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STAROSTU PODPORILO 300 ĽUDÍ
N E V E R I A, ŽE SKORUMPOVAL VOĽBY

Prípad starostu Gemerskej Polomy sa čoskoro dostane pred Najvyšší
súd SR. Občania však za ním stoja. Neveria, že by sa dopustil volebnej korupcie. A aj časť tých, ktorí proti nemu svedčili, zmenili svoje
výpovede.
Nie je to tak dávno, čo názov našej obce obletel stránky novín a
zaznel v televíznych správach v spojitosti s volebnou korupciou. Súdy
rozhodli proti starostovi Gemerskej Polomy a hrozí mu viac než strata
mandátu. Za touto kauzou sa však skrýva oveľa viac.
Nestáva sa v každej obci, že by starosta za necelé tri roky pôsobenia musel odrážať útoky v podobe ôsmich trestných oznámení a viac
ako dvadsať ďalších podnetov. Stále od tých istých osôb. Všetky až na
jedno sa zastavili v prípravných konaniach. To ostávajúce vyvrcholilo
súdom o volebnej korupcii.
Starosta čelí obvineniu, podľa ktorého mal v deň volieb uplácať
voličov. Výmenou za hlasy mal rozdávať čokoládu či nalievať pálenku, tvrdí žaloba. Sám však volebnú korupciu popiera. „Nikdy som nepovedal, že niečo dostanete za to, že budete voliť Michalku, to je hlúposť,“ povedal nám Miroslav Michalka, starosta Gemerskej Polomy.
Celá kauza navyše v mnohých veciach naráža na nezrovnalosti.
Okrem obvinení tvrdí Stanislav Kučerák, že starosta je rasista a
nikomu nikdy nepomohol. Keď sa tunajších Rómov denník SME pýtal
(22. máj 2017) na starostu, povedali, že so starostom nemajú problém a
že sa im skôr snaží pomôcť. Ku krivej výpovedi ich, aj ako píše denník
SME, mal dotlačiť práve Stanislav Kučerák.
Miroslava Michalku však uznal Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vinným z trestného činu volebnej korupcie. A to i napriek
tomu, že starosta vôbec nemal možnosť predvolať nejakých svedkov.
Polomci sa rozhodli podporiť svojho starostu, a to nie v malom
počte. V deň obecného zastupiteľstva 26. júna sa pred budovou obecného úradu zišlo vyše 300 ľudí. Všetci prišli s myšlienkou morálnej
podpory pre svojho starostu a ochotne sa za neho postavili. Zároveň
žiadali, aby sa Stanislav Kučerák vzdal miesta poslanca. Na zastupiteľstve však Stanislava Kučeráka nebolo. Hoci zatiaľ nechýbal na žiadnom zasadaní, tentoraz neprišiel.
„To bolo takto, v roku 2014 si kupoval hlasy starosta – chodil za

nami, aby sme mobilizovali, lebo na silu chcel byť starostom. Jednému
dal 1100 eur, ja som bol pri tom, videl som, ako mu ich dal, aj čokoládu, aj pálenku a kávu doniesol. A sľuboval im, že bude lepšie ako
za Chanasa, ale mám taký pocit, že nič neurobil, že je to ešte horšie,
nikomu nepomáha,“ povedal Stanislav Kučerák.
„V prvom rade pociťujem ľútosť, že vôbec niečo takéto vzniklo,
lebo sa to netýka len mojej osoby, ale aj obce, ktorú zastupujem. Bez
ohľadu na to, aký bude výsledok, ten zápis tam ostane navždy a je spojený s mojím menom,“ uzavrel starosta. „Nehnevám sa na tých ľudí,
je mi ich ľúto.“ Viac informácií starosta neposkytol, nakoľko vec je v
štádiu riešenia.
rk

fotografia našej obce
- súťaž -

Obec Gemerská Poloma vyhlasuje súťaž FOTOGRAFIA NAŠEJ
OBCE. Zapojiť sa môže každý, keďže cieľom je zozbierať aktuálne
fotografie obce Gemerská Poloma. Fotografie budú vystavené počas
akcie: Polomský deň 2018 (stretnutie zástupcov obcí: Poloma, Polomka, Pustá Polom, Gemerská Poloma).
kategórie:  život v obci (ľudia a okamihy/momentky)  významné
udalosti zo života obce, ľudí  objekty v obci  voľný námet
termín vyhlásenia:17. 07. 2017
termín príjmu fotografií do (vrátane): 30. 04. 2018
prihlásená fotografia musí obsahovať: kategóriu, názov, adresu autora
Fotografie môžete posielať elektronickou poštou na e- mail:
knižnica@gemerskapoloma.sk
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Narodili sa

Spoločenská kronika k 30. 06. 2017

Tomáš Gunár
Miroslav Mako
Valéria Erika Kučeráková

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo
Pavol Kučerák
Renáta Gažiová
Daniel Fabian
Veronika Lindáková
František Német
Katarína Grešková
Srdečne blahoželáme!

Zomreli

Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
Život tak uteká!
Dávno mu nestačím.
Pri ústach vrásky smiechu.
Život sa mi rúti oproti.
Kladiem si na stôl
poháre a kvety.
Trápi ma,
že som tak pomalá,
je mi smutno,
že tak veľmi zabúdam.
Za oknom vyzerám
a čakám svoju milovanú návštevu,
syna a dcéru,
stačí len zopár krokov
a všade bude plno svetla,
lásky a radosti.

Dušan Antal
Ján Cirbus
Zuzana Sústerová
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

90 rokov
Ondrej Ďuriček
Bartolomej Spišiak
80 rokov
Ján Antal
Ondrej Lipták
Mária Štrignerová

Bola si viac ako iní, lebo si
vedela, čo chceme
a potrebujeme.
Teraz ťa niet, nemá kto poradiť,
či pohladiť. Každé tvoje slovo
malo hĺbku,
vážnosť i cit zároveň.
Si ďaleko, len vánok občas
priveje tvoju vôňu a my sa
tej vône nevieme nabažiť.
Dňa 21. 06. 2017
uplynulo 10 rokov,
ako nás navždy opustila
naša mama, stará mama a sestra

75 rokov
Ján Cirbus
70 rokov
Ján Bodnár
Marta Čižmárová
Otto Maroši
Zuzana Molčanová
Štefan Spišiak

Srdečne blahoželáme!

Tvoje srdce malo trinásť komnát, bolo priveľké,
ale čas má vždy ten najprísnejší meter
a smeje sa ľudskej bezmocnosti.
Mala si krásnu dušu a tej už viac niet.
Pod našimi slzami mäknú aj kamene.
Ticho spi a odpočívaj v pokoji.
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Ružena Kučeráková.
S úctou a láskou
spomínajú dcéry.

Máj, máj, máj zelený, pod oblôškom sadený.......

Dňa 14. 06. 2017 uplynulo 5 rokov,
ako nás náhle opustila mama,
stará mama a prastará mama

Mária Dorkinová.
S láskou spomínajú syn Marian, sestra Júlia s rodinou, sestra Zuzana
s rodinou, brat Ondrej s Betkou a všetci, ktorí ju mali radi.

Blahoželáme

V uplynulých dňoch sa dožil
významného životného jubilea
90 rokov - najstarší žijúci člen
našej základnej organizácie pán
BARTOLOMEJ SPIŠIAK. Bol
účastníkom 2. svetovej vojny,
účastníkom SNP a oslobodzujúcich bojov. Je nositeľom viacerých štátnych vyznamenaní. Pri
tejto príležitosti Vám blahoželáme - výbor a členovia našej ZO.
Do ďalších rokov života Vám želáme hlavne zdravie.
výbor ZO SZPB
Gemerská Poloma

Krásne slnečné prvomájové dopoludnie sa stretli občania obce
pred obecným úradom. Mesiac
M Á J je bezpochyby jeden z
najkrajších mesiacov v roku,
ako mesiac lásky a prvý máj ako
sviatok práce. U nás v obci je to
tradícia stavania mája, krásnej
vysokej brezy ozdobenej farebnými stužkami. V tento pekný čas
sme pokrstili ďalšie, v poradí už
štvrté CD- albumu našich folkloristov. Po príhovore starostu obce
už zneli tóny ľudových piesní
v podaní Dedinskej folklórnej
skupiny Dolina a Detský fol-

klórny súbor Bambuchy predviedol program Mrzúkanti. Nový
hudobný album “Ako môhol, tak
spomôhol alebo aj Hlúpi buc,
ale spôsob si nájďi”, pokrstil
vetvičkou zo stromčeka pán starosta Ing. Miroslav Michalka. Je
to dvoj CD plné spevu, hudby,
hovoreného slova, vtipu a tých
najúspešnejších programov aké
skupina predstavila za posledných niekoľko rokov. Nasledoval
spev, tanec a dobrá nálada.
Text: Lillian Bronďošová
Foto: Veronika Chocholová
(Zewi)
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z činnosti SENIOROV

Polomské noviny

V jarných mesiacoch človeka láka najmä pobyt v prírode, preto aj naša
činnosť bola zameraná na tieto aktivity. Po založení miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sme sa prvýkrát zúčastnili spoločnej
akcie – okresnej seniorskej turistiky „Potulky obcou Rudná a okolí“.
Našich 9 seniorov absolvovalo najnáročnejšiu trasu z troch pripravených „Náučný chodník Turecká“ a z rozhľadne na vrchole Tureckej vo
výške 947 m n. m. si za krásneho počasia mohli vychutnať výhľad na
široké okolie našej doliny. Okrem toho sú pri takýchto akciách vzácne
aj stretnutia so starými známymi, ktorých sme už dlhšiu dobu nemali
možnosť stretnúť. Naša miestna organizácia JDS mala vo februári pri
založení 17 členov, k dnešnému dňu evidujeme 32 členov a o vstup
prejavili aj ďalší seniori. U nás doma sme pre seniorov (všetky aktivity na miestnej úrovni sú spoločné pre Klub dôchodcov a Jednotu dôchodcov) pripravili v prvý júnový sobotný podvečer letné posedenie
spojené s opekaním. Výborné počasie, pohár dobrého vína a chutné
domáce zákusky niektorých členiek klubu prispeli k skvelej nálade
a výbornej atmosfére. Nás organizátorov veľmi teší stúpajúci záujem
seniorov o takéto stretnutia, kde sa človek vymaní z každodennej rutiny. Budeme ich organizovať častejšie. Ešte by som chcela dať do
pozornosti, že v letných mesiacoch plánujeme uskutočniť zájazd na
kúpalisko a destináciu určíme podľa záujmu členov. Touto cestou
pozývam aj ostatných, ktorí nie sú organizovaní v KD a JDS, aby sa
k nám pri uskutočňovaní našich podujatí pripojili. Radi Vás medzi
sebou uvítame a naše aktivity budú určite vydarenejšie a pestrejšie.
EK

SPOMIENKOVÉ OSLAVY 72. VÝROČIA
OD SKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY
Dňa 8. mája sa v našej obci konali spomienkové oslavy od skončenia II. svetovej vojny ,,Deň
víťazstva nad fašizmom“. Položením venca k pomníku padlých
na námestí SNP – hymny SR –
básňou žiakov ZŠ a príhovorom
starostu obce pánom Ing. Miroslavom Michalkom sme si uctili
pamiatku padlých. Vo svojom
príhovore popísal priebeh vzniku
2. svetovej vojny (1. 9. 1939) až
do jej ukončenia (8. 5. 1945). Za
toto obdobie – doposiaľ najväčšej
katastrofy ľudstva padlo na frontových bojiskách 60 miliónov
ľudí. Mnohí z nich tiež zahynuli
v koncentračných táboroch od
hladu a chorôb. Na tieto udalosti

by sme nemali zabúdať ani dnes.
Prísť sa pokloniť a vzdať úctu
našim otcom a starým otcom,
ktorí položili svoje životy za našu
slobodu. Potom sme sa prepravili k pomníku na ,, Kurtákovej“,
kde sme tiež položili veniec vďaky a venovali tichú spomienku
padlým na ,,Flôse“. Po skončení
tohto slávnostného aktu nás pán
starosta pozval na krátke občerstvenie. Výbor ZO SZPB ďakuje
všetkým zúčastneným na týchto
oslavách – našim otcom a dedom
– v II. svetovej vojne.
text:Ján Cirbus,
foto: Ing. Ján Franko
a Ondrej Greško
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Netradične pri guláši

Výbor SZTP v G. Polome pripravil v sobotu 24. júna 2017
pre svojich členov členskú
schôdzu v prírodnom prostredí na našom ihrisku, a to s výborným občerstvením, kotlíkovým gulášom. Veľká škoda,
že účasť členov bola pomerne
nízka z rôznych dôvodov. Pozvanie prijal a prišiel medzi
nás aj pán starosta Ing. Miroslav Michalka. Dozvedeli sme
sa, že sú možnosti kúpania,
saunovania a aj iné ponuky

na relaxáciu v našom blízkom
okolí. Na spestrenie pripravili ochotníčky z mini skupiny „Polomky“ pekné piesne. Guláš bol výborný, začo
ďakujeme kuchárom. Dobrá
nálada pri speve a rozhovoroch nechýbala nikomu z nás.
Dohodol sa termín brigády pri
skrášľovaní priestorov okolo
pomníka na Kurtákovej - v sobotu 1. júla 2017.
za výbor SZTP Júlia Z.
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
Z PÄTNÁSTEHO RIADNEHO ZASADNUTIA obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome obce Gemerská Poloma, ktoré sa konalo dňa
04. 05. 2017 vyberáme:
- u z n e s e n i e číslo 149/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. s c h v a ľ u j e vykonávanie malých zákaziek pre občanov obce
pracovníkmi obce v cenovej ponuke 15,00 EUR za 1 (jednu) hodinu vykonanej práce s možnosťou individuálneho zhodnotenia starostom obce.
- u z n e s e n i e číslo 150/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. n e s c h v a ľ u j e výpožičku obecného traktora s hydraulickou
rukou.

AKO A KEDY

JE MOŽNÉ PLATIŤ

Cenový výmer za stočné v obci Gemerská Poloma platný od 01.07.2017
- vypracovaný v súlade s Metodickým
pokynom DR SR k registrácii subjektov
uvedených v § 3 ods. 4 a k registrácii príspevkových organizácií podľa Zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov
Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len
„ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z.
z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017.
ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 13. 03. 2017 potvrdenie o cene č. 984-2017-BA, ktorým určil obci Gemerská Poloma ceny platné na obdobie do 31. 12. 2021. Podľa § 14 ods. 12
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý
rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, t. j. do 31. 12. 2021, ak úrad
neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili
dňa 04. 05. 2017 podľa VZN č. 01/2017 ceny
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou platné pre rok 2017
(vrátane roku 2016). Na základe tohto uznesenia sa určuje cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
na 1,0684 EUR za 1 m3 splaškovej vody.
Poplatok za kanalizáciu t. j. za vypúšťanie
splaškových odpadových vôd do verejnej
kanalizácie sa bude občanovi (producentovi)
fakturovať podľa množstva spotrebovanej
pitnej vody z verejného vodovodu (vodné).
Spôsob určenia množstva splaškovej vody,
ak nie je osadený vodomer, resp. odberateľ využíva aj iný zdroj vody, t. j. množstvo
vody dodávanej verejným vodovodom nie je
merané alebo merateľné, sa určuje smernými číslami spotreby vody podľa prílohy č. 1
k vyhláške č. 397/2003 Z. z.. V prípade, že
producent odpadu nemá inštalovaný vodo-

ZA STOČNÉ?

mer, alebo využíva aj iný zdroj pitnej vody
(napr. studňa), bude mu vyrubený poplatok
na osobu za rok čo predstavuje sumu 32,85
EUR/rok/jednu osobu.
VŠETKY DOMÁCNOSTI SÚ POVINNÉ
PLATIŤ ZA STOČNÉ AJ POLROČNÉ
ZÁLOHOVÉ PLATBY, ZÁLOHOVÉ
FAKTÚRY VÁM BUDÚ ZASIELANÉ
V MESIACI APRÍL. Tie však budú povinné až od roku 2018. Zálohy za roky 2016 a
2017 sú dobrovoľné predovšetkým z dôvodu časového nesúladu napojenia všetkých
občanov obce. JE MOŽNÉ ICH UHRÁDZAŤ • do pokladne obecného úradu alebo
• prevodom na účet od 17. 07. 2017. Výška
zálohy pre bežných občanov sa neurčuje na
základe odpočtu vodného, ale paušálne na
každú osobu v domácnosti (na základe trvalého a prechodného pobytu) v rozsahu 50 %
z celkového poplatku. Výška zálohy u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sa určuje na základe odpočtu vodného.
Výška zálohovej platby, v zmysle uznesenia predstavuje na jednu osobu 16,42
EUR.
Zálohovými platbami občania predídu príliš
vysokému účtu za spotrebovanú vodu. Vyúčtovacia faktúra bude všetkým domácnostiam zasielaná v priebehu mesiaca október,
v závislosti od získanej informácie o stavoch
vodomerov a spotrebe pitnej vody od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.
s., OZ Rožňava. Pri vyúčtovaní budú započítané uhradené zálohové platby a následne
bude vystavená vyúčtovacia faktúra. Vzniknutý preplatok bude vrátený v plnej výške.
Naopak, ak zálohy nepostačia na pokrytie
celej výšky faktúry, vzniknutý nedoplatok
bude splatný podľa dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. PLATBY JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ v hotovosti na Obecnom úrade
Gemerská Poloma (kde Vám budú podané aj
bližšie informácie), alebo bezhotovostným
prevodom na číslo účtu IBAN SK91 0200
0000 0026 7111 5051. V prípade bezhotovostných platieb je potrebné do variabilného symbolu uviesť súpisné číslo domu a do
správy pre prijímateľa platby meno a priez-

DO POZORNOSTI

zmena stránkových dní obecného úradu
c e l o r o č n e (v platnosti od 01. 07. 2017)
Po
} 8,00 – 12,00 a 13,00 – 15,30
Ut
} 8,00 – 12,00 a 13,00 – 15,30
St
} 8,00 – 12,00 a 13,00 – 15,30
Št
} n e s t r á n k o v ý deň
Pi
} 8,00 – 12,00
výpožičný čas obecnej knižnice
mesiace júl a august
Po
} 7,30 - 16,00
Ut
} nevypožičiava sa
St
} 7,30 - 16,00
Št
} nevypožičiava sa
Pi
} 6,30 – 14,00
úradné hodiny ostatné dni
Ut
} 6,30 - 14,00
Št
} 6,30 - 12,00
mesiace september až jún
výpožičný čas pre verejnosť
Po
} 7,30 - 16,00
Ut
} nevypožičiava sa
St
} 9,00 - 18,00
Št
} nevypožičiava sa
Pi
} 9,00 - 18,00
úradné hodiny ostatné dni
Ut
} 7,30 - 14,00
Št
} 7,30 - 12,00
visko. PLATBY ZA STOČNÉ SA USKUTOČŇUJÚ FORMOU FAKTÚRY, ktorá
musí byť uhradená v uvedenej dobe splatnosti. Fakturovanú čiastku uhradí odberateľ alebo
ním určený platca. Prípadný proces rozúčtovania stočného jednotlivým užívateľom vody
v príslušnej nehnuteľnosti prináleží výhradne
odberateľovi (vlastníkovi či správcovi nehnuteľnosti) na základe zmluvy, ktorú s obcou
uzatvoril a nie obci Gemerská Poloma.
Vyúčtovacia faktúra obsahuje } platbu za
odvedené splaškové vody do verejnej kanalizácie } zahrnuté zálohy, ktoré odberateľ
uhradil v priebehu fakturovaného obdobia }
predpis zálohových platieb na nasledujúce
fakturačné obdobie } výslednú čiastku k úhrade, prípadne čiastku, ktorá bude odberateľovi
vrátená späť vo forme preplatku (ak boli zálohy vyššie ako fakturovaná suma).
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 (ako aj rozpočet
obce - roky 2015, 2016, 2017) nájdete na
webovej stránke obce: http://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/rozpocet-obce/2016/
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Ako vidím korupciu a dôveru v našej obci

Názor občana – Veľa sa hovorí a píše, že Slovensko trpí krízou demokracie v samosprávach. Občania strácajú dôveru v orgány verejnej
moci a v ľudí, ktorí tieto orgány tvoria. Nielen na najvyššej úrovni,
ale aj v mestách a obciach. Tak sa deje aj u nás, v Gemerskej Polome.
Starostu sme si zvolili riadnou a zákonnou formou, no niektorým ľuďom to nevyhovuje. Taká je demokracia, nie je zlé mať iný názor. No
je zlé využívať na jeho presadzovanie rôzne nekalé praktiky a budovať
na tom kauzu. Stanislav Kučerák zažaloval nášho starostu za volebnú korupciu. Vraj uplácal Rómov, aby za neho hlasovali. Ale tak to
býva, keď niekam prídete s dobrým úmyslom - za dobrotu na žobrotu.
Uplácal starosta Rómov? Poznám ho už dlhé roky, verím mu a viem,
že to s našou dedinou i s ľuďmi myslí dobre. Ešte keď pracoval na
úrade práce pomáhal komu mohol. Zo sociálky dostal niekoľko detí
naspäť do rodín. A nič z toho nemal. Myslím, že môžeme byť radi, že
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máme starostu, ktorý sa okrem ľudskosti môže pochváliť aj tým, že
dobudoval kanalizáciu, opäť umožnil dedine prijímať granty, bojoval
s nezákonnou skládkou, či po požiari zabezpečil ľuďom bez domova
strechu nad hlavou a dokázal za tak krátky čas za necelé jedno volebné obdobie to, čo iní za desať rokov pôsobenia nezvládajú. Michalka
mal vraj dať Kučerákovcom aj peniaze, aby pre neho zháňali hlasy.
Dokonca ani na sume sa nevedeli dohodnúť, koľko to vlastne bolo. Čo
už je to za korupciu, keď človek ani nevie, koľko dostal? Navyše, ani
sami nevedeli, kde boli - uviedli čas, kedy mali dostávať peniaze od
Michalku, no presne vtedy ich v skutočnosti vyšetrovali na policajnej
stanici. Nakoniec ešte aj svedkovia priznajú, že krivo svedčili a Kučerák ich nahováral. A to práve Stana pred voľbami Michalka označil
ako za jedného z tých, s ktorými si vie predstaviť slúžiť obci. Má ešte
pán Kučerák dôveru ľudí, keď zažaluje obetavého starostu a nahovára
ľudí proti nemu? Moju rozhodne nie.
PhDr. Ivana Antalová

02. 07. 2017 • nedeľa podvečer  Pred budovou kina sa v našej obci
zišli občania obce i sympatizanti starostu obce, aby vyjadrili svoju
podporu jeho osobe ako starostovi obce, kde podpisom v petičných
hárkoch potvrdili svoj záujem, aby sa naša obec mohla úspešne rozvíjať a napredovať pod jeho vedením.
Prítomným sa prihovorila zástupkyňa
starostu obce, ktorá vyjadrila poďakovanie účastným zhromaždenia (cca 550 občanov) a v krátkosti zhrnula činnosť Stanislava Kučeráka ako poslanca obecného
zastupiteľstva. V druhej petícii občania
žiadali vyvodiť zodpovednosť za volebné obdobie poslanca Stanislava Kučeráka
a svoju vôľu za zrušenie poslaneckého
mandátu, lebo stratil dôveru a svojím
správaním a konaním poškodzuje dobré
meno obce.

dva protiklady v jednej „záhrade“

V našom parku, pred základnou školou, môžeme pozorovať dva odlišné javy, ALEBO môžeme byť pyšní, že dočasným domovom pre vtáky
sovovité sa stal tento park. Avšak na druhej strane sme znechutení činmi a konaním „niektorých našich spoluobčanov“ - nevedno ktorých,
zabudli dať o sebe vedieť. Realitou je, že zábradlie na schodíkoch malého amfiku im prekážalo, či skúšali niečo iné? Pravdepodobne to už
nikdy nezistíme. Znova sa potvrdilo, že žiť v našej obci je umenie,
ktoré sa skôr podobá na umenie zápasiť s tancom, nakoľko aj pri tancovaní je potrebné postaviť sa pohotove a pevne proti úderom, hoci
nepredvídaným.
r.
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
V ROŽŇAVE
ODBOR PORIADKOVEJ POLÍCIE
Obvodné oddelenie Policajného zboru Rožňava,
Jarná 25, 048 01 Rožňava
Nápad trestných činov v obci Gemerská Poloma, za I. polrok 2017
bol zaznamenaný 1 trestný čin, a to:
 Porušovanie domovej slobody
Z } Gemerská Poloma, Ulica Hviezdoslavova, poškodená Z. J.,
páchatelia v nočných hodinách z 20. 06. na 21. 06. 2017 nezisteným
predmetom odstránili sklenenú výplň vchodových dverí rodinného
domu, následne si kľúčom odomkli vchodové dvere, vnikli do rodinného domu, odkiaľ z predsiene z komody odcudzili čiernu dámsku kabelku s peňaženkou a osobnými dokladmi poškodenej, ktorá v tom čase
spala v zadnej izbe domu. Krádežou vecí bola poškodenej spôsobená
škoda vo výške 200,00 EUR } páchatelia ml. P. L., ml. E. L., ml. B.
G. } zo dňa 21. 06. 2017.

Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za I. polrok roku
2017
Pokiaľ sa týka nápadu priestupkov v obci Gemerská Poloma, tak v
I. polroku 2017 v obci napadlo spolu 10 priestupkov, z toho bolo 3
proti majetku, 7 proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému
poriadku. Vo všetkých prípadoch je páchateľ známy.
Nápad priestupkov a trestných činov v celom služobnom obvode č.
4 za I. polrok roku 2017
Čo sa týka služobného obvodu Policajnej stanice (t. z. aj obce Nadabula, Betliar a Henckovce) napadlo v uvedenom období celkom 33
priestupkov, v 26 prípadoch je páchateľ známy. Trestných činov napadlo spolu 10, v 6 prípadoch je páchateľ známy.
Nápad priestupkov a trestných činov na OO PZ Rožňava spolu za
I. polrok roku 2017
V územnej časti celého obvodu OO PZ Rožňava v I. polroku 2017 bol
nápad trestných činov celkom 210, s objasnenosťou 63,33 %. Nápad
priestupkov bol 504, s objasnenosťou 66,59 %.
spracoval: starší referent pre riadenie PS, npor. Slavomír Kuchár
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

spomínali sme
Za posledné mesiace sa v našej obecnej knižnici stále niečo
deje. Pripravujú sa akcie, besedy
a rôzne podujatia. Kedykoľvek
navštívite pani Danku Červenákovú vedúcu knižnice, stále je
obklopená kŕdľom detí, ale i dospelákov... proste niečo sa chystá.
Aj 5. mája pripravila besedu pre
členov ZO SZPB i návštevníkov
knižnice rôznych vekových kategórií. Vážna téma: 72. výročie
ukončenia druhej svetovej vojny.
Deň víťazstva nad fašizmom v
Európe. Čitatelia, deti základných škôl mali pripravené pútavé pásmo o účastníkoch vojny i
účastníkoch v SNP aj z našej rodnej obce. Boli to detailne spracované udalosti, ktoré sa zachovali
a určite zachovajú i pre budúce
generácie. Jednou z prítomných
bola pani Mária Dovalová, ktorá
roky vojny, ako mladá dievčina,

Poloma záhradka zelená,
kde poludnie sladne
z korún stromov,
kde ako peľ
sa prenášajú piesne,
zem obracia
sa na podobu človeka.
Pokolenia sa budú učiť
o čase temna,
počúvajme pravdu
a buďme hrdí
na svoj kraj
a predkov polomských...
prežila tu v našej obci a podrobne
vyrozprávala časť zážitkov, ktoré
sa odohrali v jej rodine i v našej
obci. Nejednému z nás sa tisli
slzy do očí, lebo nikomu nie je
ľahostajné počúvať o strastiach
nešťastí a bolestí, ktoré ľudia počas vojny zažili. Viacerí prítomní
spomínali na smutné udalosti v
ich rodinách. Mali sme k dispozícii aj vzácne materiály album a
starú knihu, a tak sme mohli na-

hliadnuť do starých dokumentov
a textov z vojnového obdobia.
Deti z knižnice téma zaujala a
kládli otázky takpovediac na telo.
Do odpovedí sa zapojili členovia
ZO SZPB i viacerí zúčastnení.
Odzneli aj piesne, ktoré smutnú
atmosféru trocha spestrili. Beseda bola dobre pripravená, jej
téma i v dnešnej dobe je stále
aktuálna a je našou povinnosťou
hovoriť o vojne a jej následkoch

verejný internet
Prístup na Internet prostredníctvom počítačovej techniky v obecnej knižnici
je umožnený každému evidovanému
používateľovi knižnice. Miesta sú zriadené: v počítačovej miestnosti, a to
za podmienok stanovených knižnicou.
Dodaný software umožňuje pracovať
v týchto moduloch: internetový prehliadač, práca s textom, práca s tabuľkovými operáciami, prezentáciami, tlač
dokumentov, využitie prenosu dát USBkľúčom, CD. Druhé miesto je zriadené
v priestoroch výpožičiek, kde je možné okrem už uvedeného prezeranie bázy
dát kníh z fondu obecnej knižnice.

zvlášť mladej generácii. Takmer
všetci zúčastnení sme vojnu nezažili a poznáme ju vďaka Bohu
len z rozprávania. Ďakujeme za
čas strávený v našej knižnici s
poučnou a stále aktuálnou témou
o vojne a jej následkoch. Chráňme si našu slobodu a mier a ctime
pamiatku našich padlých hrdinov,
ktorí obetovali vlastné životy, aby
sme my mohli žiť v mieri! Česť
ich pamiatke!
J. Z.

nové regále
Rekonštrukčné práce v knižnici pokračujú. Po
mnohých rokoch ukladáme, v časti mládežníckej
literatúry, knihy do nových regálov.

DAR

pre občanov obce v podobe knihy
od nášho rodáka
z ďalekej Ameriky
Na pamiatku občanom
Gemerskej Polomy
Táto kniha je o mojej tajnej
leteckej službe, pri ktorej
som stratil jedenásť kolegov na tajnom nočnom lete
nad Severným Vietnamom.
Ich nešťastie je podobné
havárii ruského lietadla na
gemersko-polomskom Flôse v 1944.
Váš rodný krajan,
Janko Garguš
Na fotografii Ján Garguš na Flôse v roku 1990.
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Pod hviezdami na ihrisku, v telocvični s malou loptičkou a ostrostrelcami z našej obce,
moje nové tričko, s knihou v ruke - už ráno? Vždy keď je nám dobre čas prirýchlo uteká,
tak sme to vnímali aj počas Andersenovej noci. Nemožno vynechať fantastické pozorovanie
nočnej oblohy s ujom Jurom, kde sa pridali aj naši hasiči – možno mnohí takúto možnosť
ešte nemali. Pridali sme pár balónov šťastia a rýchle sme sa presunuli do obecnej telocvične. Tu nás čakal ujo Juraj pri zelených stoloch, ktorý to s nami ťahá už niekoľko rokov.
Pridali sa aj členovia streleckého krúžku, ktorí nás zasvätili do tajov streľby zo vzduchovky
– našli sa aj talenty. V knižnici nás už čakala chutná harry potterovská sladká torta. Ešte sme
si vyzdobili tričká, prečítali rozprávku a ráno hodovali na fantastických raňajkách. Počas
rozprávania zážitkov, skladaní spacákov a odovzdaných diplomoch sme sa pomaly roztratili, až nás pristihol temer obed. Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým sponzorom, ako aj všetkým, ktorí boli pri realizácii tohto nočného rozprávkového, ale ozajstného
dobrodružstva – ďakujeme. (viac nájdete na webovej stránke obce)
Prešlo desať mesiacov a my končíme školský rok 2016/2017, ktorý
bol pre nás veľmi pestrý. Zažili sme kopec zábavy, radosti a veselosti, zúčastnili sme sa rôznych podujatí. Posledný marcový deň sa deti
III. triedy (prípravkári) spolu s pani riaditeľkou Bc. Evkou Žúdelovou zúčastnili Andersenovej noci v knižnici, ktorá sa niesla v duchu
krásnych rozprávok a tvorivých aktivít. Deti si z tejto noci odniesli
veľa pekných zážitkov. V mesiaci apríl sme sa venovali prípravám na
veľkonočné sviatky, kde deti zdobili vajíčka a vyrábali rôzne ozdoby
a dekorácie. Začiatkom mája sme začali pripravovať program ku Dňu
matiek. Deti ho nakoniec predviedli mamičkám v plnej kráse dňa 18.
5. 2017. Mesiac máj sme zavŕšili kreslením kriedami na asfalt v parku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa na školskom dvore
uskutočnili hry a súťaže pre deti a spestrením tohto dňa bola sladká
cukrová vata, ktorej sa potešili nielen malí, ale aj veľkí. 2. júna nás
navštívil pán s mobilným planetáriom, kde sme sa dozvedeli niečo
o vesmíre, slnku, mesiaci a súhvezdiach. Hádam najkrajším zážitkom
bol pre nás jednodňový výlet do Košíc, kde sme mali možnosť pozrieť
sa na historickú železnicu a tiež sa povoziť vláčikom. Zvyšok výletu
sme strávili v rekreačnom stredisku Alpinka, kde sme mali pripravené
občerstvenie a hrali sme sa rôzne športové hry a tento krásny deň sme
ukončili prehliadkou botanickej záhrady, v ktorej prebiehala výstava
exotických motýľov. Mesiac jún a takisto aj celý školský rok ukončíme
slávnostnou rozlúčkou našich prípravkárov, ktorých je v tomto školskom roku 16. Naši predškoláci nezaháľali, a to, že sú šikovní, ukázali
na športovej olympiáde v Dobšinej, kde súťažili v rôznych športových
disciplínach, za ktoré si odniesli výborné umiestnenia, diplomy a vecné ceny. V tomto školskom roku sme aj naďalej spolupracovali so Slovenským Červeným krížom v projekte ,,Dorotka a jej priatelia“, kde
nás navštevovala odborná pracovníčka, ktorá nám rozprávala o prvej
pomoci pri rôznych poraneniach. Poďakovať by sme sa chceli firme
Henkel, ktorá nám poskytla finančný príspevok v celkovej sume 2000
eur. Za tieto peniaze nám bol postavený altánok na školskom dvore,
zakúpili sa dekoračné kvety na kreslenie, dopadová plocha ku šmý-
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v obecnej knižnici s knihou v ruke žiaci
zo základnej školy a školského klubu detí
Ľudmila Podjavoriská a Tomáš Janovic boli
hlavnými témami pri spoločných stretnutiach
žiakov základnej školy a deti ŠKD počas aprílovo-májových besedách v našej knižnici, pretože
toho roku majú svoje výročia a nemali by sme
zabúdať na našich slovenských autorov, ktorí venovali svoje diela mladým čitateľom. Veršované
rozprávky od Ľudmily Podjavorinskej sú vlastne
známe básničky, ktoré deti sprevádzajú od útleho
veku (niektoré si ešte mnohí pamätáme). Aj po
145 rokoch sú veršované epické útvary tety Ľudmily nezabudnuteľné a je fajn, že si ich môžeme
takouto formou pripomenúť. Veľká Kata a malá
Táňa, dve správne dcéry svojho otca, vždy vyčaria úsmev na detskej tvári a vari všetci v nich
spoznáme aj vlastné ratolesti. Preto sme si ich
pripomenuli prostredníctvom hovorenej bibliografie. Na odľahčenie množstva prijatých informácií, sme si v druhej časti všetkých besied zasúťažili a keďže pani učiteľky boli po ruke a mali
bezva nápady aj konečné hodnotenia navzájom
boli veselé a pozitívne. Lúštili sme tajničky, čítali texty zlomjazýček, vyskúšali sme si triedenie
mládežníckej literatúry, „oprášili“ sme pravidlo
správneho vyhľadania žiadanej knihy a nezabudli
sme si pripomenúť správnu starostlivosť o knihy
a ako to už u nás býva samozrejmosťou náhodnú
návštevu sme zapojili do nášho besedovania - nik
neprotestoval, veď používatelia našej knižnice
sú na to zvyknutí. (viac o jednotlivých besedách
s fotografiami nájdete na webovej stránke obce
v časti: kultúra, obecná knižnica, besedy)

„Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí,
preč sú chvíle keď sme všetci poobede spali.
Nesmiete sa na nás hnevať, nás už čaká škola,
utekajme veď nás leto volá!“
kačke a športové potreby pre pohybové hry. Poďakovanie patrí aj
firme p. Radoslava Fafráka, ktorý
obdaroval všetky deti z MŠ sladkou odmenou k MDD. Na záver
by sme chceli popriať všetkým
deťom krásne prázdniny a budúcim prváčikom veľa šťastia,
úspechov a radosti v základnej
škole a veľa dobrých známok.
Bc. Dušana Hajdúková,
Mgr. Rozália Albertová

info. MŠ
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

APRÍL 2017
Každý týždeň v mesiaci apríl bol
v našej škole naplnený množstvom rôznorodých akcií, podujatí, umeleckých súťaží i predmetových olympiád. Už v utorok 04.
04. sa konalo OKRESNÉ KOLO
MATEMATICKEJ
OLYMPIÁDY, v ktorom nás v kategórii
Z7 pod vedením pani učiteľky
Mgr. E. Leštachovej vzorne reprezentoval Roman Spišiak
(7.A). Na ďalší deň v stredu 05.
04. sa konalo CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV
DEVIATEHO ROČNÍKA z predmetov slovenský jazyk a literatúra
a matematika. Vo štvrtok 06. 04.
sa uskutočnil SLÁVNOSTNÝ
ZÁPIS DETÍ DO 0. a 1. ROČNÍKA pre školský rok 2017/2018.
Okrem toho na tento deň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu vyhlásilo v rámci ROKA
ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI a zároveň MEDZINÁRODNÉHO DŇA RÓMOV výzvu
na prečítanie rómskej rozprávky
Čirikloro Mirikloro – Vtáčatko
Koráločka, do ktorej sme sa zapojili aj v našej škole. Na ďalší
deň v piatok 07. 04. sa zrealizovalo
FOTOGRAFOVANIE
TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV
a zároveň v tento deň v spolupráci s organizáciou LIGA PROTI
RAKOVINE sa naši žiaci pod
vedením pani zástupkyne Mgr.
J. Krivušovej, pani učiteľky Ing.
I. Hajdúkovej a pedagogických
asistentov pani I. Gunárovej
a pána S. Gunára zapojili do organizovania finančnej zbierky
známej ako „DEŇ NARCISOV“.
V Gemerskej Polome a v susednej obci Betliar spoločnými silami žiaci vyzbierali rovných
290,- €, ktoré boli venované na
pomoc ľuďom postihnutých touto zákernou chorobou. Pondelok 10. 04. bol dňom množstva
školských aktivít: pod vedením
pani učiteliek Mgr. E. Jergovej
a Mgr. L. Mikolajovej a v spolupráci s členmi Klubu dôchodcov
v Gemerskej Polome sa realizovali VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ
DIELNE ŽIAKOV 1. STUPŇA,
na ktorých žiaci vyrábali maľova-

Koniec júna, keď sa podľa kalendára slávi sviatok Petra a Pavla,
bol kedysi pre každého roľníka znamením, že sa začína skutočné
leto. Oddávna znamenal tento deň začiatok žatvy a zhodnotenia
výsledku jeho celoročnej ťažkej a namáhavej práce. Roľník
musel tiež počítať s veľkou dávkou šťastia od vrtošivého počasia,
ktoré mu nebolo vždy len láskavým priateľom. Na rozdiel od
roľníka, výsledky práce a úspechy žiakov a učiteľov našej školy
sa v školskom roku 2016/2017 opierali len a len o ich vlastnú
šikovnosť, usilovnosť, um, vytrvalosť a trpezlivosť. Hoci to
školský rok nebol ľahký, mnohokrát priniesol do tried chvíle
radosti, úspechu a pocitu dobre vykonanej práce. Svedčí o tom
aj množstvo ocenených žiakov, prejavených pochvalných uznaní,
srdečných poďakovaní i odovzdaných pekných vysvedčení
v posledný deň školského roka. V mene celej školy za všetku
tú vynaloženú námahu ešte raz veľmi pekne ďakujeme všetkým
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, žiakom,
rodičom a priaznivcom našej školy. Nesmierne si vážime ťažkú
a namáhavú prácu, ktorú v školskom roku 2016/2017 úspešne
zvládli. Všetkým želáme pekné dni oddychu, veľa slnečných
lúčov, krásnu modrú oblohu a príjemné chvíle strávené so svojou
rodinou a priateľmi.
PhDr. Vladimír Vnenčák, riaditeľ školy

né vajíčka, viazali korbáče a vyrábali veľkonočné dekorácie; pod vedením pani učiteliek Mgr. E. Jergovej a Mgr. J. Nemčkovej žiaci 1. a 2.
ročníka v rámci vyučovania matematiky absolvovali KURZ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI; pod vedením pani učiteliek Mgr. L. Mikolajovej, Mgr. M. Molčanovej a Mgr. F. Galla pri príležitosti SVETOVÉHO
DŇA ZDRAVIA sa žiaci všetkých tried 1. a 2. stupňa na poslednej vyučovacej hodine venovali CVIČENIU V TELOCVIČNI; pod vedením

pána Mgr. O. Baštáka Ďurána si
žiaci šachového krúžku vzájomne zmerali svoje sily v ŠKOLSKOM KOLE ŠACHOVÉHO
TURNAJA, v ktorom zvíťazil
Miroslav Chomiak (2.A); a napokon pod vedením pani učiteľky
Mgr. E. Jergovej nás na KRAJSKOM KOLE HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA v Michalovciach pod názvom „Metamorfózy
slova“ úspešne reprezentoval
Walter Marcinko (4.A), ktorý
za svoj vynikajúci prednes získal CENU POROTY. Na ďalší
deň v utorok 11. 04. sa pre žiakov 1. a 2. stupňa pod vedením
pani učiteľky RNDr. M. Dovalovej a pána asistenta S. Gunára
usporiadalo školské kolo speváckej súťaže „SLÁVIK SLOVENSKA“, v ktorom zvíťazil Samuel Kelecsényi (7.A). V dňoch
od 13. 04. do 18. 04. sme mali
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY,
hneď po ktorých v stredu 19. 04.
sa v Rožňave konala OKRESNÁ
SÚŤAŽ
DETSKÝCH
FOLKLÓRNYCH SÚBOROV.
Zúčastnili sa jej aj žiaci z DFS
Bambuchy a pod vedením pána
asistenta S. Gunára a manželov
Vnenčákových sa umiestnili
v peknom striebornom pásme
s postupom na krajskú súťaž.
Dňa 20. 04. vo štvrtok sme mali
HODNOTIACU PORADU ZA
TRETÍ ŠTVRŤROK školského
roka 2016/2017 a v piatok 21.
04. pod vedením pani učiteľky
RNDr. M. Dovalovej nás žiaci
7. ročníka Martina Tomášiková
a Samuel Kelecsényi reprezentovali v okresnej speváckej súťaži
„DOBŠINSKÁ NOTA“, kde sa
Samuel Kelecsényi umiestnil
na výbornom 3. mieste. Dňa
25. 04. v utorok sa žiaci navštevujúci DFS Bambuchy podujali
prijať celoslovenskú výzvu FOLKLÓR DO ULÍC a na vyučovaní celý deň strávili v kroji. Dňa
26. 04. v stredu sa v Košiciach
realizovalo KRAJSKÉ KOLO
GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom nás ako úspešní
riešitelia reprezentovali Roman
Spišiak (7.A), ktorý získal
pekné 6. miesto a Samuel Sebastián Očkaík (9.A), ktorý
získal 4. miesto s postupom do
celoslovenského kola súťaže.
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Zároveň v tento deň Šachový klub Gemerská Poloma pod vedením
pána Mgr. O. Baštáka Ďurána usporiadal ŠACHOVÝ TURNAJ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL rožňavského okresu, na ktorom uspeli aj naši
žiaci: Michal Jerga (8.A), ktorý ako člen družstva zo ZŠ Štítnik
získal v súťaži družstiev 3. miesto a Miroslav Chomiak (2.A), ktorý získal rovnako pekné 3. miesto v súťaži jednotlivcov 1. stupňa.
V dňoch 24. 4. až 27. 4. pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Dieovej
a ďalších učiteľov, ktorí sa podieľali na jednotlivých aktivitách, si naša
škola pripomenula MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZEME. Žiaci boli zapojení do vytvárania rozličných výtvarných prác s tematikou Zeme,
plagátov, koláži a kreslenia na asfalt, tvorby prianí a pozdravov našej
Zemi, podieľali sa na udržiavaní areálu školy a na výsadbe okrasných
bylín a drevín, umiestnili vtáčie kŕmidlá a búdky v areáli školy, v modrých a zelených tričkách vytvorili fotografiu Zeme, zúčastnili sa kvízu
a prezentácie o ochrane prírody, či vytvorili EKO-kódex Zeme a EKO-stonožku, kde určili pravidlá ako sa správať k životnému prostrediu.
V súvislosti s dňom Zeme sa konala aj BESEDA O NAŠEJ SLNEČNEJ SÚSTAVE, ktorú viedol pán Radoslav Novysedlák z Rožňavskej
hvezdárne. Posledný aprílový týždeň nám napokon v piatok 28. 04.
pod vedením pani asistentky I. Gunárovej a pána asistenta S. Gunára
ukončilo podujatie venované rómskej kultúre s názvom BAŠAVEL,
na ktorom sa zúčastnili aj žiaci zo základných škôl v Nižnej Slanej
a Brzotíne. Každá zo škôl predviedla svoj program rómskych piesní,
tanca, zvykov a hudby, po ktorom sa žiaci spoločne so svojimi vyučujúcimi do sýtosti zabavili. Zároveň v ten istý deň v poobedňajších hodinách žiaci z DFS Bambuchy sa na SLÁVNOSTNOM ZASADNUTÍ
MATICE SLOVENSKEJ v Gemerskej Polome podieľali na peknom
kultúrnom programe. Tak ako po predchádzajúce roky, v mesiaci apríl
v rámci vzájomnej spolupráce, navštívili všetky triedy a oddelenia

Školského klubu detí OBECNÚ KNIŽNICU V GEMERSKEJ POLOME. Realizovala sa tiež SÚŤAŽ TRIED V JARNEJ VÝZDOBE,
ktorú vyhodnotili žiaci školského parlamentu. Najúspešnejšími triedami boli tentokrát: na 1. stupni trieda 2.A a na 2. stupni trieda
7.A. Ďakujeme všetkým, ktorí majú záujem skrášľovať našu školu.
Už v mesiaci marec 2017 pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Dieovej začali naši žiaci postupne REKONŠTRUOVAŤ A SKRÁŠĽOVAŤ
ŠKOLSKÝ AREÁL rôznymi exteriérovými doplnkami – výsadbou
kvetov, skaliek, maľovaných pneumatík, rámov z obrazov a ďalšími
netradičnými prvkami. Veríme, že sa naša škola bude páčiť nielen žiakom a učiteľom, ale aj rodičom a širokej verejnosti.

MÁJ 2017
Hneď v pondelok 01. 05. sa žiaci,
ktorí sú členmi DFS Bambuchy,
zúčastnili podujatia venovanému STAVANIU MÁJA PRED
OBECNÝM ÚRADOM. V nasledujúcich dňoch 03. 05. až 05. 05.
nás V CELOŠTÁTNOM KOLE
DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY
v Trenčianskych Tepliciach reprezentoval Samuel Sebastián
Očkaík (9.A), ktorý s počtom
bodov 98 zo 100 a s presvedčivým náskokom pred ostatnými
súťažiacimi jednoznačne zvíťazil a získal PRVÉ MIESTO
v kategórii deviatakov a príslušného ročníka osemročných
gymnázií. DEŇ VÍŤAZSTVA
NAD FAŠIZMOM – 08. 05.,
si obyvatelia obce pripomenuli
pietnym aktom konaným pred
pomníkom na námestí SNP. Všetkým zúčastneným sa na podujatí
slávnostným slovom prihovorili Viktória Kolesárová (9.A)
a Matúš Ujházy (7.A). V utorok
09. 05. sa pre všetkých žiakov
v telocvični zorganizovalo INTERAKTÍVNE PREDSTAVENIE
FYZIKÁLNYCH POKUSOV,
ktoré viedli lektori Mária a Viliam Fekecovci z občianskeho
združenia SPOZNÁVAJ VEDU
z Levíc. Žiaci si mohli nielen pozrieť, ale aj sami vyskúšať zaují-
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mavé experimenty, ako napr. vytvoriť plameň na ruke a nepopáliť sa
alebo vyrobiť si hudobný nástroj z obyčajnej slamky. Vo štvrtok 11.
05. sa konalo OKRESNÉ KOLO ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV ŽIAKOV A ŽIAČOK 1. STUPŇA V MINIFUTBALE, na ktorom žiaci
našej školy pod vedením pána učiteľa Mgr. F. Galla a pána asistenta V.
Eltschlägera obsadili v konkurencii deviatich tímov vynikajúce 3.
miesto. V ten istý deň sa konalo aj jedno z najvýznamnejších celoročných školských podujatí – SLÁVNOSTNÝ PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK. Na programe sa pod vedením pani učiteľky
Mgr. E. Lörincovej podieľalo viacero učiteľov, asistentov a žiakov
z takmer všetkých tried. Program sprevádzala moderátorská dvojica
Viktória Balážová (9.A) a Matúš Ujházy (7.A) a celkovo mal veľmi
dobrú úroveň, o čom svedčila spokojnosť všetkých zúčastnených – rodičov, žiakov a učiteľov. Dňa 12. 05. v piatok sa v Rožňave konala
OKRESNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV, na ktorej nás
pod vedením pána učiteľa Mgr. F. Galla reprezentovalo štvorčlenné
družstvo v zložení Branislav Chochol (8.A), Jaroslav Ďurák (7.A),
Martina Tomášiková (7.A) a Barbora Priesterová (7.A). Súťaž bola
zameraná nielen na teoretické vedomosti o všetkých zložkách civilnej
ochrany obyvateľstva, ale najmä na rôznorodé praktické zručnosti žiakov akými sú orientácia v teréne, pohyb a pobyt v prírode, poznanie
varovných signálov, streľba zo vzduchovky, použitie ochranných ma-

siek a mnohé ďalšie. V sobotu 13.
05. v obci Buzica sa žiaci, ktorí sú
členmi DFS Bambuchy, zúčastnili KRAJSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV, kde
sa pod vedením pána asistenta S.
Gunára a manželov Vnenčákových umiestnili v peknom striebornom pásme. V utorok 16.
05. nás v OKRESNOM KOLE
SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA pod vedením
pani učiteľky RNDr. M. Dovalovej a pána asistenta S. Gunára
úspešne reprezentoval Samuel
Kelecsényi (7.A), ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a postúpil
do krajského kola. V piatok 19.
05. naša škola prijala pozvanie na
pokračovanie na str. 10
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Vážení pedagógovia, školskí zamestnanci,
dovoľte mi poďakovať sa vám všetkým, všetkým zamestnancom
materskej a základnej školy za starostlivosť o naše deti. Verím, že
deťom i žiakom sa počas ich letného oddychu z času na čas vynorí
spomienka na školu, či učiteľa a zároveň na ich tvári vyčarí úsmev.
Do ďalšieho života deťom a žiakom, ako i pedagógom a všetkým
ostatným zamestnancom školstva v ich práci prajem veľa úspechov
a nech čas prázdnin naplní túžby všetkým a vo všetkom. Rodičom,
starým rodičom prajem nech im zdravie a vynaliezavosť slúžia,
nech si dosýta užijú svoje ratolesti, pretože naše deti potrebujú neustálu lásku, starostlivosť, ochranu a trpezlivosť. Niet iného času,
kedy si takéto chvíle, v dnešnom zrýchlenom čase môžeme užiť.
Čochvíľa tu bude deň prvého septembra, kedy znova budeme ráno,
čo ráno našim deťom starostlivo baliť desiatu, kontrolovať školskú
tašku a pripomínať im ich povinnosti - k tomu všetkému vám želám
veľa síl a pevné zdravie.
starosta obce, Ing. Miroslav Michalka
pokračovanie zo str. 9

doobedňajšie ZÁŽITKOVÉ UČENIE V ZŠ BRZOTÍN, na ktorom sa
zúčastnili najšikovnejší rómski žiaci z každej triedy prvého stupňa. V
piatok a v sobotu 19. 05. a 20. 05. sa v Košiciach konalo CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom nás ako
úspešný riešiteľ vzorne reprezentoval Samuel Sebastián Očkaík
(9.A). V utorok 23. 05. sme sa už po tretíkrát zúčastnili OKRESNEJ
DEJEPISNEJ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV S NÁZVOM MEDZNÍKY 2.
SVETOVEJ VOJNY a už po tretíkrát v histórii súťaže zvíťazilo
družstvo našej školy, tentoraz v zložení deviatakov Samuela Sebastiána Očkaíka, Natálie Gubekovej a Viktórii Kolesárovej. Zároveň v týždni od 22. 05. do 26. 05. pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA MLIEKA sa v našej škole pod vedením pani učiteľky Mgr.
J. Očkaíkovej a pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej realizoval projekt
„PUTOVANIE S KRAVIČKOU MILKOU“, v rámci ktorého sa žiaci
mohli zapojiť do veľkého množstva zábavných aktivít zameraných na
propagáciu mliečnej stravy. Žiaci pripravovali mliečne kokteily, zmerali si sily v rôznych veselých súťažiach, akými bolo kŕmenie spolužiaka, či triafanie loptičkou do téglikov od jogurtov, absolvovali kvíz
o mlieku a tiež rôzne výtvarné aktivity, vrátane vytvorenia nadrozmernej maľby kravičky Milky. Vo štvrtok 25. 05. v rámci projektu ŠKÔLKA V ŠKOLE sa naši prváci pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Jergovej zúčastnili ďalšej zo spoločných aktivít s predškolákmi, tentoraz
na tému FAREBNÝ SVET. Úlohou detí bolo farebnými kriedami
v parku pred školou nakresliť podobu takého sveta, aký si deti želajú,
aby vyzeral. Podujatia v mesiaci máj nám napokon vo štvrtok 29. 05.
ukončila celoškolská akcia pre žiakov 1. a 2. stupňa s názvom TALENT, ktorú organizovala pani asistentka I. Gunárová. Úlohou žiakov
bolo ukázať, v čom sú najšikovnejší a najtalentovanejší, a tak mnohí
predviedli ľudové, moderné či rómske tance, zaspievali moderné a ľudové piesne a dokonca zvládli aj náročnejšie športové výkony.
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ÚSTNA DUTINA, Mgr. Dana Červenáková

Ústna dutina je významný telesný orgán, ktorý je v stálom
kontakte s vonkajšími faktormi
a je bohato osídlený mikroorganizmami. V prvom prípade
je ústna dutina útvar, cez ktorý
prijímame potravu na ďalšie
spracovanie a využitie v tele. V
druhom prípade cez ústnu dutinu
sa dostáva do organizmu vzduch
a vydychujú sa plynovo splodiny ako výsledok metabolizmu.
Ústna dutiny svojou stavbou
vytvára vhodné podmienky na
prítomnosť mnohých mikroorganizmov a na ich obsah vplýva
príjem potravy, pH, obsah iónov,
solí, enzímov a iných látok v potrave. Flóra v ústnej dutine nie
je jednotná, je iná na povrchu
zubov, v ďasnovej brázdičke,
na jazyku a tiež iná na lícnej

sliznici. Podlieha kvatitatívnym
a kvalitatívnym zmenám v dôsledku veku, dentície a iných
exogénnych faktorov. U novorodenca je ústna dutina sterilná,
ale počas pôrodu sa kontaminuje
mikroorganizmami z pôrodných
ciest. Najviac mikroorganizmov
je v dutine ústnej ráno po prebudení. Po raňajkách a vyčistení
zubov ich počet klesne viac ako
polovicu. Potom postupne mierne stúpa a značný pokles sa opäť
pozoruje po obede. Vtedy ostane
v ústnej dutine asi tretina z ranného počtu mikroorganizmov.
Najmenej mikroorganizmov sa
zisťuje po večery. Príjem potravy je významným činiteľom
odstraňovania mikroorganizmov
v ústnej dutine.

L e t n é by l i n k y
Leto nám prináša veľké bohatstvo vo forme liečivých rastlín. Spomeniem len niektoré, ktoré sa oplatí
zberať do domácej lekárničky.
Celkom určite tam patrí repík lekársky, má širokú
pôsobenia, celkovo zlepšuje trávenie, má dezinfekčný
účinok, lieči pečeň a žlčník, ale aj ochorenia dýchacích ciest, zlepšuje náladu. Repík rastie hlavne
na lúkach, ktoré sú otočené na juh a je dobré ho
zberať v čase kvitnutia.

n a škálu

Ako
druhú
dôležitú rastlinu spomeniem
ľubovník
bodkovaný, z ktorého sa vyrába
známy
jánsky
olej, je to
dobrý liek na
žalúdok,
hlavne pri
prekyslení, ďalej
pôsobí na
nervový
systém,
používa sa
pri nespavosti,
depresiách,
úzkostiach, tiež lieči pečeň, pôsobí
protizápalovo. Počas užívania
ľubovníka by sa človek nemal
vystavovať prílišnému pôsobeniu
s l n k a ,
tiež by sa ľubovník nemal
kombinovať s
alkoholom
a liekmi a nemal
by
s a
používať v tehotenstve. Rastie
n a
slnečných lúk a c h
a
zberá sa počas
kvitnutia, mne sa ale
osvedčilo ho
zberať pred kvitnutím.
Ďalej odporúčam nazberať si podmanivo
voňavú materinu dúšku, rada rastie na
mraveniskách, na suchých lúkach, na lúkach s kamenistým podložím. Pôsobí upokojujúco na nervový systém a preto je to dobrý
liek na spanie, tiež lieči dýchacie cesty a žalúdok.

jazyk
Biotop jazyka sa považuje za aeróbny priestor, ale je tam tiež množstvo
mikroorganizmov napríklad: Streptococcus salivarius, Candida, Staphylococcus sp., Campylobacter a
mnoho iných.
sl iny
Hlavným zdrojom mikroorganizmov v slinách je flóra jazyka, lícnej
sliznice a ďasien. Sliny sa zúčastňujú na obrane ústnej dutiny. Je
známe, že porušenia sliznice ústnej
a poranenie sa v ústach dobre hoja.
Sliny omývajú porušené miesto a
disponujú i značnou obrannou funkciou. Nachádzajú sa tu napríklad
tieto mikroorganizmi: Lactobacillus
sp., Veillonella sp., Streprococcus
mutans.
p o v r c h zubov
Vhodné podmienky pre pomnoženie mikroorganizmov poskytuje
chrup, a to hlavne miestach chráne-
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ných pred účinkom samočistiacich mechanizmov, ako sú oblasť
krčka zubu medzizubné štrbiny a
ryhy žuvacích plôšok na korunkách. Z mikroorganizmov sa tu
vyskytujú najmä streptokoky.
pery
Na perách je možno zistiť mikroorganizmy orálneho pôvodu ako
aj mikroorganizmy osídľujúce
kožu.
“Krásu chôdze, pravidelného
dychu, pokojného spánku, jasného zraku či prebudenia sa do
nového dňa dokážeme oceniť, len
ak ochorieme a uzdravíme sa.”
Pam Brown

Ako veľmi dobrý liek sa mi osvedčil
obyčajný (oregano). V okolí Gemerrastie hojne na slnečných lúkach.
v čase kvitnutia. Je to výborný liek
chacie cesty, uľahčuje odkašliavaPôsobí upokojujúco na nervový
systém, je to dobrý liek na spanie, zlepšuje náladu (po česky sa
volá dobromysl) dokonca môže
môcť aj pri chrápaní, odstraňuje kŕče
bolestiach žalúdka, pri bolestivej
štruácii.
Pri cestách na nás v lete často pozeramodré kvety čakanky obyčajnej. Tiekvety sa za surova dajú zberať, jesť
sa dajú aj horné výhonky, kým sú
chutia horko), dá sa z nich pripraaj studený macerát (namočiť na
studenej vody a potom vypiť),
Do zásoby sa oplatí
ľubovník, materinu
dorastajúci Mesiac v
jorán, keď je dorasŠkorpiónovi.

pamajorán
skej Polomy
Zberá
sa
na dýnie.

pop r i
menj ú
t o
(jesť
mäkké,
viť čaj, ale
pár hodín do
podporuje to trávenie.
nazberať repík,
dúšku, keď je
Strelcovi. Pamatajúci Mesiac v

Na záver by som
ešte spomenul
náuku o signatúrach, ktorou
sa
zaoberal
napríklad Paracelzus. Ide o
to, že z vonkajších
znakov rastliny,
je možné odhadnúť
jej liečivý účinok,
alebo pôsobenie na
o rg a n i z m u s .
Napríklad veľa rastlín
so žltými kvetmi lieči pečeň: púpava,
repík, lastovičník,
komonica lekárska, ľubovník,
lipa. Ďalej viacero rastlín s drobnými kvetmi, alebo
listami lieči dýchacie cesty: materina dúška, ľubovník, pamajorán, baza. Čierna farba u rastlín často značí ich jedovatosť:
ľuľkovec zlomocný, blen čierny, ľuľok čierny, vranovec štvorlistý (vranie oko), posed biely (má čierne plody).
Mgr. Martin Bašták Ďurán
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K Ú T I K

P O L O M S K E J
Aj civilné obyvateľstvo trpelo
nedostatkom, traumou zo smrti
alebo nezvestnosti svojich blízkych a v posledných rokoch
vojny aj epidémiami, najmä týfusom.
V májových dňoch sme si
pripomenuli 72. výročie skončenia II. svetovej vojny. Zatiaľ
najstrašnejšej apokalypsy v dejinách ľudstva. Štatistiky sa rôznia v počte obetí. Bolo to okolo
60. miliónov ľudí. Nestrádali
a nemreli len vojaci na frontoch

júl 2017

H I S T Ó R I E

a zajatci v koncentrákoch. Aj civilné obyvateľstvo trpelo nedostatkom,
traumou zo smrti, alebo nezvestnosti svojich blízkych a v posledných
rokoch vojny aj epidémiami, najmä týfusom.
Aj v Gemerskej Poloma vypukol týfus na prelome rokov 1944 – 45.
Vyskytla sa aj jeho najagresívnejšia forma - škvrnitý týfus. Ochorela
na neho aj mladá 25 ročná Mária Benediková, rodená Chanasová.
Mladý organizmus bojoval s chorobou 6 týždňov. Rodičia k nej denne
vozili MUDr. Líšku z Dobšinej na voze (nebol benzín). Antibiotiká
v tej dobe ešte neboli a ostatné lieky v jej mladom tele nezaberali.
Táto tragická udalosť je zaznamenaná, veľmi emotívne aj v obecnej
kronike. Zapísal ju Ondrej Kušnier, ktorý bol v tej dobe jej susedom
a veľmi dobre si na tie chvíle pamätal. Najhoršie je pri tejto chorobe,
že pacient je do posledných chvíľ pri vedomí. Aj ona si uvedomovala,
že sa blíži jej koniec. Zanechávala tu malého 5 ročného syna a utrápených rodičov. O manželovi nevedela kde je. V posledných minútach
svojho života zavolala k sebe rodičov a syna. Bolo tam prítomných
viac ľudí z rodiny, susedia. Rozlúčila sa s nimi a začala si spievať
pohrebnú nábožnú pieseň ,,Když přijde má hodina, že budú mít umřiti“, ale už nedospievala. Skonala 10. 4. 1945. V májových dňoch sa
z koncentráku vrátil jej manžel a na stanici v Plešivci mu povedali, že
mu pred mesiacom zomrela žena. Po vojne sa odsťahoval z Polomy do
Baťovan (dnes Partizánske), aj so synom. Jej syn dnes 77 – ročný Juraj
Benedik žije v Žiari nad Hronom.
Utrápení rodičia sa z jej odchodu nikdy nespamätali. Mama jej ochoreli na srdce a do konca života nevyzliekali čierny odev a nezúčastnili
sa žiadneho veselého podujatia. Otec sa nedožili staroby.
Pripomínajme si takéto udalosti i dnes, keď pohrobkovia tých, ktorí
toto vojnové šialenstvo rozpútali, majú rozhodujúce slovo aj v Slovenskom parlamente, nezabúdajme!
kz

Čas minulý a predsa nedávny...

konope - píše MD

Konope sä säli na Žofiu, to bulo 15 májä. Keť konope narosli, ta sä
delili na paskonie a maternie. Paskonie sä terhali v pôl lete, mali žoltie
kvietki a maternie na jäsien, maternie buli semenáše. Keť sä na jäsien viterhali, tak sä postoškali tam na konopisku, lebo semä muselo
ešte dozrieť a vischnúť. Keť bulo už suché, tak sä mlátilo, prestrela
sä vozná plachta, dal sä na nú capšok a na tem se mlátilo, potem sä
semenec višintiel na riešici, alebo na fujdášu a odložilo sä budúci rok
na sätie. Konope sä namošilo do mošidla a tam mokli za dva tížne. Keť
už buli vymošenie ta sä roztoškali po lúke až kím nevischli. Suchie sä
porezali, tak isto sä robilo aj pri paskoních, lem paskonie sä preštierali
po rose a suchie sä poväzali do väzaníc. Trelo sä na terlicoch edná bula
kväškárka a druhá hlädäška. Ak buli vitretie ta sä šesali na štetoch,
edná ešte bula z hrubšimi zubmi a edná s tenšima. S tie peršie šteti
to buli zrebe a s tie druhie pašeški do kúdelkoch. Prädlo sä, vence na
kuželoch a zrebe a pašeški na gräckoch. Prädlo sä na vretena aj na
kolovrátku. Ženi calí rok mali robotu s konopami dnes, je to droga.
Keť už buli jäsenie roboti pokonšenie, tak sä chodilo na prätki, ale to
je už druha kapitola.
Keť bula povinná vojenská služba a parobci od sedemnástich rokoch
museli narukovať, tak narukovál aj náš cigán Zolo, keť prišiel na opúšťak a išol od bachterni a videl tie velke konope, ta si zastal a povedal
,,éj Poloma, Poloma aka si zarosnúta, ani ťe nevidno od konopí“.
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Takieho rozbujdášenieho ho fša˝ laskotila, tušta jú schvátiel a zariglíkoval sä s nô v plevnicu. Všade ho šteklila, a tak sa s ňou zamkol v
,,plevincu“. (plevinec – skládka na plevy pri stodole)

úryvok z knihy: COMBAT TALONS IN VIETNAM
Recovering a Covert Special Ops Crew
JOHN GARGUS
Špeciálne Operácie v Druhej Svetovej Vojne
(strana 5 a 6)
Môj prvý kontakt so špeciálnou leteckou operáciou bol
v roku 1944, keď som mal desať rokov. Bývali sme na strednom Slovensku, ktoré sa vzbúrilo proti Nemcom počas Slovenského národného
povstania. Stal sa pobočníkom veliteľa jednotky národného povstania.
Môj otec bol nadporučíkom v zálohe. Stal sa pobočníkom veliteľa jednotky Astra, ktorá mala svoje veliteľstvo v meste Dobšiná, asi 20 km
od našej dediny. Veliteľstvo bolo v kontakte s partizánmi z okolitých
dedín a Rusmi, ktorí prileteli od neďalekého letiska, alebo vyskakovali
na našu zem ako parašutisti. Môj krstný otec, Ľudovít Linczényi, syn
vtedajšieho veľkopolomského evanjelického farára bol veliteľom jednej partizánskej skupiny z podtatranského Svitu.
Keď bolo dobré nočné počasie, počúvali sme rušnú leteckú
premávku. Ruské dopravné lietadlá, LI - 2, kópie amerického C – 37
privážali nových partizánov, alebo vojenské zásoby. Keďže sme boli
dosť vzdialení od letiska, náš kraj dostával zásobné úľavy a nových
partizánov padákmi výsadkárov. V jeden neskorý októbrový večer sme
počuli neobyčajne nízko letiace lietadlo. Letelo v smere terajšej Súľovskej ulice. Pamätám sa, že sme sa s mamou posadili na posteli, prekvapení neobyčajným zvukom lietadla, ktorý sa náhle skončil. Ráno,
keď sme sa zobudili, jeden partizán na koni nám oznamoval, že ruské
lietadlo havarovalo na kopci za našou dedinou.
Z dvadsaťjeden chlapov, ktorí boli na palube lietadla a chceli
pristáť na západnom letisku, prežili len traja. Telesné pozostatky osemnástich previezli furmani na vozoch do dedinského hasičského domu,
kde ich ženy skúsené s obradom prípravy na pohreb dali do poriadku.
Vyumývali krv z vlasov a tvári, aby ich môj otec, krstný otec mohli
odfotografovať pre budúcnosť. Niektorí chlapi prišli s britvami, aby
poskytli mŕtvym posledné holenie. Keď môj otec zbadal, že som tam
bol, medzi zvedavými chlapcami, ktorí sa na to všetko pozerali, prikázal mi, aby som šiel domov. Jeho príkaz som musel splniť. Neskôr
keď otec odišiel do sídla veliteľstva Astra, vrátil som sa, aby som cez
okno videl mŕtvych. To som však nemal robiť. Až do konca môjho
života budem mať v pamäti usporiadané rady tiel slovenských a ruských mŕtvych mládencov, ktorí v službe našej vlasti zahynuli. Vtedy
som ešte nevedel, že jedného dňa budem mať aj ja príležitosť slúžiť
ako americký letec, ktorý bude prevážať partizánov a vojnové zásoby
niekde v ďalekej juhovýchodnej ázijskej krajine.
Do mojej rodnej dediny som sa vrátil v roku 1990 po nežnej
revolúcii. Vtedy už ako americký letecký veterán som navštívil miesto
nešťastia z roku 1944, aby som si uctil osemnástich bojovníkov, ktorí tam zahynuli. Dedinčania tam postavili malý pamätník, pri ktorom
som podľa stôp zbadal, že má občasných návštevníkov. Tu prikladám
fotografiu, na ktorej obdivujem
malý plechový kus lietadla ktorého mnohé pozostatky sú tu
ešte v drobných úlomkoch prítomné. Chcem, aby moji čitatelia videli rozdiel v 46 ročnom
kúsku stroskotaného lietadla
a nedostatku podobných pozostatkov po havárii nášho Combat Talona v Severnom Vietname. Táto fotografia nech svedčí
o tom, že havária na Flôse je
stále v úcte do dnešného dňa.

Šô si tot pelech dák nezrendeluješ, ale v takie necude sä kotvasíš.
Prečo si to lôžko poriadne neupravíš a nevyčistíš!
K. J.

1. časť
pokračovanie v budúcom čísle

NOČNÉ DOBRODRUŽSTVO
KARTÁRSKEJ PARTIE

Otcovi môjho bývalého spolupracovníka sa stal takýto hrôzostrašný príbeh.
Večer sa zišla ich kartárska partia. Keď už bolo po polnoci,
vzduch bol hustý od dymu a vzrušenie dosahovalo kartársky vrchol, domáci pán oznámil ,,záverečná!“ Nepomohli prosby ani
lamentácie a v ,,banku“ bolo veľa peňazí. Čo teraz? Jeden z účastníkov dostal spásonosný nápad. Partiu pôjdu dohrať na miestny
cintorín do krypty. Nie je tam zima a nikto ich nebude vyrušovať.
Bola tam hrobka známej zemianskej rodiny. V spodnej časti odpočívali jej príslušníci a na veku bola prázdna symbolická truhla.
Kartári sa teda pobrali na cintorín. Dvere na hrobke ľahko otvorili, na truhlu pripevnili sviečku a hra sa začala. Keď bola v najlepšom, vrchnák truhly sa začal dvíhať, sviečka sa prevrátila a zhasla!
Ako kartári v tme našli dvere a ako sa po prestrašenom behu po
hroboch, doudieraní a dofučaní, dostali domov, nevedeli súvisle
porozprávať ani na druhý deň.
Záhada sa vyjasnila. Za ,,exkluzívny“ nocľah si zvolil túto
hrobku miestny zlodej, ktorého naháňala polícia. Keď počul kroky
a tlmené hlasy schoval sa do truhly a s napätím čakal, čo sa bude
diať. Najskôr si myslel, že to prišli čerti po jeho hriešnu dušičku.
Ale keď počul známe kartárske výrazy, pleskot karát a oslovovanie
Jano, Ďuro, Jožo, Mišo osmelil sa a zdvihol vrchnák. Čo sa dialo
potom si už každý dokáže predstaviť.
K. J.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
˝
Nenamádläj sä tak pri tem špularu,
bo za chvilu treba snovať.
Ponáhľaj sa, bo za chvíľu treba navíjať priadzu na krosná.
Šitki priezle sä jie rosipali do vajlinga zo šlichtô, bo ona šitko lem
tak hardiburdi.
Všetka strúhanka sa jej rozsypala, lebo nikdy nedáva pozor.
˝ rano, šô luďe poveďa,
˝ keď vihlädi pootváränie.
Neždievaj telo pram
Nevykrikuj toľko skoro ráno, čo ľudia povedia, keď sú obloky pootvárané.
Pochúchaj mu kapku na tie rúški, hläc tekie jich má ako klince.
Otepli mu trochu tie rúčky, lebo ich má veľmi studené.
Že ši mu bude šmäkať?!? šak tot vislope aj tronôgel.
Každá pálenka mu chutí.
Tá lilová šerkotka härčí harší, ako tá belavá od báčijä.
Tá fialová hrkálka má krajší zvuk, ako tá modrá od strýka.
Tale šô telo s tebä läbždí, cholem vyhläd otvor, bo tu podochnemo.
Neslušne sa chováš, už aj otvor okno.
Nebaluj telo s tô vilamlampô, bo jú našisto vykiklíš.
Nesvieť toľko s tou baterkou, lebo vybiješ batériu.
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Od širokého Dunaja až po Kriváň vysoký
nieto kraja krásnejšieho, ako je kraj slovenský,
sú tam pekné hory, široká je roviny,
prečo je tá naša Slovač po svete rozídená.
Každý dobrý Slovák vo svete spomína,
že tam hore pod Tatrami leží jeho otčina.
Každý verný Slovák vo svete banuje,
že pre svoje živobytie cudzinu zveľaďuje.

Dňa 28. apríla 2017 sa v kultúrnom dome pri obecnom úrade rozozneli tóny Kuzmányho hymnickej
básne „KTO ZA PRAVDU HORÍ“, ktorou sa začalo valné zhromaždenie Miestnej organizácie Matice
slovenskej Gemerská Poloma.
Valné zhromaždenia sa nieslo v duchu Slovenských národných
a kultúrnych tradícií. Predsedníčka miestnej organizácie JUDr. Lýdia
Sústriková privítala všetkých prítomných účastníkov a hostí.
Osobitne pani Ing. Zlaticu Halkovú, riaditeľku Domu Matice slovenskej Rožňava, ako aj pána starostu obce Ing. Miroslava Michalku.
Po úvodnom príhovore, v správe o činnosti za uplynulé obdobie,
podrobne zhrnula všetky aktivity a činnosť organizácie. Vyzdvihla
skutočnosť, že členovia majú záujem aktívne sa spolupodieľať a zúčastňovať na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach usporadúvaných našou organizáciou nielen v našej obci, ale aj v jej blízkom,
či širšom okolí. Veľmi kladne boli zo strany členov organizácie hodnotené viaceré akcie, ako napríklad pietny akt pri príležitosti výročia 210
rokov od úmrtia MUDr. Petra Madáča, prednes poézie a prózy „Kelnerova Poloma“, Noc s Andersenom (aktivity pre deti), spomienky na
slávnych zosnulých, národné matičné slávnosti, uskutočnenie návštevy pamätnej izby Pavla Jozefa Šafárika v Kobeliarove, rôzne besedy
v rámci obce i okresu a mnohé ďalšie. Okrem tzv. duševných aktivít sa
naša organizácia prostredníctvom niektorých členiek aktívne podieľala
aj na skrášľovaní obce, či čistení dávno zanesených studničiek.
Všetci naši členovia s potešením v srdci privítali vystúpenie detskej folklórnej skupiny Bambuchy a folklórnej skupiny Dolina, ktoré
svojím programom spríjemnili naše pracovno-spoločenské stretnutie.
Okrem ľudovoumeleckého vystúpenia oboch folklórnych skupín nás
svojím spevom potešili viaceré naše členky, a to konkrétne pani Zatrochová, Spišiaková, Fafráková, Liptáková a recitáciou pani Demková.
Po krásnom folkloristicky – etnografickom vystúpení pani riaditeľka Domu Matice odovzdala pri príležitosti 20-teho výročia oživenia
miestnej organizácie Matice Slovenskej poďakovania 20-tim dlhoročným členom za ich aktívnu činnosť v matičnom hnutí. Za všetkých
ocenených poďakovala Mgr. Zuzana Hanuštiaková.
Na konci oficiálnej časti stretnutia pani predsedníčka JUDr. Lýdia Sústriková oznámila, že po 10 ročnej práci pre Maticu slovenskú

v našej obci navrhuje omladiť výbor. Právom jej patrí veľké poďakovanie, pretože sa vo veľkej
miere zaslúžila nielen na oživení MO MS ale aj šírenie osvety
v našej obci. Valné zhromaždenie
teda zvolilo novú predsedníčku,
ktorou sa stala dlhoročná členka
organizácie Mária Antalová.
Okrem tejto zmeny vo vedení,
bola naša organizácia ochudobnená aj o aktívnu činnosť pani
Júlie Zatrochovej, ktorá sa tiež
rozhodla svoju funkciu vo vedení
odovzdať iným. Valné zhromaždenie sa tiež uznieslo na čiastočne pozmenenom výbore, ktorý
bude realizovať všetky plánované
aktivity v zložení: Mária Antalová (predsedníčka), Božena Antalová, Vladimíra Spišiaková, Mária Liptáková, Zuzana Koltášová,
Zuzana Puškášová, Eva Žúdelová
a Helena Liptáková.
Na záver si dovoľujem čo
najvrúcnejšie poďakovať odstupujúcim členkám výboru, ako
aj všetkým ostatným členom
miestnej organizácie za ich dlhoročnú a obetavú prácu či už na
poli osvety, zachovania tradícií
a ich odovzdávanie na najmladším generáciám, ale aj za aktívny
prístup pri všetkých aktivitách
organizovaných v rámci našej
obce. Matici slovenskej Gemerská Poloma prajem aby aj naďalej
napĺňala odkaz všetkých viac alebo menej významných dejateľov,
ktorí prispeli k hlbokému národnému a kultúrnemu cíteniu všetkých našich „matičiarov“.
Asi najlepšie moje slová nahradí citát zakladateľa a prvého
predsedu Matice Slovenskej Štefana Moyzesa: “Rodu môj milý.
Národe slovenský. Spal si duševne stá, ba tisíce liet, precitni k
práci človeka hodnej a sebe užitočnej: ver mi, nevyhneš sa práci,
bo práca je určenie tvoje.“

PLÁN ČINNOSTI
2. polrok roku 2017
JÚL
§ účasť na okresnom Podujatí
,,Vatra zvrchovanosti“ vo Vlachove, život a dielo jubilanta Jozefa Miloslava Hurbana
§ účasť na matičnom dvore na
Gemerskom folklórnom festivale
v Rejdovej
AUGUST
§ organizovanie účasti výstupu na
Kriváň z nášho MO MS
§ oslava výročia SNP
OKTÓBER
§ pozdravenie dôchodcov nositeľov tradícií v obci
NOVEMBER
§ Rok na Gemeri
DECEMBER
§ Vianoce podľa miestnych tradícií (Vianočný koncert)
§ aktualizácia matričných kníh
MO MS k 31. 12. 2017
Účasť na okresných a krajských
radách, na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši.
Spolupráca s obcou, miestnymi
spoločenskými organizáciami,
materskou školou, základnou
školou pri organizovaní miestnych podujatí.
Z dôvodu aktualizácie členskej
základne    Miestneho oboru
Matice slovenskej v Gemerskej
Polome, vyzývame svojich členov, ktorí chcú zotrvať v členstve a nemajú vyrovnané poplatky o ich vyrovnanie.
Výška členských príspevkov od
roku 2011 je vo výške:
- pracujúci členovia }2, 00 EUR
- dôchodcovia } 1,00 EUR.
Bližšie informácie poskytne
Mária Antalová,
predsedníčka MO MS,
kontakt: 0907 571 182.
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE - T U R E C K Á
je nezisková organizácia s dlhoročnou existenciou v našej obci. Členskú základňu tvorí 27 členov, z toho 18 z Gemerskej Polomy a 9 z Betliara. Jej neoddeliteľnou súčasťou je poľovný revír
s názvom Betliar, Nadabula, vo výmere 2 846
ha. Jedná sa o lúky, pasienky, poľnohospodárske
plochy a lesy v najbližšom okolí týchto obcí. Poľovnícke združenie umožňuje poľovníkom vykonávať poľovnícku činnosť a veci s tým spojené,
ako svoju záľubu. Tí popri svojom zamestnaní,
vo voľnom čase, sa venujú zveľaďovaniu revíru, poľovníckych zariadení, chovu a lovu zveri.
To platí, ak je členom niektorého poľovníckeho
združenia, čo nie je podmienkou. Ak nie je členom žiadneho PZ, podieľa sa väčšinou len na
love zveri, a to buď ako poplatkový hosť, alebo
jednoducho na priateľské pozvanie. Lov zveri sa
nerealizuje svojvoľne a neloví sa len ľubovoľný
počet zveri. Je to pod prísnym dohľadom štátnej
správy, ktorá schvaľuje poľovným hospodárom
predložený plán chovu a lovu zveri, v ktorom
je predpísaný povolený počet zveri k uloveniu
z každého druhu raticovej zveri, pre každý poľovný revír osobitne. Každá zver má podľa vyhlášky presne stanovené obdobie v roku, kedy
ju možno loviť. Za lov zveri a všetky náležitosti
s tým spojené je zodpovedný poľovný hospodár.
Ostatné organizačné záležitosti poľovníckeho
združenia komplexne spravuje výbor PZ.

výbor
• predseda PZ: Milan Chochol
• poľovný hospodár: Juraj Koltáš
• finančný hospodár: Marian Chochol
• tajomník: Ján Šimon
• strelecký referent: Štefan Valko
dozorná rada
• predseda: Ing. Jozef Kovalčík
• člen: Ondrej Chochol
• člen: Martin Petergáč

Každé poľovné združenie podlieha vyššej organizovanej jednotke, a to je Slovenský poľovnícky
zväz a Slovenská poľovnícka komora. Dúfam, že našim pozitívnym prístupom prispejeme aj my
k rozvoju našej obce.
Juraj Koltáš

VALNÉ ZHROMAŽDENIE POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA
Valné zhromaždenie
členov Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma sa uskutočnilo dňa 8. apríla 2017 v kinosále obce Gemerská Poloma.
Zasadnutie sa začalo
úvodným vystúpením predsedu
výboru PS pána Ondreja Očkaika, ktorý hneď úvodom privítal
všetkých zúčastnených a pozvaných hostí. Z pozvaných hostí
sa rokovania zúčastnili: Ing. Miroslav Michalka, starosta obce
Gemerská Poloma a Vladimír Vlčák, odborný lesný hospodár PS
Gemerská Poloma.
Následne bol jedno-

hlasne prijatý program rokovania a odhlasované zloženie členov
mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a schválenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice. Po vyššie uvedenom hlasovaní MK konštatovala, že VZ PS Gemerská Poloma je uznášaniaschopné, pretože bolo
prítomných 104 z 374 členov, a to s počtom hlasov spolu 804. Tento
počet hlasov predstavuje 57,68 percent z celkového počtu 1 394 hlasov.
Výročnú správu o činnosti a hospodárení PS za rok 2016
predstavil Ondrej Očkaik, predseda PS Gemerská Poloma. V správe uviedol, že minulý rok bol ťažký a náročný, a to predovšetkým
z dôvodu, že zo strany niektorých členov PS boli dávané podnety na
rôzne kontrolné orgány, že Výbor PS nedodržuje predmetné zákony,
nestará sa o majetok PS, spôsobuje úmyselné škody a pod. Následkom
boli kontroly, ktoré však nepotvrdili obsah sťažnosti sťažovateľov.
V roku 2016 PS spracovalo 1 125 m² drevnej hmoty, 40 podielnikov
si nachystalo samovýrobou palivové drevo, realizovali sa aj ďalšie

práce: uhadzovka haluziny n ploche 1,35 ha, prerezávka a výsek na
ploche 2,47 ha. Vysadilo sa 8 700 sadeníc smreka, 2 800 sadeníc buka.
Previedol sa výsek drevín pod vysokým napätím v časti Momot. Bol
opravený a spojazdnený buldozér a následne boli opravené lesné cesty,
osadili sa lapače na monitoring lykožrúta. Pre účtovnú evidenciu sa zakúpil program PROFI EVIDENCIA. Internetovú stránku PS spravuje
Adrian Gallo. Bola schválená nájomná zmluva na prenájom pozemkov pre športový strelecký klub – OZ Gemerská Poloma na zriadenie
strelnice.
PS hospodárilo v roku 2016 so ziskom takže podielnikom
bol schválený návrh na rozdelenie zisku vo výške 12 € za ha.
V diskusii vystúpili členovia s rôznymi poznámkami, kde
poukazovali na neodbornú prácu a postupy pri zásahoch do lesných
porastov a na nízku efektivitu prác pracovníkov pri výrube nežiaducej
dreviny popod elektrické vedenie v časti Momot. Zúčastnení pracovníci to okomentovali slovami: my sme tam nerobili ale dreli... Vladimír Vlčák, odborný lesný hospodár uviedol, že nezistil žiadne postupy
ťažby, ktoré by neboli v súlade so správnym hospodárskym zásahom
v lese. Výsledkom tejto činnosti bol pre PS príjem cca 4 800 €.
PO UKONČENÍ DISKUSIE BOLO VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV PS.
Do Výboru PS Gemerská Poloma boli zvolení títo kandidáti (poradie
podľa počtu získaných hlasov): Sáreník Juraj, Červenák Stanislav,
Očkaik Ondrej, Ing. Fafrák Štefan, Žúdel Marian.
Do Dozornej rady PS Gemerská Poloma boli zvolení títo kandidáti
(poradie podľa poču získaných hlasov): Galajda Daniel, Ing. Brezňan
Miloslav, Mgr. Dovčík Tomáš.
Na osobitnom zasadnutí PS bol za predsedu Výboru PS zvolený
ONDREJ OČKAIK, podpredsedom sa stal Juraj Sáreník a predsedom Dozornej rady PS Daniel Galajda.
Veľa úspechov do budúcnosti Pozemkové spoločenstvo.
Text: výbor PS, Foto: Janka Ciberajová
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pri rozhovore s Alenkou, alebo
v ríši studenej kuchyne

V poslednom čase sa pokrmy zo studenej kuchyne stali obľúbené a žiadané. Ich úprava si však vyžaduje dokonalú znalosť teplej kuchyne,
pretože časť týchto pokrmov sa najskôr musí vopred spracovať tepelne. Len znalosť úpravy mís, šalátov a obložených chlebíkov je len
malou časťou vedomostí potrebných pre zvládnutie studenej kuchyne
v celej šírke správnej prípravy pokrmov v studenej kuchyni. Naša rodáčka ALENKA GREŠKOVÁ plne uplatňuje svoje bohaté skúsenosti
získané praxou vyučujúcej, ako aj kuchárskej v studenej kuchyni, vie
poradiť, pomôcť a každého pracujúceho odbremeniť od starostí spojených s prípravou kuchynských pokrmov studenej kuchyne, stačí ju
len požiadať.
Ako som v úvode prezradila, okrem dráhy učiteľskej si si zamilovala
aj studenú kuchyňu, kedy si začala uvažovať, či rozhodla sa venovať
aj tejto oblasti. Keď som ako majsterka odborného výcviku pre predavačov a obchodného pracovníka pracovala na SOU v Nižnej Slanej,
vedenie školy sa rozhodlo otvoriť školskú reštauráciu. Pri príprave
a prevádzke som sa podieľala aj ja. Bolo potrebné urobiť si výučný list
kuchár-čašník, a potom spolu so skúsenými odbornými učiteľkami
a majsterkami OV som pripravovala rôzne akcie a recepcie. Pripravovali sme svadby a mnohé slávnostné recepcie (obsluhovala som aj
ministrov J) som sa postupne zdokonaľovala pri príprave slávnostných
tabúľ a inšpirovala sa prípravou studených mís od našich majsteriek.
Ako majsterka som cestovala za žiakmi, ktorí boli na odbornom výcviku v rôznych predajniach. Aj u Janky Ciberajovej, s ktorou som začala
spolupracovať, práve v jej prevádzke Espesso Oáza (kde je aj v súčasnosti zazmluvnená) sme pripravili niekoľko akcií pre deti, ale aj dospelých. Tu niekde som začala pripravovať svoje prvé misy – studenú
kuchyňu, ktoré boli jednoduché, väčšinou zeleninovo-šunkovo-syrové. Neskôr na základe požiadaviek som ich rozšírila o rôzne rolády,
z ktorých najobľúbenejšie sú syrová, špenátová a bôčiková. Časom
bol záujem o nátierky, potom o rôzne mäsá. A k tomu sa postupne pridali aj šaláty – zelerový, ryžový, cestovinový, cviklový a pod.
Studené pokrmy by mali byť chuťovo výraznejšie, pretože tu odpadáva pôsobenie tepla, ktoré vytvára u teplých jedlách
a r o m a - tické látky a chuťovo ich
dotvára. Ja osobne
v e ľ a
konzervartov
nepoužívam, na dochucovanie použív a m
rôzne koreniny,
cesnak,
cibuľu, pór a pod.
Často sú
podceňované suroviny, ktoré
si dokážeme vypestovať sami
a
hľadáme rôzne
hotové
omáčky, či
polot o v a r y,
a l e
práve
využitím naš i c h
zdroj o v
typických
pre naše
podnebie si
vieme pripraviť tie najchutnejšie
jedlá.
Keď chceme pridobrú
omáčku,
čerstvý šalát, či dip
musia byť potraviny
nej kvality. Tiež
a efektne nakrájať

praviť
a l e b o
a paštétu
prvotriedvhodne
je umením, to

aby konečný produkt okrem toho, aby chutil bol aj vzhľadný. Samozrejme všetko je pripravované z čerstvých výrobkov, ktoré si zabezpečujem od rôznych dodávateľov. Pochopiteľne je dôležité správne skladovanie a manipulácia, či príprava z daných potravín. Za roky praxe
už mám vyskúšané po ktorých výrobkoch siahnuť (pri syrovej roláde
to musí byť eidam 45%, na bôčikovú roládu nikdy nekúpim pomleté
mäso ochutené, paradoxne na zemiakový šalát nevyužívam zemiaky
šalátové, ale konzumné). Pokiaľ by som si zabezpečila nekvalitné suroviny, nevedela by som pripraviť chuťovo ale aj vzhľadovo kvalitné
výrobky. Pokiaľ je výrobok z kvalitných surovín, nie je problém z krájaním.
Nie je jednoduchšieho a účinnejšieho prostriedku na docielenie štíhlej postavy a ako získať odolnosť proti chorobám z nachladenia, či
ako sa brániť proti únave ako je denne konzumovať zeleninu. Mnohí
sú presvedčení, že účinné lieky sa dajú kúpiť iba v lekárni. Ale práve
v zelenine a ovocí sa skrýva množstvo účinných liečivých látok na
najrôznejšie neduhy. Kombinácie látok, ktoré rastliny vyvinuli, aby sa
chránili pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, majú blahodárny vplyv
na naše zdravie. Zelenina a ovocie sú pre človeka jedinými prirodzenými zdrojmi vitamínov, minerálov a ďalších dôležitých látok výživy.
A aj ja som do svojej ponuky zahrnula zeleninové šaláty, ktorých zo
začiatku mnohých prekvapili. Cviklový, zelerový, pórový, kapustové
a pod. Ochutenie týchto šalátov môže byť nielen sýtou majonézou,
ale jogurtom, kyslou smotanou. Podľa toho pri akej príležitosti je šalát
pripravovaný. Pripravujem ich na oslavy, nie na diétu, takže ja dávam
majonézu:-D.
Veľmi mi v našich pokrmoch chýba ryba, pravdepodobne je málo žia-
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daná, aj napriek tomu, že by bola vhodná na tanieri po celý rok. Ponúkaš ju vo svojom receptári? Rybu som ešte nikdy nepripravovala na
studené misy. Nie je
o nich záujem, hoci
spolu so zeleninou
a ovocím
patria medzi
hlavné
zložky
našej
v ý ž i v y.
Mohli by
sme tu spomenúť vysoký obsah
vitamínu D a jód, ktoré sú
dôležité pri vývine kostí, či omega 3a 6 mastných kyselín, čo pomáha
pri kardiovaskulárnych ochoreniach, ale hlavne prevencii. Zasýtia, nepriberá sa z nich, sú vhodné pre diabetikov. Majú množstvo minerálnych látok, takže pri konzumácii rýb nie je potrebné doplňovať denné
dávky umelými vitamínmi. Ja sama v okolí poznám pár ľudí, ktorí
nemajú radi ryby a možno aj preto zatiaľ žiadna požiadavka na rybaciu
misu neprišla.
Mala som možnosť vidieť a ochutnať Tvoje prevedenia niektorých
slávnostných tabúľ, sú ukážkové. Vždy je to o možnostiach, ale aj
o konkrétnej udalosti. Rozlišujem o koho ide - dieťa, žena, muž, o akú
oslavu ide a pre koho. Je neskutočne veľa kombinácii prípravy – farebnej, konzervatívnej alebo povolím uzdu fantázii.
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tu je pár najobľúbenejších receptov
ŠPENÁTOVÁ ROLÁDA
Potrebujeme: 400g mrazený špenát, 100g hladká múka, 3ks vajce - 2
strúčiky cesnak (ja dávam 3, podľa veľkosti), 1/4 čaj. lyžička soľ. Postup: Vymiešame špenát, múku, 3 žĺtka, cesnak, soľ a pridáme vyšľahané bielka. Pečieme na papieri pri teplote 180 stupňov 15-20 min. Po
upečení zrolujeme do rolády. Plnka: 125g maslo, 1 ks črievko syr, 2
ks vajce na tvrdo, 1 stredná cibuľa, 1/2 čerstvá kapia, korenie, vegeta,
soľ. Všetko zmiešame a plníme špenátovú roládu. Necháme stuhnúť
pár hodín, prípadne cez noc.
SYROVÁ ROLÁDA
potrebujeme: 35 dkg syra eidam v celosti, 15 dkg šunky + 15 dkg
šunky, 10 dkg diétnej salámy, (ja dávam 40dg dietnej salámy) 125g
masla, 4 trojuholníky karičky, 2 vajíčka natvrdo, 1 cibuľa, soľ, pažítka,
petržlenová vňať
Postup: Syr v mikroténovom sáčku dáme do vriacej vody (ja dávam
do sáčka č.3, určený do mraziaka). Zmäknutý vláčny syr na doske
vyvaľkáme (v sáčku). Sáčok rozrežeme. Na syr uložíme plátky šunky.
Karičku rozmiešame s maslom, pridáme pokrájanú šunku, salámu
vajíčka, cibuľu, vňať, dochutíme soľou. Plnku natrieme na vyvaľkaný
syr so šunkou a zvinieme. Zabalíme do alobalu (ja dávam do
rozstrihnutého sáčka) a vložíme do chladničky aspoň na 2 hodiny.
Krájame na rezy.

Skvelá aróma získaná dreveným uhlím, teplý letný večer, praskajúce drevo a rošt, ale hlavne ľudia na ktorých nám záleží a s ktorými
chceme byť - čo ponúkaš? Tu by som si ťažkú hlavu nerobila. Slanina, klobásky, krkovička a iné mäsá v skvelých marinádach naložené,
veľa surovej zeleniny a na osvieženie určite ovocný šalát, ktorého základom je červený melón.
Čo je zaujímavé? Nuž, že v našej obci máme človeka, ktorého opäť
nemusíte hľadať ďaleko, je tu a nevie povedať nie. Príprava studenej
kuchyne je pre ňu koníčkom, aj preto niekedy ráno vstáva o štvrtej
hodine, pretože je zamestnaná. To o nej vedia v našom okrese, a teraz
už aj my v Gemerskej Polome. Verím, že mnohé jej nápady budú pre
nás inšpirujúce a doma čo to, šikovné gazdinky zužitkujú. Viac informácií a pohľadov na jej prácu nájdete na webovej stránke obce www.
gemerskapoloma.sk, sekcia: inzercia-miestni podnikatelia- studená
kuchyňa- Alena Grešková.
„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“
INDIÁNI KMEŇA CREE

P o z v á n k a na 3. ročník akcie POLOMSKÝ KOTLÍK,
ktorý sa uskutoční E 29. 07. 2017 (sobota)
na futbalovom ihrisku v Gemerskej Polome

v s t u p n é E deti MŠ ? vstup voľný
deti ZŠ do 15 rokov ? 0,50 EUR
od 15 r. vyššie ? 1,00 EUR
iné vstupné
? 3,00 EUR (vstup, 1 x guláš, 1x nápoj, disko/3 časti z jednej vstupenky na 1 osobu)
? 2,00 EUR (vstup, 1 x guláš, 1x nápoj/2 časti z jednej vstupenky na 1 osobu)
? 1,00 EUR (vstup/1 vstupenka)
? 0,50 EUR (tombola)
? 1,00 EUR (disko)
? vstup voľný (organizátori, 3 súťažiaci z jedného družstva)
p r o g r a m E 14,00 - 15,00 h. ochutnávka
E 15,00 h. športovo-zábavné odpoludnie pre deti, mládež a dospelých
E 20,00 h. disko
o r g a n i z á t o r i E obec Gemerská Poloma a Janka Ciberajová
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ČIERNA LEHOTA
Naša súťažná sezóna sa začala 10. 6. 2017 v Čiernej Lehote, kde sa 16
tímov zúčastnilo previerok pripravenosti. Tieto sa od bežného požiarneho útoku líšili hlavne tým, že tímy museli čerpať vodu z priameho
vodného zdroja a po platnom útoku dostal každý osvedčenie. Naše tímy
si okrem osvedčenia vybojovali prvotné miesta, muži sa umiestnili na
treťom mieste a ženy na prvom mieste, z ktorého postúpili na krajskú
súťaž (24. 06. 2017/Rožňava). V ten istý deň sa konala aj nočná súťaž
v Jelšave, kde sa taktiež zúčastnilo 16 tímov a v tejto súťaži sa muži
umiestnili na piatom mieste a ženy si priniesli pohár za prvé miesto.
píše Marianna Leštachová

POLOMA

pri Sabinove
Tak ako každý rok aj tento sa 17.
6. 2017 konali dni obce, no tentokrát sme sa vybrali do dediny
Poloma pri Sabinove. Tam si
obce zmerali sily nielen v trojboji, či futbale, ale aj v hasičských
útokoch. Tento rok sa hasičské
družstvá rozrástli aj o ženské
tímy, a to z Gemerskej Polomy,
Polomky a Polomy. Na súťaži
sme všetci používali rovnakú
techniku, aby sme mali rovnaké
podmienky. Zo súťaže vyšli naši
muži ako víťazi a ženy sa umiestnili na druhom mieste.

info pripravila Marianna Leštachová

Mladí záchranári
V máji sa v areáli ZŠ akad. Jura
Hronca v Rožňave konalo okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany II. stupňa
základných škôl a osemročných
gymnázií, ktoré organizoval
Okresný úrad v Rožňave – odbor
krízového riadenia v spolupráci
s mestom Rožňava, Územným
spolkom Slovenského červeného
kríža a OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Rožňave. Prijali
sme pozvanie ÚzO DPO SR Rožňava a členovia našej jednotky
DHZ Gemerská Poloma: Dovala
J., Dovala M., Ďurán Š., Ferenčíková J., Bronďošová L. vytvorili vlastné stanovište hasičov, na
ktorom žiaci museli zodpovedať
na teoretické otázky a v praktickej časti vykonávali hasenie z tzv.
“džberovky“ na cieľ. Súťaže sa
zúčastnilo desať štvorčlenných
družstiev zo škôl z celého okresu a jedno zahraničné družstvo
z Budapešti. Družstvá hasili malé
požiare, preukazovali zdatnosť
a vedomosti v odbore civilná
ochrana, zdravotnícka príprava,
pohyb a pobyt v prírode a streľba zo vzduchovky. V silnej konkurencii sa najviac darilo žiakom
ZŠ Štítnik, ktorej dve družstvá sa

umiestnili na prvých priečkach.
Na treťom mieste sa umiestnilo
družstvo ZŠ ul. Zlatá „A“ Rožňava. Víťazom organizátori odovzdali diplomy a hodnotné vecné
ceny. Súťaž je postupová – víťaz
okresného kola priamo postupuje na Majstrovstvá Slovenskej
republiky. Srdečne blahoželáme
družstvu ZŠ Štítnik „B“ k víťazstvu a veríme, že náš okres budú
skvelo reprezentovať na Majstrovstvách SR súťaže mladých
záchranárov.
text: Lillian Bronďošová,
Štefan Ďurán
foto: Mgr. Michal Terrai
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Výstup na MOCH
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Turistický výstup na Moch v skratke: zúčastnilo
sa ho 59 tursitov, ktorí ochutnali aj guláš, ktorý
pripravili Ivo Smerek a Ondrej Ferenčík, za čo
si vyslúžili Rad zlatej varešky. Nechýbali súťaže pre deti ako hod polenom, preťahovanie
lanom, fúkanie balónov a maľovanie na dreváreň. Aj dospelí si mohli zasúťažiť - preťahovanie lanom, kde 2-krát vyhrali ženy. Ďalej
si dospelí zmerali sily v hode štiepou a preťahovaním lanom (muži verzus muži). O bohatú tombolu sa postarali sponzori z Gemerskej
Polomy, Rožňavy a Brzotína a samozrejme
nechýbalo osviežujúce pivo. Tento výstup sa
konal ako každý rok na počesť ukončenia vojny, ktorý organizuje už dlhé roky pani EDITA
BODNÁROVÁ

Výstup
na KOŠARISKÁ
Dňa 24. 6. 2017 sa za slnečného
letného rána uskutočnil turistický výstup na Košariská. Zraz
turistov bol o 8:00 hod. pred
obecným úradom odkiaľ boli
turisti odvezení autobusom na
Bancov Kär a odtiaľ išli pešo,
asi 4 km, až ku chate Košariská.
Na chate sa zapísali do pamätnej knihy (celkom 106 turistov). Organizátori si pre turistov pripravili guláš, občerstvenie, ako aj rôzne súťaže pre deti
aj dospelých a pestrú tombolu.
Niekoľko zaujímavých čísel:
Hod granátom:
- ženy: 1. Kuchtová H., 2. Kiššová Jana, 3. Vnemčáková Jana
- muži: 1. Michalka Miro , 2.
Ferenc Marian, 3. Galajda Marek
Napísal: Radoslav Švec
sponzori podujatia:
Janka Ciberajová, Eurobus,
Obecný úrad Gemerská
Poloma, Viecha,
Edita Bodnárová,
Lakoty – Ľubomír Garčár,
FSK Dolina,
Pavol Petergáč,
Lekáreň Farmácia,
Ondrej Zatroch

Boli sme v Polome
17. 06. 2017 v Polome
Obec Poloma a kultúrno-športové podujatie pod názvom POLOMSKÝ DEŇ 2017.
Počasie neprívetivé, veterné a upršané, ale
úctivosť a láskavosť domácich predčili
vrtoch prírody. Po vľúdnom privítaní domácich v kostole Najsvätejšej trojice sa konala slávnostná svätá omša. Slávnostným
sprievodom zástupcov obcí z Pustej Polomy, Polomky, Polomy a našincov z našej
obce - Gemerskej Polomy, sme sa presunuli na ihrisko. Za vetra a kvapiek dažďa si
zasúťažili futbalisti, hasiči. Polomský trojboj - hod „šahovinou, preťahovanie lanom,
pitie piva na čas - bola tiež náročná súťaž.
Pred kultúrnym domom sa konala súťaž vo
varení, kde naši „chlapci“ ukázali ako sa
pripravujú „nalešníky“ (zemiakové placky), a to opäť za vetra a dažďa. V peknom
kultúrnom dome sme sa zohriali a zabavili
pri vystúpeniach žiakov a detí z Polomy,
Fsk Polomjanky z Polomy. Zvučným a neprekonateľným spevom začali svoje vystúpenie členovia našej Doliny a Fsk Brezinky z Polomky tiež pridala svoje tancom,
hudbou a spevom. Každá folklórna skupina mala svojské, originálne a umelecky
perfektne zvládnuté programy – škoda, že
časovo ohraničené. Odniesli sme si úžasné
zážitky i nové priateľstvá a tešíme sa na
stretnutie o rok - u nás v Gemerskej Polome.
dc
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(viac nájdete na webovej stránke obce)

VEGAnet – info
Spoločnosť VEGAnet s.r.o., ponúka
v našej obci pripojenie do Internetu
najnovšou bezdrôtovou technológiou
wifi MIMO, ktorá poskytuje vyššie
rýchlosti, stabilitu a dostupnosť v zlých
poveternostných podmienkach. Reálne
bez dátového a časového obmedzenia.
pripojenie } 0,00 EUR
mesačná platba } 10,00 EUR; 13,00
EUR a 16,00 EUR - podľa rýchlosti
pripojenia
pomôžu } s wifi pokrytím v celom
dome alebo v okolí domu
TV služba } je zabezpečená odbornou
montážou TV satelitného kompletu
SKYLINK alebo freeSAT
váš domov alebo majetok } ochránia
montážou kamerového systému alebo
alarmového zabezpečovacieho systému
realizácia } začiatkom augusta 2017
prevádzka } Akademika Hronca 9A,
048 01 Rožňava
kontakt } 0903 514 608
viac informácií } www.veganet.sk

Priestor na prenájom v Gemerskej
Polome vedľa CBA Slovakia o výmere 127
m², bývalé mäso údeniny, dohoda

Uvedený priestor je možné stavebne upraviť
a prispôsobiť podľa požiadaviek klienta v
zmysle podnikateľského zámeru.

KONTAKTUJTE: 0911 919 400
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Školský šachový krúžok

Milí priaznivci šachu, náš šachový klub ŠK GP sa v poslednej
sezóne, ktorá sa kryje so školským rokom 2016/17, venoval nasledovným činnostiam: }vedenie Šachového krúžku na Základnej škole
v Gemerskej Polome } pravidelné šachové tréningy – opäť pravidelne
prebiehajú každý utorok od 16:30 do 18:30 v sále obecného úradu }
účasť na regionálnych šachových turnajoch, na ktorých sa čoraz častejšie objavujú aj členovia v žiackom veku } organizáciou vlastného
šachového turnaja: Okresný šachový turnaj žiakov ZŠ.
V tomto článku zhrniem podrobnejšie činnosť Školského šachového krúžku. Krúžok začal svoju činnosť 10. októbra 2016. Prihlásili sa do neho deti 1. aj 2. stupňa, tie z 2. stupňa však po pár krúžkoch chodiť prestali. Usudzujem, že je ťažké motivovať staršie deti
k šachu, alebo všeobecne k nejakej činnosti, pokiaľ nezískajú správne
návyky už v rannom detstve. Aj preto som rád, že deti z 1. stupňa,
ktorých bola väčšina, ho vytrvali navštevovať až do konca. Krúžok
v priemere navštevovalo 6 až 7 žiakov. Prebiehal raz týždenne po 2
hodiny – každý pondelok od 13:00 do 15:00, uskutočnil sa 28 krát.
ÚČASŤ NA ŠACHOVÝCH TURNAJOCH
Žiaci navštevujúci šachový krúžok zažili aj turnajovú atmosféru. Najprv hrali v rámci krúžku medzi sebou v Krúžkovom miniturnaji. 10.
marca sa na pôde ZŠ zúčastnili Školského šachového turnaja, kde sa
umiestnili nasledovne:
kategória 1. supeň
1. Mirko Chomiak } 6, Bhlz 27,5
2. Patrik Fabián } 6, Bhlz 23
3. Bianka Chomiaková } 4, Bhlz 27,5
4. Lukáš Hatvaník } 4, Bhlz 25,5
5. Viktorka Balážová } 4, Bhlz 22,5
6. Natália Zatrochová } 3, Bhlz 25
7. Lucka Galajdová }1, Bhlz 22,5
kategória 2. stupeň
1. Jaroslav Ďurák } 4, Bhlz 25
2. Michal Jerga }3, Bhlz 22
A nakoniec sa 26. apríla niektorí z nich zúčastnili aj Okresného šachového turnaja ZŠ v Rožňavskom okrese 2017, ktorý organizoval
náš ŠK GP a odohral sa v sále OÚ Gemerská Poloma. Na turnaji v kategórii družstiev súťažilo 10 družstiev a družstvo Gemerskej Polomy
A obsadilo 5. miesto a družstvo B 10. miesto.
Jednotlivci sa umiestnili nasledovne:
kategória 1. supeň (17 hráčov, max. počet bodov 9):
3. Mirko Chomiak } 5, Bhlz 45,5
4. Patrik Fabián } 5, Bhlz 45
9. Bianka Chomiaková } 4, Bhlz 38
12. Natália Zatrochová } 3,5, Bhlz 31,5
13. Viktorka Balážová } 3,5, Bhlz 31
kategória 2. stupeň (14 hráčov, max. počet bodov 9):
13. Jaroslav Ďurák } 3,5, Bhlz 35
14. Michal Jerga } 3, Bhlz 30
Niektorí žiaci, hlavne vďaka podpore rodičov, sa zúčastňujú
aj iných regionálnych šachových turnajov. Práve podporu zo strany
rodiny vnímam ako kľúčovú pre správny a efektívny rast mladého
šachistu. Ukazujú to aj výsledky žiakov – deti podporované rodičmi
dosahujú na súťažiach najlepšie umiestnenia spomedzi svojich rovesníkov. Na poslednom krúžku bola vyhodnotená dochádzku detí a za
dochádzku si deti prevzali drobné ceny. NA ZÁVER TOHTOROČNÉHO ŠACHOVÉHO KRÚŽKU SME DEŤOM ZABEZPEČILI
PRÍSTUP NA šachový vzdelávací portál www.learningchess.net.
Zakúpila ho ZŠ GP a licencia je platná na šk. rok 2017/18 už odteraz.
Žiaci dostali prístupové heslá k programu, aby ho mohli využívať aj
počas prázdnin. Program je veľmi dobre spracovaný od začiatočníckej
úrovne až po pokročilú a je podporovaný Slovenským šachovým zväzom. Na jeho skúšobnú verziu deti na krúžku reagovali veľmi dobre,
preto sme sa rozhodli im ho zaobstarať. Tento výukový program bude
v nasledujúcom školskom roku nosnou učebnou pomôckou pre pri-
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ZŠ v Gemerskej Polome sa kvôli šachovému krúžku prihlásila do projektu Šach na školách, vďaka ktorému boli škole zapožičané šachové
pomôcky, hlavne: 12 šachových súprav, literatúra Šach na školách 1,
2, 3. Učebnice Šach na školách zakúpil ŠK GP pre všetkých žiakov
navštevujúcich krúžok.
Základná štruktúra výuky na krúžku bola nasledovná: }
riešenie diagramov z učebnice Šach na školách 1 poprípade iných
študijných materiálov, ukážkové šachové miniatúry } šachové partie
započítavané do krúžkového miniturnaja (8. kôl, tempo 2x10 minút)}
riešenie šachových úloh s využitím šachového výukového softvéru –
lichess.org, learnigchess.net.
Na výuku šachu sme používali okrem samotných šachových
súprav aj interaktívnu tabuľu nainštalovanú v kabinete matematiky.
Žiaci sa za rok naučili nasledovné šachové zručnosti: } pohyb figúr
} výmena figúr } hodnota figúr } ohrozenie kráľa – šach } cieľ šachovej partie – mat } remízový koniec – pat } matovanie vežou a dámou
} základné pravidlá šachového otvorenia } základy kombinácií } zápis
a čítanie šachovej partie } používanie šachových hodín – hra na čas }
riešenie šachových diagramov } priebeh šachového turnaja – odohranie partií, sčítavanie bodov, ocenenie.
hlásených žiakov. Verím, že sa deťom šachový krúžok páčil, aj keď
niektoré z nich by radšej čas trávili naháňačkou po dvore. Budem rád,
ak sa ich v budúcom roku prihlási čo najviac. Šach je úžasný nástroj
rozvoja osobnosti – odzrkadľuje sa v ňom, aký človek je a zároveň šachová hra, jej praktikovanie a štúdium vplýva na človeka, formuje ho
a prináša mu množstvo zručností potrebných pre život – od schopnosti
tešiť sa z víťazstva, cez poučenie sa z vlastných chýb až po rozvoj
konkrétnych intelektuálnych schopností a osobnostných čŕt – predstavivosti, plánovania, rozhodovania sa... Vďaka za podporu šachového krúžku a šachu v našej obci celkovo patrí hlavne ZŠ Gemerská
Poloma a konkrétne riaditeľovi školy Vladimírovi Vnenčákovi, Šachovému klubu Gemerská Poloma a obci Gemerská Poloma, najmä
starostovi Miroslavovi Michalkovi.
S pozdravom, Ondrej Bašták Ďurán, vedúci šachového krúžku.
riešenie šachového diagramu: biela na ťahu dáva mat druhým ťahom
výherná cena: šachovnica
obálku je potrebné označiť slovom: ŠACH
odpovede osobne doručte na adresu:
} obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma } obecná knižnica, 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma
do termínu } 20. 09. 2017 (vrátane)
výsledky súťaže budú zverejnené v najbližšom čísle Polomských
novín
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Z činnosti ŠSK Gemerská Poloma

Tohtoročná sezóna športovej streľby začala prvým ligovým kolom súťaží Malá odstreľovačka, jedná sa o regionálnu ligu v streľbe z malokalibrovky s puškohľadom. Prvé kolo sa konalo 29. apríla na strelnici
v Rožňave. Náš klub sa podujal organizovania už štvrtého ročníka tejto
súťaže. Liga pozostáva z piatich kôl, pričom každé sa vyhodnocuje
samostatne v kategórii jednotlivcov a družstiev. Po poslednom kole sa
vyhodnotí celkový víťaz ligy v kategórii jednotlivcov. Členovia nášho
klubu ligu nielen organizujú, ale aj aktívne reprezentujú v streľbe. Vo
výsledkových listinách prvého kola nájdete našich členov na stupňoch
víťazov medzi jednotlivcami, ale aj v kategórii družstiev. Druhé kolo
tejto súťaže sa konalo 18. júna a naši členovia opäť popri organizačných povinnostiach zvládli aj úspešne odstrieľať stanovené disciplíny.
Prvé priečky znovu patrili nám, či už v kategórii jednotlivcov, alebo
družstiev. Priebežné celkové výsledky naznačujú, že by sme mohli
uvidieť našich členov aj v záverečnom vyhodnotení ligy, ale to už trochu predbiehame. Dovtedy nás ešte čakajú tri ligové kolá. Teší nás, že
popularita tejto súťaže stúpa, čo dokazujú nové tváre na pretekoch. To
nás veľmi teší.
Okrem uvedenej ligy sa náš klub aktívne podieľa na súťažiach
v streľbe z veľkorážnej pištole/revolveru. Na súťaži v Lubeníku (11.
júna) sme sa umiestnili na prvých priečkach. Je to pre nás výzva, nakoľko táto disciplína je náročná. V konkurencii dlhoročných strelcov
z okolitých streleckých klubov naozaj obstojí iba dobrý strelec. Samozrejme základom je kvalitný tréning a dodržiavanie pravidiel športovej
streľby.
Novinkou v našom regióne je založenie nového druhu súťaže – Veľkorážna odstreľovačka. Prvá súťaž sa niesla v duchu zoznámenia sa
s disciplínami a pravidlami súťaže. Náš klub, ktorý organizuje túto
súťaž má ambície spraviť popri lige v Malej odstreľovačke tradíciu aj
vo Veľkorážnej odstreľovačke. Ďalšia súťaž je plánovaná na termín 8.
júla na rožňavskej strelnici.
Podrobné výsledkové listiny a fotogalérie zo súťaží nájdete na našich
klubových internetových stránkach www.ssk-gemerskapoloma.sk
Popri športovej činnosti ŠSK Gemerská Poloma pripravil aj projektovú dokumentáciu k výstavbe športovej strelnice. V týchto dňoch
prebieha kompletizácia celého projektu, od projektového zámeru cez
výkresovú dokumentáciu, geodetické práce, rozpočet, administratívne
úkony. Všetko je pripravené na schvaľovací proces. Po jeho ukonče-

OZ ŠK POLOM GEMERSKÁ POLOMA
Futbalový oddiel má za sebou prvú súťažnú sezónu. Keď ju preberieme na drobné musíme konštatovať, že sme čakali od futbalistov viacej.
Mužstvo prípraviek v jeseni dosiahlo veľmi dobré výsledky, v zime
poctivo trénovali a na jar, ako by uťalo. V zime sme mali na tréningu
priemerne 10 – 12 detí a na jar vonku je to 3 až 7 detí. Neviem čím
to je, ale deti prestali chodiť, radi to odôvodňovali chorobou, alebo
nezáujmom detí o pohyb. Tieto problémy musíme doriešiť a stabilizovať mužstvo aj mladšími prípravkármi, aby sme mali dobré súťažné
mužstvo na nový ročník.
Mužstvo žiakov odohralo Okresné majstrovstvo s bilanciou: 1 výhra, 1 remíza, 4 prehry. Úmyslom bolo stabilizovať mužstvo, nakoľko
veľa hráčov začalo hrať riadny futbal iba pred súťažným ročníkom.
Bohužiaľ aj tu stagnuje prístup hráčov k tréningu, a to najmä chlapcov z Gemerskej Polomy. Dochádzajúci hráči z Nižnej Slanej, Gočova a Dobšinej chodia na tréning pravidelne a chlapci z Polomy skôr
príležitostne, aj to v malom počte. V tejto skupine si musíme sadnúť
a prebrať problém s hráčmi a rodičmi. Taktiež v tejto skupine, cez letnú
sezónu, bude potrebné riešiť trénerskú otázku, nakoľko terajší tréner
končí pri mužstve.
Mužstvo dospelých na jeseň vyhralo 3 zápasy a prehralo 6. Bola

ní a získaní finančných prostriedkov začne proces výstavby areálu.
O konkrétnych krokoch sú členovia klubu pravidelne informovaní na
našich internetových stránkach, kde je dokumentácia zverejnená.
Postupne sa nám rozrastá aj členská základňa. Nepochybne na tom
má svoj podiel aj kvalita organizovaných súťaží, keďže naši členovia
nie sú iba z nášho regiónu, ale aj z Revúcej, Košíc, Levíc, Brezna
a ďalších lokalít Slovenska. Robí to dobré meno nielen nášmu klubu,
ale aj obci a regiónu. Aktuálny počet členov v čase písania tohto článku je 43. Ďalšie žiadosti o členstvo sa postupne spracovávajú. Sme
radi, že noví členovia sa zapájajú do súťaží a sú nápomocní aj pri organizovaní pretekov.
Aktuálne informácie o súťažiach a dianí v klube nájdete vždy na
našich internetových stránkach www.ssk-gemerskapoloma.sk
spracoval: Adrian Gallo, predseda ŠSK Gemerská Poloma
to daň za neskúsenosť, nezohratosť a možno aj naivný prístup niektorých hráčov, že všetko pôjde samo. Na jar sa prístup, ako aj bojovnosť
zlepšila. Z deviatich zápasov sme dva prehrali, jeden remizovali a 6
vyhrali. Podrobnejšie prebraté, prehrali sme s prvým mužstvom súťaže FK Baník Štítnik, na ktoré sme v tomto ročníku herne a mentálne
nemali. Bohužiaľ prehrali sme aj u posledného tímu súťaže Mladosť
Brzotín. Nedali sme vyložené príležitosti a doplatili sme na to. Výborný bol posledný zápas súťaže v ŠK Baník Štítnik, druhý tím súťaže,
kde sme v oklieštenej zostave podali poctivý bojovný výkon a uhrali
remízu. Myslím si že na tomto výkone by sa dalo začať stavať. V zime
sme doplnili mužstvo o brankára, čo malo pozitívne následky na hru
mužstva. Treba nám doplniť mužstvo najmä na poste obrany, nakoľko
i keď máme na tomto poste hráčov, bohužiaľ nechodili na zápasy,
a potom sme museli veľmi kombinovať a využívať hráčov z iných postov. Plán bol na základe skladby mužstva skončiť do 3. miesta, ten sa
nám nepodarilo splniť, skončili sme na 5. mieste.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým hráčom, ktorí poctivo
pristupovali k tréningovému procesu a zápasom, a to najmä kapitánovi Tomášovi Švihlovi, Jánovi Spišiakovi, Pavlovi Kašaiovi, Lukášovi
Jasenkovi, Slávovi Sabadošovi, Michalovi Dorčákovi, v jarnej časti
Milošovi Schvartzovi a hosťujúcemu brankárovi Matúšovi Pitoňákovi, ako aj keď im to dovoľovali zdravotné a pracovné problémy
Igorovi Harabínovi a Romanovi Polyakovi.
Predstava na nový ročník, stabilizovať mužstvo, podľa možnosti
doplniť, vyriešiť trénerskú otázku a v novom ročníku postúpiť do 1. tr.
Okresného majstrovstva ObFZ .
V prípade možnosti máme záujem postaviť do súťaže aj mužstvo
dorastu. Záleží však na záujme chlapcov vo veku 14 až 18 rokov.
Taktiež by som chcel touto cestou poďakovať aj ľuďom ktorí robia
„špinavú robotu“ okolo mužstiev, vedúcemu Michalovi Sklenárovi
Šestinovi, za starosť o ihrisko a prípravu na zápas Marekovi Vaisovi,
usporiadateľom Jánovi Ďuričekovi, Jánovi Lišuchovi, Petrovi Jasenkovi, Radoslavovi Švecovi, Martinovi Ďuričekovi.
Taktiež chcem poďakovať trénerovi p. Karolovi Kováčovi za odvedenú prácu s prácou u žiakov a mužstve dospelých ako aj Ondrejovi Tompošovi za prípravky. Ďakujem aj rodičom detí z prípraviek za
podporu.
Štefan Dorčák

22

Polomské noviny

júl 2017

Krížovka za odmenu  výherná cena: 20,00 EUR  obálku je potrebné označiť slovom: KRÍŽOVKA
odpovede osobne doručte na adresu: } obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma } obecná knižnica, 9.
mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu } 20. 09. 2017 (vrátane)  výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle Polomských novín

STOLNÝ TENIS - Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017 - Juraj Galajda predseda STK
2. liga starší žiaci Spiš-Gemer, počet odohraných turnajov: 4
1. turnaj: Tengely M. 8•6•2 v sk 3. m, celkovo 7. m } Blaško M. 8•1•7
v sk 6. m, celkovo 16. m } družstvo 6. m
2. turnaj: Tengely M. 7•4•3 v sk 2. m, celkovo 7. m } Ferenčík M.
7•3•4 v sk 4. m, celkovo 10. m } Blaško M. 7•1•6 v sk 4. m, celkovo
16. m } družstvo 3. m } po 2. turnaji 4. m
3. turnaj: Tengely M. 7•5•2, celkovo 9. m } Ferenčík M. 7•3•4, celkovo 19. m } družstvo 7. m } po 3. turnaji 5. m
4. turnaj: Tengely M. 7•5•2 v sk 3 m, celkovo 17. m } Ferenčík M.
7•4•3 v sk 3. m, celkovo 18 m } Blaško M. 7•2•5 v sk 3. m, celkovo
24. m } družstvo 6. m } konečné 5. m poznámka: výsledky sú v poradí: odohrané zápasy, výhry, prehry
6. liga Gemer STK G. Poloma C: po 5. kole pre nedostatok hráčov
odhlásené
5. liga Gemer STK G. Poloma B: konečné umiestnenie }5. m }
18•9•1•8•172:152•37 } po prvej časti } 6. m } 9•3•1•5•74:88•16. V
prvej polovici nás mrzí prehra doma s Plešivcom B, remíza s Henckovcami B. V druhej polovici zlepšený výkon, cenné víťazstvo nad
Betliarom.
poznámka: výsledky sú v poradí: odohrané zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre, body
Úspešnosť jednotlivcov: 5. m Černický M. 68•55•13•80,88% } 14.
m Baláž Š. 68•48•20•70,59% } 25 m Černická A. 68•34•34•50,00% }
41. m Ďurán M. 62•10•52•16,13% } Gajdoš J., Tengely M. poznámka: výsledky sú v poradí: odohrané zápasy, výhry, prehry
4. liga Spiš – Gemer STK G. Poloma A: umiestnenie po 11. kole }
4. m } 11•7•0•4•113:85•25. Mali sme dobrý začiatok, po 7. kole len
jednu prehru s Geológom Rožňava C•8:10, potom prišli dôležité zápasy o postup do prvej šestky, ktoré nám nevyšli - prehry s BBF Spišská Nová Ves B•6:12, s ŠKST Spišské Vlachy B•8:10, až víťazstvo v
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predposlednom kole nad Henckovcami 11:7 nám zabezpečilo postup
do prvej šestky. poznámka: výsledky sú v poradí: odohrané zápasy,
výhry, remízy, prehry, skóre, body
Úspešnosť jednotlivcov:6. m Trojan M. 44•35•9•79,55% } 17. m Leitner W. 44•27•17•61,36% } 31. m Trojan J. 41•20•21•48,78% } 34.
m Černický M. 44•20•24•45,45% } Černická A., Baláž Š. poznámka:
výsledky sú v poradí: odohrané zápasy, výhry, prehry
Po 11. kole sa súťaž rozdelila na 1. - 6. m a 7. - 12. m } sk o 1. - 6. m
} 4. m }10•4•1•5•87:93•19. Cenná remíza s Krompachmi 9:9, aj keď
sme mali na dosah víťazstvo, o lepšie umiestnenie (mali sme na dosah
aj 3. m) sme sa pripravili prehrami vonku v Arnutovciach a doma s Harichovcami. poznámka: výsledky sú v poradí: odohrané zápasy, výhry,
remízy, prehry, skóre, body
KONEČNÉ UMIESTNENIE: 5. m } 21•11•1•9•200:178•44
poznámka: výsledky sú v poradí: odohrané zápasy, výhry, remízy, prehry, poradie, skóre, body
Úspešnosť jednotlivcov: nadstavba o 1. - 6. m } 5. m Trojan M.
32•24•8•75,00 % } 15. m } Trojan J. 36•18•18•50,00% } 18. m Leitner
W. 40•18•22•45,00% } 19. m Černický M. 40•18•22•45,00% } Černická A. -8•1•7•- poznámka: výsledky sú v poradí: odohrané zápasy,
výhry, prehry
Záverom môžeme zhodnotiť tento ročník ako úspešný. U mužov
sa popri Trojanovi M. (ktorý sa presadil už aj po minulé ročníky v 4.
lige) začali presadzovať aj Trojan J. a Černický M.. Leitner W. počas
celej sezóny podával stabilné výkony. V 5. lige to boli Baláž Š. a Černická A. U žiakov sú to Tengely M. a Ferenčík M.
použité skratky: m = miesto, sk = skupina
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