boli odmenené diplomom a knižnými cenami, ktoré im odovzdal riaditeľ ZŠ PhDr. Vladimír Vnenčák. Všetci
ostatní recitátori a všetky zúčastnené ZŠ, SŠ a MŠ dostali pamätné
listy. Medzi súťažiacimi sa nestratili ani deti z MŠ a žiaci ZŠ v Gemerskej Polome. Viacerí sa umiestnili na popredných miestach: u
kategória (MŠ) - poézia: 1. miesto – Eliška Vnenčáková; 3. miesto
– Aurélia Barbora Frančeková; próza: 1. miesto – Tobias Ďurán v kategória (1. – 3. ročník ZŠ) – poézia: 2. miesto – Natália Zatrochová
(1.A); próza: 3. miesto - Walter Marcinko (3.A) w kategória (4. 6.
ročník ZŠ) poézia: 1. miesto – Bianka Gubeková (4.A); 2. miesto –
Zuzana Zatrochová (4.A); próza: Roman Spišiak (6.A) V kategórii
(7. – 9. ročník ZŠ) sme nesúťažili a kategória bola určená stredným
školám. Veľké poďakovanie za skvele zvládnutú súťaž patrí všetkým zamestnancom ZŠ v Gemerskej Polome, JUDr. L. Sústrikovej,
predsedníčke MO Matice slovenskej v Gemerskej Polome, Ing. M.
Michalkovi, starostovi obce, ale aj Ing. Zlatici Halkovej, riaditeľke
Domu Matice slovenskej v Rožňave a jej kultúrnemu pracovníkovi
Bc. Matejovi Ladovi.

Ako sme stráv ili predv ianočné obdob ie

Mikuláš Preletel rok a Mikuláš

sa zasa vydal na svoju cestu za
všetkými dobrými deťmi. I v našej škole máme takých dosť,
preto nás nemohol obísť! Zavítal
k nám v pondelok 7. decembra
a bol z toho rozdávania darčekov
už poriadne unavený, preto sme
mu ponúkli pohár mlieka a keksíky. Potom bol Mikuláš zvedavý na to, či si žiaci každej triedy
pripravili preňho pesničku alebo
básničku. Usadil sa k rozžiarené-

mu vianočnému stromčeku a zavolal si na pomoc troch malých
anjelikov a jedného čerta, ktorý
veru naháňal všetkým tak trochu
strach. Deti spievali a vinšovali,
preto každý dostal sladkú odmenu, ale boli aj takí, ktorých musel
Mikuláš a čert napomenúť. Títo
nezbedníci museli pred všetkými
sľúbiť, že sa v správaní polepšia.
Všetci boli nakoniec spokojní
a s Mikulášom a jeho pomocníkmi sa veselo rozlúčili.

Na Luciu sme si pripomenuli

staré ľudové zvyky, ktoré sa spájajú s týmto dňom. Po našej škole
chodili Lucie zahalené do bieleho
plátna, tváre mali zamaskované
múkou a v ruke držali metlu či
husacie krídlo. Vymetali všetky
kúty v triedach, čím symbolicky
vyháňali choroby a zlo. Sprevádzali ich chlapci, ktorí robili veľký hluk, aby odplašili všetky zlé
mocnosti, bosorky a strigy. Popoludní sa zase zišli v škole dievčatá, ktoré si vyskúšali čarovanie,
aby zistili meno svojho milého.

Vianočná akadémia Via-

noce, Vianoce prichádzajú ...
A to je vždy dôvod myslieť na
to, aby rodina strávila spoločne
pár pekných chvíľ. A keďže našu
školu môžeme označiť za školu
rodinného typu, je len pochopiteľné, že sme sa rozhodli pozvať
rodičov a starých rodičov, aby
sa v našej spoločnosti naladili
sviatočne a pripomenuli si pravý
význam týchto najkrajších sviatkov v roku. Snažili sme sa, aby
k pravej vianočnej atmosfére
prispeli výzdoba i bohatý kultúrny program, v ktorom sa striedali
piesne, básne, tanec a dramatické
pásma. Veľké plátno, na ktoré
sa premietalo, svetelné efekty,
hudba a hlavne úprimné oduševnenie všetkých účinkujúcich sa
podpísalo na úspechu tohto milého podujatia. Záverečná pieseň,
ktorú sme si zaspievali všetci
spoločne, ani nebola tou pomyselnou bodkou, pretože sme si na
školskom dvore ešte pochutili na
vianočnom čaji a každá rodina
vypustila lampión šťastia, ktorý
odniesol do neba aj tie najtajnejšie vianočné želania. Dúfame, že
sa všetky splnia.
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Z činnosti krúžku
Romane Jilore
V predvianočnom období sa
v našej škole už stalo tradíciou,
že pani asistentka Irma Gunárová
pripravuje pre žiakov a rodičov
slávnostné posedenie, tentoraz na
tému Osobnosti rómskej kultúry.
S atmosférou blížiacich sa Vianoc
bola spojená výroba pozvánok,
nákup vianočného pečiva, občerstvenia a zabezpečenie kultúrneho programu. Pozvanie na piatok
11.12.2016 prijali okrem vedenia
školy a Mgr. Danky Balážovej aj
zamestnanci Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica
Halková, Bc. Matej Lada a niektorí rodičia. V úvode žiačky z 8.A
triedy priblížili prítomným život Rómov v minulosti, hovorili
o tom, ako si vedeli zaobstarať
obživu a aké boli ich najčastejšie
zamestnania. O tom, že to boli
korytári, košikári či kováči počuli
niektorí prvýkrát. Mnohí Rómovia vedia, že hudba ich v minulosti uživila najlepšie, ale že
medzi nimi boli známi hudobníci
ako primáška Cinka Panna z Gemera a Jozef Piťo z Martina, ktorý dokonca stál pri zrode Matice
slovenskej a hrával na matičných
zhromaždeniach, niektorí vôbec
nevedia. Obidve osobnosti pani
asistentka predstavila prostredníctvom zaujímavej prezentácie.
V ďalšej časti žiačky zaspievali
pekné rómske pesničky, nasledovalo občerstvenie a humorná
scénka o Dežovi, ktorá všetkých
pobavila a priniesla im veselú
náladu. Na záver sa k žiakom
a rodičom prihovorila pani Zlatka
Halková a pán riaditeľ ZŠ. Pochválili žiakov za pekný program
a ocenili pozitívny prínos prezentovania hodnotnej rómskej kultúry a tradícií. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa tohto podujatia
zúčastnili, ale najväčšie ďakujem
patrí pani Irme Gunárovej, ktorá prítomným umožnila stráviť
pekné chvíle spojené s rómskou
kultúrou.
Ďalším plánovaným podujatím v rámci činnosti krúžku bola
aktivita spojená s módou, ktorá
sa konala 29.1.2016. Po zadaní
témy - Trendy módy - mali žiaci
dva týždne na prípravu, do ktorej
s nadšením zapojili aj svojich rodičov. Deti sa predviedli originálnym spôsobom – nechýbala choreografia modeliek za sprievodu
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hudby. Počas prehliadky sa každý
model fotografoval, čo sa veľmi
páčilo najmä dievčatám, ktoré
sa na chvíľu cítili byť ozajstnými modelkami. Naša módna
prehliadka potom pokračovala
v dobrej nálade diskotékou.
Asi najviac očakávaným podujatím bol Festival rómskych piesní a tancov spojený so školskou
zábavou - BAŠAVEL. Akcia sa
konala 26.02.2016 v telocvični
ZŠ a bola odmenou pre žiakov.
a najmä tých zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jej cieľom
bolo motivovať tieto deti k zodpovednejšiemu prístupu k vyučovaniu, školským povinnostiam,
dodržiavaniu školského poriadku
a účasti na mimoškolskej činnosti. Na festival boli pozvaní aj žiaci
a pedagogický dozor zo ZŠ Nižná
Slaná, ktorí sa v úvode predstavili svojím hudobno-tanečným
programom spolu s našou školou,
ktorá predviedla krátku scénku zo
života Rómov. Účasť našich žiakov bola vysoká a nechýbalo ani
vedenie školy. Počas tohto podujatia sa striedali tanečné kolá so
spevom prekrásnych rómskych
pesničiek. Do tanca a spevu hrala
živá hudba a majstrovstvo šikovných muzikantov obdivovali malí
aj veľkí. Keď zaznela hudba, ihneď sa na tanečnom parkete prejavil temperament detí a radosť
zo spoločného zážitku. Bašavel
mal úspech, pretože priniesol
detský úsmev, smiech a radosť zo
spoločne prežitého popoludnia.
Cieľom týchto podujatí bolo
sprostredkovať rómsku kultúru, hudbu, tradície, motivovať
žiakov k správnemu tráveniu
voľného času. A najmä rozvíjať
u žiakov to, čo majú v sebe ukryté, lásku k hudbe a tancu.
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Polročné snaženie našich žiakov bolo odmenené aj tento
rok. Výletom za odmenu sa stalo krajské mesto Košice.
Návšteva obchodného centra, prechádzka v blízkom okolí
a nakoniec návšteva filmového predstavenia ,,Ľadová sezóna“ bola odmenou za aktivitu a snaživosť našich žiakov
v školskom bodovacom systéme. Výlet si užívali všetci,
ktorí sa aktívne zapájali do súťaží, kvízov, športových či
kultúrnych podujatí, olympiád, ktorí usilovne zbierali papier, vrchnáčiky z plastových fliaš alebo prejavili aktivitu
na vyučovaní. Výlet sa vydaril a každý si z neho niečo priniesol: pekný zážitok, drobný darček alebo motiváciu do
ďalšieho snaženia a zbierania školskej meny, ,,kellneriek“.
Veru, zbierať sa ich oplatí. Už teraz sa tešíme na koncoročné prekvapenie.

Z A

O D M E N U

Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli preveriť vedomosti a schopnosti našich žiakov v súťaži
s výstižným názvom VŠEVED, pretože otázky sa
týkali rôznych oblastí ako napr. vesmír, ľudské telo,
príroda, história a pod. Žiaci mohli využívať pri hľadaní správnych odpovedí nielen internet, ale aj rôzne encyklopédie, čím dokázali svoju šikovnosť pri
využívaní rôznych zdrojov. Súťaž prebiehala počas
dvoch dní. Prvé popoludnie patrilo druhému stupňu,
druhé žiakom prvého stupňa. Väčšina súťažiacich
bola úspešná, a preto len môžeme vyjadriť svoju
spokojnosť a presvedčenie, že naše deti nebudú brať
počítač iba ako zdroj zábavy, ale aj ako zdroj získavania vedomostí pre život.

Svet rozprávok našťastie
i dnes dokáže deti zaujať
a fascinovať. Nebolo to inak
ani 1.3.2016, kedy k nám zavítalo bábkové divadlo s bábkohereckým recitálom, v ktorom
nám bola predstavená známa
a obľúbená rozprávka "Čert a
Káča". Predstavenie bolo hrané pre deti z MŠ a žiakov ZŠ
tak, ako sa hrávalo pred viac
ako 200 rokmi - s drevenými
vyrezávanými marionetami
na drôte za pomoci hudobného sprievodu zo známej ope-
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ry Antonína Dvořáka. Žiaci
pozorne sledovali boj dobra
proti zlu a všetci sa tešili, že
dobro nakoniec zvíťazilo.
Predstavenie bolo nielen vtipné, ale aj veľmi poučné. Na
záver si spolu s bábkohercom
tí najmenší zaspievali i zatancovali, čím sa stali súčasťou
záveru rozprávky, ktorá sa
skončila svadbou. Škôlkarom
i žiakom základnej školy sa
predstavenie veľmi páčilo a
odniesli si z tohto dňa krásny
umelecký zážitok.

Chrípka, ktorá šarapatila aj v našej škole, prekazila prípravy na karneval a už to vyzeralo,
že masky zostanú visieť v skrini nevyužité.
Počas jarných prázdnin sa však situácia zmenila! Naši žiaci – hlavne tí najmenší, prichádzali za pani učiteľkami s otázkou: ,,Kedy
bude karneval?“ Napokon sa ho aj dočkali.
V stredu 2. marca sa v našej telocvični stretli princezné, baletky, piráti či indiáni, aby si
spoločne zatancovali a zmerali si sily v rôznych súťažiach. Najväčší úspech mali: hľadanie pokladu, tanec na ľadovci, varechový tanec, skladanie karnevalových obrázkov, či hra
,,Do hrnca bum“. Každý, kto sa do súťaží zapojil, si mohol vybrať odmenu z pokladu, ktorý objavili piráti (žiaci 6. ročníka). V šikovnosti za nimi nezaostávali ani zombíci (žiaci
5. ročníka). Všetkých potešilo, že v maskách
prišli aj niektoré pani učiteľky a dobrú zábavu
ocenili i rodičia a starí rodičia.
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1. primárny zdroj informácií
- priamo od človeka, pacienta,
klienta,
2. sekundárny zdroj informácií - zo sekundárnych zdrojov nie
priamo od toho človeka, ktorého
sa týka, to znamená od jeho príbuzných, priateľov, známych,
susedov a všetkých ostatných,
ktorý ho poznajú, následne sa
anamnéza môže získavať aj zo
zdravotnej dokumentácie, fotky,
video.
Pri získavaní anamnézy je nevyhnutné získané informácie hneď
zapisovať. Anamnézy rozdeľujeme nasledovne: rodinná, osobná,
pracovná, alergická, gynekologická, lieková, sociálna, epidemiologická.
Rodinná anamnéza (RA)
zdravotný stav rodičov, starých rodičov, súrodencov, detí, u
zomrelých – vek a príčina úmrtia,
výskyt civilizačných ochorení či
dedičných ochorení, nádorové
ochorenia, psychické choroby,
infekčné ochorenia.
Osobná anamnéza (OA)
skladá sa z 2 častí, predchádzajúce ochorenie a terajšie ochorenie (TO),
- predchádzajúce ochorenia: zaznamenávajú sa chronologicky

Nadané dieťa

Anamnéza

Často používaný pojem v zdravotníctve, ktorému možno celkom nerozumieme a s ktorým sa stretneme pri prvom kontakte s lekárom.
Lekár si od pacienta odoberá anamnézu, teda získava potrebné informácie o klientovi a jeho problémoch. Anamnéza – anamnesis –
rozpamätávanie si: je súbor všetkých údajov pacienta o zdravotnom
stave, od narodenie až po súčasnosť.
všetky ochorenia + ich trvanie a
priebeh, úrazy, hospitalizácie,
- terajšie ochorenie: aké sú aktuálne obtiaže, pre ktoré bol vyhľadaný lekár, príznaky a celkové
symptómy * subjektívne – ktoré
sa nedajú žiadnou vyšetrovacou
metódou zmerať a vyšetriť sú to
pocity ako sa človek cíti (bolesť,
únava, vyčerpanosť, slabosť, návaly tepla, zima …), * objektívne – ktoré možno určitým prístrojom či metódou zmerať a overiť
(telesnú teplotu, krvný tlak, hladina cukru v krvi, farba pokožky,
schopnosť chôdze …).
Pracovná anamnéza (PA)
zisťuje sa vplyv pracovného
prostredia na terajšie ochorenie
(dym, prach, azbest, zvieratá,
hluk, stres …).
Sociálna anamnéza (SA)
zlozvyky, pitie kávy, fajčenie –

Nadané dieťa je dieťa s predčasným
poznávacím vývinom, ktoré pri dostatočnej
motivácii a tvorivosti za adekvátnej
stimulácie zo strany prostredia dosahuje
v porovnaní so svojimi rovesníkmi
výnimočné výkony v jednej alebo viacerých
oblastiach. Rozpoznanie nadania už
v detstve je dôležité preto, aby sa tieto deti
mohli vzdelávať a vychovávať smerom
k upevňovaniu a rozvíjaniu svojho
nadania.
Deti s nadaním demonštrujú úspech alebo potenciálne schopnosti v týchto oblastiach:
1. všeobecná intelektová schopnosť
2. špecifické akademické schopnosti
3. tvorivé alebo produktívne myslenie
4. vodcovské schopnosti
5. umelecké schopnosti
6. psychomotorické schopnosti

koľko denne, ako dlho, ex-fajčia
ako dlho, kedy prestal, či v rodine
niekto fajčí, požívanie alkoholu,
drog a omamných látok, sociálne aspekty to znamená kde a ako
býva (rodinný dom, byt, domov
dôchodcov, s kým žije, či je samostatný alebo potrebuje pomoc
druhej osoby).
Alergická anamnéza (AA)
alergie na lieky, jedlo, dezinfekčné prípravky, obväzový materiál a všetky ostatné alergie,
liečba a trvanie.
Gynekologická anamnéza (GA)
nástup menarché, dĺžka cyklu,
trvanie a intenzita menštruácie,
problémy a ich riešenie, dátum
poslednej menštruácie, užívanie
hormonálnej antikoncepcie, počet pôrodov a ich priebeh, potraty (mesiac, koľkokrát), umelé
prerušenie tehotenstva (koľko-
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krát, dôvod), podozrenie na prenos a prenos pohlavnej choroby
(ochranné pomôcky, stály partner
či striedanie partnerov), obdobie
menopauzy – koniec menštruácie, klimaktérium – ťažkosti
a ich riešenie, dátum poslednej
gynekologickej prehliadky a vyšetrenia prsníkov.
Lieková anamnéza (LA)
aktuálne užívanie liekov, dávkovanie a gramáž, dĺžka užívania
liekov.
Epidemiologická
anamnéza
(EA)
získava sa väčšinou ak je terajšie ochorenie infekčné, zahrňujú
sa sem príznaky u ostatných členov rodiny, prítomnosť zvierat v
rodine, pobyt v cudzine za posledných 6 týždňov, transfúzia,
poštípanie hmyzom, alebo iným
parazitom, aplikácia liekov injekčnou formou (pichanie inzulínu alebo antikoagulačná liečba).
Mgr. Dana Červenáková
Pamätaj si, že veselosť je najlepší recept na dlhý život, pretože
smiech je nevysychajúci prameň
sebadôvery a odvahy.
Shaw

HĽA
ČLOVEK
Ďalšie z najčastejších charakteristík intelektovo nadaných detí:
§ netypické záujmy už od predškolského veku (živočíchy, vesmír, doprava, technika),
§ čítanie, písanie, počítanie už v predškolskom veku (tieto
zručnosti sa nadané deti učia ako samoukovia)
§ vysoká aktivita, intelektuálna zvedavosť, kladenie otázok,
ktoré nútia dospelých nahliadnuť do encyklopédii
alebo internetu,
§ široká slovná zásoba,
používanie
(vzhľadom
k veku) nezvyčajných
cudzích slov a slovných
spojení,
§ zaoberanie sa svetovými problémami a otázkami morálky, etiky,
hraníc (nekonečno, začiatok, koniec života),
§ vyhľadávanie komunikácie s dospelými alebo staršími
deťmi,
§ neochota podriadiť
sa príkazom, autoritám, potreba vysvetľovania požiadaviek
dospelých,
§ perfekcionizmus,
snaha byť najlepší,
neochota zmieriť sa
s prehrou.

Nadané deti tvoria veľmi rôznorodú skupinu, odhaduje sa, že intelektovo nadaných
jedincov sa v populácii nachádza asi 2,5%.
Spoločným znakom intelektovo nadaných
detí je, že majú v porovnaní s rovesníkmi
vysoko rozvinuté intelektové schopnosti – Žiaci so všeobecným intelektovým
ich intelekt je v predstihu, na úrovni star- nadaním sú žiakmi
s o
špeciálnymi výchovšieho dieťaťa.
no–vzdelávacími potrebami na základe diagnostiky vyko-

nanej zariadením výchovného
poradenstva a prevencie (centrum
pedagogicko–psychologického
poradenstva). Žiak s nadaním sa
môže podľa školského zákona
vzdelávať v triede alebo škole
pre nadaných alebo formou začlenenia (integrácie) v bežnej
triede. Nadaní žiaci sa môžu zaškoliť pred šiestym rokom veku,
preskočiť ročník, študovať dva
ročníky súčasne, absolvovať niektorý predmet vo vyššom ročníku
a pod.
Spracovala:
Mgr. Jurina Ferenčíková,

Polomské noviny

12

K Ú T I K

P O L O M S K E J

marec 2016

H I S T Ó R I E

Udalosť je príbehom mojej bývalej spolupracovníčky, ktorý sa jej pri- opravil chybné potrubie. Keď sa vrátil domov, zistil, že na mieste
hodil krátko po skončení vysokej školy. Skoro ráno nastúpila, keď noc opravy nechal náradie, ktoré bude potrebovať na druhý deň. A prestrávila u rodičov, do svojho auta a chcela sa vydať domov. No keď
tože jeho ďalšie pracovisko bolo dosť vzdialené, vrátil sa, rýchlo
už – už otáčala kľúčikom v zapaľovaní, niečo ju zarazilo.
otvoril kanálovú šachtu, zostúpil dole – avšak bez toho, aby
Od podlahy sa ozvalo búchanie. Vystúpila a obišla vopodľa predpisov zabezpečil otvorený poklop. V tej chvíli
Nedobrovoľná sa už stmievalo, táto malá postranná ulička bola ľudozidlo, no nenašla zdroj podivného kovového zvuku. Až
napokon, keď sa klepanie ozvalo znova, nazrela aj pod
No keď sa chcel vrátiť s náradím hore, bol už
predveľkonočná prázdna.
auto. „Z otvoreného kanálového poklopu na mňa hľablokovaný parkujúcim autom. Zamestnanec ani oka
dela bledá mužská tvár pod ochrannou prilbou. Jeho
nezažmúril celú noc, hlavne kvôli zime. Moja bývalá
noc
oči priam modlikali o pomoc“, - a pokračovala – „už
spolupracovníčka medzitým spala u svojich rodičov.
v
iba chrčal: prosím pomôžte. Jednoducho sa nemohol
Mladému mužovi sa ešte chvel hlas, keď rozprával:
dostať von z kanála, pretože som svoje auto zaparkova„Síce som sa pokúšal volať o pomoc, nikto ma však
kanáli...
la presne nad pootvoreným poklopom. A keď som si uvenepočul.“ „Rozochveného, ale veľmi sympatického
domila, ako dlho nad tým miestom stojím, prebehli mi až
muža, som hneď po vyslobodení pozvala najprv na šálku
zimomriavky po chrbte.“ Pre uväzneného zamestnanca mestskej
horúcej kávy.“ – „Tiež som sa mu hlboko ospravedlňovala, veď
údržby to bola najhoršia noc jeho života. V kanáli nebolo veľmi teplo, som nemohla nič tušiť. Mladý muž bol však príjemný človek a všeti keď bolo tesne pred Veľkou nocou (mesiac/marec). „Samozrejme, ko pochopil. Bolo to tak trochu aj jeho vina, keď nezaistil otvor, ako
že som sa pokúšal pretiahnuť medzi tým otvorom v kanáli a spodkom bolo potrebné.“ Medzi nimi sa vyvinulo aj čosi inšie. Moja bývalá
auta, ale nebolo tom dosť miesta“, spomínal dvadsaťosem ročný za- spolupracovníčka sa mu tiež veľmi páčila a dnes sú už desiatky rokov
mestnanec mestskej údržby. „V tej chvíli som mal skutočne doslova šťastní „predveľkonočno-kanáloví“ manželia.
hororovú noc...“. Zamestnanec deň predtým zostúpil do šachty, aby

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí? K. J.
˝
Nolemže podôsaj apostariemu tot strôžläk, bo že jich dák kríže bola.
(strôžläk – slamou vypchatý domáci matrac).
Vešier jú zas prehajtovalo, bo lem tot zimný cmier kotí.
Večer mala zase hnačku, lebo stále ten studený cmar pije.
Tá kávejová tibietka ti bars pasuje ku tie kriémovie kamži.
Tá hnedá šatka ti pristane ku krémovej sukni.
Ic ku mactarie, nech dajú rätku aj šelnok, bo nám uš treba nakrúcať.
(rätka, šelnok – potreby k navíjaniu krosien a tkanín).

Nárečové slová K .Z.
riedkô plachtô ho Pán Bôh prikriel
už je pod brílom
verchenšok
verchník
vozgriť
zaihrává sä
zdraví ak šervaví orech
zjiedať sä
zosädánie gambi, ruki
želärstvo

zobral si chudobnú
zomrel
vrchnák
vrchná časť kúdele
mazať
nadbieha, laškuje
chorý
otravovať sa
popraskané pery, ruky
podnájom

Furt sä lem korkotí na tie pošteli, a terás mu lajsen zdurkotala na díle.
Stále sa len prevaľuje na posteli, až mu bočnica odpadla na podlahu.
Telí má tot trembel, že sä ani do apostarieho kepenä nezakvašká.
Také má brucho, že mu aj starého otca kabát je úzky.
Skolznúl sä na lajne, tušta s takim lepedôvom tajšôl do sklepa kupovať
grúlôv cuker.
Pošmykol sa na lajne, a tak olepený išiel do obchodu.
Pomáli do školi pôjde a ešte furt ho dávaš na šerblík.
Už pôjde do školy a stále ho ešte dávaš na nočník.
Šmar aj tomu mašätu daš, hläc ak verkoláší, dobre mu pípec nevirosne.
Daj aj mačiatku dačo, pozri ako žiadostivo pozerá.
„Šô shnánäš ti necudo ožratá“ – bridila ho, keť jú pockubnúl pri kasni
za pändel.
„Čo otravuješ“, ohriakla ho, keď ju potiahol za spodnú sukňu.
Bárs jú dojiedál, keť išla dojiť, tušta ho lupla zo žochtárom po temäšku.
Otravoval ju, keď išla dojiť, tak ho udrela so „žochtárom“ po hlave.
(žochtár – nádoba na domáce dojenie kravy)

Rok 1959
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NA SALAŠI

(všetko súvisiace s výrobou a používaním na salaši - košäri)
rincka		
mincier		
strunga		
		
šárik		
húžva		
		
		
		
geläta		
		
		
urvaska		
		
putina		
podišär		
		
prična		
šerpák		
		
variecha		
trepák		
		
		
		
		
medený kotel
		
Pracování stále dáva užitky nemalé.
Práca zámky učinila, mestá i pevnosti,
zahrady, role, vinice lidem k potrebnosti.
Našla cestu i na mori, šífúv narobila,
všelijakými kumštami lidí ozdobila.
Zlato v zemi, perly v mori k užitku nachádzá,
áno i zvery ukrutné k tichosti privádzá.
Všecko, čo vidíš na svete, prácu má za matku;
práca je spvoti trpká, sladká pri ostatku.
Prevyšuje težké veci ustavičná práca,
i tú rudu skrze oheň na zlato obracá.
I tebe nic, milý synu, nebude nemožné,
Jak pracuješ ustavične a spolu pobožne.
Naučenia o dobrých mravoch, Hugolín Gavlovič

putina

geläta a variecha

siridlo, teľací žalúdok
váha
úzky otvor (2 alebo 3 otvory) zbití z dosák pre 		
ovce využívaný pri dojení oviec na ich prechod
strieška na strungu
dookrúhla upletená časť - zväčša na jar
(z mladých výhonkov/breza, hrab),
mladé výhonky stromov, ktoré sa nachádzali
v blízkosti umiestneného košära
drevená nádoba na dojenie
(dole široká a hore zúžená, vpredu kratšia,
vzadu vyššia s hranatými otvormi) pre urvasku
drevená rukoväť (hranatá) do geläty,
ktorá sa vkladá po nadojení
drevená nádoba na mlieko na košiari
polica v kolibe, na ktorej sa okrem
iného obracal aj syr
posteľ v kolibe, na ktorej spával bača
črpák, drevený hrnček nádoba,
z ktorej sa pila žinčica
drevná naberačka na žincicu
vypracovaná z čerešne, slivky alebo javora
doska vyrezaná otvory, niečo ako habarka,
mutvica (zvyčajne vyrábaná, do nedávna
aj v našich domácnostiach, z vrcholkových
odrezkov z vianočného stromčeka)
využívaný na odváranie žinčice,
(bol umiestnený dnu v kolibe) na otvorenom ohni
slová zachoval a fotografie poskytol Vladimír Lišuch

húžvä

medený kotel

strunga
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Všimli
sme
si
Je priam vzrušujúce, že i dnes objavujeme základné zákony prírody a že žijeme vo veku, keď je
čo objavovať. Ako odmerať čas? Chceme vedieť
koľko je hodín? Máme niekoľko možností, avšak
niekedy sa stane, že nakoniec zistíme, že každá ponúkaná možnosť je iná. Už na začiatku ľudskej civilizácie ľudia merali čas. Využívali vlastný tieň a
počítali vlastné kroky. Čo však keď slnko nevrhne
žiadny tieň? Poďme sa pozrieť ako postupne ľudia
využili dary prírody, svoje skúsenosti, pozorovania
a pretvorili ich vo vlastný prospech. Najskôr ľudia využili slnko a Babylončania čiarami vejárovite rozdelili plochu na niekoľko častí a očíslovali
ich. Dokonca bol pokus vyrobiť hviezdne hodiny,
pretože v noci sa využiť slnko nedalo. Na meranie
času sa používala aj sviečka. V Egypte na meranie
času využili tiažovú energiu vody a skonštruovali
vodné hodiny. V staroveku a stredoveku pomáhal
ľuďom odmeriavať čas piesok, voda i oheň presýpacími hodinami. Pokrok vpred znamenal v 9. storočí nášho letopočtu, keď boli zostrojené mechanické hodiny so závažím a systémom ozubených

kolies. Prvými mechanickými hodinami boli vežové hodiny, ktoré spočiatku odbíjali len celé hodiny,
postupne pribúdali ručičky – hodinová a minútová
oveľa neskôr, sekundová až okolo roku 1800. Hodinár v Norinberku (1510) použil v hodinách pero
a zostrojil prvé vreckové hodinky, ktoré neskôr
zdokonalil Jakub Zech z Prahy. Hodiny dostali názov „norimberské vajce“, ktoré sa tešili veľkému
záujmu. K ďalšiemu zdokonaleniu prispel vynález
slávneho holandského fyzika a matematika Christiana Huygensa, ktorý zostrojil kyvadlové hodiny
a tie boli donedávna najpresnejšími mechanickými hodinami. Zruční hodinári zostrojovali rôzne
druhy mechanických hodín – vežové, nástenné,
stojace, kozubové i vreckové. V roku 1919 vznikli náramkové hodinky, ktoré sa nosili na ruke aj
na krku. V roku 1971 sa stretávame s kremennými
hodinami a o rok neskôr ich zdokonalený typ digitálne. Spoľahlivejšími sú atómové a molekulové
hodiny, ktoré aj za neskutočne dlhého chodu (počítané na mil. r.) by nemeškali ani jednu sekundu,
v závislosti od skutočného astronomického času.

Aj v našej obci máme fanúšika, ktorému tento dôležitý vynález ľudstva učaroval natoľko, že si založil zbierku hodín. Pri návšteve nám
s úsmevom na tvári, veľkým nadšením a láskavým slovom ukázal
svoju hodnotnú zbierku, do ktorej vložil nemálo úsilia, času i financií.
Prečo práve vreckové hodinky a budíky, čo pre Vás znamená svet
ozubených koliesok?
Už ako malý chlapec som obdivoval pána riaditeľa ZŠ v Gemerskej
Polome, pána Šoltésa Jozefa, ako mu visela ozdobná retiazka z vesty
a na nej bola prichytená vrecková hodinka. Vyšiel z riaditeľne (v starej
škole), pozrel na hodinky pred koncom prestávky a my žiaci sme už
vedeli, ktorá bije, nečakali sme, kým učiteľ ručne odzvoní koniec prestávky. Ďalej takéto vreckové hodiny, používali moji predchodcovia,
rušňovodiči na parných rušňoch. Mali kožené vesty a na nich na takej
hrubej retiazke zavesené vreckové hodinky. A keď dostali od výpravcu
„rozkaz na odchod vlaku,“ tak si hodinky najskôr obzreli, a tak uviedli
vlak do chodu. Tie, ktoré ja mám doma sú zakúpené na dobierku zo
zásielkového domu. Opravár hodiniek nie som – len zberateľ.
Ktoré hodinky, či budík bolo pre Vás najťažšie zaobstarať?
Akože ma občania našej obce poznajú a vedia, že som bol železničiar
– robil som rušňovodiča na parne trakcii 12 rokov, po preškolení som
pracoval až do odchodu do dôchodku (v r. 2000). striedavo na dieselových rušňoch, zväčša sovietskej výroby „volali sme ich SERGEJE“ a
na motorových vozňoch, vozil som osobné vlaky z Plešivca na všetky
smery – Fiľakovo – Muráň – Slavošovce – Dobšiná. Svoju robotu som
mal rád – bol to môj koníček. Raz pri jednej služobnej ceste, do depa
Česká Třebová som objavil imitáciu hodiniek v podobe „parného rušňa“, ktoré som si zakúpil a mám ich dodnes, „sú funkčné“ aj na mojom
dôchodku ma budia zvukom parnej píšťaly a zvukom odchádzajúceho
parného vlaku, až do ich vypnutia. Tie si veľmi vážim – je to môj
talizman.
Je pre Vás dôležité poznať ich históriu?
Až takú veľkú váhu na to nedávam.

Vreckové hodinky, ktorých zbierku máte v nádhernom prevedení
sú s bohatou výzdobou, ktoré a prečo sú Vášmu srdcu najbližšie?
Mám vreckové hodinky s vytepaním „Napoleona“, sú nádherné, ale aj
ďalšie si vážim, je to cennosť – starožitnosť.
Ktorý budík Vás ráno budí? Sú ostatné hodiny z Vašej zbierky
funkčné?
Keďže som už dôchodca, časovo neobmedzovaný, tak si rád aj pospím
a tak mi už budík nie je potrebný, len z času načas. A či sú ostatné hodinky funkčné? Ako tak. Vreckové hodinky sú všetky novo zakúpené,
teda sú funkčné pokiaľ ich uvediem do chodu. Budíky sú na ručné naťahovanie, na batérie. Nie všetky sú v chode, ale po vložení potrebnej
batérie sa dajú sprevádzkovať.
Rozprávanie so zberateľom z našej obce bolo príjemné aj poučné.
I keď je už na dôchodku, ako zdôraznil, nič nestojí v ceste pri jeho
zberateľskej záľube, ba dokonca sme sa dozvedeli, že je vášnivým
rozprávačom, ktorý ešte aj dnes je spätý so svojím povolaním rušňovodiča, ktorý rád a s úsmevom spomína na svojich kolegov a
svoju prácu, ktorú neskutočne miloval. Prajeme mu ešte mnoho
úspešných rokov v zberateľskej činnosti a zdravie nech mu slúži,
aby sa ešte dlho mohol tešiť zo spomienok a zo svojej neobyčajnej
zbierky. Za rozhovor srdečne ďakuje D. Červenáková
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“Chváliť budem Hospodina
dokiaľ žijem a spievať budem
svojmu Bohu dokiaľ tu budem.”
Azda nie je potrebné nám Polomcom predstaviť evanjelický cirkevný spevokol, ktorý pôsobí už
25. rokov pri evanjelickej cirkvi
v našej obci. Dovoľte krátke pozastavenie a pospomínanie na bohatú prezentáciu našich duchovných piesní. Áno, je to pravda a
nechce sa nám ani veriť, že 16.
marca sme si pripomenuli 25.
výročie nášho založenia. Písal sa
rok 1991, keď myšlienka založiť
dobrovoľný cirkevný spevokol sa
stala skutočnosťou a trvá až po
dnes. Dve členky nášho spevokolu Mária Liptáková a Zuzana
Galajdová vtedy oslovili pána
Červenáka, kantora v našom kostole, aby nás viedol a nacvičoval.
Neodmietol, a tak sme započali
nácviky s 29 členmi. Začiatky
neboli ľahké, zažili sme zo všetkého po troche, radosť, smútok,
sklamanie, ale aj úspech, ktorý
nás vždy nakopol a nedovolil aby
sme skončili. Počas tých mnohých rokov sme prijímali pozva-
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25 ročné
jubileum
evanjelického
cirkevného
spevokolu

nia na rôzne cirkevné, ale aj verejné vystúpenia, najviac v našom
chráme Božom, ale aj v rôznych
mestách po Slovensku. Najkrajšie a nezabudnuteľné boli vystúpenia zo stretnutia evanjelikov
na Slovensku vo Svätom kríži v
roku 1995 a v Necpaloch v roku
1996. Počas niekoľkých rokov
sme sa zúčastňovali na okresných
prehliadkach speváckych zborov
a Vianočnom pastorále. Obe akcie organizovalo Okresné osvetové stredisko v Rožňave, od ktorého sme za dlhoročnú činnosť
boli viackrát ocenení. Najväčšie
a vzácne ocenenie sa nám dostalo pri 20. výročí, keď nám bola
udelená “Pocta generálneho
riaditeľa Národného osvetového
centra v Bratislave, za rozvoj a
prezentáciu zborového spevu”.
Dobrý pocit a zadosťučinenie
pokračovať a spievať naďalej.
Nezaostávame s účasťou ani na
rôznych významných výročiach
a oslavách, ktoré organizuje naša
obec. Prispeli sme do rozhlasového vysielania služieb Božích
z nášho kostola v roku 1996 a
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tiež aj do televízneho vysielania
v marci 2008. Každé vystúpenie
vyžaduje dôslednú prípravu a
sústredenosť, aby sme s výsledkom prezentácie boli spokojní.
Z tých 29 zakladajúcich členov
nás už takmer desať rokov ostalo
verných 16. Štrnásť opustilo naše
rady z rôznych príčin a štyria nás
žiaľ, opustili na večnosť. Zažili
sme aj tri vystriedania našich farárov a očakávali sme ako budú
s nami spokojní, či zotrváme. Ale
sme tu, i keď vek pribúda, zdravie ubúda, ale láska k duchovnému spevu a k Pánu Bohu nás
drží spolu pevne ako jednu rodinu. Spievať 25 rokov v jednom
dobrovoľnom spevokole vyžaduje nielen sebadisciplínu, ale aj
mnoho odriekania. Sú to skúšky
týždenne raz, predtým dvakrát a
pred vystúpením aj viackrát, kým
nie sme s nácvikom spokojní. Vo
svojom repertoári máme okolo
150 piesní. Nedajú sa vymenovať,
ani spočítať všetky vystúpenia na
ktorých sme boli, ale najčastejšie
a hlavne v našom zbore to boli
svadby, pohreby, konfirmácie, in-

štalácie a posledné roky seniorálne prehliadky evanjelických spevokolov. Priemerný vek členov je
66 rokov. Veľa rokov a sme radi,
že ešte aj v tomto veku máme
chuť, silu a odhodlanie pôsobiť
pokiaľ nám zdravia a hlasy budú
slúžiť. Ďakujeme Pánu Bohu, že
môžeme našimi piesňami obohatiť v našom zbore všetky cirkevné sviatky a rôzne slávnostné
príležitosti. Pri tejto príležitosti
pozývame všetkých, ktorí prejavia záujem rozšíriť naše rady a
spoločne s nami zdieľať strasti
i radosti nášho zoskupenia, aby
neváhali a pridali sa k nám!
Pomáhaj nám drahý Bože
veď Ty vždy všetkým pomôžeš.
Dopraj zdravia, šťastia, sily,
aby sme aj v novom roku,
po Tvojom otcovskom boku,
spievali Ti na chválu
a v tom našom zrelom veku
cítili Tvoju ochranu.
J. Zatrochová

Zmeny vo vedení Klubu dôchodcov

Z našej organizácie SZTP

8. marca 2016 sa konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Gemerská Poloma (KD),
na ktorej sa zúčastnilo 70 členov. Zúčastnených privítala p. Z. Kalinová. Členovia prejavili úctu
zosnulým členom. Báseň a príhovor k MDŽ predniesla E. Klobušníková. Prítomných pozdravil
p. starosta Ing. M. Michalka. Privítali sme aj dve pracovníčky Denného stacionára Barben v Rožňave, ktoré nás oboznámili s ponukou ich zariadenia a ktoré je otvorené od 01. 02. 2016 denne
okrem soboty a nedele v čase od 8,00 – 17,00 hodiny, na adrese Námestie SNP 1. mája č. 1. Môžete sa prihlásiť na čísle 0918033732 a 0907349952. Prvá návšteva je bezplatná. Pri ďalších je
platba 6,00 EUR za deň na osobu. V ponuke sú raňajky, obed, olovrant a rôzne aktivity, o ktorých
sa dozviete na návšteve. V roku 2016 máme 21 jubilantov, ktorým sme odovzdali kvet. Báseň
Mame predniesla p. V. Mikolajová. Bola to tvorba jej priateľky. Prierez činnosti za r. 2007 – 2016
predniesla predsedníčka klubu O. Štrbová. Finančné záležitosti p. V. Puškášová. Starý výbor
skončil svoju činnosť a nastúpil nový v zložení: Eva Klobušníková, Zuzana Koltášová, Mária Badinová, Júlia Lišuchová, Darina Lišuchová, Zuzana Lančaričová, Emília Ferenčíková,
Zuzana Ferenčíková, Valéria Puškášová, Ondrej Greško. Nový výbor sa poďakoval za prácu
starému a odovzdal im kvet. 17 členov sa prihlásilo do Jednoty dôchodcov. Jej činnosť bude po
dohode s OV Jednoty. Po diskusii bola večera, ktorú už tradične pripravil J. Breznen a O. Valko.
Všetkým členom želám slnko na oblohe i v duši.
Oľga Štrbová

V prvých jarných mesiacoch nastáva obdobie bilancovania v organizáciách za predošlý rok svojej činnosti, čo sa podarilo splniť,
či urobiť niečo naviac. Aj naša organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých v
našej obci hodnotila svoju činnosť za rok
2015 na výročnej schôdzi 12. marca 2016.
Splnilo sa všetko, čo sme si predsavzali.
V prvom štvrťroku plánujeme brigádu pri
úprave priestorov pri pomníku na Kurtákovej, účasť pri čistení studničiek a účasť na
miestnych oslavách, alebo brigádach v našej
obci. Výročnej schôdze sa zúčastnilo 43 členov. Pozvanie prijali aj hostia, a to starosta
našej obce Ing. Michalka, ktorý poskytol aj
priestory kultúrneho domu na jej uskutočnenie a hostia z Okresného centra z Rožňavy.
J. Z.
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Dňa 3. 2. 2016 našu obec poctil návštevou hokejový reprezentant Jozef
Golonka. Do našej obce sa vrátil po niekoľkých rokoch. Pred mnohými rokmi ho uvítali žiaci základnej školy, ktorí vyhrali okresný turnaj
v hokeji. Vtedy im odovzdal hokejku, na ktorej boli podposy našich
reprezentantov, ktorí reprezentovali ČSSR. Hokejka dlhé roky zdobila chodbu školy. Chodieval aj na Podsúlovú a s našimi futbalistami
si zahral priateľský turnaj. Na mnohých si zaspomínal. Posedenie sa
nieslo v znamení spomienok. Pán Ing. Jozef Golonka nám porozprával
zo svojho života, ktorý bol veľmi bohatý. Občania si mali možnosť
zakúpiť jeho knihu „Rebel s číslom 9“. Spolu s ním prišli aj mladí
ľudia, ktorí reprezentujú stranu TIP. Pán Golonka je veľmi naklonený
mladým ľuďom, v ktorých vidí budúcnosť. Poďakovanie za uskutočnenie podujatia patrí Klubu dôchodcom, Miestnemu odboru Matice
slovenskej v obci, Základnej organizácii Zväzu protifašistických bojovníkov, menovite: Oľge Štrbovej, Ružene Spišiakovej, Lýdii Sústrikovej, Jurajovi Sústrikovi, p. starostovi Ing. Miroslavovi Michalkovi.
Pán Vladimír Lišuch upiekol koláče, pán Garčár zákusky, pani Alena
Grešková obložené misy, Boženka Antalová fašiangové dobroty. Posedenia sa zúčastnilo mnoho občanov. Bolo to oživenie všedného života.
Oľga Štrbová
„Šachy sú pýchou ľudstva.“ Poirtisch

Šachový klub Gemerská Poloma

Milí šachisti a záujemcovia o šachovú hru,
šachový klub Gemerská Poloma vás pozýva na pravidelné štvrtkové
tréningy v Kultúrnej sále Obecného úradu Gemerská Poloma v čase
od 16:00 do 19:00. Na tréningoch hráme šach, venujeme sa začiatočníkom, analyzujeme partie a šachové štúdie podľa literatúry. Tréningy
sú vhodné pre tých, ktorí by sa chceli šach naučiť hrať bez jeho predchádzajúcej znalosti, ale aj tým, ktorí by svoj šachový výkon chceli
zlepšiť. Na tréningoch sa vám budú venovať členovia klubu, ktorí hrávajú šach aj súťažne. Tréningy navštevujú hráči z Gemerskej Polomy
a Rožňavy, dospelí, deti aj seniori. Od januára 2016 ŠK GP disponuje
aj vlastnými šachovými súpravami, ktoré sme si mohli zabezpečiť
vďaka finančnej podpore zo strany obce. ŠK GP sa zúčastňuje Gemerskej šachovej ligy, ktorá začala 1. kolom 5.12.2015 a bude ukončená
posledným 7. kolom 23.4.2015. Šachisti nášho klubu, menovite Róbert
Szaszák, Ján Bacso, Ondrej Bašták Ďurán, Maximilián Černický ml.
a Laco Dono, odohrali doteraz 3 kolá GŠL a momentálne (začiatok
februára) vedú tabuľku GŠL so ziskom 9 bodov z 9 pred družstvami
Revúca, Betliar, Tornaľa, Kráľ, Štítnik A, Štítnik B.
Gemerská Poloma má šancu vyhrať Gemerskú šachovú ligu 2015/16

Družstvo G. Polomy privítalo v 5. kole účastníkov GŠL na domácej
pôde v tradičnej zostave: Róbert Szaszák, Ján Bacso, Ondrej Bašták
Ďurán a Maxo Černický. V 5. kole Poloma zdolala Revúcu 9:7, Betliar vyhral nad Štítnikom B vysoko 14,5 : 1,5 a Šítnik A nad Kráľom
ešte vo vyššom pomere 15,5 : 0,5. Po 5. kole sa Gemerská Poloma drží
stále na 2. mieste tabuľky po Revúcej. G. Poloma s 12 bodmi a skóre
44 je najlepším družstvom súťaže, pretože aj keď Revúca má rovnako
12 bodov, a navyše lepšie skóre (50), odohrala už 5. kôl - v 6. kole má
pred sebou voľno, kým Poloma ešte len 4 kolá - voľno absolvovala
v 4. kole. Poloma má tak pred sebou ešte 2 zápasy, v ktorých môže
nazbierať body, kým Revúca už len jeden.

marec 2016

Hasiči v Polome

"S koncom sezóny, keď je hasičská technika už zazimovaná, prišiel čas sa povenovať veciam, na ktoré v lete nie je čas. A tak
sme sa rozhodli pri dlhých zimných večeroch venovať čas našej
hasičskej garáži, a tak mu aspoň zvnútra priniesť „nový dych“,
novou maľovkou. Staršie a nefunkčné veci sa vytriedili, aby mohli
prepustiť miesto tým novým. Teraz je už garáž dokončený a pripravený nám ďalej slúžiť."
Plán činnosti DHZ Gemerská Poloma na rok 2016
1. štvrťrok Usporiadať výročnú schôdzu; Údržba hasičskej
zbrojnice; Teoretická príprava členov DHZ - Účasť na odbornom
školení; Účasť na školení veliteľov; Zaviesť kroniku DHZ Gemerská Poloma.
2. štvrťrok  Usporiadať výborovú schôdzu; Odzimovanie hasičskej techniky; Príprava na súťaže v hasičskom športe; Účelové
cvičenie v ZŠ.
3. štvrťrok Usporiadať výborovú a členskú schôdzu; Účasť na
pohárových súťažiach; Účasť na dni obce v Pustej Polom; Účasť
na športovom dni obce; Účasť na polomskom kotlíku; Vyradenie
starých prívesov PPS 12.
4. štvrťrok  Usporiadať členskú a výborovú schôdzu; Vykonať
inventarizáciu stavu majetku v požiarnej zbrojnici; Zazimovanie
hasičskej techniky.

Viac informácií o našom klube
nájdete na týchto kontaktoch:
Občianske združenie, Šachový
klub Gemerská Poloma, Pionierov 607, 049 22 Gemerská
Poloma, IČO: 45793239, oz.sach.
gp@gmail.com, +421949737543,
http://www.sachovyklubgp.
estranky.sk/, http://www.gemerskapoloma.sk/sport/sach/.
Ondrej Bašták Ďurán,
predseda ŠK GP

marec 2016
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Občianske združenie ŠPORTOVÝ KLUB POLOM GEMERSKÁ POLOMA
História futbalu v obci siaha do rokov 1928, kedy nadšenci tohto
športu „naháňali loptu“ na ihrisku na Dedinskej lúke a neskôr na
Koštelnej a hrali Okresné majstrovstvá. Neskôr (1965) bolo znova
vybudované ihrisko na Dedinskej lúke a ako šatňa slúžila prevezená
drevená šopa od tehelne, ako plot poslúžili drevené dosky, pričom sa
hralo Krajské majstrovstvo – skupina B. V roku 1980 ihrisko aj oplotenie dostali novú tvár, pribudla tribúna a zrealizované boli šatne,
ktoré poznáme aj v súčasnosti, hrala sa V. liga Východoslovenského
regiónu. Mnoho Polomcov priložilo ruku k dielu, aj v rámci „akcie
Z“, kedy brigádovali len za malé občerstvenie s nadšením a veľkou
chuťou. V rokoch osemdesiatich bolo ihrisko presťahované a od vtedy až po dnešok slúži športovej verejnosti. V rokoch 2000 až 2004,
pod vedením Miroslava Ďuričeka a vedúceho mužstva Ľubomíra Ďuričeka, hrali naši futbalisti (starší dorastenci) 4. ligu Východoslovenského regiónu. Úspech, na ktorý sa nezabúda – 1. miesto v krajských
majstrovstvách VI. ligy košicko-gemerskej skupine v roku 2014.
V súčasnosti sa udialo v polomskom futbale niekoľko zmien, a preto
sme požiadali predsedu športového klubu POLOM Gemerská Poloma
Štefana Dorčáka o niekoľko informácií. Veríme, že budú zaujímať
všetkých fanúšikov tohto športu, pretože mnohé je ešte zahalené
rúškom tajomstva. Čo ťa viedlo znova oživiť tento šport v obci?
Chcem vrátiť Gemerskej Polome čo v minulosti do mňa investovala.
Aj ja som vyrastal s mojimi rovesníkmi na Dedinskej lúke. Prešiel
som s futbalom celé Slovensko a zahral som si aj v Česku. Veľmi som
bol sklamaný zo situácie, ktorá nastala v polomskom futbale, najmä
v poslednom období.
Futbalová príprava má zabezpečovať všestranný telesný aj intelektuálny rozvoj, predovšetkým dbá o základné, špeciálne a špecifické motorické predpoklady, aby hráči boli schopní dosiahnuť, čo najkvalitnejšiu
futbalovú úroveň.
Futbal nie je len šport, ale je to aj kultúrno spoločenská udalosť.
Dobrý futbalista nemôže mať „vymetené v hlave!“ Preto v príprave
mužstiev sa budeme snažiť spolu s trénermi dostať do hláv hráčov,
že svojím vystupovaním reprezentujú najmä seba, svoje okolie, obec.
Futbal pre nich musí byť zábava, s ktorou zabávajú fanúšikov. Jasne
že futbalista musí na ihrisku aj niečo odrieť, aby bol spokojný so
sebou. Najlepší ukazovateľ bude potlesk divákov.
Technická príprava, ako základná zložka tréningu je zameraná na
osvojenie a zdokonaľovanie techniky futbalových zručností – herné
situácie, reťazce technických činností, vieme čia úloha to bude?
Oslovili sme kvalifikovaných trénerov, ktorí by mali byť zárukou
dobrej prípravy. Už v prvom roku pôsobenia nového klubu chceme
vyslať na školenia aspoň 2-3 potencionálnych trénerov z našich radov, aby sme boli sebestační. Taktiež by som rád využil styky s kondičnými trénermi profesionálnych mužstiev, s ktorými v súčasnej
dobe spolupracujem pre prácu u nás.
K tomuto športu neodmysliteľne patrí sila, rýchlosť, vytrvalosť, ohybnosť, či talent – bude sa prihliadať pri výbere hráčov na tieto kondičné
vlastnosti a nadanie budúcich hráčov, alebo majú možnosť všetci, ktorí
prejavia záujem?
Skúsime to s každým kto príde. Nikoho nemožno odpisovať na štarte.
Keď bude mať záujem a prístup, verím že niečo sa na neho nalepí.
Z praxe viem, že poctivou drinou sa dá veľa dosiahnuť. I keď nebude profík, amatérsky futbal môže hrať. V kútiku duše verím, že
dosiahneme aspoň také výsledky, ako naši predchodcovia. U mládeži
aj väčšie.
Rozvoj osobnosti hráča je tiež veľmi dôležitá úloha pri výchove každého športovca, s tým úzko súvisí aj spoločenské vystupovanie každého
hráča, je myslené aj na túto úlohu?
Už som to naznačil v predchádzajúcich odpovediach. Na ihrisko ne-

patria vymetené hlavy. Človek si musí vážiť človeka, aj keď je súper.
Hráči, diváci musia pochopiť, že futbal je zábava, nie bratovražedná
vojna. Áno, je to súperenie, ale vyhrať sa dá aj bez zákernosti. Je
potrebné mať kondíciu, techniku a taktické myslenie, ale aj kúsok
šťastia. No a samozrejme aj aspoň s časti objektívnych rozhodcov.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome, pri zostavovaní rozpočtu
pre tento rok (2016), myslelo aj na futbalistov v obci a vyčlenilo určitý
finančný náklad, ktorý však nebude postačovať pre činnosť. Ako plánujete zabezpečiť túto stránku fungovania futbalu?
Ďakujeme zástupcom obce za to, že nezanevreli na futbal. Schválená čiastka nepokryje všetky základne výdavky na prevádzku klubu.
No budeme si musieť pomôcť ako vieme. Prehodnotiť investovanie
každého eura. Chceme aby v klube boli mužstvá prípraviek, žiakov,
dorastu a dospelých. Musí byť hierarchia. Bude to veľmi ťažké, ale
vedeli sme do čoho ideme. Oslovíme možných sponzorov, v prípravkách aj rodičov, aby nám pomohli. Skúsim systém, ktorý fungoval
keď som pracoval v iných kluboch napr. MFK Rožňava. Taktiež sa
budeme snažiť zapojiť do projektov na podporu športu, využiť možnosť 2% dane. Zapojiť do žitia klubu spoluobčanov a veci, ktoré sa
dajú spraviť urobiť svojpomocne. Verím, že v obci máme dosť šikovných ľudí, čo chcú a majú záujem pomôcť. Len treba si vypočuť aj
ich názor.
Zakladajúci výbor športového klubu v zložení: Štefan Dorčák (predseda), Miroslav Maťo (podpredseda), Ivan Sústrik (hospodár), Slavomír Sabadoš (správca ihriska), Marek Vais (údržba hracej plochy,
šatní, príprava dresov), Ondrej Lindák (člen výboru), Ing. Štefan
Greško (pokladník a správca web) ponúka členstvo v klube. Členské:
dospelí 10,00 EUR; deti, dorast, dôchodcovia 5,00 EUR a deti do 15
r. 1,00 EUR. V sezóne 2016/2017 je naplánované zostaviť družstvá: A
mužstvo; dorast; žiaci a prípravka – informácie prebraté z web stránky
obce Gemerská Poloma.
Zhovára sa a za rozhovor ďakuje D. Červenáková

S t o l n ý tenis píše J. Galajda
4. liga Spiš - Gemer
10. kolo: STK Gemerská Poloma A - ŠK Henckovce A }14:4
Body: Trojan M. } 4,5 , Leitner W. 3,5 , } Trojan J. 3,5 } Baláž. 2,5
11. kolo: ŠK Jablonov n/T B - STK Gemerská Poloma A }7:11
Body: Trojan M. 4 } Trojan J. 3 } Leitner W. 3 } Baláž Š. 1
12. kolo: Geológ Rožňava D - STK Gemerská Poloma A}13:5
Body: Trojan M. 2 } Trojan J. 1 } Černický M. 1 } Leitner W. 0,5
} Baláž. 0,5
13. kolo: STK Gemerská Poloma A - BBF Spišská Nová Ves B }12:6
Body: Leitner W. 4 } Trojan J. 3 } Trojan M. 3 } Baláž Š. 2
14. kolo: ŠKST Spišské Vlachy B - STK Gemerská Poloma A }14:4
Body: Trojan M. 3 } Trojan J. 1
pokračovanie na str. 18
Po 14. kole sme na 7. mieste.
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S t o l n ý tenis píše J. Galajda
pokračovanie zo str. 17

Úspešnosť jednotlivcov
6. miesto } Trojan Michal
} 56 } 43 } 13 } 76,79
24. miesto } Leitner Walter
} 52 } 29 } 23 } 55,77
30. miesto } Baláž Štefan		
} 42 } 19 } 23 } 45,24
32. miesto } Trojan Jozef		
} 39 } 17 } 22 } 43,59
39. miesto } Černický Maximilian } 31 } 11 } 20 } 35,48
poradie výsledkov } odohraté zápasy } víťazstvá } prehry } percentá
5. liga Gemerská
9. kolo: STK Gemerská Poloma B - STK Honce A }7:11
Body: Trojan M. 4,5 } Trojan J. 1,5 } Černický M. 1		
10. kolo: ŠKST Gočovo - STK Gemerská Poloma B }6:12
Body: Trojan J. 3,5 } Trojan M. 3,5 } Černická A. 2,5 } Černický 		
M. 2,5
11. kolo: STK Gemerská Poloma B - Tatran Betliar }9:9
Body: Trojan J. 3 } Trojan M. 3 } Černická A. 2 } Černický M. 1
12. kolo: STO Hrhov - STK Gemerská Poloma B }3:15
Body: Trojan M. 4,5 } Černický M. 4 } Trojan J. 3,5 } Černická 		
A. 3
13. kolo: STK Gemerská Poloma B - ŠKST Slavošovce }16:2
Body: Trojan M. 4,5 } Černický M. 4,5 } Trojan J. 2,5 } Gajdoš 		
J. 2,5 } Černická A. 2
Po 13. kole sme na 2. mieste.
Úspešnosť jednotlivcov
1. miesto } Trojan Michal
} 51 } 48 } 3 } 94,12
6. miesto } Trojan Jozef		
} 46 } 38 } 8 } 82,61
9. miesto } Černický Maximilian } 52 } 40 } 12} 76,92
20. miesto } Gajdoš Jaroslav
} 37 } 20 } 17} 54,05
} Černická Anna
} 19 } 11 } 8 } 57,89
poradie výsledkov } odohraté zápasy } víťazstvá } prehry } percentá
6. liga Gemer
10. kolo: voľno
11. kolo: STK Honce B - STK Gemerská Poloma C }14:4
Body: Černická A. 3 } Ďurán M. 1
12. kolo: STK Gemerská Poloma C - Obec Čierna Lehota }11:7
Body: Romok O. 4,5 } Černická A. 4 } Ďurán M. 2,5
13. kolo: Geológ Rožňava E - STK Gemerská Poloma C }14:4
Body: Černická A. 3 } Ďurán M. 1
14. kolo: STK Gemerská Poloma C – STK Sokol Krásnohorské Pod		
hradie }13:5
Body: Romok O. 4,5 } Ďurán M. 3,5 } Černická A. 3 } Petergáč P. 2
Po 14. kole sme skončili na 4. mieste.
Úspešnosť družstva 10 } 4 } 1 } 4 } 1 } 79:101 } 18
poradie výsledkov } odohraté zápasy } víťazstvá } remízy } prehry }
kontumačná prehra } skóre } body
Úspešnosť jednotlivcov
1. miesto } Romok Ondrej
} 28 } 24 } 4 } 85,71
3. miesto } Černická Anna
} 36 } 29 } 7 } 80,56
12. miesto } Ďurán Miloslav
} 36 } 20 }16 } 55,56
poradie výsledkov } odohraté zápasy }víťazstvá } prehry } percentá
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Zber komunálneho odpadu prevádzkuje v obci spoločnosť
Fúra s. r. o. a je vykonávaný každý druhý štvrtok v mesiaci.
Apríl: 07. 04. 2016; 21. 04. 2016 § Máj: 05. 05. 2016; 19. 05. 2016
§ Jún: 02. 06. 2016; 16. 06. 2016; 30. 06. 2016 § Júl: 14. 07. 2016;
28. 07. 2016 § August: 11. 08. 2016; 25. 08. 2016.
Zber separovaného odpadu prevádzkuje v obci spoločnosť
Brantner Gemer s. r. o. výber: zber plastov
(1 krát v mesiaci – v utorok):
Apríl: 19. 04. 2016 § Máj: 17. 05. 2016 § Jún: 28. 06. 2016 § Júl:
26. 07. 2016 § August: 23. 08. 2016.

Turnaj o pohár starostu obce

V prvú nedeľu v novom roku sa v telocvični pri ZŠ uskutočnil už 24.
ročník turnaja o Pohár starostu obce. Turnaja sa zúčastnilo 36 hráčov
z 22 klubov. Z hráčov – Valuch A. reprezentant SR hráč TB (ASVRegenstauf – Nemecko), Lelkeš Z. SK Vydrany (extraliga), Tušim P.,
Hruška M., Kostelník L., Eštok Š. MŠK VSTK Vranov n/T (extraliga), Šereda T. STK Ivanka pri Dunaji (1.liga) a ďalší. Z klubov to boli
extraligové – Hontianské Trsťany – Dudince, ŠKST Feromax Bratislava, Geológ Rožňava, MŠK Kysucké Nové Mesto, z 1. ligy – STK
Košice-Čaňa, STK Lučenec-Kalinovo, ŠKST Michalovce a ďalšie.
Hralo sa v 9 skupinách po 4 hráčov. Prví dvaja postupovali do pavúka.
V skupinách a prvých kolách v pavúku sa prekvapenia nekonali. O
prvé prekvapenie sa postaral vo štvrťfinále Šereda Tomáš, ktorý po
veľmi dobrom taktickom výkone zdolal najvyššie nasadeného a dvojnásobného víťaza turnaja Lelkeša Z. Šereda T. postúpil až do finále,
kde nestačil na mladého reprezentanta SR Valucha A. Valuch A. sa
zúčastňuje turnaja od roku 2008, po minuloročnom 2. mieste je to jeho
prvé víťazstvo na turnaji.
výsledky
Záverom by sme
štvrťfinále
chceli poďakovať
Lelkeš Z. - Šereda T.}1:3 (-8, -6, 7, -6)
všetkým sponzoValuch R. - Kostelník L.}1:3 (2, -5, -8, -1)
rom a dobrovoľníTušim P. - Zelinka J. }3:0 (10, 7, 5)
kom - organizátoHruška M. - Valuch A.}0:3 (-10, -3, -3)
rom, ktorí prispeli k
semifinále
zdarnému priebehu
Šereda T. - Kostelník L.}3:0 (6, 9, 6)
už 24. ročníka turTušim P. - Valuch A.}1:3 (-7, 10, -8, -5)
naja.
finále
organizačný výbor
Šereda T. -Valuch A.}0:3 (-8, -9, -3)
Predám byt v Gemerskej Polome, Ul. Lipová, 2. poschodie, samostatné kúrenie, v obývacej miestnosti kozub, lodžia, garáž, záhradka, celý pozemok je riadne oplotený.
Kontakty: 0907 926 339 a 0907 447 253.

VIANOČNÝ TURNAJ

V prvý vianočný deň sa v telocvični pri ZŠ zišli priaznivci stolného tenisu, aby si zmerali schopnosti pri ovládaní malej loptičky.
Zišli sa hráči, ktorí reprezentujú
alebo reprezentovali náš klub v
súťažiach. V príjemnej atmosfére
8 súťažiaci hrali systémom každý
s každým, jeden hráč odohral 7
zápasov.
Konečné poradie

1. Trojan Michal
}7 }7 }0
2. Trojan Jozef
}7 }6 }1
3. Černický Maximilian
		
}7 }5 }2
4. Rochfaluši Milan }7 }4 }3
5. Gajdoš Jaroslav
}7 }3 }4
6. Ďurman Milan
}7 }2 }5
7. Romok Ondrej
}7 }1 }6
8. Ďurán Miloslav
}7 }0 }6
poradie výsledkov } odohraté zápasy }víťazstvá } prehry
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