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Novoročný vinš
Čo nám nesieš, Nový rok?
Keď sneh, tak celé kopy,
keď jar, tak nech sa topí,
keď leto, tak veľa slnca,
keď sladké, tak medu z hrnca,
keď slzičku, tak maličkú,
keď Polomské noviny, tak vždy nové správy,
keď dopisovateľov, tak aj spokojných čitateľov!
V roku 2017 prajeme všetkým ľuďom veľa zdravia, ba
i šťastia a kopec úspechov v osobnom i pracovnom živote. Vrelé túžby nech sa vyplnia a vôľa vaša nech vás
veľkými spraví!
redakcia

december 2016

Vážení spoluobčania,
prežívame vzácny čas Vianoc, povýšme ho na ľudský skvost porozumenia a priania. Darujme najbližším
radosť, svojim deťom nekonečnú
lásku a dobro. Sú to sviatky, ktoré
spájajú generácie, preto nezabúdajme na svojich rodičov. Možno nie
tak dávno, nám tiež pripravovali
magické chvíle a my sme verili na
Ježiška. Cítili sme ako vzduch vonia,
opájala nás omamná vôňa sladučkých koláčikov, na ktorých sme si
ukradomky pochutnávali. Tešili sme
sa, že otecko konečne osadí vianočný stromček a my môžeme podávať
vianočné gule. Čakali sme na prvú
hviezdičku a nevedeli sme sa dočkať kedy už konečne príde tá chvíľa... Dovoľme týmto dňom nech čas

Posledné Vianoce
Každý z nás sa už teší na nádherné sviatky Vianoc, ktoré sú
predo dvermi. Tešíme sa na rodinnú pohodu, pokoj, tú sviatočnú chvíľu
a noc, keď sa narodil Boží Syn. Vychutnávame si sviatočnú vôňu a atmosféru. Niektorí sa tešia na spoločenstvo v chráme, kde sa spolu ako
jedna Božia rodina radujeme a vítame narodeného Spasiteľa.
V tejto konzumnej spoločnosti sa aj Vianoce neraz stávajú niečím, čím vôbec nie sú alebo nemajú byť. Stávajú sa sviatkami
zhonu, stresu, falošného pocitu pokoja či bezpečia, sviatkami jedla,
prehnaných a pridrahých darov, gýčovej výzdoby, reklám. Čím však
Vianoce majú byť alebo prečo ich skutočne slávime?
Iste, je pekné, keď sa celá rodina stretne, keď strávi spolu
aspoň pár dní spolu, keď sa dokážeme spolu porozprávať, nájsť si na
seba čas, urobiť radosť malou pozornosťou... Ale ani to nie sú skutočné
Vianoce. Zmyslom Vianoc totiž je narodenie Pána Ježiša – Božieho
Syna, ktorý sa narodil v Betleheme, ktorý prišiel na našu zem ako dôkaz Božej lásky. Zmyslom Vianoc je pripomenutie si toho, že nebo sa
skláňa k zemi, že je tu aj niečo dôležitejšie ako pozemský život, že je tu
večnosť. Vianoce nám majú pripomenúť našu ľudskú biedu a nedokonalosť, náš hriech. Pretože práve kvôli tomu sa Boh stal človekom, aby
nás zachránil od večnej smrti a trestu, ktorý nás čaká za naše hriechy.
Iste si si všimli nadpis, ktorý nezaznieva príliš optimisticky:
„Posledné Vianoce“. Prečo takýto nadpis, prečo by tieto Vianoce mali
byť posledné? Či si to priznáme alebo nie, pre mnohých ľudí na tomto
svete budú tieto Vianoce posledné. Práve Vianoce nám majú pripomenúť, že tu, na zemi, nie sme natrvalo. Nevieme, čo nás čaká v budúcnosti, nevieme, kedy príde čas nášho odchodu, kedy nás zastihne smrť.
A možno práve tieto Vianoce budú pre niekoho z nás, možno nás samých či niekoho z našich blízkych naozaj posledné.
Ale dôvod, prečo som zvolila tento názov, je iný. Predstavpokračovanie na str. 17

plynie pomalšie, bez stresu, zhonu a
doprajme svojim najbližším preniknúť do svojich sŕdc. Prajem všetkým
zdravé a pokojné Vianoce, v roku
2017 nech sa každému splní jeho
osobné a vytúžené prianie. Všetkým
zamestnancom obecného úradu, malých obecných služieb, poslancom
obecného zastupiteľstva, členom komisií zriadených pri obecnom úrade,
členom spoločenských organizácií,
skupinám, či združeniam a každému
občanovi obce, ktorému nie je ľahostajné dianie a život v našej rodnej
obci vyslovujem úprimné ĎAKUJEM za všetko, každú drobnosť, ktorá prispela k zveľadeniu a rozvoju
našej rodnej Gemerskej Polomy.
Ing. Miroslav Michalka,
starosta obce

pozvanie
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.
Gemerská Poloma
VESNA o. z. Gemerská Poloma
Ormis n. o. Gemerská Poloma
pozývajú na
BENEFIČNÝ TROJKRÁĽOVÝ 5. KONCERT
5. JANUÁRA 2017 SO ZAČIATKOM O 17,00 HODINE
V EVANJELICKOM KOSTOLE V GEMERSKEJ POLOME

Prečo Advent?
Ak očakávame mimoriadnu udalosť, akou je napríklad návšteva
veľkej osobnosti, snažíme sa na ňu čím lepšie pripraviť, aby sme nezostali v hanbe. Vtedy sa usilujeme o väčšiu bdelosť ako inokedy.
K bdelosti nás vyzýva aj Pán Ježiš v evanjeliu: „Bdejte teda, lebo
neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ – a povzbudzuje nás takto: „Preto
aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete (Mt 24,37-44).“
Ako súvisí táto Pánova výzva s Adventným obdobím, ktoré slávime? Veď Advent trvá niekoľko týždňov, presnejšie štyri a potom
slávime Vianoce. Aj samotné slovo Advent pochádza z latinského slova adveníre a znamená prísť, prichádzať. A kto prichádza? Prichádza
Mesiáš a Boh, Pán celého sveta ako malé bezbranné dieťa. Slávenie
Adventného obdobia nás má priviesť na myšlienku, aby sme nezabúdali, že po Pánovom prvom príchode na túto Zem, je pre nás nesmierne
dôležitý aj jeho druhý príchod v našom osobnom živote aj na konci
vekov, keď príde súdiť živých i mŕtvych. Jeho príchod sa totiž stále
pokračovanie na str. 17
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Je sivé poludnie,
sneh pomaly padá
do mlčiacich záhrad
a ty stojíš sama
pri blednúcom okne,
náhle, veľmi sama
oproti toľkej samote.

Životné jubileá oslávili


Ján Madáč
JUDr. Ivan Murza


Pozostalým vyslovujeme
hlbokú a úprimnú sústrasť.

70 rokov
Emil Klobušník
Helena Liptáková
Júlia Liptáková
Valéria Puškášová
Júlia Šimšíková

85 rokov
Mária Dovalová
Júlia Dovicová
Ondrej Hatvaník
Zuzana Puškášová
75 rokov
Kvetoslava Gunárová
Mária Tomášiková

Prvé kroky
Jeden dva, jeden, dva,
ruka v ruke s ockom.
Idem ti v ústrety, mamka,
Hoć neistým krôčkom.
Na ceste neznámej, dcérka,
odfúknem aj smietku,
krok tvoj dnes krásny je,
podobáš sa kvietku.
H. Z.

Srdečne blahoželáme!

Život je dar pre človeka, nevráti sa nikdy spiatky,
v nekonečne stále vteká aj cez naše ľudské sviatky.

Tichá spomienka
v našich srdciach stále žije.
Dňa 22. 12. 2016
si pripomíname
nedožité 60 narodeniny
nášho manžela, otca,
syna, brata

a zo srdca mu želajú zdravie, šťastie a veľa síl do ďalšieho života.


Štefana Fafráka.

Spomienka

Kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Narodili sa

Ivan Gunár
Martin Gunár
Lukáš Gunár
Oliver Gunár
Ema Gunárová
Bianka Kristófová
Sofia Skalická

Pri príležitosti životného jubilea 50 rokov
pozdravujú najbližší manžela, otca a starého otca
JOZEFA LÁNYIHO

Vitajte medzi nami!

Odišiel si bez rozlúčky čo nikto nečakal.
Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.

Dňa 11. 01. 2017 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec,
brat, príbuzný

Emil Ferenčík.
S láskou, vďakou a úctou spomína
smútiaca rodina.

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

A potom prišli dni
a noci pusté.
Už nikto nepríde?
Nevrzgne nikto dverami?
Už nikdy nepríde,
zostalo len mrazivé ticho
a bolesť v srdci.

Dňa 12. 01. 2017
uplynie 1 rok,
keď nás navždy opustil
manžel, otec, svokor,
starý aj prastarý otec

Dňa 22. 10. 2016
uplynulo 5 rokov,
keď nás navždy opustil

Ondrej Červenák.


Ondrej Šimšík.

Uzavreli manželstvo
Martin Ferenčík
Marie Foltýnová
Milan Očkaík
 Mgr. Renáta Tomášiková
Srdečne blahoželáme!

Kto žije v našich srdciach a spomienkach, nezomiera.
Dňa 11. novembra a 18. decembra 2016
sme si so smútkom v srdci pripomenuli 1 a 13 rokov,
kedy nás navždy opustili naši rodičia, starí rodičia a prastarí rodičia

Zuzana a Ondrej Bartoví.
S láskou, vďakou a úctou spomína smútiaca rodina.
Odišiel si tíško ako deň, no v našich srdciach zostáva spomienka len.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Dňa 10. 11. 2016 nás vo veku 81 rokov
navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
starý otec a prastarý otec

Ján Madáč

S láskou spomína
milujúca rodina.

S láskou a úctou
na milovaného otca spomínajú
manželka Ľudmila, syn Ondrej
a dcéra Ľudmila s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom
a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke ako i za kvetinové dary
a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.
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nemožno zabudnúť
Nemôžeme zabudnúť na dobu
tak nedávnu, alebo inak. Skúsme sa pozrieť na našu dcéru
alebo manžela. Niekto nás s ňou
aj s ďalšími, ktorých milujeme,
jedného dňa vyháňa z domu.
Odtiaľ, kde je nám dobre, kde sa
smejeme, prežívame lásku a cítime sa v bezpečí. Vženú ľudí do
zvieracích vagónov, natlačia a na
konci tejto cesty ďalšie muky
a hrôzy – štekot psov, odlúčenie
detí od milujúcich rodičov, žien
od mužov.... i to je jedna z hrôz
druhej svetovej vojny. V našej
obci svojimi aktivitami združuje
základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov svojich

členov a sympatizantov. Voľakedy stavovská, ale dnes spoločenská organizácia, ktorá bola hneď
zo začiatku silná organizácia a jej
členmi boli hlavne vojaci I. čsl.
armády a partizáni, ktorí bojovali proti fašistom v SNP. Civilisti,
ktorí boli deportovaní do zajateckých a koncentračných táborov
v Nemecku. Ďalej to boli účastníci frontových bojov v I. čsl.
armádnom zbore gen. Svobodu,
hlavne na frontovom úseku Poprad - Liptovský Mikuláš – Ružomberok - Martin a ďalej. Vo
všetkých týchto zložkách boja za
národné oslobodenie proti fašistickým nepriateľom boli aj mladí
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bojovníci z Gemerskej Polomy
v počte vyše 60, okrem civilných
obyvateľov, ktorí pomáhali potravinovými zásobami a šatstvom.
Pán Bartolomej Spišiak je dnes
jedený žijúci priamy účastník.
Koľko úspešných a mladých
životov zabránili tieto smutné
udalosti uskutočniť! Tu nemožno
hovoriť o slobodnej vôli. Tento obraz sa už nesmie vrátiť, už
nesmieme zotierať z tváre slzy
bolesti a hrôzy vojen. Žime v pokoji, bez biedy a strachu. Prežime
aj tieto sviatky v pokore, zdraví
a šťastí. Vyslovujeme poďakovanie všetkým členom za ich prácu v organizácii, občanom obce
sympatizujúcim s našou organizáciou a želáme všetkým pekné
Vianoce. Prajeme všetkým zdravý a šťastný rok 2017.
výbor ZO SZPB

Dňa 21. 10. 2016 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším konalo spoločenské posedenie, ktoré pripravil obecný úrad v spolupráci s klubom
dôchodcov. Kultúrnym programom, pripraveným učiteľmi a deťmi
základnej a materskej školy a moderátorkou p. H. Demkovou naladili
seniorov na tú správnu strunu. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej,
uvoľnenej atmosfére. Učiteľom, deťom, p. Demkovej a kuchárovi p.
J. Brezňanovi - ĎAKUJEME.
EK

A máme tu Vianoce
Keďže tento predvianočný
čas je predurčený na bilancovanie a plánovanie, dovolila som si
preto niekoľkými vetami zhrnúť
činnosť Klubu dôchodcov v ostatnom období, ale z môjho pohľadu aj celého prechádzajúceho
obdobia. Naša činnosť zabŕdla
takpovediac do všetkých oblastí
spoločenského života, aby si každý mohol nájsť to svoje, ale aby
sme aj my, organizátori týchto

podujatí vedeli posúdiť o čo je
medzi seniormi väčší záujem.
Trochu kultúry do nášho života vniesla návšteva divadla v Spišskej Novej Vsi, relax
a letnú pohodu kúpalisko v Egri
. Doslova posledný krásny deň
tejto jesene sme strávili v Zakopanom. V meste kde naša
folklórna skupina zožala veľký
úspech. Ďalšími kultúrno-spoločenskými podujatiami, kde sme

sa mohli stretnúť, bolo posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším s krásnym kultúrnym
programom detí materskej a základnej školy a predvianočný
večierok. Nemožno nespomenúť
aj skromnú brigádnickú činnosť.
Či už pri príležitosti Dňa zeme,
alebo počas „veľkého dňa“ Gemerskej Polomy. Nehovorím, že
to nemohlo byť viac a lepšie. My,
organizátori sme vyvinuli veľké
úsilie, aby sa jednotlivé aktivity
vydarili a Vy vyjadríte Vašu spokojnosť účasťou na ďalších podujatiach. Okrem toho radi medzi
sebou uvítame nových a aktívnych členov.
Čo sa týka plánov do budúceho roka, spomeniem iba blízku
budúcnosť. Začiatkom budúceho roka totiž plánujeme založiť

Jednotu dôchodcov, ktorá bude
pracovať v súčinnosti s Klubom
dôchodcov. Rozhodli sme sa tak
preto, aby seniori, ktorí majú o to
záujem, mohli využiť výhody
a zľavy pri rekreačných a wellness pobytoch, ktoré členstvo
v jednote dôchodcov umožňuje,
ale aj účasť na ďalších zaujímavých podujatiach pripravovaných
v rámci okresu.
Na záver môjho príspevku
v tomto predsviatočnom období chcem členom klubu ako aj
všetkým občanom našej obce
zaželať príjemné a pohodové
Vianočné sviatky v kruhu svojich rodín a v novom roku veľa
zdravia, aby si mohli splniť
všetky svoje túžby a želania.
EK
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V starostovskom kresle už druhý rok
Vážení občania,
s odstupom času sa Vám opäť prihováram cestou našich Polomských novín. Od poslednej výmeny vedenia našej obce už ubehli dva
roky. To, že tak často opakovaná zmena bola už nevyhnutná, sa bohužiaľ, potvrdilo, a to bez ohľadu na to, kto by bol nositeľom tejto zmeny.
Možno práve teraz – na sklonku ďalšieho roka je vhodný čas na krátku
rekapituláciu. Stručné zhrnutie aspoň toho najpodstatnejšieho, čo sa
nám za tie dva roky podarilo alebo nepodarilo.
Kde začať... Myslím, že je nutné povedať, že dovtedajšia účtovná
evidencia obce spätne za viacero rokov dozadu nebola vedená v súlade
so zákonom o účtovníctve, zákonom o rozpočtových pravidlách a ďalšími predpismi. Pochybenia v účtovnej evidencii boli natoľko závažné, že nezávislý audítor vo svojich výrokoch v niekoľkých účtovných
obdobiach (rokoch) konštatoval nielen negatívne hodnotenia, dokonca
odmietol výrok z dôvodu, že hospodárenie obce bolo nehodnotiteľné.
Napriek tomu nedošlo k odstráneniu týchto nedostatkov, naopak tieto
sa prehlbovali, pričom vedenie obce zrejme tieto skutočnosti úmyselne
podceňovalo a zatajovalo.
V priebehu rokov 2015 a 2016 došlo k odstráneniu vytýkaných nedostatkov, bola prevedená účtovná, dokladová a fyzická inventarizácia, ktorá vzhľadom na viacero okolností ešte nie je ukončená. Súčasne
bol zavedený nový systém mzdovej a personálnej agendy, tiež nový
spôsob rozpočtovníctva – tvorby, čerpania, monitorovania a čerpania
rozpočtu. Rozpočty, ktoré obec doposiaľ schvaľovala možno bez prehnania nazvať za nesprávne. Ich obsah ako východiskového podkladu
hospodárenia neodzrkadľoval reálny stav.
Po týchto zmenách sa nám prvýkrát podarilo získať v roku 2015
kladné hodnotenie účtovnej závierky a už teraz možno predpokladať,
že rok 2016 a ďalšie budú na tom ešte lepšie. Samozrejme, chyby sa
objavia u každého a vždy, no som presvedčený, že nesmú byť tak zásadného charakteru a opakovane.
Tieto nedostatky majú priamy vplyv aj na investície do obce, nakoľko povinnými prílohami väčšiny investičných projektov sú kladné
hodnotenia výsledkov hospodárenia obce. Aj preto až dodatočným vysvetľovaním sa nám podarilo uspieť napríklad v žiadosti o pridelenie
dotácií na výstavbu nájomných bytov, ktorá bude začatá začiatkom
roka 2017. Vzhľadom k nejednoznačným legislatívnym podmienkam
týkajúcim sa verejného obstarávania som nepodpísal zmluvu o dotácii na výstavbu nového 6-bytového nájomného domu. Celý tento niekoľkomesačný proces verejných obstarávaní, schvaľovania, prípravy
a podávania žiadosti preto obec absolvuje ešte raz. V priebehu rokov
2017 a 2018 by malo byť rekonštrukciou školskej bytovky (7 bytov)
a výstavbou novej bytovky (6 bytov) postavených 13 nových nájomných bytov. Verím, že sa nám podarí do týchto bytov prilákať hlavne
mladé rodiny, či už z našej alebo aj iných obcí, či miest. A to možno aj
vo vzťahu k tvorbe nových pracovných miest pri ťažbe a spracovaní
mastenca. Uvidíme, minimálne sa budeme cítiť na dopyt po bývaní
pripravení.
Obec v priebehu roka 2016 spoločne s ďalšími vlastníkmi pozemkov
na Konopiskách schválila a spustila proces jednoduchých pozemkových úprav. Procesu spustenia pomohla aj skutočnosť, že sa mi po-

darilo získať nemalé mimorozpočtové zdroje, ktoré pomôžu tieto pozemkové úpravy realizovať pre vlastníkov pozemkov takmer zadarmo.
Intravilán obce t. č. nedisponuje vhodnými a voľnými pozemkami na
výstavbu nových rodinných domov. Aj keď sa v priebehu roka postaví
v našej obci možno jeden alebo dva domy, aj potenciálni záujemcovia
vždy narazia na nedostatok voľných stavebných pozemkov. Pozícia
Konopísk je pritom úplne ideálna vzhľadom na súlad s územnoplánovacou dokumentáciou obce, prístup, existenciu inžinierskych sietí
a súčasne riešenia terajšieho optického nesúladu. Viem, mohla by byť
a aj bola otvorená téma starých a starších rodinných domov, ktoré sú
neobývané, avšak rozhodnutie, v akom dome chce budúci majiteľ, či
rodina alebo mladá rodina žiť, je potrebné ponechať práve na nich.
Obec tu je na to, aby pre svojich občanov vytvárala podmienky, aby
odtiaľ nemuseli odísť.
A práve pokles počtu obyvateľov našej obce je ďalšou témou, ktorá
sa nás bytostne dotýka. Presné počty za rok 2016 sú zverejnené osobitne na ďalšej stránke týchto novín. Musíme, bohužiaľ, skonštatovať, že
aj naša obec krváca. Rovnako ako iné obce tohto regiónu je poznačená
odlivom hlavne mladých ľudí s remeslom v rukách do ekonomicky
silnejších regiónov či do zahraničia. Pokiaľ sa nám nepodarí viaceré
opatrenia obce zosúladiť a doplniť túto dieru, ktorá tu medzi generáciami vzniká, môže nastať situácia, že pokles obyvateľov nedokážeme
zastaviť, príp. sa nehnuteľnosti začnú obsadzovať mnohopočetným sociálne odkázaným obyvateľstvom. Predovšetkým tým, ktoré je v mnohých samosprávach umiestnené v nelegálnych obydliach na cudzích
pozemkoch. Tento protiprávny stav nelegálneho osídľovania sa skôr či
neskôr na úrovni štátu bude musieť riešiť, čo môže priamo ovplyvniť
ceny nehnuteľností predovšetkým v ekonomicky slabých regiónoch,
kde bude problém nehnuteľnosti predať a vlastník s cieľom získania
finančných prostriedkov bude ochotný sa dohodnúť na predaji aj výrazne pod reálnu hodnotu nehnuteľnosti. Takéto javy sú už v niektorých obciach nášho okresu dávnou realitou. Je dokonca reálne, že tieto
obce buď úplne zaniknú, alebo ich pred zánikom „zachráni“ výlučne
sociálne slabšie obyvateľstvo.
Naša obec v priebehu roka 2016 zaznamenala ešte jednu osobitosť.
Na základe vlastného rozhodnutia sa do susedných obcí za lepšími
bytovými a sociálnymi podmienkami odsťahovalo viacero rómskych
mnohopočetných rodín. Jednou z rodín je aj rodina, ktorej obec poskytla sociálnu výpomoc vo forme dotácie a sociálnej pôžičky po požiari. Ide spolu o viac ako 30 obyvateľov, čo v prípade očakávanej
zmeny trvalého pobytu tiež istým spôsobom ovplyvní nielen počet
obyvateľov našej obce.
Z ďalších aktivít stojí za zmienku, že v priebehu roku 2016 sme
na základe ukončeného verejného obstarávania väčšej skupiny obcí
prepoistili kompletný majetok obce. Pôvodné poistné zmluvy boli postupne vypovedané, poistné krytie rizík v nich bolo takmer nulové,
pokrývalo zväčša iba hrubú stavbu.
Realizovaný projekt komunitného centra v roku 2015, ktoré bolo
zriadené v školskej bytovke určite obohatil rómske deti o množstvo
voľnočasových aktivít. Bohužiaľ, z dôvodu odpredaja školskej bytovky za účelom jej rekonštrukcie sme sa do ďalšej vlny tohto projektu
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v novom programovacom období nevedeli zapojiť.
Do projektov sa zapája už dlhodobo aj naša obecná knižnica, ktorá
každým rokom získava prostriedky vo výške 1000,- € na dopĺňanie
knižného fondu. Tieto prostriedky sú navyšované aj o menší príspevok
od obce. Funkčná knižnica so svojou históriou, či pravidelnými aktivitami akú naša obec má, je určite pýchou a jeden z mála stabilných
kultúrnych stánkov našej obce, ktorý tvorí hlavný pilier aj našich Polomských novín.
Folklórna skupina Dolina ako ďalší dôležitý kultúrny stánok zasa
okrem svojich mimoriadnych úspechov v priebehu oboch rokov získala granty na vydanie publikácie a CD. Je až zarážajúce, že ich bohatá
činnosť a program si vyžaduje od obce iba minimálnu pomoc či minimálne finančné krytie.
Po ukončení činnosti a jednoročnej pauze sa podarilo rozbehnúť
činnosť nového futbalového klubu obce – Športového klubu Polom
Gemerská Poloma. Jeho činnosť od počiatku zabezpečujú hlavní
funkcionári klubu. Za záujem „poskladať“ futbal v Gemerskej Polome
úplne od základov im patrí moje osobné poďakovanie. Aj keď naše
A mužstvo v druhej triede okresných majstrovstiev nedosiahlo hneď
nejaké výnimočné úspechy, futbal v Gemerskej Polome hneď rokom
2016 nekončí, práve naopak, o dobré výsledky je možné sa popasovať
aj v budúcom období. Oceňujem však vynikajúcu prípravu a prácu trénerov a funkcionárov s malými, či mladými športovcami.
Za zmienku taktiež stojí, že sme sprehľadnili a nastavili podmienky
fungovania podnikateľskej činnosti obce v predmete ubytovacieho zariadenia – Garni hotel pri obecnom úrade.
V roku 2015 sme spustili novú internetovú stránku, v rámci ktorej
sa snažíme poskytovať aktuálne informácie občanom, taktiež od jej
spustenia riadne dodržiavame legislatívu v oblasti povinného zverejňovania povinných dokumentov.

PREJDIME VŠAK AJ KU KONKRÉTNYM INVESTÍCIÁM
DO OBCE.
V prvej polovici roka 2015 sme ukončili projekt Rekonštrukcie verejného priestranstva a prístupových komunikácií presahujúci z minulého obdobia v rozsahu rekonštrukcie prístupových komunikácií.
V rámci projektu prebehli rekonštrukciou miestne komunikácie okolo
parku, Šládkovičova a Pokrokova. Projektová dokumentácia s rozpočtom projektu mala viacero vážnych nedostatkov a pochybení, ktoré
mali pre obec dodatočné náklady. Našťastie sa tento projekt podarilo
v oboch fázach úspešne realizovať. Celkový rozpočet projektu predstavoval približne 600 tis. €.
V roku 2016 bolo ukončené päťročné monitorovacie obdobie po
ukončení projektu rekonštrukcie materskej školy. Znamená to pre
nás, že môžeme, no bohužiaľ aj musíme vstúpiť do ďalších úprav tejto
mladej budovy, či zariadenia. Verím, že v budúcom alebo v najbližších
dvoch rokoch sa nám podarí prostredie materskej školy upraviť predovšetkým k lepšej spokojnosti našich najmenších.
V druhej polovici roka 2015 sme ukončili projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorý pochádzal ešte z predchádzajúceho obdobia.
Za zmienku stojí, že verejné obstarávanie sa z viacerých dôvodov podarilo zrealizovať až na štvrtýkrát. Tento projekt pozostával z rekon-
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štrukcie 67 ks svietidiel na Betliarskej, Hlavnej ulici a Námestí SNP.
Bohužiaľ, niektoré parametre svietidiel neboli už od počiatku nastavené najšťastnejšie, čo však nemožno pripisovať vtedajšiemu vedeniu
obce, ale zle nastaveným parametrom odborného garanta v svetelno-technickej štúdii. Ten na reálny stav nedokázal nastaviť parametre
nových LED svietidiel, ktoré v tom čase iba prichádzali na trh. Taktiež
je škoda, že do projektu neboli zahrnuté aspoň svietidlá na Súlovskej
ulici, ktorá dnes mohla byť rovnako pokrytá novými svietidlami. Za
úspech považujem aj to, že sa nám v čase realizácie projektu podarilo
dodržať termíny a stihli sme projekt realizovať formou predfinacovania, t. j. bez nutnosti čerpania prekleňovacieho úveru. Celkový rozpočet projektu presiahol sumu 115 tis. €.

Za najvýznamnejší úspech považujem riadne ukončenie projektu
kanalizácie, ktorého väčšina aktivít bola a musela byť ukončená do
konca mesiaca november 2016. Tento projekt by si vyžiadal jednu osobitnú kapitolu, avšak tie podstatné informácie Vám už boli podané.
K decembru 2016 evidujeme približne 370 napojených domácností.
Istá skupina majiteľov nehnuteľností však zatiaľ neprejavuje záujem
o napojenie na kanalizáciu uzatvorením zmluvy o odvádzaní odpadových vôd s obcou napriek tomu, že obecné zastupiteľstvo všeobecne
záväzným nariadením prijalo na území obce povinnosť napojenia do
konca roka 2016. Túto lehotu obecné zastupiteľstvo prijatým dodatkom všeobecne záväzného nariadenie predĺžilo do 30. 06. 2017.
V priebehu zimného obdobia budú majiteľom nehnuteľností, ktorí minimálne neuzatvorili s obcou Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd
a nepožiadali o ohlásenie drobnej stavby – kanalizačnej prípojky zasielané výzvy, akým spôsobom likvidujú na území obce svoje odpadové
vody. O zákonnej povinnosti a možných sankciách sa budeme s niektorými občanmi v teoretickej rovine baviť zrejme dovtedy, kým príslušný okresný úrad neuloží prvú, alebo prvé sankcie. Každého nenapojeného majiteľa nehnuteľnosti však budeme kontaktovať samostatne
a priamo na mieste posudzovať – či daná nehnuteľnosť produkuje
odpadové vody a akým spôsobom sú zneškodňované. Legislatívna povinnosť napojenia na verejnú kanalizáciu tu za každých okolností trvá.
V rámci rezervy projektu sa nám podarilo nastaviť jej čerpanie spôsobom, ktorý má priamy vplyv na kvalitu života našich občanov, no
rovnako výrazný vplyv na samostatnosť a nezávislosť zabezpečovania
služieb pre našich občanov obcou. A to či už sa jedná o rozšírené spätné asfaltové úpravy miestnych komunikácií, doplnenie chýbajúcich
stôk či domových kanalizačných prípojok k nehnuteľnostiam, alebo
obstaranie hnuteľného majetku.
Práve rekonštrukcia miestnych komunikácií bola jednou z najdiskutovanejších tém. Ich rekonštrukcia bola vážnym kompromisom možností projektu a reálneho stavu. Základom je, že sa nám z projektových
prostriedkov, či rozpočtových zdrojov podarilo opraviť aj miestne komunikácie, ktoré asfalt nikdy nemali, alebo boli v najhoršom stave.
Počas ich rekonštrukcie sme štrkovým obsypom vyrovnávali výškové
rozdiely medzi asfaltom a „zeleným pásom“, na niektorých uliciach
sme rekonštruovali dažďové rigoly. V rekonštrukcii asfaltových povrchov je zámer pokračovať aj naďalej.
Verím, že lepšou kvalitou ciest sa nenavýši rýchlosť a nehodovosť.
Aj za týmto účelom obec v roku 2016 obstarala dopravný projekt, ktorý obsahuje dopravné značenie celej obce. Jednotlivé dopravné značenia (ako napríklad oblúkové zrkadlá a merače rýchlosti) už boli doplnené, tie ostatné budeme dopĺňať podľa dôležitosti a našich finančných
možností.
V priebehu roka 2016 sa nám tiež podarilo obstarať nový traktor, kanalizačnú cisternu s príslušenstvom na čistenie prípojok a stôk, príves
za traktor s hydraulickou rukou, dva benzínové generátory, kontajnery
na zber tukov a olejov z domácností, kalové čerpadlá, profesionálny
tlakový čistič a ďalšie.
Musím skonštatovať, že obec nemala vytvorený funkčný samostatný systém na rôznu údržbu obecného majetku, resp. poskytovania ďalších služieb a funkcií obce, nemala dostatočné materiálno technické
vybavenie ani priestory. Aj preto sme sa pustili do zriadenia aspoň
akej takej dielne s bežným vybavením, ktoré sa neustále podľa potreby a možností dopĺňa a vybavuje. Keďže objekt starej školy je v havarijnom stave, obstarali sme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
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tohto objektu na jeho funkčné využitie ako zberného dvora s ďalšími
priestormi (kancelária, dielne, šatne, garáže pre nákladné i osobné vozidlá). Jeho poloha a priestory sú pre obecné účely úplne ideálne. Navyše takto dokážeme udržať využitie týchto priestorov pri všetkej úcte
k histórii tohto objektu. Škoda len, že sa obec za posledné roky voči
tejto budove chovala dosť macošsky, nezodpovedne a nevenovala jej
aspoň minimálnu údržbu. Dnes by boli náklady na jej obnovu a údržbu
podstatne nižšie. Verím, že tento projekt bude skôr či neskôr úspešný,
takýto hospodársky a zberný dvor obec našej veľkosti potrebuje ako
soľ. Toho času už disponujeme aj zamestnancami, ktorých zručnosti sú
pre normálne fungovanie týchto obecných funkcií nevyhnutné.
Obec svoj vozový park rozšírila aj o ďalšie vybavenie. Mimo rozpočtových zdrojov obce a pre nás formou darovacej zmluvy sa nám
podarilo zabezpečiť dva nové prívesy za osobné motorové vozidlo.
Jeden s odnímateľnou krycou plachtou s logom obce o dĺžke 2,5 m
a jeden bez plachty o dĺžke 2,0 m.
Osobitná pozornosť v našom vozovom parku patrí novému hasičskému vozidlu Iveco Daily, ktoré si naši dobrovoľní hasiči mali
možnosť vyskúšať už aj počas ostrého zásahu pri požiari. Toto vozidlo v októbri 2015 osobne odovzdal našej obci minister vnútra SR na
dobu 5 rokov formou bezplatnej výpožičky, následne prejde darovacou
zmluvou do nášho majetku.
Pomaly nás ale „opúšťa“ naše osobné vozidlo „Berlingo“. Náklady
na jeho servis sa neustále zvyšujú. Horšie sú jeho pobyty v servise,
kedy túto dieru plátame mojím a vozidlami zamestnancov obce. Bez
nového vozidla sa do budúcnosti nezaobídeme.
Čo sa týka ďalšieho využívaného nehnuteľného majetku, obecné
zastupiteľstvo vhodným spôsobom schválilo jeho účelné využitie. Jednak na podporu malého podnikania v obci a jednak za účelom zveľadenia a udržiavania tohto majetku, ktorý by obec v najbližšom období
nedokázala vhodne využiť, naopak navyšovali by sa náklady na jeho
údržbu. Budova bývalej predajne zeleniny je naďalej na základe nájomnej zmluvy prenajímaná miestnemu živnostníkovi za účelom predaja sudového vína. Budova bývalého Eva salónu začne v blízkej dobe
slúžiť na základe nájomnej zmluvy pre cukrárenskú výrobu. Hodnota
tohto objektu sa vzájomnou spoluprácou s nájomcom opäť zvýšila
o rekonštrukciu, navyše sa na nej odstránil havarijný stav. Na stole t.
č. leží ďalšia žiadosť o prenájom časti priestorov zdravotného strediska, kde by malo byť zriadené sídlo agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti. Vzhľadom na klesajúci počet detí ako aj ďalšie faktory
už z návratom detského pediatra nemôžeme počítať. Vhodná je preto
otázka ďalšieho využitia tohto objektu.
Evidujeme havarijný stav aj na ďalších nehnuteľnostiach a to budova polície, starej knižnice, kina, budova CO, či oboch domov smútku,
ktoré sú priamo spojené s novým hrobovým poriadkom, ktorý sme zaviedli. Najbližšie roky sa pokúsime získať prostriedky práve na rekonštrukciu a údržbu týchto budov.

O odpadovom hospodárstve našej obce by sme tiež zapísali mnoho
stránok. Dlhé roky sme boli zvyknutí vyvážať svoj odpad okrem iného
aj na každú stranu obce. Pred niekoľkými týždňami sme zlikvidovali
poslednú a „najslávnejšiu“ skládku v našej obci. Napriek tomu vzni-
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kajú nové drobné skládky na iných miestach. Asi dovtedy, kým niekomu nebude uložená prvá pokuta. Po odvození vyrobených betónových
skruží z areálu starej školy, tam budú umiestnené dva veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemný odpad. Zber tuhého komunálneho
odpadu a zber recyklovaných odpadov je určite nastavený dobre, v
roku 2017 by sa mal ešte rozšíriť o ďalšie druhy odpadov. Až poctivé
recyklovanie odpadov, ktorých vývoz je od polky roka 2016 bezplatný,
môže znížiť náklady na likvidáciu odpadov.
Začiatkom budúceho roka po vysporiadaní pozemkov vedľa čistiarne odpadových vôd budú zriadené dve kompostoviská s kapacitou
do 100 ton, kde budeme zvážať výlučne biologicky rozložiteľný odpad ako trávy, konáre, lístie a ďalšie. Tieto priestory sú už teraz pod
kontrolou kamier, kompostoviská budú mať riadne otváracie hodiny
a harmonogram pre občanov. My sami si musíme uvedomiť, že určitý
poriadok musí byť zachovaný, pretože je to len a len naše životné prostredie, ktoré tu navyše zanecháme budúcim generáciám.
Vysporadúvanie miestnych komunikácií je už takmer hotové. Aj keď
sa stále nejaká posledná zabudnutá parcela objaví, t. č. už prebieha
finálne sceľovanie pozemkov, t. j. každá ulica bude jednou parcelou
s jedným parcelným číslom.

V areáli starej školy sme začali s výrobou betónových skruží s rôznym priemerom. Formy na ich výrobu sa nám podarilo zohnať občianskou inzerciou zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Svoje
výrobky sme už stihli aj odskúšať priamo pri rekonštrukcii dažďových
rigolov a regulácii potôčika v Gäpšíku. Ďalšie rekonštrukcie budú prebiehať aj v ďalších rokoch. Najpálčivejšie sú rigoly na celej Jarkovej,
Dovčíkovej (vrátane slepej), medzi slepou 9. mája a Madáčovou ulicou.
V oblasti rozširovania inžinierskych sietí sme rozšírili vodovod
k posledným domom na Súľovskej ulici, taktiež predĺžili vodovod,
NN vedenie a kanalizáciu na Družstevnej a Jarkovej ulici. Predĺžená
Jarková ulica prebehla aj terénnymi a povrchovými úpravami, rekonštrukcia dažďových rigolov bude prebiehať aj v budúcom roku. Na
týchto uliciach sa plánuje výstavba dvoch nových rodinných domov.

Polomské noviny

december 2016

7

Venovali sme sa aj estetickému vzhľadu obce. Kompletnou rekonštrukciou prebehol ostrovček pred Kasínom, okrasnú zeleň sme dopĺňali na Konopiskách, Súlovskej ulici, cintorínoch, Hviezdoslavovej
ulici a i. Vytvorili sme si vlastný spôsob zavlažovania týchto okrasných
častí. Kosenie obce sa nám obidva roky podarilo zabezpečiť zamestnancami financovanými prostredníctvom úradu práce. V úprave obce
mám zámer podobným spôsobom pokračovať aj naďalej.
Určite by sa toho dalo popísať oveľa viac, tiež o ďalších zámeroch.
O tých však nabudúce. Pár riadkov by som však chcel venovať všetkým tým, ktorí mi pomohli zrealizovať všetko to, čo sa nám za tie dva
roky podarilo, príp. to, na čom spoločne ešte pracujeme. Tieto plány
by neboli ničím iným, keby nebolo ľudí – zamestnancov a kolegov,
s ktorými sa dajú realizovať. A to či už priamo na obecnom úrade alebo
priamo v obci. Dnes sa nám dýcha podstatne ľahšie ako to bolo napríklad pred rokom či dvoma. Sme oveľa samostatnejší a nezávislejší,
t. j. menej závislí od dodávateľov, čím vieme poskytnúť viac služieb
nielen obci ale aj občanom. Sme oveľa schopnejší, čoho nositeľmi sú
predovšetkým radoví zamestnanci obce svojou prácou, zručnosťami
a schopnosťami, čo v konečnom dôsledku predstavuje pre obec úsporu
finančných prostriedkov, príp. ich vieme do rozpočtu obce získať.
Moje úprimné a obrovské poďakovanie teda najprv patrí všetkým
zamestnancom obce, poslancom obecného zastupiteľstva, členom
komisií pri obecnom úrade, učiteľkám materskej školy a pedagógom
základnej školy, dobrovoľníkom či pracovníkom aktivačných prác.
Osobitné poďakovanie patrí p. Erike Olexovej – pracovníčke stavebného úradu Štítnik, no tiež Vám za podporu a pomoc pri realizovaní
zámerov obce, či Vašich zámerov.
Prial by som si, aby sme aj ten ďalší rok dokázali opäť nadviazať na
zmeny, ktoré sme započali v doterajšom období.
S úctou
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce
Prehľad občanov k 12. 12. 2016
Počet občanov k 01. 01. 2016
Narodení 			
Prihlásení na trvalý pobyt		
Zomrelí			
Odhlásení z trvalého pobytu
Počet občanov k 12. 12. 2016

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
POLICAJNÉHO ZBORU
V ROŽŇAVE
ODBOR PORIADKOVEJ
POLÍCIE
Obvodné oddelenie Policajného
zboru Rožňava, Jarná 25, 048
01 Rožňava
Výber zo správy o stave verejného poriadku v obci Gemerská
Poloma za II. polrok roku 2016.
Pokiaľ sa týka nápadu trestných
činov v obci Gemerská Poloma,
za II. polrok 2016 bol nápad celkom 2 trestných činov, pričom
v oboch prípadoch bol páchateľ
známy, čo predstavuje objasnenosť 100,00 %.
Jedná sa o tieto trestné činy
• Porušovanie domovej slobody
Z G. Poloma, Súlovská, poškodená A. K., podozrivý silne pod
vplyvom alkoholu, za doposiaľ

 1 993

13

28

16

31
 1 987

Prevádzka LAKOTY, s. r. o.
cukrárska výroba ponúka svoje služby,
Hviezdoslavova ulica 367
kontakt: 0915 227 682
viac informácií v budúcom čísle Polomských novín

Policajná správa

presne nezistených okolností vnikol do dvora oploteného rodinného domu a vo verande rozbil sklenenú výplň okna spálne, načo mu
poškodená z obavy, aby nepoškodil aj vchodové dvere do rodinného domu tieto otvorila, pričom ju
hneď udrel dlaňou po tvári a keď
vošiel do kuchyne, následne aj do
vedľajšej izby, vyčítal jej, že má
vzťah s iným mužom, dvakrát ju
udrel dlaňou po tvári, podozrivý M. A. – zadržaný páchateľ
OO PZ Rožňava, zo dňa 21. 07.
2016.

• Krádež
Z  G. Poloma, Hviezdoslavová, poškodená spoločnosť FEIST
s. r. o. so sídlom v Žiline, pobočka Poprad, krádež vlámaním do
motorového vozidla, obvinení
pred rodinným domom odcudzili približne 38 litrov nafty, a to
tak, že poškodili na kamióne zá-

mok a hrdlo na ľavej nádrži, ktoré rozbili pomocou neznámeho
predmetu, odňali viečko a rozbili
sieťku na pravej nádrži, následne
pomocou gumovej hadice odsali z nádrže naftu, obvinení ml.
J. G., mal. B. G. – dodatočne
objasnený OO PZ Rožňava, zo
dňa 09. 10. 2016.
Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za II. polrok
2016
Pokiaľ sa týka nápadu priestupkov v obci Gemerská Poloma, tak
v II. polroku 2016 v obci napadlo
spolu 20 priestupkov, z toho bolo
7 proti majetku, 11 proti občianskemu spolunažívaniu a proti
verejnému poriadku, z iných
priestupkov napadli 2. Objasnenosť priestupkov je 75,00 %.
Nápad priestupkov a trestných
činov v celom služobnom obvo-

de č. 4 za II. polrok 2016
Čo sa týka služobného obvodu
Policajnej stanice (t. z. aj obce
Nadabula, Betliar a Henckovce)
napadlo v uvedenom období celkom 49 priestupkov, z ktorého
počtu je 13 proti majetku, 34 proti občianskemu spolunažívaniu
a verejnému poriadku, z iných
priestupkov napadol 2. Trestných
činov napadlo spolu 12.
Nápad priestupkov a trestných
činov na OO PZ Rožňava spolu
za II. polrok 2016
Pre Vaše oboznámenie, v územnej časti celého obvodu OO PZ
Rožňava v II. polroku 2016 bol
nápad trestných činov celkom
181, s objasnenosťou 64,59 %.
Nápad priestupkov bol 418, s objasnenosťou 72,71 %.
spracoval: starší referent
pre riadenie PS,
npor. Slavomír Kuchár
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

Vďaka knihám sa udeje viac než to, že sa stanete lepším študentom.
Knihy nás môžu zmeniť ako človeka, prenesú nás do iného sveta, dimenzie. Vo svojej predstavivosti prežívame dobrodružstvo, vieme si
vyhľadať množstvo informácií a popritom sa zdokonaliť v písaní, či
čítaní. Spomeňte si na svoju prvú knihu, ktorú ste prečítali a doprajte
objaviť knihy aj svojim potomkom. Dôvod, prečo otroci nesmeli vedieť čítať bol jasný – vedomosti znamenajú moc. Držať v područí niekoho kto má vedomosti a je vzdelaný je ťažké, možno že až nemožné.
Dôležité sú získané vedomosti, ktoré vedú k tomu, aby človek mohol
smerovať vyššie, pričom čítanie bude vždy patriť k najjednoduchším,
aj najlepším a najzákladnejším prostriedkom k získaniu vedomostí
a teda k slobode a moci, ktoré sú s poznaním spojené. Je pravda, že
internet je zdrojom mnohých informácií, no mnoho odborníkov (vývinovej psychológie) čoraz viac sú presvedčení, že nadmerné vystavenie dieťaťa elektronickým médiám prispieva k súčasnému nárastu
porúch pozornosti (ADD). Čítanie kníh zapája a rozvíja myslenie, učí
premýšľať, zvyšuje používať predstavivosť a povzbudzuje kreativitu.
Dnes deti nemajú záujem naučiť sa čítať a tešiť sa z neho, no v našej
obci máme knižnicu, kde deti objavujú akú obrovskú zmenu môže do
ich života priniesť kniha. Mnohé deti nemajú možnosť pravidelne doplňovať novými knihami svoju domácu knihovničku, niektorí ju možno ani nemajú, a tak navštevujú našu knižnicu. Z mnohých vyrástli
vzdelaní a múdri ľudia a radi sa vracajú do našej knižnice pochváliť
sa a opýtať sa ako sa darí. To vždy poteší, keď zistíte, že aj vďaka našej knižnici sú so svojím životom spokojní. Najkrajšie sviatky v roku
a možnosť deťom venovať aj knihu ako vianočný darček je tu, skúsme
to využiť, alebo venujme dieťaťu možnosť vzdelávať sa prostredníctvom najstaršej inštitúcie ľudstva – knižnice. Z obecnej knižnice prajeme všetkým čitateľom pokojné Vianoce prežité v kruhu najbližšej
rodiny a správne vykročenie do roku 2017.

Mikulášske besedy v našej knižnici
s deťmi materskej školy
Niekoľko
týždňov
vopred
sme tvrdo nacvičovali. Najprv
sme pripravili texty, ktoré
sme našli v knihách z našej
knižnice. Upravili sme ich, aby
sa nám ľahšie recitovali, k nim
sme vybrali vhodné piesne
a samozrejme sme sa nahodili
do kostýmov. Slovami poézie
v detskej reči sme si osviežili
pravidlá správania sa v knižnici,
zaobchádzania so zapožičanou
literatúrou, zopakovali sme si
umiestnenie kníh pre ich vekovú
kategóriu. Deti spoznali nového
kamaráta Kornela, ktorý má rád
knižky. Neviete kto to je? Je to
kamarát králik, ktorý spoločne
s ostatnými zvieratkami má
kamarátky knihy. Rád číta príbehy
o princeznách i pirátoch, aj
o čarodejniciach a čarodejníkoch,
aj o dinosauroch, má rád knižky

o železniciach... Práve v tento
deň prišiel do knižnice aj pán
s bielou bradou ako sneh,
červenou čiapkou a plášťom.
V ruke spiežovec, košík plný
sladkostí a samozrejme vľúdne
slovo pre všetky deti v knižnici.
Deti zo škôlky sa stretli aj
s čertom, anjelom, snehovou
vločkou a Meluzínou, no najviac
sa deti tešili na Mikuláša.
Napokon sme sa rozlúčili so
sladkým prekvapením a malým
pozdravom, ktorý sme pre
každého
škôlkara
vlastnoručne vyrobili.
Už sa tešíme na ďalšie
nové stretnutia u nás
v knižnici a na veľkú
udalosť v roku 2017 na
Noc s Andersenom.
deti z knižnice
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& Knižné novinky &

Polomské noviny

9

Obecná knižnica v Gemerskej Polome realizuje projekt na akvizíciu knižničného fondu v obecnej knižnici z rozpočtu poskytovateľa Fondu na podporu
umenia vo forme dotácie v celkovej výške 1000,00 EUR ako minimálnu pomoc poskytovanej v Slovenskej republike. Názov projektu: Svet kníh – ostrov
pokladov. Ponúkame krátke nahliadnutie nakúpenej literatúry.
BELETRIA PRE DOSPELÝCH
Táňa Keleová-Vasilková & Si ako slnko; román zo súčasnosti
Mária Ďuranová & Všetci to vedia; román zo súčasnosti
Jana Benková & Uličnica; román zo súčasnosti
Jozef Karika & Trhlina; fantasy, sci- fi, horor
Dominik Dán & Smrť na druhom brehu; kriminálny román
Juraj Červenák & Diabol v zrkadle; detektívky román historický
Števa Opremčáková & Tanec na hrane; príbeh lásky
Eva Hrašková a Kristína Ježovičová & Sestra, Krvavé Šenky sú tentoraz naozaj krvavé; detektívka
Michal Slanička & Sex s ex, alebo milujte ma ešte raz – román pre
ženy, zo súčasnosti
Samuel Bjork & Sova; detektívka severská
Jana Pronská & Janičiarova dcéra; historická romanca
Michail Zygar & Všetci mocní Kremľa; literatúra faktu
KNIHY PRE MLÁDEŽ
J. K. Rowling, Jack Thorne a John Tiffany & Harry Potter a Prekliate dieťa (Kniha 8)
Kiera Cassová & Následníčka; román pre dievčatá romantický
Beatrica Čulmanová, Svetozár Košický & Slovenské povesti; kniha
povestí z malokarpatskej oblasti
Brandon T. Snider & Mimoni; zábavné čítanie, aktivity
& Hľadá sa Dory – Zlatá kniha, ilustrovaná kniha rozprávok
LEPORELÁ PRE NAJMENŠÍCH
& Otvor okienko, farby; učíme deti spoznávať farby s otváracími
okienkami
& Cesty za poznaním a objavmi; neuveriteľné výpravy veľkých objavov s otváracími okienkami
& Doprava; zvuková knižka o doprave
Elena Rabčanová & Ježko na potulkách svetom; interaktívna kniha
na trénovanie pozornosti a spoznanie dopravných prostriedkov
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Ivan Hričovský, Lucia Harničárová, Boris Horák & Ovocná záhrada;
práce v záhrade podľa mesiacov
George D. Pamplona-Roger & Zdravé telo; praktická príručka starostlivosti o ľudské telo
Marta Marčáková, Martina Dorkinová & Príbehy z kuchyne; 70
chutných receptov a tipy ako si odfotiť jedlo
NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE MLÁDEŽ
& Veľká škola tieňovania; tieňovanie ceruzkou
& Ľudské telo; veľká encyklopédia s 3D obrázkami a okuliarmi
Aléxandra Mizielinska a Daniel Mizielinski & Mapy; obrázkové
mapy pre malých aj veľkých – 46 krajín, 6 kontinentov

HALLOWEEN

HALLOWEEN a deti z knižnice. Niekoľko čitateľov sa v tento
deň odviazalo. Deti si pripravili
si nenáročné kostýmy, pridali
farbičky na zvýraznenie tváre
a vybrali sa navštíviť svojich
kamarátov. Zažili kopec zábavy
a priniesli si nové zážitky. Čoraz
viac sa tento deň derie do našich
končín a možno ani netušíme
o čo ide. Oslavy, povery - starý
keltský sviatok Samhain, kedy
ľudia zapaľujú vatry a nosia
kostýmy. Kelti, ktorí žili pred
2000 rokmi v oblasti, ktorá je

teraz Írsko, Spojené kráľovstvo
a severné Francúzsko, oslávili
Nový rok 1. novembra. Tento deň
znamenal koniec leta a začiatok
temnej a chladnej zimy. V noci
z 31. októbra oslavovali, verilo
sa že duchovia mŕtvych sa vrátia
na zem, čo spôsobuje ťažkosti
a škody na úrode. V súčasnosti
má táto tradícia charakter akejsi
detskej zábavnej aktivity, preto aj
naše deti si možno chceli vyskúšať aké to je, „blúdiť tmou, zimou
a mátožiť“.

Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný,
keď stromček sa ligoce,
prajeme vám zo srdca
prekrásne Vianoce.
Tri mesiace v škôlke nám ubehli ako voda a my sa už pomaly pripravujeme na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Od septembra sme však
všeličo postíhali. Ako prvé by sme mohli spomenúť oslavy pri príležitosti ukončenia kanalizácie, ktorých sa zúčastnili aj deti materskej
školy a potešili všetkých prítomných pekným programom. Koncom
septembra sme uskutočnili turistickú vychádzku na čističku v Gemerskej Polome. Touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať p.
Jozefovi Galajdovi, ktorý nám všetko na čističke ukázal a porozprával
ako funguje. Posledný septembrový deň zavítali do našej MŠ divadelní herci La Muzika, ktorí nám zahrali divadlo o hudbe. Dozvedeli sme
sa, ako hudba vznikla a tiež sme sa niečo dozvedeli o skladateľoch.
V novembri sme navštívili miestnu knižnicu, v ktorej sme sa dozvedeli, ako sa máme starať o knihy, ako sa máme správať v knižnici a porozprávali sme sa o blížiacich sa vianočných sviatkoch. Tak, ako minulý rok, aj teraz budeme naďalej pokračovať v projekte ,,Dorotka a jej
priatelia“ a každý mesiac nás bude navštevovať odborná pracovníčka
zo Slovenského Červeného kríža, ktorá bude deťom rozprávať o prvej
pomoci. Od septembra k deťom v III. triede chodí raz do mesiaca pani
psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Rožňave. Deti prostredníctvom zážitkového učenia získavajú poznatky o slušnom správaní a o vzájomných vzťahoch medzi
rovesníkmi a ostatnými ľuďmi. Celý december sme strávili výzdobou
tried, spievaním vianočných piesní, kolied, recitovaním básní, tancami
a čakali sme na Vianoce, pre deti najkrajšie sviatky v roku.
Nakoniec by sme chceli zapriať všetkým krásne Vianoce, plné lásky,
pokoja, porozumenia a šťastný nový rok 2017.
Dušana Hajdúková
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

Škola informuje, z pera našich pedagógov
SE PT E M B E R 2 0 1 6
Po slávnostnom otvorení školského roka v pondelok
05. 09. sme úspešne začali nový
školský rok 2016/2017, v ktorom
všetkým žiakom a učiteľom prajeme veľa zdaru. Hneď na druhý
deň v utorok 06. 09. žiaci z 0.A,
1.A a 5.A absolvovali v našej škole už tradičný spoločensko-vedný
kurz „Už som prvák – prváčka,
už som piatak – piatačka“, ktorého úlohou bolo oboznámiť žiakov so školou na 1. a 2. stupni,
so systémom práce, s odbornými
učebňami, školským poriadkom
a všetkým potrebným pre ich
úspešnú prácu. Po úvodných –
prípravných dňoch sa čoskoro
začalo s riadnym vyučovaním,
ktoré nám v pondelok 19. 09.
ozvláštnil pán Ondrej Bašták zo
šachového klubu z Gemerskej
Polomy. Žiakom 1. a 2. stupňa
predviedol šachovú hru a pozval
ich do novovytvoreného šachového krúžku v našej škole. Posledný
septembrový týždeň v pondelok
a utorok 26. a 27. 09. si žiaci 2.
stupňa pod vedením pani učiteliek RNDr. M. Dovalovej, Ing. I.
Hajdúkovej, Mgr. D. Balážovej
a Mgr. Ľ. Leškovej pripomenuli
pamätné dni – Európsky deň jazykov a Deň cestovného ruchu.
Spoločne vytvorili množstvo zaujímavých plagátov, projektov,
mapiek a štátnych vlajok, ktorých
výstava sa nachádza na chodbe
a v odborných učebniach. Žiaci
sa zúčastnili geografického kvízu
a ôsmaci a deviataci zrealizovali

výmenu emailov so žiakmi z Holandska, na ktorých kontakt získala pani učiteľka Ing. I. Hajdúková vďaka projektu Erazmus+.
V stredu 28. 09. si žiaci 1. stupňa
pod vedením svojich triednych
učiteliek a pani učiteľky Mgr.
J. Očkaíkovej pripomenuli Svetový deň mlieka – do školy si doniesli mliečnu desiatu a spoločne
zhotovili množstvo pekných dekorácií do kvetináčov v podobe
papierových kravičiek. September bol tiež mesiacom, v ktorom
sa naši žiaci a učitelia začali
pripravovať na viacero významných podujatí a súťaží, v ktorých
máme každoročné zastúpenie a
úspechy – recitačnú súťaž Zlatá
podkova, zlaté pero, zlatý vlas;
súťaž Domestos, zameranú na
skrášlenie žiackych toaliet; kampane Červené stužky zameranej
na problematiku choroby AIDS.
Taktiež sme nadviazali kontakt
so školou Pustá Polom v Českej
republike, s ktorou spoločne ako
partnerskou školou vstupujeme
do projektu Záložka spája školy.
Na záver mesiaca sme pod vedením pani učiteľky Ľ. Leškovej
odštartovali separovaný zber
v našej škole – papiera, plastových vrchnáčikov a bateriek. Novinkou je zberný kôš určený pre
zber vyhorených žiariviek. Z bohatej ponuky krúžkovej činnosti
sme podľa záujmu žiakov otvorili
14 krúžkov, ktorých činnosť začína v mesiaci október.

7. ročník česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame
Vyhodnotenie projektu
Naša škola sa aj tento školský rok zapojila už do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka spája školy pre základné a stredné školy.
Cieľom projektu bolo nadviazať kontakty medzi českou a slovenskou
základnou školou a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek
do kníh. Žiaci pri výrobe záložiek použili rôznu techniku: vystrihovanie, lepenie, skladanie origami, kreslenie, maľovanie vodovými a akvarelovými farbami.
Našou partnerskou školou sa stala ZŠ a MŠ Pustá Polom. Spolupráca
počas projektu bola výborná, odovzdali sme si navzájom priateľský
zoznamovací list, kontaktné údaje a nakoniec aj záložky, s prianím objavenia krásy a múdrosti kníh. Žiaci z českej školy nám takisto poslali
originálne záložky, z ktorých sme mali veľkú radosť.
Sme radi, že sme boli jednou zo 744 slovenských škôl, ktoré sa zúčastnili tohto projektu. Naša účasť bola pre našich žiakov veľkým prínosom a plánujeme sa zúčastniť aj v ďalšom ročníku.
žiaci ZŠ Gemerská Poloma,
koordinátorka Mgr. Janka Ferencová

OKTÓBER 2016
V poradí druhý mesiac školského roka bol obohatený mimoriadne veľkým množstvom podujatí a aktivít. Svetový deň jabĺk
nám pripomenula vedúca školskej jedálne vo štvrtok dňa 06. 10. peknou výstavkou a poučnými plagátmi. V pondelok dňa 10. 10. sa konalo okresné športové podujatie žiakov v meste Dobšiná venované
cezpoľnému behu, na ktorom sa pod vedením pána učiteľa Mgr. F.
Galla zúčastnili dievčatá a chlapci zo 7.A triedy, ktorí nás v ťažkej
konkurencii vzorne reprezentovali. Vďaka projektu E-testovanie sa
naši žiaci 2. stupňa opäť začali pravidelne testovať a overovať si svoje vedomosti z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
a testovať si svoju matematickú a prírodovednú gramotnosť, vďaka
čomu očakávame, že budú lepšie pripravení na povinné celoslovenské
testovanie v týchto predmetoch. V mesiaci október sme tiež otvorili
školský projekt na podporu čítania v našej škole s názvom „Požičaj
a vráť“. Spočíva vo vytvorení malej školskej knihovničky na hlavnej
chodbe v budove školy s voľným prístupom, do ktorej môžu všetci
záujemcovia knihy na prečítanie dávať a zároveň si ich požičiavať.
Na triednických hodinách v pondelok dňa 10. 10. si žiaci pripomenuli
Svetový deň duševného zdravia. Do týždňa Zdravej výživy, ktorý
sa realizoval v dňoch 11. 10. až 14. 10., sa zapojili takmer všetci žiaci
školy z 1. a 2. stupňa. Pod vedením pani učiteliek Mgr. D. Balážovej, Mgr. J. Očkaíkovej, Mgr. Ľ. Leškovej, pani zástupkyni Mgr. J.
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Krivušovej, pani asistentky I. Gunárovej, pána učiteľa Mgr. F. Galla,
pani vychovávateliek Mgr. S. Gecelovskej a Bc. J. Greškovej žiaci
zrealizovali množstvo rozličných aktivít – kvíz, vypĺňanie pracovných
listov, výtvarné popoludnie, pohybové aktivity v školskej telocvični
a najmä prípravu zdravých zeleninových jedál i sladkej horúcej čokolády. Vo štvrtok 13. 10. sa deviataci pod vedením pani učiteľky Ing.
I. Hajdúkovej v rámci okresného podujatia stredných škôl „Správna
voľba povolania“ v Rožňave zúčastnili výstavy a prezentácie odborov rožňavských stredných škôl a prehliadky škôl, o ktoré mali záujem
Stredná škola technická a Stredná zdravotnícka škola. V piatok 14. 10.
sa pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Jergovej žiaci Šimon Vnenčák,
1.A a Walter Marcinko, 4.A zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas, na ktorej Walter Marcinko
získal prvé miesto a ako víťaz kategórie postúpil do celoslovenského kola v Drienčanoch konanom v stredu 19. 10. Tu úspešne reprezentoval školu a obec, za čo bol odmenený výborným umiestnením, získal CENU POROTY. V utorok 18. 10. sa žiaci 1. stupňa pod
vedením pani učiteľky Mgr. J. Očkaíkovej zapojili do výtvarnej súťaže
v rámci kampane Červené stužky. V ten istý deň sa žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej zúčastnili prvého
školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Záver
tretieho októbrového týždňa patril v piatok 21. 10. v sále pri Obecnom
úrade tým najstarším. Žiaci 2.A triedy, Janka Maťová z 3.A a Šimon
Vnenčák z 1.A sa pripojili ku škôlkarom a spoločne s nimi v rámci mesiaca úcty k starším predviedli členom klubu dôchodcov z Gemerskej
Polomy pekné vystúpenie. Pripravila ho pani učiteľka Mgr. J. Ferencová v spolupráci s pánom asistentom S. Gunárom. V rámci projektu
Záložka spája školy žiaci 1. stupňa pod vedením pani učiteľky Mgr. J.
Ferencovej vyrobili zaujímavé a netradičné záložky do kníh a odoslali
ich našej partnerskej škole v obci Pustá Polom v Českej republike.
V mesiaci október našu školu navštívila štátna školská inšpekcia.
Pani inšpektorky pod vedením PaedDr. L. Laurovej v dňoch 21. 10.,
24. 10., 25. 10. a 27. 10. vykonávali inšpekčnú činnosť na vyučovacích
hodinách, kontrolovali potrebnú dokumentáciu a špeciálne sa zameriavali na inkluzívny model vzdelávania v našej škole, rozvoj pohybovej

a športovej výchovy, plán práce Zdravej školy, dodržiavanie národného plánu boja proti obezite a na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci. V triede 8.A sa začal realizovať preventívny program Rozvoj
osobnosti pod vedením pracovníkov CPPPaP v Rožňave. Vyučovanie
v mesiaci október nám skomplikovali odstávky elektrickej energie,
kvôli ktorým sme museli zaviesť v dňoch 19. 10 a 20. 10. a tiež 26.
10. a 27. 10. skrátené vyučovanie. V závere mesiaca sme so žiakmi
a učiteľmi 2. stupňa pod vedením pána učiteľa Mgr. F. Galla v dňoch
26. 10. a 27. 10. zrealizovali účelové cvičenie. Žiaci si zopakovali
všetky dôležité pokyny a inštrukcie, ktoré potrebujú vedieť v prípade
vzniku mimoriadnych nebezpečných situácií a v rámci praktickej časti
cvičenia si mnohé svoje vedomosti a zručnosti overili v praxi. V mesiaci október sa uskutočnili triedne rodičovské združenia a začala sa
krúžková činnosť v 14 záujmových útvaroch. Úplný záver mesiaca
sa škola pre žiakov a učiteľov zavrela, pretože v dňoch 28. 10. a 31. 10.
boli jesenné prázdniny.
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NOVEMBER 2016
Mesiac november sa nám začal
hneď v prvý deň sviatkom všetkých svätých, ktorý si rodiny
pripomínajú návštevou cintorínov a zapaľovaním sviečok na
hroboch. Po tomto dni sa opäť
začalo vyučovanie, no za veľmi
sťažených podmienok, pretože
v dňoch od 02. 11. do 10. 11. sme
mali v škole odstávku elektrickej energie. Aby toho nebolo
málo, od 02. 11. sa medzi žiakmi našej školy vyskytla hepatitída typu A – ľudovo nazývaná
žltačka. Viaceré naplánované
podujatia sme napokon z toho
dôvodu museli obmedziť či dokonca zrušiť a školu dennodenne
dezinfikovať, aby sme zabránili
rozšíreniu tejto zákernej choroby.
V novembri žiaci vďaka pomoci pána Koltáša zasadili v areáli
pred školou rôzne druhy lesných
stromov, ktoré nám v najbližších
rokoch skrášlia okolie školy.
Dlhoočakávanú
halloweensku
diskotéku spojenú s mnohými
veselými súťažami sme napokon
museli zrušiť, rovnako aj vyrezávanie tekvíc, šarkaniádu či podujatie Spieva celá rodina. Žiaci sa
aspoň mohli zapojiť do súťaže
o najkrajšiu halloweensku výzdobu v triede, ktorú vyhodnotil
školský parlament pod vedením
pani učiteľky Mgr. D. Balážovej.
Na druhom stupni sa stala víťazom súťaže trieda 8.A, na prvom
stupni bola výzdoba tried tak
vyrovnaná, že napokon boli všetky triedy odmenené rovnakým
počtom kellneriek. V stredu 09.
11. sa žiaci 7.A triedy zúčastnili
exkurzie v Baníckom múzeu v
Rožňave s pani učiteľkou Mgr.
D. Dieovou, kde si pozreli aktuálnu výstavu exponátov. V piatok
11. 11. sa žiaci pod vedením pani
zástupkyne Mgr. J. Krivušovej
a asistentov S. Gunára a I. Gunárovej aspoň symbolicky zapojili do charitatívnej zbierky na

podporu organizácií pracujúcich
s deťmi a mladými ľuďmi „Hodina deťom“, v ktorej sme tentokrát vyzbierali 121,93 €. Týždeň
od 14.11. do 18.11. bol vyhlásený
za týždeň boja proti drogám
a 16. 11. aj Medzinárodný deň
bez fajčenia, v rámci ktorého sa
v našej škole v popoludňajších
hodinách organizovali rôzne aktivity – vedomostné kvízy, výtvarné popoludnia, literárna súťaž
a športové popoludnie v podobe
bedmintonového a florbalového
turnaja, venované aj kampani
červené stužky. V utorok 15. 11.
prišiel ku žiakom druhého stupňa
na besedu príslušník polície pán
Korintuš, ktorý ich oboznámil
s problematikou škodlivosti užívania návykových látok i s hrozbou trestného stíhania v prípade
šírenia drog. 15. 11. sa tiež v našej škole realizovalo aj fotografovanie triednych kolektívov.
V stredu dňa 23. 11. sa naši piataci zúčastnili celoslovenského
testovania v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra, v ktorom sa overovali ich
vedomosti z prvého stupňa základnej školy. Vo štvrtok 24. 11.
sa chlapci 4. ročníka a 2. stupňa
zúčastnili okresného florbalového turnaja v Rožňave a v piatok
25. 11. sme spoločnými silami
vytvorili fotografiu živej červenej
stužky. Dňa 29. 11. pod vedením
pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej sa v našej škole uskutočnilo
metodické stretnutie zástupcov riaditeľov základných škôl
v okresu. V mesiaci november
pani učiteľka Mgr. E. Leštachová
zrealizovala pre žiakov druhého
stupňa školské kolo technickej
olympiády, do ktorej sa zapojili
technicky zdatní žiaci zo 7. až 9.
ročníka a pani zástupkyňa Mgr.
J. Krivušová 2. kolo olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry.
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HĽA ČLOVEK
Dostali sme do vienka vzácny dar, ľudské telo. Oň je však potrebné
sa pravidelne, rozumne starať a samozrejme ochraňovať ho, a to
systematicky. Je veľmi dôležité uvedomiť si osobnú zodpovednosť
za svoje zdravie a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, ktoré podporujú naše zdravie. Ľudstvo sa kúpe už tisícročia, avšak tečúcu
vodu v našich domácnostiach máme len niekoľko desaťročí a práve
táto skutočnosť a možnosť kúpať sa v každom ročnom období nám
pomohla vyhubiť mnohé infekčné ochorenia. V súčasnosti však je
v našej obci rozšírená žltačka - ochorenie, ktoré si mimoriadne vyžaduje dodržiavanie hygieny, preto je príspevok určený správnym zásadám dezinfekcie a hygieny rúk.

DEZINFEKCIA

Dezinfekcia (des–bez, infekcia-nákaza) je súbor opatrení na zničenie choroboplodných zárodkov na predmetoch, koži alebo prostredí,
vykonáva sa pôsobením chemických látok (chemická dezinfekcia),
fyzikálnymi metódami (fyzikálna dezinfekcia), alebo kombinovaných
postupov.
Fyzikálna dezinfekcia
a) var vo vode za atmosferického tlaku v trvaní najmenej 30 minút,
b) var v pretlakových nádobách v trvaní najmenej 20 minút,
c) dezinfekcia v pracích, umývacích a parných prístrojoch pri teplote
vyššej ako 90 stupňov C v trvaní 10 minút,
d) prúdiaci horúci vzduch s teplotou 110 stupňov C v trvaní 30 minút,
e) ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm – 264 nm,
f) pasterizácia – zahriatie na 62,5 – 69 stupňov C v trvaní 30 minút, 85
– 90 stupňov C alebo 134 stupňov C v trvaní niekoľko sekúnd, rýchle
schladenie,
g) filtrácia, žíhanie, spaľovanie, slnenie, vytrepávanie za špeciálnych
podmienok.
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Chemická dezinfekcia
 pri tejto dezinfekcii sú mikroorganizmy ničené chemickými dezinfekčnými prostriedkami stanovenej koncentrácie a doby pôsobenia pre
požadované spektrum dezinfekčnej účinnosti,
 na dezinfekciu možno použiť len biocídne prípravky registrované
v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa vykonáva podľa návodu výrobcu.
Na dezinfekciu predmetov a plôch znečistených biologickým materiálom sú určené prípravky, ktorých dezinfekčný účinok nie je inaktivovaný bielkovinami a ktoré sú účinné na baktérie vrátane mykobaktérií, vírusy, mikroskopické huby a bakteriálne spóry.
Dezinfekcia malých a veľkých plôch, technologický postup a dezinfekčný proces musia byť vo vzájomnom súlade. V hygienickom režime je nutné rešpektovať zásadu striedania dezinfekčných prípravkov
ako prevenciu vzniku rezistencie mikroorganizmov voči účinnej zložky prípravku. Prípravky nesmú poškodzovať plochy a nesmú spôsobovať ani ich farebnú zmenu. Predmety a pomôcky, ktoré prichádzajú
do styku s potravinami, sa po ukončení dezinfekcie dôkladne opláchnu
pitnou vodou.
Umývanie a dezinfekcia rúk sú najjednoduchšou metódou na zabránenie prenosu infekčných ochorení. Umývanie by malo byť
vykonávané vodou a mydlom alebo iným prostriedkom s obsahom
dezinfekčnej látky. Dôležitá je dostatočná koncentrácia dezinfekčnej
látky v mydle. Cieľom umývania rúk je znížiť počet baktérií a vírusov
prítomných na kontaminovaných rukách.
P o s t u p pri umývaní rúk
 zložiť z rúk prstene ak sú na rukách,
 používať teplú, tečúcu vodu,
 tekuté mydlo s dostatočným obsahom dezinfekčnej látky (účinné 		
látky môžu byť: halogény, bifenil, alkohol, tenzidy),
 pri umývaní rúk sa nesmie vynechať žiadna časť rúk (dlane, palce,
nechty, medziprstové plochy, chrbát ruky),
 samotné umývanie by malo trvať aspoň 40 sekúnd,
 opláchnuť ruky teplou tečúcou vodou,
 osušiť jednorázovými utierkami.

V dnešnom rýchlom životnom štýle by bolo múdre vzbudiť úctu k nášmu ľudskému telu a motivovať sa, aby sme sa starali o každú časť svojho
tela. Prajem v tento čas sviatočný čitateľom príspevku pokojné sviatky v kruhu tých, na ktorým nám záleží a s ktorými chceme prežiť tento vianočný čas. 					
					
Mgr. Dana Červenáková

Technika vtierania dezinfekčného prostriedku do rúk
dĺžka trvania 20 – 30 sekúnd

1a Naberte plnú dlaň tak, aby
prekryla celý povrch.

2. Trite dlaň o dlaň.

3. Jednu ruku cez chrbát druhej
ruky tak, aby sa dotýkali vnútornej strany.

4. Vnútorné strany prstov v polohe dlaň ku dlani.

5. Chrbtová časť prstov proti dlani druhej ruky.

6. Krúživým pohybom obopnúť
palec na ruke.

7. Spojenými prstami na dlani
vtierať v smere aj proti smeru hodinových ručičiek.

8. Nechať zaschnúť. Vaše ruky sú
bezpečné.
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dĺžka trvania 40 – 60 sekúnd

0. Opláchnite si ruky.

1. Naberte dostatočné množstvo
mydla.

2. Trite dlaň o dlaň.

3 Jednu ruku cez chrbát druhej
ruky tak, aby sa dotýkali vnútorné strany prstov a naopak.

4. Vnútorné strany prstov v polohe dlaň ku dlani.

5. Chrbtová časť prstov proti
druhej ruky.

Bylinky v zimnom období

7. Spojenými prstami na dlani
pohybovať v smere aj proti smeru
hodinových ručičiek.

8. Opláchnite ruky vodou.

9. Osušte jednorazovým uterákom.

10. Jednorazovým uterákom zastavte vodu.

11. Vaše ruky sú čisté.

občan píše

Už roky sa venujem zberu a využívaniu liečivých bylín a chcem sa
s vami podeliť o moje skúsenosti. Liečenie bylinami je veľmi stará metóda liečenia a aj moderná medicína čerpá z poznania bylín.
Napríklad túžobník prispel k vzniku známeho lieku aspirín. Bola by
škoda, keby toto poznanie, táto tradícia, upadla do zabudnutia.
V okolí Gemerskej Polomy rastie mnoho liečivých rastlín. Na našom
dvore som napríklad narátal okolo 30 druhov liečivých rastlín. Je
dobre poznať aspoň niektoré. Vo všeobecnosti platí zásada, že nadzemné časti rastlín (kvety, vňať, listy) sa majú zberať pri dorastajúcom Mesiaci a najväčšiu silu majú na spln a podzemné časti
(koreň, podzemok) pri ubúdajúcom Mesiaci.

V zimnom období sú aktuálne napríklad šípky,
vysokým obsahom vitamínu C a aj preto podporujú imunitu, čo sa v zimných mesiacoch hodí. Osvedčili sa mi aj ako liek na
spanie. Šípky sú v okolí Gemerskej Polomy dosť hojné, rastú na lúkach pod lesom,
okrajoch lesov, okrem toho, že je dobré šípky
rať a vysušiť, a potom z nich robiť čaj, dajú
priamo jesť a to tie, ktoré už zmäkli. Zmäkzvyknú po mrazoch, majú sladko-kyslú chuť.

6. Krúživým pohybom obopnúť
palec na ruke.

ktoré sú známe

na
nazbesa aj
núť

V zimných mesiacoch je dobré užívať aj repík lekársky, ktorý prehrieva organizmus. Osvedčil sa mi užívať ho aj pri otužovaní, je
to dobrý liek na pečeň a trávenie celkovo, na dýchacie
cesty, má protizápalové účinky
a zlepšuj e
náladu. Dobre je ho užívať ráno,
lebo
podporuje trávenie. Repík u
nás
rastie na horských lúkach,
ale
hlavne na kopcoch,
ktoré sú obrátené na juh,
b u ď
vo vysokej tráve, alebo na
okraji lesa, zberá sa väčšinou
v lete.

ROZMÝŠĽAM AKO BY SOM ZAČAL. Blížia sa naše najkrajšie a najviac očakávané sviatky, ale aj veľká zodpovednosť, ktorú
niektorí podceňujú. Napríklad len v našom kraji bolo zistených
vyše 700 nakazených ľudí žltačkou, známou ako „choroba špinavých rúk“. Ochorenie sa vyskytuje najmä u ľudí žijúcich v nízkych
hygienických podmienkach a je už aj v našej obci. Toto ochorenie si nevyberá, majú ho dospelí aj deti. Bojovať s touto zákernou chorobou sa dá jedine správnou a pravidelnou hygienou. LEN
TAKTO BUDÚ NAŠE SVIATKY ŠŤASTNÉ A V E S E L É!
Ale aj ľubovník bodkovaný je dobré užívať v zimných mesiacoch,
pretože zlepšuje náladu, ktorá pri nedostatku Slnk a
môže byť mrzutá. Okrem toho lieči aj pečeň,
dýchacie cesty, nervový systém, je to liek na
spanie, upokojuje a preto je ho lepšie užívať na
večer. Ľubovník má na listoch zospodu malé
čierne bodky, z čoho asi dostal svoje prímenie. Kvitne v lete, osvedčilo sa mi ho
zberať pred tým, ako rozkvitne. Ľubovník sa ale neodporúča užívať v kombinácii s liekmi.
Najjednoduchší spôsob užívania bylín je vo forme záparu. Vysušené bylinky sa zalejú vriacou vodou a nechajú sa vylúhovať aspoň
30 minút u šípok je potrebné dobu lúhovania predĺžiť aspoň na 1
hodinu.
Nie každá bylinka účinkuje rovnako na každého. Niekomu môže
napríklad na obličky zabrať list brezy, inému zlatobyľ. Niekedy
môže zabrať aj bylinka, na problém, na ktorý sa bežne nepoužíva,
napríklad niekomu môže zabrať baza na žalúdok, alebo breza na
žlčník, hoci sa vo všeobecnosti na to nepoužíva. Je teda pre účinnú
liečbu potrebné nájsť vhodnú bylinku individuálne pre každého.
Ideálne je tiež konzultovať užívanie bylín s lekárom, hlavne ak
človek užíva lieky.
Mgr. Martin Bašták Ďurán
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Vďač ný stopár

Kamarátovi sa asi pred 20-timi rokmi stal takýto milý príbeh. Zastavil
autom stopárovi v čase, keď cestoval na Vianoce domov k rodičom.
Pomyslel si, že keď ho zvezie, cesta mu ubehne rýchlejšie. Počas jazdy
rozoberali privatizáciu, aj politickú situáciu tak zanietene, že kamarát
si ani nestihol všimnúť, že dedinou preletel deväťdesiatkou. Povedal
mu to až policajt, ktorý ho zastavil. Všemožne sa bránil, nedôverčivo
spochybňoval údaje o rýchlosti, no nič nezabralo. S vodičským preukazom sa musel na mieste rozlúčiť. Dostal policajnú povolenku na
cestu domov a druhú časť cesty už šoféroval pomalšie. Po niekoľkých
kilometroch stopár poďakoval za zvezenie a poprosil, aby zastavil, že
už je doma. Pri lúčení stopár vytiahol z vrecka kamarátov vodičský
preukaz. „Som vreckový zlodej! Nemôžem zato, ale veľmi ma to baví.
Keď ste boli taký ochotný, že ste ma zviezli, ja som mu ten vodičák,
kým ste sa vy handrkovali, z brašny ukradol. Pomohli ste človeku
v núdzi, nezaslúžite si trest“, povedal a odovzdal mu vodičák. Kamarát
zostal ako obarený a nezmohol sa na slovo. Krútiac, akoby neveriacky, hlavou aj on sa stopárovi poďakoval. Ako mi vtedy povedal, vraj
odvtedy už nikdy neporušil predpisy. Bol to vraj jeho najkrajší darček.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Kapku pritrim tie pundusi nech sä telo necolombú.
Pridrž tie „pundusy“ nech sa prestanú kývať. (pundusy – závažie slúžiace na chod starších nástenných hodín)
Raši neklochti juchu, keť nemáš do nie šitkú dostaciju.
Nevar kapustnicu, keď nemáš všetky ingrediencie.
Okaliešili ho, keť zmetovali tragáre z torkošä.
Utrpel úraz, keď zhadzovali trámy z „torkoša“. (torkoš – horná časť
stodoly)
Aleže prestan muršäť, bo ťä vitnem z dašim, chto to má sluchať.
Prestaň plakať, lebo dostaneš.
Telo sä metalo po tem strôžläku, až sä skúlälo do ládiški s fajfiškami.
Toľko sa mrvilo, až sa zgúľalo do bedničky so špúlkami.
Neprestál sä mercholiť na tem budáru, tušta mu pudelär spadnúl dlô
dierô a terás ho s kutačom šporcuje von.
Tak neposedne sedel na záchode, že mu peňaženka spadla doň a teraz
sa ju pokúša s „kutáčom“ dostať von. (kutáč – kovové pohrablo na
uhlíky)
K. J.

baluje

Nárečové slová K.Z.

šprtá sa
(napr. v zbrani)
bašôk zo zadku
ujo
zo zadného domu
bždina
prd
čonkär
človek s kýpťom
čont
kýpeť
danvad
daniel
kälšík
výdavok
kikliť
hrať sa s ohňom
môren
mrkva
nadšmariť sä
náhodne prísť
nemorút
mrzutý človek
okúnä sä
je hanblivý
petruška
petržlen
pochilí
ohnutý
ponižová žena z nižného domu
povišová žena z vyšného domu
prekape prepadne, stratí platnosť

roztartandál minul, rozhádzal
rumanšok
harmanček
stupka
drevená nádoba
na tlčenie soli, maku
svetáre
ľudia, ktorí
odišli z Polomy
svinskí sír
tlačenka
šesnok
cesnak
šô hodina, ta novina
stala sa
		
tragédia
špricla
plnička na klobásy
talpa
podošva
tetka s predku
žena
z predného domu
tetka zo zadku
žena
zo zadného domu
zbehläš
svetáci
zhrúžläť
zničiť
zvetrelí
divý, šialený
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Krásne biele Vianoce 1944
A boli by aj radostné, keby...
Otcovia sú v horách a na fronte a v dedine Nemci. V obecnom dome
je veliteľstvo, za potokom pri krčme u Dovalu stoja kanóny, pri Šmitny
u Ambrózyho stoja poľné kuchyne a na dedine sú vojaci, konca obrnené vozy. U Puškášky na Súlovskej, kde býva učiteľ sa ubytoval veliteľ.
Na dvore je aj poľná kuchyňa. Blíži sa Štedrý večer. V izbe pri okne,
cez papierovou páskou prelepené okná sa Milan a Vierka pozerajú,
čo sa robí na dvore, zatiaľ Janko zdobí jedličku. Vonku ísť ich mala
nepustí. Na stromček vešajú jabĺčka, orechy, šišky a bobalky miesto
saloniek. Ozdoby zo skla sú skryté na povale. Tak si deti vypomohli.
Namiesto ozdôb naviazali slučky nemeckým hlineným vojačikom, čo
mal byť vianočný darček a povešali ich na stromček. Veľký stôl v izbe
je roztiahnutý a pripravený na vianočné hody. A prichádzajú veliteľ
a oficieri. Pozerajú si stromček a hrôza. Veliteľ zreve- „Postrieľať tých,
čo povešali, nemeckých vojakov!“ Starý otec, mama a deti vystrašené
stoja v kuchyni. Starý otec, ktorý vie po nemecky sa prihovorí veliteľovi, že to on prikázal deťom, aby na stromček zavesili vojačikov,
keď nemajú ozdoby. Skončilo to dobre, veliteľ zbadal v izbe organ.
Zavolal vojakov a dal im pozvešať vojačikova postaviť do radu pod
stromček. Sadol si za organ a oficieri začali spievať nemecké koledy. Išlo sa stolovať. Mama prikázala Jankovi zložiť taniere uložené
na kredenci. Janko sa postavil na stoličku, natiahol sa na kredenec za
taniermi, pošmykol sa, chytil sa kredenca a všetky taniere aj s kredencom boli na zemi. Našťastie sa všetky nerozbili, a tak oficieri mohli
prisadnúť k večeri.
O desať rokov potom. Predvianočné dni v USA – Bowling Green
vojenská univerzita. Skúšobné obdobie na katedre chémie. Skúšajúci
porfesor pochádza z Nemecka. Pred dverami čaká rad ustrašených študentov. Profesor vyhadzuje skúšaných študentov a Janko ako Slovák
Do roku 1958, kim komunisti
nezobrali majetok do družstva
šitki lúki sä kosili a häbali rušne.
Chlapi dva razi do roka pokosili
(na sene aj na kosienke) s kosamí
calí chotár a ženi rušne pohräbali
šitkie seno s hräblami. Na eden
kus statku sä rátali štiri vozi na
zimu, okrem toho bulo treba ešte
rátať aj pre ovce, chto mál.
Kosiť sä zašälo koncom
májä v zahradoch, de nebuli
žädnie palánki a lesi. Šitko bulo
otvoreno, tráva bars tam nebula,
bo sä tam pásli kuri, ale aj tak
tam pokosili. Potem sä kosili
tále na Lúšiškoch a v Brúsiku.
Keť sä pokosilo, rozträsli sä
zákosi. Keť kus obschlo, ta sä
obracalo väc razi, zvlášť keť bars
slunko nesvietilo. Podvešier sä
poskladalo do malich kopkoch.
Na druhí den, keť bula chvilä
sä kopki rozmetali a zas sä
obracalo, abi skorie vyschlo
a pod vešier sä poskladalo do
väšich kopkoch. Na tretí den sä
kopky zas rozmetali a obracalo
sä na menšie ploche (vo vencu),
až kim nevischlo, poskladalo sä

nemá šancu uspieť. Teraz je rad na ňom.
- Vy nie ste Američan – hovorí profesor, – poznám to po reči.
- Áno, som z Európy, zo Slovenska, - hovorí Janko.
- Ja mám veľmi pekné spomienky na Vianoce na Slovensku, hovorí
profesor – Bol som s mojou jednotkou tam v horách v dedinke, volala
sa Veľká Poloma. Keď sme sadali k štedrovečernému stolu, tak chlapec, čo mal doniesť taniere na stôl zvalil kredenec s taniermi a tie sa
skoro všetky rozbili.
- Ten chlapec, to som bol ja, hovorí Janko.
- Ako to dokážete? – pýta sa prekvapený profesor.
- Dali ste príkaz vojakovi poskladať povešaných vojačikov zo stromčeka.
A Janko skončil skúšku na výbornú a po ňom aj všetci ostatní.
Milan

Šušenie sena v Polômke
text v polomskom nárečí

do velkie kopi a odvezlo sä do
šopa, alebo do sieni. Siena bula
dreväná stavba na seno, keť sä
nezmeštilo do šopa.
Potem sä zašäli kosiť lúky na
Slanie Mláke a Pod Härbom. Keť
sä seno tam posušilo, pokrašovalo
sä v Doline, pod Hájikamí, na
Koltášovich Kodníkoch, na
Krajžlovie, Pod Lähôtkami,
za Brieštim, Nad Lähôtkami,
v Pintikove, Pod Kärom, Pod
Požärinami, Na Järvaškoch. Keť
sä kosili zadnie lúki (od Doliny
do hora) chlapi tam aj spávali,
v kopkoch zakrutení v šuhe,
bo vešier kosili kim bulo vidno
a rano zas ak svitalo. Rano jim
nosili frištik ženi, dievki, aj väšie
deti. Museli rano o pätie išť
s frištikom 3 – 4 km. Ženi potem
keť nakermili, podojili, navarili,
vzäli do bremäška na cherbet
strovu aj malie deti, do kančôva
polievku, na pleco hrable a tak išli

pešo, ak bi hnál šitko šô vládalo
z dediny hräbať. Výhodu mál tot
šô mál povoz, tí sä vezli na voze.
Z vozom sä prejšlo na Hrabloch
na tieteš a na Kurtákovie sä
zejšlo do Pintikova. Ale keť vôz
išôl do briešku, ta šitko zejšlo
z voza a kus aj tiskali, abi volôm
alebo kravám pomohli. Dakedi
išli s vozom aj popod Hájiki po
polnie cešte.
Calí den hrabali, obracali
a okolo obedu, keť bulo seno
suchie dávali do kopoch, alebo
rôvno do voza a odvezli domô.
Tak sä pokosiel a pohräbal
calí chotár dva razi do roka.
Nichdie nebula žíhläva, burina,
bôdläše. Terás na tich lúkoch je
šitko zarosnúto zo šiernišnäkom
a s terninô. Kebi tí starci stanúli,
ta nás so šäpkami pobijú, že šô
zmo s tim chotárom porobili.
Dakedi sä ani pešo nesmelo
prejšť šes lúku, abi sä tráva

nepošlápala. Dnes sä chodí
krížom-krážom aj s nákladnima
motormi. Nichto ništ nesanuje,
nikomu ništ nepatrí. Ale zato stojí
kilo hovädzini 10 – 15 EUR.
V tieto sviatky prajem všetkým
ľuďom dobrej vôle požehnané
a ničím nerušené Vianoce.
kz
Valaská škola mravův stodola,
Hugolín Gavlovič

Pracování stálé
Práca zámky učinila, mestá
i pevnosti, zahrady, role, vinice
lidem k potrebnosti. Našla
cestu i na mori, šifúv narobila,
všelijakými
kumštami
lidí
ozdobila. Zlato v zemi, perly
v mori k užitku nachádzá,
áno i zvery ukrutné k tichosti
privádzá. Všecko, čo vidíš na
svete, prácu má za matku;
práca je sprvoti trpká, sladká
pri ostatku. Prevyšuje težké veci
ustavičná práca, i tú rudu skrze
oheň na zlato obracá. I tebe
nic, milý synu, nebude nemožné,
jak pracuješ ustavične a spolu
pobožne.
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Všimli sme si

Veľa stužiek umne a vkusne vyskladaných. K tomu talent, fantázia
aj trpezlivosť a je na čo sa dívať. Mnohí z nás, keď prvýkrát uvideli
vianočnú guľu zo stužiek, nedokázali pochopiť, akým zázrakom je
možné ju vyrobiť. Ide o artičokovú techniku, pri ktorej sa skladajú
stužky v tvare známej zeleniny veľmi zdravej i chutnej a dobre
vyzerajúcej. Dnes varí už každý - herci, muži, deti, ale patchwork
zvládnu len šikovné ruky ženy. Pani Evka Uhrinová z našej obce túto
techniku – vpichovaného patchvorku dokonale ovláda. Pozvanie na
krátky rozhovor neodmietla, a tak poodhalíme tajomstvo jej umenia.
A možno pri čítaní týchto riadkov sa aj vy pridáte, necháte sa zlákať
a budúci rok aj váš vianočný stromček bude žiariť vlastnoručne
vyrobenými ozdobami a ešte k tomu vašimi šikovnými rukami.

Hneď v úvode prezraďme
záujemcom o túto techniku,
ako začať.
Na
začiatok
potrebujete
polystyrénové gule, stužky 2,5
cm široké, špendlíky 18 mm,
ceruzku a meter. Ja som si
ako pomôcku, aby sa mi gula
nekotúľala, vzala krúžok z
tvrdého papiera.
Nedá mi neopýtať sa, či si
siahla po dostupnej literatúre,
ktorá ti pomohla pri výrobe.
Boli aj nepodarky?
Prvú patchworkovú guľu ma
naučila robiť moja suseda
Marienka Kováčová, (v r. 2011),
za čo som jej veľmi vďačná
a potom som už hľadala na
internete. Všetky možné návody
a videá som pozerala a skúšala a
skúšala, kým som sa to nenaučila.
Je to môj koníček a taký relax, na
ktorý nedám dopustiť.
Je čas Vianoc, vtedy si svoje
príbytky
viac
zdobíme
tradičnými i menej tradičnými
predmetmi, ako to vyzerá
u vás doma, obklopujete sa
výrobkami z tvojej dielničky?
Áno, mám aj ja doma niektoré
moje výrobky a tento rok už
budem mať aj anjelikov na
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otvárala
reštauráciu,
40
vianočných gúľ a 40 zvončekov a
nestíhala som. Vtedy mi pomáhali
moji domáci a ešte aj kamošky a
špendlili stužky.
Čo najradšej vyrábaš?
Veľmi
rada
robím
rôzne
kytice, či už z ruží, tulipánov,
narodeninové, svadobné alebo
len tak pre potešenie. Teraz som
dostala ponuku vyrobiť svadobnú
kyticu zo 120 ks tulipánov, už
sa teším, ale mám pred tým aj
rešpekt, aby som to zvládla a aby
sa moja kytica nevestičke páčila.
Je čas Vianoc a každý máme
tajné priania, či túžby, možno
by si nám časť z nich mohla
prezradiť – máš tajnú túžbu
niečo špeciálne zvládnuť a
vyrobiť touto technikou?
Mojím takým ešte len snom je
robiť pančuchové bábiky. Sú
prekrásne, milé, s úsmevom aj
bez. Pri týchto bábikách a rôznych
postavičkách sa dá popustiť uzda
fantázii. A hlavne sú ekologické a
verím, že detičkám sa budú páčiť.

stromčeku. Robím ich už 3 roky,
ale doteraz som ich ešte nestihla
urobiť pre seba.
Mať tvorivého ducha a veľa
invencie, podľahnúť čaru
stužiek, korálikov a vytvárať
ozdobné predmety, vianočné,
svadobné,
či
darčekové
predmety si vyžaduje určitý čas,
možno aj financie, pochopenie
blízkych a určitú dávku
zručnosti.
Samozrejme, keď som chcela
niečo robiť, musela som aj
investovať a nakúpiť si materiál.
Nakupovala som postupne a
hľadala som na internete, kde
nakúpiť lacnejší ale aj kvalitný
materiál. Začala som sa tejto
mojej záľube venovať v r.
2011, odvtedy som už prešla
od patchworku až k Kanzaschi.
Touto technikou robím kytice a
rôzne ozdoby z kvetov. Myslim,
že každý človek, ktorý má troška
trpezlivosti, sa to dokáže naučiť.
Ja som už teraz taký samouk,
ale učila som ženy aj chlapov /
prvý bol môj brat/ a dokonca
aj cez skype moje kolegyne
a kamarátky opatrovateľky v
Rakúsku.
Pred 2 rokmi som robila do
Rakúska, kde jedna známa

Je prekrásny čas Vianoc, všetci si prajeme prežiť ho v kruhu najvzácnejšom, rodinnom. Prajeme ho aj našej pani Evke a navyše pripájame
prianie pre ňu osobné, aby čo najskôr našla ten správny okamih a jej
šikovné ruky vyrobili prvú bábiku.
zhovárala sa a za rozhovor ďakuje Dana Červenáková
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Slovenský červený kríž, územný spolok v Rožňave v kongresovej sále Radnice mesta Rožňava dňa 23. novembra 2016 slávnostne previedol ocenenie darcov krvi. V celom vesmíre nie je známa taká štruktúra, ktorá
by bola taká zložitá, dokonalá a zároveň krásna ako zdravé ľudské telo. Túžba žiť a poprieť smrť je hlboko
zakorenená v človeku. No v živote človeka niekedy stačí okamih a všetko je inak. Častokrát však sú naporúdzi
ľudia, ktorí daný okamih svojimi činmi zvrátia a my kráčame životom ďalej. Sú to darcovia. Dnes s hrdosťou
uverejňujeme v našich novinách občanov našej obce, na ktorých sme pyšní a vyslovujeme im obdiv a poďakovanie. Starosta obce touto cestou ďakuje týmto úžasným ľuďom za vysoko humánny čin. Svojím konaním,
v tomto prípade pravidelným a dobrovoľným darovaním krvi, preukazujú hrdinstvo dané od srdca. Možno si
ani neuvedomujú koľko ľudských životov zachránili – matku, či otca dieťaťa, kamaráta, neznámeho... Ďakujem, to čo činíte je správne. Prajem Vám pevné zdravie, šťastie, lásku v rodine, právom si zaslúžite najvyššie
spoločenské uznanie. Svojim činom rozdávate život iným, v našich očiach ste hrdinami.

Posledné Vianoce

pokračovanie zo str. 1
me si na chvíľu, že tieto Vianoce by boli naozaj úplne posledné, ktoré
zažijeme. Čo všetko by sa zmenilo, keby sme túto informáciu mali?
Čo keby nám Pán Boh oznámil: „Toto sú pre teba posledné Vianoce.“
Možno by sme si uvedomili, že vôbec nezáleží na všetkom to, čo považujeme za dôležité a pritom je to len márnosť. Priali by sme si drahý
dar, keď by sme ho vlastne aj tak nevyužili? Premárnili by sme sviatočné dni ležaním na gauči, pred TV alebo pri počítači? Strávili by sme
hodiny vyváraním, pečením, upratovaním...? Čo by sme chceli zažiť
počas posledných Vianoc?
Iste by sme chceli byť so svojimi blízkymi. Povedali by sme
im, ako veľmi ich máme radi, ako nám na nich záleží. Možno by sme
sa zahrali so svojimi deťmi, ktoré často márne „žobrú“ o kúsok nášho času a my ich vždy odbijeme: neruš, mám prácu. Možno by sme
navštívili svojich starých a osamelých rodičov, opustených doma či
v domove dôchodcov. Alebo by sme darovali niečo zo svojho tomu,
kto nemá domov, kto je chudobný.
A nakoniec, síce s dobrým pocitom pri srdci, by sme zistili,
že napriek tomu, že toto všetko je potrebné a nesmierne dôležité, stále
nám niečo chýba. Náš život stále nemá zmysel a je prázdny. Chýba
nám Ten, ktorý čaká na chvíľu, že si uvedomíme, že bez Neho nechceme žiť ani chvíľu, že nás nekonečne miluje a že len s Ním sa oplatí
žiť. Chýba nám Pán Boh, drahí priatelia! Chýba deťom, chýba mládeži, chýba dospelým aj starcom! Odsunuli sme Ho kdesi do úzadia,
na druhú – ak nie na poslednú koľaj. Túžbu v srdci po Ňom, ktorá je
nám daná, sa snažíme zaplniť niečím chvíľkovým, akýmsi úžasným
zážitkom, akýmsi luxusným darom či skvelým pocitom, neviazanou
zábavou, alkoholom, drogami... Ale toto všetko rýchlo vyprchá a my
sme opäť prázdni. Opäť prichádza krutá realita samoty a všednosti.
Keď však otvoríme svoje srdce narodenému Spasiteľovi, keď Mu dovolíme, aby zmenil náš život, aby nás každý deň sprevádzal, zrazu sa
všetko zmení. Mnohé veci, ktoré sa nám doteraz zdali byť neskutočne
dôležité, sa stanú druhoradými. Už nám nebudú chýbať. Náš život sa
rozjasní, naplní nás neopísateľný pokoj a radosť. Ten, ktorý dáva len
sám Boh a ktorý sa nedá opísať či vyjadriť slovami.
Skutočné Vianoce prežijeme vtedy, keď narodeného Spasiteľa prijmeme do svojho života, keď Mu dovolíme zmeniť náš život,
keď začneme žiť s Jeho pomocou pre večnosť. Kiež si práve toto počas
tohtoročných Vianoc uvedomíme a prežijeme skutočné Vianoce – narodenie Spasiteľa v srdci. Nezabudnime ani na spoločenstvo v chráme,
na oslavu narodeného Kráľa v modlitbách, piesňach. Nezabudnime
vyznať hriechy v spovedi a prijať sviatosť večere Pánovej na posilnenie viery. Lebo toto všetko nám pripomína skutočný zmysel Vianoc
a posilňuje nás duchovne.
V Gemerskej Polome spolu s Vami prežívame už 13. Vianoce. Doteraz však veľmi veľa ľudí, evanjelikov, ani len na Vianoce
neprišli do nášho kostola. Čím to je? Tak veľmi nás pohltil konzum,
médiá, materializmus či rodinná pohoda, že Pána Boha nepotrebujeme? Čo ak sú práve tieto Vianoce tie posledné a už nebude viac príležitosť na prežitie skutočných Vianoc? Prosím Pána Ježiša, aby sa
dotkol srdca každého jedného človeka žijúceho v našej obci a zapálil
oheň viery, ktorý nikdy nevyhasne. Požehnané sviatky všetkým!
Mgr. Janka Maťová, evanjelická farárka
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Nositelia Bronzovej plakety prof. Jana Janského ♥ Ing. Dušan Žúdel
a Ondrej Tomášik ml.
Nositelia
Striebornej
plakety prof. Jana Janského ♥ Beáta Ďuričeková
Nositelia Zlatej plakety
prof. Jana Janského ♥
Marek Zeman

Matičná hymna “Kto za pravdu horí” v podaní Evanjelického spevokolu v G. Polome otvorila členskú schôdzu MO MS v Gemerskej Polome dňa 25.11.2016. Všetkých zúčastnených privítala predsedníčka
L. Sústriková a prítomní tichú spomienku venovali zosnulým členom
pánom V. Kniškovi a Š. Gubekovi. Pani J. Zatrochová pripomenula vo
svojom vystúpení 210. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia významného slovenského spisovateľa, novinára a estetika, priekopníka
slovenskej prekladovej literatúry, spoluzakladateľa a v rokoch 18631866 podpredsedu Matice slovenskej Karola Kuzmányho. Vyhodnotenie činnosti v roku 2016 vykonala predsedníčka MO MS, pripomenula aj podujatia organizované v spolupráci so ZŠ a MŠ v G. Polome,
obecnou knižnicou, obecným úradom ako sú Kellnerova Poloma, Noc
s Andersenom, Výstup na Devín, 25. výročie účinkovania Evanjelického spevokolu v obci. Vďaka patrí všetkým účastníkom akcií organizovanými Domom Matice slovenskej v Rožňave, a to 155. výročie
úmrtia P. J. Šafárika v Kobeliarove, vatra zvrchovanosti vo Vlachove,
slávnosť na Cyrila a Metoda v Rožňave, Gemerský folklórny festival
Rejdová. Nezabudli sme zablahoželať našim jubilantkám. Riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Z. Halková a pán starosta
obce Ing. M. Michalka vyslovili poďakovanie za aktívnu činnosť a
prístup k podujatiam v obci a v okrese a tiež veľké úspechy našej Fsk
Dolina na Slovensku aj v zahraničí. V diskusii odzneli dobré návrhy
pani Kalinovej zriadiť pamätnú izbu v obci. Na záver schôdze predsedníčka poďakovala všetkým mamám a starým mamám, ktoré pripravujú vzácne polomské kroje na vystúpenia a našim remeselníkom,
ktorí udržiavajú tradíciu našej dediny, hosťom a zúčastneným, ktorí
prispeli k zdarnému priebehu schôdze. Pieseňou Slovensko moje Evanjelický spevokol schôdzu uzavrel, za čo im úprimne ďakujeme.

Prečo Advent?

pokračovanie zo str. 1
odohráva v prítomnom okamihu – teraz: v rovnakej dobe.
Veď Pán nás túži stretnúť sa s pripravenou dušou nielen po tomto
Advente, ktorý začíname, ale aj pri našom definitívnom stretnutí s ním.
Na toto stretnutie sa pripravujeme sviatosťou zmierenia. Je to už tridsaťšesť rokov čo sa svätý Ján Pavol II. stretol s viac než 2000 deťmi
v jednej z rímskych farnosti. Svoj príhovor začal slovami: „Ako sa
pripravujete na Narodenie Pána?“ „Modlitbami,“ kričali deti. „Správne, modlitbami,“ reagoval na to Ján Pavol II. „Ale aj svätou spoveďou.
Musíte sa vyspovedať, aby ste potom pristúpili k svätému prijímaniu.
Urobíte to?“ A tisíce detí odpovedalo ešte hlasnejšie: „Urobíme!“ „
To je dobré, tak to musíte urobiť!“ – povedal im Ján Pavol II. Potom
tichým hlasom dodal: „Pápež sa taktiež vyspovedá, aby bol hodný prijať Božie dieťa.“
Tu nachádzame krásne povzbudenie aj príklad ako u detí, tak aj
u svätého Jána Pavla II.
Urobme tak aj my v nasledujúcich dňoch, ktoré nás delia od Narodenia Pána, s čoraz väčšou láskou a kajúcnosťou. Vždy sa predsa
môžeme ešte lepšie pripraviť na prijatie sviatosti Božieho milosrdenstva, keď dôkladne do hĺbky preskúmame svoju dušu, aby nás Ježišov
príchod nezastihol rozptýlených v iných záležitostiach, ktoré majú
u Ježiša malú dôležitosť, alebo ju dokonca nemajú nijakú.
Ak našu usilovnosť predĺžime aj ďalej vo svojom živote aj po Vianociach, po celý rok, ba po celý náš život, potom nás mimoriadna udalosť osobného stretnutia s Pánom neprekvapí, ale nájde pripravených.
Na záver prajem všetkým čitateľom radostné a požehnané Vianoce.
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti
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OPTICKÝ INTERNET OD AIR - OPTIC

Air-Tastic ako produkt od Air-Optic.net je lokálne prémiové optické
pripojenie na internet vybudované s použitím najmodernejších technológií pre obyvateľov Gemerskej Polomy.
Čo ponúkajú programy Air-Tastic?
• Pripojenie klienta od 1 eura (od viazanosti 24 mes.)
• Air-Tastic internet – od 9,90 eur mesačne v závislosti od paušálu
• Air-Tastic internet + TV – od 19,90 eur mesačne v závislosti
od balíka
• Prenosové rýchlosti až 1000Mbps!
• TV s archívom od 80 programov
• možnosť online kamerového dohľadu vášho majetku
Optickým internetom bude pokrytých 90% obce Gemerská
Poloma okrem ulíc:
P.K.Hostinského, Dobšinská, Družstevná, Pokroková, Sládkovičová, z
časti Súlovska, z časti Hviezdoslavova a Jarková
Vyššie uvedené ulice budú pokryté vysokorýchlostným bezdrôtovým
internetom až 50Mbps.Pri záujme väčšieho množstva klientov na
momentálne nepokrytej ulici je možnosť rozšíriť sieť optického
pripojenia.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:
• Optický internet: niekoľkonásobne rýchlejší, stabilnejší, bezpečnejší, variabilnejší vo využití • Možnosť využitia optiky: vysokorýchlostný internet až 1000 Mbps, TV, kamerový systém, telefónne služby,
správa serverov, obecný rozhlas • Plánované spustenie pripájania
klientov: 2. štvrťrok 2017 – nutná teplota vzduchu nad 15°C • Ulice
bez optiky: spustené pokrytie bezdrôtovým (vzdušným) internetom
50Mbps • SERVIS: 24/7 vzdialená správa siete, výjazd servisného
technika do 12-48hod od nahlásenia poruchy • Ako si overiť možnosť
pripojenia: pred domom na uličnej čiare máte vyvedenú modrú alebo
červenú ochrannú rúrku zo zeme ( najčastejšie pri kanalizačnej šachte)
Vážení občania, členovia Podporného pohrebného združenia, dovoľte, aby sme Vás oboznámili so zmenou k úhradám členského príspevku
PPZ, ktoré budú platné o d 1. januára 2017.
Náklady spojené s pohrebom sa každým rokom zvyšujú, preto predsedníctvo PPZ ústredie Betliar pristúpilo k navýšeniu členských príspevkov na jedného člena na 15, 00 EUR ročne. Podrobné informácie
ohľadom navýšenia členských príspevkov Vám členom budú vysvetlené na najbližšej výročnej členskej schôdzi, o ktorej Vás budeme včas
informovať. Od 1. januára 2017 je vyplácanie pohrebnej podpory pozostalým za člena PPZ nasledovné: 1-5 rokov členstva4145,- eur
5-10 rokov členstva4220,- eur
10-15 rokov členstva4295,- eur
15-a viac4420,- eur.
V tomto vianočnom čase Vám prajeme pevné zdravie a úspešný Nový
rok 2017.
do p o z o r n o s t i
Pri príležitosti slávnostného odovzdania diela
Kanalizácia obce Gemerská Poloma I. a II. stavba
bola zrealizovaná video nahrávka, ktorú si môžete pozrieť
na webovej stránke obce:  www.gemerskapolomna.sk menu
 realizované projekty  Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II.
stavba tu k stiahnutiu

Úprava srsti psov
strihaním
0902 222 931

S akoukoľvek otázkou prosím kontaktujte:
KONTAKTY AIR-OPTIC:
Tel: 0949 176 353
Mail: info@air-optic.net, stefan.szaraz@air-optic.net
FB: @airoptic – skopírujte do vyhľadávania
Sme Vám k dispozícii kedykoľvek v pracovných dňoch od 8:00 do
17:00 telefonicky alebo mailom NON-STOP.
p o z v á n k a NA ŠPORTOVÉ PODUJATIA
V OBECNEJ TELOCVIČNI
komisia kultúry a športu v spolupráci so športovými organizáciami
v obci (stolnotenisový krúžok, strelecký klub a strelecký krúžok, organizujú počas zimných sviatkov a jarných prázdnin v obecnej telocvični športové podujatia
1. VIANOČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE – 26. 12. 2016,
prezentácia pred začiatkom turnaja
2. Turnaj v MINIFUTBALE o majstra obce – 29. 12. 2016, so začiatkom o 15,00 hodine, prezentácia pred začiatkom turnaja
3. Súťaž v streľbe – 04. 02. 2017, prezentácia pred začiatkom turnaja
4. Cvičíme pre zdravie – 18. 03. 2017, so začiatkom o 14,00 hodine,
prezentácia pred začiatkom cvičenia
PREDÁVA SA
3-izbový byt spolu s garážou – v pôvodnom stave. Byt je slnečný,
samostatné kúrenie, vodomer, elektromer, plynomer. K bytu
patrí garáž, 2x pivnica, hospodárska budova, pozemok – všetko
v osobnom vlastníctve. Nízke náklady na bývanie. 0907 926 339

o z n a m vrecia na

komunálny odpad si môžete kúpiť na týchto miestach:
✷ obecný úrad Gemerská
Poloma, Námestie SNP 211,
049 22 Gemerská Poloma
✷ obecná knižnica, 9.
mája 660, 049 22 Gemerská
Poloma
cena za 1 vrece: 1,50 EUR

inzercia

Jozef D O B O Š
¢ výkopové práce
minibágrom JCB,
kompletná montáž kanalizácie
kontakt: 0944 206 915
NOVOROČNÝ
OHŇOSTROJ
NA KONOPISKÁCH
01. 01. 2017
so začiatkom o 0,30 hodine

december 2016
MESAČNÉ DIVADLO sme
mohli pozorovať aj u nás v obci
v novembri (14.). Obrovský Mesiac ovládol oblohu a priblížil sa
k Zemi na 356 509 km (najmenšia vzdialenosť za posledných 68
rokov). Tento úkaz bude možné
vidieť až o 18 rokov, v roku 2034.
Bol veľký, jasný a pekný, inými
slovami boli priaznivé okolnosti, aby sme boli svedkom tohoto
mesačného divadla. Mesiac nevyžaruje vlastné svetlo, odráža ho
od Slnka a záleží na vzdialenosti
v akej sa nachádza od našej Zeme
– čím je bližšie sa nám zdá väčší
a jasnejší.
r
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Zhodnotenie sezóny 2016
Rok 2016 bol pre Športový strelecký klub kľúčovým rokom. Začiatkom roka bol založený klub a prebehla jeho registrácia na ministerstve
vnútra, kde mu boli schválené stanovy a právna subjektivita občianskeho združenia. Medzi prvé kroky klubu patrilo vytvorenie internetovej
stránky (www.ssk-gemerskapoloma.sk), kde priebežne informujeme
svojich členov a športovú verejnosť o dianí v klube a o aktivitách klubu. Postupne sa rozrastá aj členská základňa klubu a medzi členov prichádzajú záujemci rôznych vekových kategórií. Musíme pripomenúť
(keďže je to častá otázka záujemcov), že pre členstvo v klube nie je podmienka vlastniť zbrojný preukaz. Klub úspešne nadviazal spoluprácu
so streleckým krúžkom pri miestnej základnej škole. Svoju činnosť
rozšíril o spoluprácu s už existujúcimi športovými streleckými klubmi
v okrese a v regióne. Taktiež sme oslovili aj poľovnícke združenie, kde
bolo vedenie združenia ochotné spolupracovať a do budúcna vytvoriť
dobré vzťahy medzi športovými strelcami a poľovníkmi. Samostatnou
kapitolou v činnosti streleckého klubu je myšlienka vybudovať šporDosiahnuté bodované výsledky súťaží v roku 2016
1. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka 21. 05. 2016 ¢ 3.
miesto v kategórii družstiev
2. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka 18. 06. 2016 ¢ 1.
miesto v kategórii družstiev
3. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka 23. 07. 2016 ¢ 1.
miesto v kategórii družstiev
¢ 3. miesto v kategórii družstiev
4. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka 17. 09.2016¢3.miesto
v kategórii jednotlivcov
¢ 3. miesto v kategórii družstiev
5. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka 15. 10. 2016¢ 1. miesto
v kategórii jednotlivcov
Celkové hodnotenie regionálnej ligy Malá odstreľovačka 2016¢3.
miesto v kategórii jednotlivcov
Veľkorážna pištoľ/revolver
Pohár primátora mesta Jelšava 30. 07. 2016 ¢ 1. miesto v kategórii
jednotlivcov
¢ 3. miesto v kategórii družstiev
Pohár starostu obce Pača 08. 10. 2016 ¢ 3. miesto v kategórii družstiev
Plánované aktivity na rok 2017
Prioritou klubu na rok 2017 je pokračovanie vo výstavbe športovej

Stolný tenis
píše J. Galajda

ŠPORTOVÝ STRELECKÝ KLUB GEMERSKÁ POLOMA
Občianske združenie; Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma;
IČO: 50170422; Peňažný ústav: UnicreditBank; IBAN:
SK4011110000006636613002, SWIFT/BIC: UNCRSKBX; Tel.: 0903
385 036 E-mail: gallo@sportovastrelba.sk; Internet: www.ssk-gemerskapoloma.sk
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tovú strelnicu v blízkosti našej
obce. Od myšlienky sme prešli
k činom a základné úkony a dokumentácia už boli zvládnuté.
Teraz nás čaká samotná realizácia prác a zabezpečenie dostatku
finančných zdrojov, potrebných
pre výstavbu. Aj touto cestou
sa obraciame na podnikateľov,
firmy, jednotlivcov a organizácie, ktorí sú ochotní finančne
sponzorskými aktivitami podporiť tento náš zámer, aby nás
v prípade záujmu kontaktovali.
Samozrejme realizácia prác bude
prebiehať aj svojpomocne a formou brigád.
Športový strelecký klub sa aktívne zapojil aj do streleckých
súťaží v rôznych disciplínach. Tu
je zoznam súťaží, kde sa strelci
umiestnili do tretieho miesta.

4. liga Spiš-Gemer
1. kolo STK G. Poloma A AŠK Mária Huta B 16:2
body - Trojan M. 4,5 Trojan
J. 4,5Leitner W. 3,5Černický
M. 3,5
2. kolo TJ Baník Mlynky STK G. Poloma A 6:12
body - Leitner W. 4,5 Trojan
M. 4, Trojan J. 2,5 Černický
M. 1
3. koloSTK G. Poloma A Geológ Rožňava C 8:10
body - Trojan M. 3Černický
M. 3Leitner W. 1,5Trojan J.
0,5
4. kolo STK G. Poloma A OŠK Arnutovce 12:6
body - Leitner W. 4,5 Trojan M. 4Trojan J. 3,5
5. kolo S.T.K. Plešivec A STK G. Poloma A 8:10
body - Černický M. 3Trojan
M. 3Leitner W. 3Trojan J. 1
6. koloSTK G. Poloma A - ŠK
Harichovce11:7
body - Trojan M. 3,5Leitner
W. 3Černický M. 3Trojan J.
1Baláž Š. 0,5
7. koloSTŠK Obec Hrabušice STK G. Poloma A 4:14
body - Trojan M. 3,5Černický M. 3,5 , Trojan J. 3,5 , Leitner
W. 3,5
8. kolo STK G. Poloma
A - STO BBF Spišská Nová
Ves6:12
body - Trojan M. 3Leitner
W. 2,5 Trojan J. 0,5
pokračovanie na str. 20

strelnice a zabezpečenie všetkých potrebných náležitostí spojených
s touto činnosťou. Zároveň bude klub organizovať ligu, strelecké súťaže a jeho členovia budú reprezentovať na domácich, ale aj regionálnych podujatiach.
V roku 2017 plánuje náš klub usporiadať súťaže v týchto kategóriách
¢ Regionálna liga Malá odstreľovačka 2017 (malokalibrovka
s puškohľadom)
¢ Veľkorážna pištoľ/revolver (súťaž v mierenej streľbe)
¢ Streľba z dlhej guľovej zbrane s puškohľadom na vzdialenosť 100m
Náš klub nadviazal spoluprácu so Športovým klubom polície v Rožňave a v rámci spolupráce budú niektoré druhy súťaží organizované
spoločne. Zároveň by sme chceli upozorniť našich členov, ktorí ešte
neuhradili ročný členský poplatok, aby tak urobili do konca roka 2016
(stačí kontaktovať vedenie klubu). Zároveň oznamujeme, že ročný
členský poplatok na rok 2017 je možné uhradiť do konca marca 2017.
Všetky ďalšie aktuálne informácie nájdete na našich internetových
stránkach www.ssk-gemerskapoloma.sk
Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať všetkým členom za pomoc
pri založení klubu a pri reprezentácii klubu a našej obce na súťažiach.
Taktiež ďakujeme obci, sponzorom a spolupracovníkom, ktorí akoukoľvek činnosťou podporili rozvoj streleckého klubu a tohto športu.
Vedenie ŠSK Gemerská Poloma
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Stolný tenis

píše J. Galajda

pokračovanie zo str. 19
po 8. kole sme na 2. mieste
5. liga Gemerská
1. kolo ŠKST Gočovo - STK Gemerská Poloma B5:13
body - Černický M. 4Baláž Š. 3,5Černická A. 3Ďurán M. 2,5
2. kolo STK G. Poloma B - STK Baník Rakovnica12:6
body - Baláž Š. 4Černický M. 3,5Černická A. 2,5Ďurán M. 2
3. kolo MSTO Dobšiná A - STK G. Poloma B 14:4
body - Černický M. 2, Baláž Š. 1, Černická A. 1
4. koloSTK G. Poloma B - ŠK Henckovce B9:9
body - Černická A. 4,5Černický M. 2,5Gajdoš J. 2
5. kolo Tatran Betliar - STK G. Poloma B 13:5
body - Černický M. 2Baláž Š. 2Černická A. 1
6. kolo STK G. Poloma B - S.T.K. Plešivec B 7:11
body - Černický 3,5Baláž 1,5Gajdoš 1,5Černická 0,5
7. kolo ŠK Jablonov n/T B - STK G. Poloma B14:4
body - Černický 2Baláž Š. 1Černická 1
po 7. kole sme na 7. mieste
6. liga Gemerská
1. kolo STK G. Poloma C - STK KRAS Silica6:12
body - Rochfaluši M. 4,5Tengely M. 1,5
2. koloMSTO Dobšiná B - STK G. Poloma C17:1
body - Ďurán M. 1
3. kolo STK G. Poloma C - ŠKST Slavošovce0:18
4. kolo STK SOKOL Krásnohorské Podhradie - STK G. Poloma
C 18:0
po 4.kole bolo družstvo zo 6.ligy odhlásené pre nedostatok hráčov.
2. liga starší žiaci
1. turnaj  Spišské Vlachy
jednotlivciTengely Matej7. miesto; Blaško M.16. miesto
družstvo 6. miesto
2. turnajG. Poloma
jednotlivciTengely M.7. miesto; Ferenčík M.10. miesto; Blaško
M.16. miesto, družstvo3. miesto, po 2. turnaji 4. miesto
3. turnajHrabušice
jednotlivciTengely M.9. miesto; Ferenčík M.19. miesto
družstvo7. miestopo 3.turnaji5. miesto
4. turnajLetanovce
jednotlivciTengely M.17. miesto; Ferenčík M.18. miesto;
Blaško M.24. miesto, družstvo6. miesto, po 4. turnaji 5. miesto
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P O Z V Á N K A Obecný úrad a stolnotenisový klub v Gemerskej
Polome Vás pozývajú na jubilejný 25. ročník Turnaja o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční dňa 06. 01. 2017 v telocvični pri ZŠ.
Začiatok turnaja je naplánovaný na 9.30 hodinu, predpokladané semifinále o 14.00 hodine. Je to turnaj, ktorý má bohatú tradíciu,
privítali sme kompletnú reprezentáciu SR (2003, 2004), popredných hráčov a kluby našej extraligy, z ČR klub Start Horní Suchá
(2005), Baník Havířov (2012). Aj tento rok je snaha organizátorov
prilákať kvalitných hráčov - reprezentanti SR Šereda P. (víťaz
2004, 2006, 2011, 2014, 2015), Valuch A. (víťaz 2016), Lelkeš Z.
(víťaz 2008, 2009) a ďalší, ktorí sú zárukou kvalitného športového
zážitku pre priaznivcov stolného tenisu. Účasť prisľúbili aj najvyšší funkcionári Slovenského stolnotenisového zväzu. Tešíme sa na
vašu účasť.
organizačný výbor

Šachový krúžok
v ZŠ Gemerská Poloma

Dňa 10.10.2016 bol v ZŠ Gemerská Poloma otvorený šachový krúžok pre deti 1. aj 2. stupňa. Prvého krúžku sa zúčastnilo 9 detí a v
ďalších je počet detí premenlivý, v priemere 7 detí, pričom do krúžku
niektoré deti prichádzajú, iné odchádzajú. Krúžok sa začína o 13:00
hodine a trvá do 15:00 hodiny – žiaci 1. stupňa navštevujú krúžok
v prvej hodine, žiaci 2. stupňa v druhej. Krúžok prebieha raz do týždňa v pondelok.
Zatiaľ, po 5 stretnutiach, sme s deťmi prebrali nasledovné témy: úvodné testovanie úrovne šachovej hry detí, vzájomné partie komentované
vedúcim krúžku, základy šachu na interaktívnej tabuli - chod figúr,
branie, obrana, boj, šachovanie, útek zo šachu a riešili sme matové
pozície – mat 1 a 2. ťahom. Deti sa na šach tešia. Je až udivujúce,
s akým nadšením sa púšťajú do vzájomných partií, hoci ešte poriadne neovládajú ani chod figúr. Najradšej by iba hrali. Hovorím teraz
o žiakoch z prvého stupňa, 1., 2. a 3. ročník. Druhostupňový, menovite
8. a 9. ročník, sú už prirodzene vážnejší a riešime spoločne o niečo
náročnejšie šachové úlohy ako so žiakmi z 1. stupňa. ZŠ Gemerská
Poloma sa prihlásila aj do projektu Šach na školách, ktorý zastrešuje Slovenský šachový zväz. Ten škole v rámci projektu zapožičal 12
šachových súprav a literatúru vhodnú na výuku šachu detí. Literatúra
z projektu, ale aj iná, je dostupná v klubovej knižnici ŠK GP, odkiaľ si
ju môžu deti zapožičať.
Zoznam žiakov navštevujúcich šachový krúžok: 1. stupeň: Mirko
Chomiak, Bianka Chomiaková, Lucka Galajdová, Viktorka Balážová,
Natálka Zatrochová, Viktor Ferenčík, Patrik Fabián, Jakub Šimún, Lukáš Hatvaník, 2. stupeň: Martin Gunár, Michal Jerga, Jaroslav Ďurák,
Samuel Očkaík.
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, vedúci krúžku
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