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PUSTÁ POLOM
POLOMA
POLOMKA
GEMERSKÁ POLOMA

Privítanie hostí v sále KD
} do 8,30 h.
Ochutnávka polomských tradičných jedál pre hosťujúcich
POLOMČANOV v Dome tradícií
} od 9,00 h.
Ekumenické služby Božie v evanjelickom kostole spojené so slávnosťou venovanú Petrovi Kellnerovi Zábojovi Hostinskému
} začiatok o 10,30 h.
Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva v malej zasadačke
obecného úradu
} 13,00 h.
Obed pre hostujúcich POLOMČANOV v školskej jedálni
} od 12,00 do 14,30 h.
Sprievod obcou od sály KD do parku pri ZŠ za účasti zástupcov obcí
Pustá Polom, Poloma, Polomka, Gemerská Poloma a občanov našej
obce
}15,00 h.
Kultúrny program v parku
} 15,30 h.
slávnostné otvorenie
príhovory zástupcov samospráv
vyhodnotenie fotografickej súťaže
a dopoludňajších súťaží
§ program obce Pustá Polom
§ program obce Poloma
§ program obce Polomka
§ program obce Gemerská Poloma
vyžrebovanie tomboly
Massriot
Carmen Pál-Baláž
Classic Gipsy music
ohňostroj
§SÚŤAŽE
Súťaže budú prebiehať v čase od 10,00 h. - do 12,00 h. na rôznych
miestach v obci:
} sála kultúrneho domu - šachový turnaj
} telocvičňa pri základnej škole - strelecká súťaž
} futbalové ihrisko: hasičská súťaž, futbal, pílenie dreva,
		
štiepanie dreva, varenie tradičného jedla

§
s p r i e v o d n é podujatia
výstavka poľovníckych trofejí v sále KD - realizuje
Poľovnícke združenie Turecká
výstavka výšiviek vo vestibule sály KD - realizuje klub dôchodcov
§
občerstvenie
zabezpečené v parku pred ZŠ stánkami s občerstvením
v predaji:
kotlíkový guláš, varená kukurica, pečená klobása, bab guláš, držky,
cukrová vata, medovníky
§
PREDAJ LÍSTKOV NA: GULÁŠ, KUKURICU, KLOBÁSU, BAB
GULÁŠ, DRŽKY A TOMBOLU V CENTRÁLNEJ POKLADNI
- v parku §
DO POZORNOSTI
: realizované v parku :
ľudová výšivka, maľovaný hodváb, ceruzokresba aj na predaj
od Judity Krajčiovej
nafukovací skákací hrad pre deti a pre dospelých
§
Vyhradzujeme si právo na zmenu.

Akcia bude zdokumentovaná fotograficky a videozáznamom, ktoré môžu byť použité pre potreby obce
Gemerská Poloma, alebo družobných obcí Pustá Polom, Poloma, Polomka.
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Spinkaj moje dieťa maličké,
máš v očiach hviezdičky.
Dám ti ich do vlasov,
tak tichučko usínaj.
Sladkú vôňu nesie ti
nočný motýľ z perletí.
Vánok ťa kolísa,
ty moje malinké dieťa.

Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
Na vašu tvár, milí naši, kĺžu sa pomalinky
ako závoj strieborné vrásky – pavučinky.
Vraveli ste: Nádhera spred očí sa stráca,
ale ľudskú námahu v zrelých plodoch vracia.
I dávate priehrštím úsmevy a rady,
preto si vás, milí naši, všetci máme radi.
Nech vám v teple uplýva dlhá jeseň zlatá.
To vám všetci želáme z úprimného srdca.

h
Kevin Zubatý
Viktor Gunár
Vivien Gunárová
Nina Kristófová

90 rokov
Júlia Liptáková

Vitajte medzi nami!

Zomreli

Len v tebe jedinej
chcem stále čítať lásku,
dívať sa na teba,
držať tvoju dlaň,
poznám tvoj ľahučký dych,
poznám všetky tvoje mená.
Viem aká si,
viem čomu sa smeješ
i čoho sa bojíš.
Si taká, po akej
som už dávno túžil –
múdra, nežná,
prosto – moja žena.

Roman Cirbus
Silvia Gallová
Srdečne blahoželáme!

80 rokov
Ondrej Strelka
75 rokov
Mgr. Rudolf Hanuštiak

Mária Copláková
Zuzana Šimková
Helena Suchá
Libuša Porzsoltová

Uzavreli manželstvo

Martin Soltész
Bc. Žofia Šikúrová

85 rokov
Mária Kučeráková
Emília Madáčová
Ondrej Šimko

Prečo sny padnú
na dno prepadliska?
Dym tymiánu vôkol stúpa
ozvena tvojho hlasu
je tak blízka
a predsa vzdialená
a veľmi skúpa.

70 rokov
Helena Cirbusová
Mária Breznenová
Ján Očkaik
Štefan Spišiak
Mária Würschnerová

Srdečne blahoželáme!

Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Ž ivo t n é j u b i l e á Z O S Z P B
oslávili

Povedzme svojim zaroseným očiam,
že tie láskavé oči nezavrel večný sen.
Povedzme svojim pozvieraným srdciam,
že to šľachetné srdce nedobilo,
že je to len omyl.
Plynutie času tak málo tvár zmení.
Tú, ktorá ostáva v pamäti
všetkých nás živých –
dcéry, syna a srdcu blízkeho muža,
všetkých, čo na Teba
neustále myslíme.


Pavlína Hatvaníková.

Dňa 03. 04. 2018 uplynul 1 rok, čo nás náhle opustila manželka,
mama, stará mama
S úctou a láskou spomínajú najbližší .


Viliam Cirbus.

júl 2018

Štefan Šmelko
91 rokov
Ondrej Hatvaník
70 rokov
Zuzana Lukáčová
55 rokov
Život je nádherný, život je krásny,
zavše je vánok ihravý, no neraz prudký víchor
aj búrka s bleskami.
To čo sme prežili,
vstupuje do spomienok.

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a s láskou na Teba spomíname.

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.





Dňa 23. 05. 2018 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec, syn,
brat, známy, príbuzný

Dňa 21. 07. 2018 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, syn,
brat a príbuzný

S úctou a láskou manželka, deti, vnúčatá a celá rodina.


Juraj Liba.

S láskou a úctou spomína manželka Hella, syn Janko
a celá najbližšia rodina.

júl 2018
PhDr. Ľudovít Linczényi, nar.
4. 8. 1909 vo Veľkej Polome,
zomrel v exile 3.4.1981 v Mníchove. Jeho otec ev. farár Ľudovít Linczényi (*1884 - † 1962
vo V. Polome) – v Polome farár
1908-1955, manželka Margita
Linczényová (*1891- † 1973 V.
Poloma), brat Zoltán Linczényi
(*1918 - † 1943 V. Poloma), sestra Alžbeta Linczényiová, Hrubošová? PhDr. Ľudovít Linczényi
bol pedagóg, novinár, politik,
spisovateľ, osobnosť čsl. exilu,
odboja a SNP. Po štúdiách do II.
svetovej vojny pôsobil ako učiteľ
v Michalovciach a na gymnáziu
P.O. Hviezdoslava v Kežmarku
(v 6/1940- triedny učiteľ). Počas
vojny pracoval vo firme Baťa
v Batizovciach – Svite (vznik
1934), ako vychovávateľ na Baťovej škole práce. V apríli 1944
bol vo Svite založený Revolučný národný výbor, ktorého bol
predsedom (členovia R. Netík,
J. Ertl, M. Ondrovič, F. Prokop,
Ing. Vilam Ríša - riaditeľ firmy
Baťa Svit - pozdejšie profesor na
SVŠT v Bratislave). Medzi prvými sa zapojil do SNP. Po vypuknutí SNP bolo vo Svite vyzbrojovacie stredisko dobrovoľníkov, v

zelený máj
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osobnosti Gemerskej Polomy
PhDr. Ľudovít Linczényi

ktorom bolo i viacero mladých chlapov z Polomy, napr. Ján Súster
(manželka Zuzana - *1926 - † 2017, spomínala ako išli ženy z Polomy
pešo do Svitu). Začiatkom septembra 1944 viedli povstalci o mesto
Svit tuhé boje s nemeckými jednotkami. Svit bol oslobodený 28. 1.
1945. Hneď v letných mesiacoch sa vo Svite odvíjal ostrý politický
boj medzi Demokratickou stranou, ktorej bol Linczényi predsedom vo
Svite a KSS. Linczényi po vojne v r. 1945 bol predsedom Československého národného výboru a potom predsedom prvého Miestneho
národného výboru vo Svite v rokoch 1945-1948. Založil prvú štúdijnú
základinu predsedu MNV v prospech študentov a v prospech kostolov,
ktoré sa mali vystavať vo Svite (prvé kostoly vo Svite boli postavené:
RKC 1991, ECAV 1993).V Košiciach (4. 4.1945) bol zvolený za člena
18 členného výboru DS strany Slovenska (1944-48) - predseda Jozef
Lettrich. V r.1945 bol zvolený do SNR a vo voľbách 1946 zvolený
do Ústavodarného Národného zhromaždenia ČSR v Prahe za DS Slovenska. Vo voľbách na Slovensku DS porazila KSS v pomere 62 % ku
31% hlasov. Zo 69 slovenských poslancov v Ústavodarnom národnom
zhromaždení ČSR mala 43 a zo 100 mandátov v SNR obsadila 63. V
päťčlennom predsedníctve SNR obsadila DS tri miesta - funkciu predsedu (Jozef Lettrich) a dvoch podpredsedov (A. Cvinček a M. Polák).
V novom Zbore povereníkov (vtedajší názov slovenskej vlády) obsadila strana 9 z 15 ministerstiev, nezískala ale funkciu predsedu, hoci
mala na ňu nárok ako víťazná strana, ale vďaka už silnejúcemu nátlaku
KSČ, ktorá zvíťazila v Čechách, získal túto funkciu Gustáv Husák z
KSS. Po februári 1948 DS bola premenená na Stranu slovenskej obrody a pridružená ku KSS. Linczényi patril medzi skupinu funkcio-

V krásnom prvomájovom utorkovom dopoludní mnoho „polomčanov“ počnúc deťmi aj
dospelými meralo cestu pred obecný úrad, aby sa spoločne
potešili našou každoročnou milou akciou stavaním mája. A
účasť bola hojná. Všetkých prítomných privítala a pozdravila zástupkyňa starostu obce PhDr. Ivana Antalová. Je už dlhoročnou tradíciou, že obecný úrad organizuje a FS Dolina
pripraví program. Aj tento rok mužské zastúpenie folkloristov sa popasovalo s krásnym zeleným májom, ktorý sa hrdo
týčil v priestoroch nášho námestíčka a pripomínal dávne
časy, keď takmer v každom dvore pri dievke súcej na vydaj
stáli vyzdobené máje. Folkloristi pripravili krásny program.
Odzneli, nám starším, srdcu blízke piesne, aj zatancovali,
ale najmilšie boli naše „Bambuchy“, ktoré potešili výborne
pripraveným programom aj v našej rodnej polomčine. Ďakujeme a želáme, nech tento dobrý zvyk trvá aj naďalej a
poteší aj nás starších, ktorí sa vraciame do čias mladosti, keď
na priedomí každého domu stáli krásne máje. JZ

nárov DS, ktorí odišli v r.1948
do emigrácie. Bol členom Rady
slobodného Československa - organizácie zastupujúcej československý exil. Ústredný zväz československého študentstva v exilu. -- „Doba“, nezávislý časopis
- vychádzal ako 2 týždenník od
12/1948. Od 4/49 Nezávislá revue. – V 12/1949 vyšla Literárna
príloha. (E. Ransdorf, I. Herben,
J. Horák, F. Bregha, J. Vlasák, K.
Belák-Berger, J. Mestenhauser, J.
Zich, Ľudovít Linczényi, Pavel
Tigrid, F. Kovárna - Ludwigsburg ). Od roku 1956 pôsobil
v rozhlasovej stanici Slobodná
Európa. Dohľadanie: PhDr. Ľudovít Linczényi - wikipedia, Poslanecká snemovňa, Mesto Svit,
Fotogaléria, Demokratická strana
Slovenska 1944-48, atď. Našli by
sa určite i ďalšie historické fakty
o tomto našom rodákovi. Na STU
Bratislava je Em. prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc. Narodený v r. 1932 – skúsiť zistiť či nie
je príbuzný. Keď sa narodil mal
Ľudovít Linczényi 23 rokov, čo
by teoreticky mohol byť aj jeho
otec.
Ing. J. Zatroch, Svit

Oslavy 73. výročia „Dňa víťazstva“

ZO SZPB spoločne s obecným úradom usporiadali dňa 08. mája oslavy pri príležitosti 73. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý zmenil novodobé dejiny.
Pri pamätníku padlých na Námestí SNP za účasti obyvateľov našej obce, žiakov
základnej školy slávnostný príhovor predniesla zástupkyňa starostu obce PhDr.
Ivana Antalová. K pamätníku na námestí a na Kurtákovej boli položené vence
vďaky.
výbor ZO SZPB

víťazstvo – blahoželanie
– poďakovanie –

Výbor ZO SPB v obci blahoželá riaditeľstvu základnej školy
v obci a žiakom – trojčlennému
družstvu, ktorí sa zúčastnili vedomostnej súťaže „Medzníky
2. svetovej vojny“ a v ktorej aj
zvíťazili. Blahoželáme a ďakujeme! výbor ZO SPB

Dňa 8. 5. si na Slovensku pripomíname víťazstvo nad fašizmom. Aj v našej obci sme si
tento deň pripomenuli pálením vatry. Už 7.
5. DHZ našej obce postavil vatru za dedinou.
V podvečerných hodinách za prítomnosti
poslanov, členov ZO ZPB, našich hasičov
a občanov obce, sa po krátkom príhovore
vatra zapálila. O príjemnú atmosféru sa postaral aj pán Ján Šafár s manželkou Darinkou, ktorý okrem hre na heligónke spieval
ruské piesne. ML
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
VOZOVÝ PARK OBCE
Jednou zo zásadných zmien,
ktorými naša obec v posledných
rokoch prešla, či musela prejsť,
bolo rozšírenie či modernizácia
vozového parku. Dovtedajšie
vybavenie obce bolo pre obec
výrazne limitujúce. Navyše prostriedky, ktoré obec vynakladala
na dodávateľské služby v oblasti
dopravy, dnes môžu byť použité
na investície do ďalších oblastí.
Obec do roku 2014 vlastnila
iba dve motorové vozidlá, a to
Citroen Berlingo a hasičské vozidlo Karosa. Obec sa pri získavaní ďalších vozidiel rozhodovala
na základe viacerých kritérií ako
cena, finančné možnosti obce,
účel, stanovené ciele, očakávaný
počet najazdených kilometrov za
rok atď. Aj preto boli obstarané
jazdené osobné vozidlá avšak
s dlhodobo očakávanými nižší-

mi nákladmi na servis. V prípade
nákladných a špeciálnych vozidiel využívala obec možnosti
projektov, či iných foriem s čo
najmenšou záťažou pre rozpočet
obce. V prípade všetkých troch
nákladných prívesov za osobné
motorové vozidlá obec využila
možnosti ich získania spôsobom
nezaťažujúcim rozpočet obce.
Išlo o prívesy úplne nové. Obec
sa t. č. dostala do takmer úplnej
sebestačnosti v oblasti dopravy
a prepravy. V prípade úspešnosti projektu zberného dvora sa
v rámci jeho strojového vybavenia počíta s obstaraním návesu za
traktor (bez hydraulickej ruky)
a nadstavbami k traktoru. Do budúcna sa už s ďalšou technikou
neuvažuje, max. s obnovou vozidiel po ich vyradení.

DNES OBEC DISPONUJE NASLEDOVNÝMI VOZIDLAMI:
Osobné motorové vozidlo Citroen Berlingo bolo obcou zakúpené
formou leasingu v apríli 2006 za 15 430,- € ako nové vozidlo. Vozidlo
bolo aj je využívané na rozvoz stravy pre dôchodcov, prepravu materiálov a tovarov. Jeho technický stav už nie je najlepší.
Osobné motorové vozidlo Lada Niva obec nadobudla kúpou od
súkromného vlastníka v apríli 2017 za 3 500,- €. Vozidlo bolo vyrobené v októbri 2005, je vybavené plynovým zariadením LPG. Vozidlo
je využívané prevažne obsluhou obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, podľa potreby sa využíva na prevoz materiálov, tovarov
a pri organizovaní turistických výstupov.
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia obec nadobudla kúpou
od súkromného vlastníka z obce v januári 2018 za 2 000,- €. Vozidlo
bolo vyrobené v máji 2000. Je využívané prednostne na prevoz osôb,
vybavovanie obecných záležitostí v meste a mimo neho, podľa potreby
na prepravu materiálov.
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Transporter obec nadobudla kúpou od súkromného vlastníka (dovoz zabezpečoval p. Slavomír Sabadoš) v máji 2018 v úhrnnej sume 8 500,- €. Vozidlo je vyrobené júli 2005. Ide o 9-miestny mikrobus určený na prepravu osôb.
Využívaný bude prevažne spoločenskými organizáciami pôsobiacimi
v obci (predovšetkým športové kluby ai.) v rámci očakávanej úspory
finančných prostriedkov poskytovaných obcou na dotácie na dopravu.
Prívesný vozík s dĺžkou ložnej plochy 2,5 m a plachtou s názvom
a erbom obce bol získaný z mimorozpočtových zdrojov obce (940,- €)
v máji 2015. Je prevažne využívaný na činnosť obce, ale aj na prepravu nákladov nášho dobrovoľného hasičského zboru. T. č. sa už bude
využívať výlučne na prepravu nákladov vyžadujúcich zaplachtovanie,
resp. na reprezentačné účely obce.
Prívesný vozík s dĺžkou ložnej plochy 2,0 m bol získaný z mimorozpočtových zdrojov obce (640,- €) v júli 2016. Je prevažne využívaný v súvislosti s prevádzkou kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.
Prívesný vozík s dĺžkou ložnej plochy 2,5 m bol ako všetky prívesné vozíky získaný z mimorozpočtových zdrojov obce (613,- €) v júni
2018. Je využívaný na prepravu nákladov v rámci obce, resp. dovoz
materiálov a tovarov.
Traktor Case IH Farmall 85A obec nadobudla kúpou v rámci projektu kanalizácie so spoluúčasťou obce vo výške 15 % v júni 2016.
Jeho obstarávacia cena bola vo výške 39 200,- €. Jeho prínos pre obec
je obrovský bez ohľadu na ročné obdobie.

„Cisternový kanalizačný“ príves“ Agrostar NTF-5 za traktor bol
obstarávaný spoločne s traktorom za rovnakých podmienok v rámci
projektu kanalizácie. Jeho obstarávacia cena je 60 382,- €. Cisterna
má celkový objem 5 m3, z toho 4 m3 na odpadovú vodu a 1 m3 na čistú
vodu, teda slúži na ťah odpadovej vody ako aj na tlak pre potreby čistenia potrubí či iných objektov.
Nákladný náves za traktor Agrotechnika HV 8.500 s hydraulickou
rukou Palms 530 bol obstaraný samostatne ako doplnkové obslužné
technické vybavenie ku kanalizácii v októbri 2016. Jeho obstarávacia
cena je 23 592,- €. Náves má vzhľadom na svoje špecifiká pre obec
širokú škálu využitia.

Hasičské vozidlo Karosa CAS K25 L101 obec nadobudla v apríli
2009 na základe darovacej zmluvy po jej vyradení z používania na
Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej
Sobote. Vozidlo bolo vyrobené v roku 1988, t. č. je v technickom stave,
kedy by si vyžadovalo zásadnejšie investície, opravu či repas. Jeho
oprava je pre obec neefektívna. Obcou bolo po získaní nového hasičského vozidla využívané už iba na spestrenie letných podujatí organizovaných obcou. T. č. na základe súhlasu obecného zastupiteľstva
prebieha rokovanie o jeho odpredaji v prospech dobrovoľných hasičov
obce Slavošovce, ktorá rovnaké vozidlo vlastní, avšak v lepšom technickom stave.
Hasičské vozidlo Iveco Daily CAS 15 obec nadobudla na základe
zmluvy o výpožičke od Ministerstva vnútra SR v novembri 2015. Jeho
obstarávacia cena je 114 813,- €. Vozidlo po piatich rokoch užívania
prejde darovacou zmluvou do vlastníctva obce. Je plne využívané naším dobrovoľným hasičským zborom pri rôznych živelných udalostiach, súťažiach či počas ich účasti na iných akciách.
Prívesný protipovodňový vozík obec nadobudla na základe zmluvy o výpožičke od Ministerstva vnútra SR v máji 2018. Jeho obstarávacia cena je približne 14 500 €. Aj tento príves prejde po piatich
rokoch užívania do vlastníctva obce darovacou zmluvou. Naši dobrovoľní hasiči novú techniku obsiahnutú vo vozíku len uvítali, napriek
tomu veríme, že ju nebudeme musieť využiť v prospech našich občanov. Keby to však bolo nevyhnutné, na tieto nepriaznivé situácie sme
dnes oveľa lepšie pripravení.
-m-
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DREVENÉ INFORMAČNÉ PANELY

Odpad, odpad, odpad, alebo výchova nás všetkých?
Vec, ktorú nepotrebujeme, jednoducho sa jej zbavíme, či už zákonným postupom, alebo po svojom. Len škoda, že zabúdame na
skutočnosť, že najnebezpečnejším
druhom skládok odpadu je neorganizované skládkovanie a na druhej
strane je skládkovanie najstaršia
a najrozšírenejšia metóda zneškodňovania odpadov. Aj v našej rodnej
neustále bojujeme s nevzhľadným,
nežiaducim a škodlivým odpadom
priamo v nej, jej okolí, ako i v celom katastri. Pravdepodobne je to
okrasa, ktorá poniektorým (ne)prekáža. Niektorí sme voči nej ľahostajní a iní sa snažíme ju odstrániť,
ba čo viac naučiť aj iných, aby sme
mysleli aj na našich potomkov.
Na základe uznesenia č.
286/2018 z dvadsiateho prvého
riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma,
zo dňa 10. 04. 2018 obec vyhotovila 2 kusy drevených informačných tabúľ, ktoré plánuje
umiestniť v okrajových častiach
obce, konkrétne: časť zv. Na
hrabloch, parkovisko na Konopiskách.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
POLICAJNÉHO ZBORU
V ROŽŇAVE
ODBOR PORIADKOVEJ
POLÍCIE
Obvodné oddelenie
Policajného zboru Rožňava
Jarná 25, 048 01 Rožňava
Vec: Správa o stave verejného poriadku v obci Gemerská
Poloma za I. polrok 2018, k 20.
06. 2018 – zaslanie
Nápad trestných činov v obci
Gemerská Poloma za I. polrok
2018:
Pokiaľ sa týka nápadu trestných
činov v obci Gemerská Poloma,
za I. polrok 2018 bolo zaznamenaných 5 trestných činov, a to:
(vyberáme)
Krádež N – k. ú. Gemerská
Poloma, Dlhá Dolina, pošk. J.
K., KV do traktora, NP v dobe
od 17.00 h. dňa 19. 02. 2018 do
06.45 h. dňa 20.02.2018 v Dlhej
Doline na mieste vzdialenom

Z legislatívneho hľadiska je potrebné vziať na vedomie Zákon
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 6 Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva (1) Hierarchia odpadového
hospodárstva, je záväzné poradie
týchto priorít: a) predchádzanie
vzniku odpadu, b) príprava na
opätovné použitie, c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad
energetické zhodnocovanie, e)
zneškodňovanie; § 15 Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie
odpadu - vyberáme (18) Obec je
oprávnená zabezpečiť v súlade
s týmto zákonom zhodnotenie
alebo zneškodnenie nezákonne
umiestneného odpadu, ktorý je
komunálnym odpadom alebo
drobným stavebným odpadom,
bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup
podľa odsekov 3 až 17 neuplatní;
obec je povinná o tom informovať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní,
ale tiež § 109 Obec a) prejednáva

priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. a)]
a ukladá pokuty priestupky [§
115 ods. 2 písm. a)], b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie
o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce. Samosprávy zabezpečujú zber komunálneho odpadu a vybavenie prostriedkami
v domovej a takisto v bytovej
výstavbe. Pre tento účel naša
obec umožnila domácnostiam
zber všetkých druhov odpadov
v rôznych formách a pre každú
domácnosť vytvorila podmienky kompostovania (biologickú

premenu organických látok na
humusové látky) a vyvíja maximálne úsilie pre zvýšenie povedomia v oblasti separácie komunálneho odpadu v našej obci.
Pamätajme: ČAS ROZKLADU JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT, KTORÉ OBSAHUJE KOMUNÁLNY ODPAD
VO VOĽNEJ PRÍRODE JE
RÔZNY a aj naše budúce
pokolenia majú právo ovoňať
omamnú vôňu lúčnych kvetín
a ochutnať chuť lesnej jahody, či vidieť prebehnúť srnku
po čistinke v lese.
- r-

Policajná správa
3,7 km od osady Podsúľová, okr.
Rožňava presne nezisteným spôsobom vylomil uzamknutú kovovú schránku umiestnenú na ľavej
strane prednej radlice lesného kolesového traktora LKT 81 zaparkovaného na okraji lesného porastu a odcudzil odtiaľ motorovú
pílu zn. Stihl typ. 461 a z miesta
ušiel, zo dňa 20. 02. 2018.
Krádež Z – Gemerská Poloma,
pošk. E. F., KV do drevárne, páchateľ v dobe od 00.00 h dňa 05.
03. 2018 do 00.00 h dňa 06. 03.
2018, nezisteným spôsobom vnikol do riadne uzamknutej drevárne s latkovými drevenými dverami opatrenými visacím zámkom
na reťazi, z ktorej následne odcudzil najmenej 3m3 štiepaného
palivového dreva druhu buk, zistený páchateľ OO PZ Rožňava
D. Č., zo dňa 07. 03. 2018.
Všeobecné ohrozenie N – Gemerská Poloma, pošk. M. K.

a spol., NP v čase okolo 22.30 h.
dňa 22. 03. 2018, prišiel k samostatne stojaciemu, neoplotenému
domu a na pôjd domu vyložil
vrecia naplnené slamou, ktoré
zapálil a následne z miesta ušiel,
pričom v tom čase sa v dome,
v troch miestnostiach nachádzalo
najmenej 17 osôb, ktoré spozorovali dym a následne poškodený
horiacu slamu z pôjdu vyhodil na
zem a oheň uhasil, pričom ku zraneniu osôb nedošlo a nevznikla
ani škoda na majetku, zo dňa 23.
03. 2018.
Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za I. polrok
2018: Pokiaľ sa týka nápadu
priestupkov v obci Gemerská
Poloma, tak v I. polroku 2018
v obci napadlo spolu 26 priestupkov, z toho boli 4 proti majetku,
19 proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému poriadku, z iných priestupkov napadli
3. Páchateľ nebol zistený v 4 prí-

(výber)

padoch.
Nápad priestupkov a trestných
činov v celom služobnom obvode č. 4 za I. polrok 2018: Čo sa
týka služobného obvodu Policajnej stanice (t. z. aj obce Nadabula, Betliar a Henckovce) napadlo
v uvedenom období celkom 55
priestupkov, v 44 prípadoch je
páchateľ známy. Trestných činov
napadlo spolu 10, pričom v 7
prípadoch je páchateľ známy.
Nápad priestupkov a trestných
činov na OO PZ Rožňava spolu za I. polrok 2018: V územnej
časti celého obvodu OO PZ Rožňava v I. polroku 2018 bol nápad trestných činov celkom 201,
s objasnenosťou 63,68 %. Nápad
priestupkov bol 553, s objasnenosťou 71,80 %.
spracoval:
starší referent pre riadenie PS,
npor. Slavomír Kuchár
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

keď sa chce...
Marec je tradične mesiacom knihy, preto sa pravidelne stretávame
v obecnej knižnici. Vážne i veselo siahame po knihách z fondu knižnice. Vždy si pripomenieme velikánov našej literatúry a učíme sa byť
hrdí na bohaté dedičstvo našej kultúry. Tento rok sme sa porozprávali
a pripravili si referáty, informačnú tabuľu, pozvánku, či leporelo s témou Pavol Dobšinský a Peter Kellner Záboj Hostinský. Každá trieda
prispela svojou troškou a vždy čosi vylepšila, ozvláštnila a pridala do
hŕstky získaných informácií. Pri pripravenej výstavke knižných noviniek sme sa zastavili a naučili sa rozlíšiť knihu náučnú od beletria ako
aj knihu pre mládež a knihu pre dospelých. Zároveň si deti nové knihy
navzájom predstavili a vybrali tú, ktorá ich najviac zaujala. Vedeli
i nevedeli rozprávať o knihách, ktoré prvýkrát držali v ruke z pripravenej ponuky knižných noviniek, ale takto sa opäť niečo nové naučili.
Takto sme sa prehupli až do mesiaca apríl – veď zosúladiť toľko tried,
dátumov aj popri iných povinnostiach nie je ľahké, ale keď sa chce...
Deti materskej, základnej školy
a školského klubu s pravidelnosťou navštevujú knižnicu v našej
obci. Kniha je dokument, ktorý
zvyčajne sprevádza nás všetkých
po celý život. Vždy keď si nevieme poradiť siahneme po písanom
texte. Najjednoduchšou a hádam
aj najrýchlejšou cestou za poznaním a získaním nových informácií je text obsiahnutý v knihe.
Snahou knihovníka a pedagógov

júl 2018

POLOMSKÁ KNIŽNICA
- opäť úspešná a bude nakupovať
nové knihy
V našej knižnici je stále mnoho
čitateľov, ktorí chcú čítať a majú
prehľad o nových vydávaných
knihách. Peňazí v obecnom rozpočte nikdy nie je dosť a po vy- vekové kategórie. Pridelená dopracovanom projekte na nákup tácia z Fondu na podporu umenia
literatúry v roku 2018 bol tento, v roku 2018, na akvizíciu litepod názvom „Do knižnice za ratúry, je vo finančnom náklade
pohodou a poznaním“, úspeš- 1500,00 EUR za podmienky sponý. Nákup literatúry budeme re- lufinancovania obcou Gemerská
alizovať so zameraním na všetky Poloma.

vzdelávacích inštitúcií, v pôsobnosti obce Gemerská Poloma, je
viesť mladú generáciu cestou poznania knihy, naučiť sa s ňou pracovať, správne z nej získavať žiadané informácie a mať vedomie,
že kniha je prirodzenou súčasťou
človeka. V slovách Marka Twaina nachádzame pravý zmysel
knihy “Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti
tomu, ktorý nevie čítať”.

neuhradený registračný poplatok

Obecná knižnica je verejnou inštitúciou a od jej založenia v roku 1954
funguje nepretržite. Knižný fond tvorí takmer 13 000 kníh, špeciálnych dokumentov a je budovaný s prihliadnutím na všetky skupiny
používateľov, aby našli potrebné. Knižný fond tvorí beletria, odborná
literatúra pre deti a dospelých. Každoročne je pravidelne doplňovaný nákupom novej literatúry na základe dopytu, ponuky a finančných
možností. Knižnica sa vyprofilovala na kultúrno-informačnú inštitúciu
obce, ktorá je jej zriaďovateľom. V ponuke knižnice sú služby - základné výpožičné a i., internetové aj organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, a to s minimálnym počtom jej zamestnancov. Na
všetky služby je platný jeden čitateľský preukaz, ktorý využíva celá
rodina (častokrát aj iný príbuzný, či kolegovia z práce) a je platný
jeden rok (s prihliadnutím na dátum zápisu) a s minimálnym zápisným, ktoré je v mnohých prípadoch ťažko vymožiteľné. Dovoľujeme
si upozorniť a osloviť používateľov knižnice, aby uhradili svoj registračný poplatok a priniesli nevrátenú literatúru, pretože v návale
povinností iste na tieto pozabudli. Vopred ďakujeme.

júl 2018
Zaslúžili pracovník kultúry
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Víťazoslav Würschner,

Slávo Nitrianský vydal o. i. knihy: MOJA CESTA alebo

„Čo sme nechceli a čo máme“ (Čo dal ľuďom socializmus a čo
terajší kapitalizmus) a SPLNENÝ SEN „Nič nie je ťažšie, ako
nájsť si v živote správne miesto“, ktoré venoval obecnej knižnici
s možnosťou ich vypožičania.

Prežili ste štyri desaťročia v ére socializmu, ako si na to obdobie spomínate? Našu generáciu zdobila skromnosť, pokora, ale aj zdanlivé
protirečenie - ambícia niečo dokázať - realizovať sa počas zodpovedne
vykonávanej práce. S pribúdajúcim vekom aj túžba po sebe niečo zachovať, a to nielen materiálne ale aj duchovné - túžba vychovať zodpovednú generáciu. (Deti, vnúčatá, pravnúčatá). Vo svojom živote sme
sa museli spoľahnúť len na seba a pochopili sme, že život začína a prebieha len so sebazaprením. Celý náš život determínovaný tým, čo sme
chceli a čo sme museli. Tajomstvo našich individuálnych životov spočívalo v nachádzaní zaľúbenia v tom, čo sme robili - že sme žili pre
iných. Keby som si osobne ja mohol vybrať, chcel by som prežiť svoj
(náš) život ešte raz od začiatku, ale s tým, že by som chcel v druhom
vydaní opraviť chyby prvého života. To však prislúcha len spisovateľom... Preto som sa aj ja dal na dráhu spisovateľa. Myslím si, že
sme mali to šťastie žiť v dobe, keď vyššie poslanie človeka spočívalo
v tom, aby sme svet nielen vysvetľovali, ale ho aj menili, vytvorili ho
lepším, zaujímavejším, zodpovedajúcim potrebám nášho života... Sme
(naša generácia) vo veku, keď každý z nás má právo či povinnosť zodpovedať si na otázku: ,,Akou individuálnou mierou som (sme) k tomu
prispel (i). Ja, osobne si vždy želám, stretnúť sa s mojimi rovesníkmi,
lebo viem, že každá zmena, a to najmä tá, ktorú sme si želali, prináša
čosi melancholické. S tým, čo odchádza, odchádza totiž aj kúsok z nás.
A to platí nielen dnes, ale ja pri každej zmene. Som nesmierne rád,
že každé takéto stretnutie ma nabije pozitívnou energiou do ďalších
dní, ktoré chcem stráviť v kruhu svojich blízkych a písaním. Nezabúdam na to, že príroda nám dala krátky život, ale pamiatka na plodný
a pracovitý život ostane večne. A to predovšetkým v tých, ktorých sme
vychovali.
Keďže, máte ku knihám blízko a boli ste aj riaditeľom krajskej knižnice, aký odkaz máte pre dnešných knihovníkov? Riaditeľom krajskej
knižnice som bol v posledných rokoch pred tzv. ,,nežnou revolúciou”,
počas nej i v rokoch po nej. Bolo to jedno z najťažších období pre knihovníkov i čitateľov. Nevedeli sme pochopiť že „socialistický blahobytˮ v kultúrnych zariadeniach vrátane knižníc už skončil. Išlo o to, že
v kapitalistickom modeli sa podstatne znižovali finančné prostriedky
na ich činnosť z centrálnych zdrojov. Čo v prvých rokoch viedlo často
aj k likvidácii týchto zariadení. Osobitne v miestnych podmienkach.
Čas ukázal, že to bolo usmerňované novými mocipánmi, lebo tí tendenčne chceli tieto zariadenia vyradiť z prevádzky. I dnes v obciach
trpí miestna kultúra i knižnice nedostatkom finančných prostriedkov.
Osobitne na nákup literatúry, lebo bez systematického dopĺňania knižných fondov práca miestnych knižníc stagnuje. Nestotožňujem sa ani
s tým, že knihovníčky v miestnych podmienkach z hľadiska ich využívanie sú „dievčatá pre všetko” majú kumulované agendy – náplne
práce. Knihovníčky vo väčších obciach, tam kde sú plnoorganizované
základné školy, početná marginalizovaná populácia, kde nie sú uvoľnení osvetoví pracovníci by mali vykonávať svoje povolanie knihovníčky na plný úväzok. Môj obdiv vždy patril ľudom, ktorí si vedeli
nájsť v spoločnosti aj v tých najťažších časoch svoje miesto a pracova-
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li a pracujú pre majoritnú spoločnosť. To platí i o knihovníčkach, ktoré
som vždy považoval za kultúrno-výchovné a vzdelávacie pracovníčky,
ktorých hlavnou náplňou práce je kreatívna činnosť.
Boli ste členom Slovenského zväzu drobnochovateľov, láska k zvieratám zvyčajne pretrváva prezradíte nám, či aj dnes majú miesto vo
Vašom srdci? Vaša otázka je postavená pozitívne. Lebo vo svojom živote som okrem lásky k žene nositeľke a darkyni života poznal i lásku
k zvieratám. Tá ma opantala úž ako malého chlapca. Vždy som niečo
choval a lásku k zvieratám som poznal skôr než lásku k nežnému pohlaviu. I dnes chovám papagáje, králiky, akvárijné i rybníkové rybičky
a africké korytnačky. Vychoval som v láske ku zvieratám aj môjho
syna, ktorý je chovateľom ohrozených zvierat a ošetrovateľom afrických slonov z Zoologickej záhrade v Bojniciach. Pre tých, ktorí sa
sklamali v láske k žene, hrdinke všedného pracovného dňa a bohyne
sviatočných dní musím doporučiť lásku ku zvieratám, lebo tie vás nikdy nesklamú.
N titulnej strane Vašej druhej knihy SPLNENÝ SEN je napísané:
„Nič nie je ťažšie, ako nájsť si v živote správne miestoˮ - naplnila sa
táto veta? V mojich dielach (okrem odborných) vystupujú hrdinovia,
ktorý sa narodili koncom Československej republiky, respektíve v prvých rokoch takzvaného slovenského štátu. Vychovávali ich v klérofašistickom štáte, prežili Slovenské národné povstanie, nemeckú okupáciu, vojnové a oslobodzovacie peklo, vítali Červenú armádu, zvykali
si na večné priateľstvo so Sovietskym zväzom. Museli akceptovať
vedúcu úlohu komunistickej strany, socializmus s ľudskou tvárou, vyrovnať sa s” bratskou” pomocou socialistických krajín s “dočasným”
pobytom ruských vojsk na našom území. Nasledovalo obdobie takzvanej normalizácie, “nežná revolúcia” s holou negáciou, t. j. s nepotrestaným rozkradnutím socialistického majetku a s rozkastovaním na
vykorisťovateľov a vykorisťovaných – chudobných a bezdomovcov.
Bolo si treba zvykať na nových pánov, Európsku úniu, euro – na absolútne novú politickú situáciu, ideológiu a nenávisť voči všetkému, čo
je ruské. Títo hrdinovia toho prežili neúrekom. Ale vždy vedeli nájsť
vo svojom živote a v spoločnosti správne miesto, pracovali pre ľudí.
Žili síce v dobe tzv. konformizmu, ale mali na zreteli vždy “európsky
pilier sociálnych práv ľudí “: právo na prácu, sociálnu pomoc a právo
na slušný život. A nie realitu posledných rokov, keď u nás viac ako
12 percent obyvateľov žije v chudobe. A percentá chudobných stále
narastajú.
V knihe opisujete chvíle pekné, ale ja tragické, konkrétne smrť dieťaťa a manželky. Je možné vysporiadať sa – ako na to? Môj hrdina
prežíva tieto tragické okamihy zahĺbený sám do seba a v to čase ešte
nevie čo ho očakáva v ďalšom živote. (Druhý diel: Prebudenie zo sna).
Nemá síl, aby nám popisoval rozlúčku s milovanými osobami, lebo si
myslí, že je to zbytočné, lebo všetky takéto obrady trhajú city. Každý
sa individuálne vyrovnáva s odchodom milovaných rozdielne. No najviac trpia citovo a romanticky založené osoby, ktorým trvá vyrovnanie
či zmierenie sa s odchodom blízkych podstatne ťažšie. Recept na vyliečenie je v nedohľadne a trvá večnosť.
Meno Marija – osud alebo náhoda? V živote idú vždy spolu zákonitosť a náhoda. Tento román som venoval všetkým romantikom, ktorý
vždy dávajú ženu na najvyšší piedestál. Preto nie je podstatné či to bol
osud alebo túžba hlavného hrdinu nájsť vysnívanú „femme fatale“, ale
podstatné je to, že sa stala súčasťou jeho každodenného života, že ho
urobila nesmierne šťastným a naplnila jeho život láskou. Sledujme ich
osudy aj v ďalšom pokračovaní.
Môžeme prezradiť našim čitateľom, alebo im viac priblížiť ďalšiu
knihu, ktorú plánujete vydať. Pokračovanie knihy? (Splnený sen) Na
túto otázku som z časti už odpovedal. Prebudenie zo sna či Sága roku
Krnovcov je už v tlači a čitateľskej verejnosti bude k dispozícii v septembri tohto roku. Prvá kniha bola zaradená v zozname Anasoft litera
2018 v literárnej súťaži o najlepšiu knihu.
Napísať knihu a podeliť sa s jej obsahom, doslova s každým, sa nestáva každý deň. V našej obci už máme niekoľko kníh, ktorými autormi
sú našinci. I tento raz bola knižnica obdarovaná novučičkými knihami
od samotného autora. Dovolili sme si autora v krátkosti vyspovedať,
a tým aj trocha priblížiť jeho diela. Zároveň sa chcem p. Würschnerovi poďakovať za knižný dar pre našu knižnicu a prajem mu, aby vydal
ešte nejednu knihu.
Zhovárala sa D. Červenáková
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MAREC 2018

Mesiac marec sa začal JARNÝMI PRÁZDNINAMI, ktoré vďaka
snehovej nádielke mohli žiaci a učitelia využiť na oddych a obľúbené
zimné radovánky a športy. Hneď po začiatku vyučovania v utorok 06.
03. pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej zrealizovali žiaci
5. ročníka literárny kvíz a pripomenuli si, že marec je MESIACOM
KNIHY. V priebehu ďalších marcových dní nasledovali piatakov aj
ďalšie triedy a spolu so svojimi vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry sa podieľali na množstve rôznorodých podujatí a aktivít venovaných čitateľským zručnostiam, spoznávaniu kníh a poukazovaniu na
ich význam pre plnohodnotný život ľudí. Viaceré z aktivít pokračovali
aj v mesiaci apríl: počas celého mesiaca bola v učebni slovenského
jazyka a literatúry inštalovaná výstava kníh spojená s ich predajom;
všetky triedy a oddelenia ŠKD navštívili Obecnú knižnicu v Gemerskej Polome a zúčastnili sa besied na témy: Poviem Ti o peknej
knižke a Okrúhle výročia slovenských spisovateľov; v rámci vyučovania 1. a 2. stupňa sa zrealizovali aktivity Týždeň hlasného
čítania a Starší čítajú mladším; týždeň od 19. 03. do 23. 03. bol
špeciálne vyhlásený za Týždeň detskej knihy, počas ktorého žiaci
spoznávali zaujímavú detskú literatúru; 22. 03. zrealizovali literárny
kvíz aj žiaci 8.A triedy, žiaci 7.A triedy zase pracovali na projekte
Môj fantastický hrdina. V utorok 27. 03. žiaci krúžku Romane jilore pod vedením pani asistentky I. Gunárovej usporiadali podujatie
VAKERIBEN – ČÍTANIE RÓMSKEJ LITERATÚRY, venované
tiež Medzinárodnému dňu boja proti rasovej diskriminácii a Medzinárodnému dňu Rómov.
V piatok dňa 09. 03. 2018 sa v Košiciach konalo KRAJSKÉ KOLO
DRUŽSTIEV V ŠACHU, na ktorom sa pod vedením pána Mgr. O.
Baštáka Ďurána zúčastnili žiaci Miroslav Chomiak (3.A), Bianka
Chomiaková (2.A), Patrik Fabián (4.A) a Lukáš Hatvaník (3.A).
V utorok a v stredu 13. a 14. 03. sa v Rožňave konalo OKRESNÉ
KOLO PYTAGORIÁDY pre žiakov 3. až 8. ročníka, na ktorom nás
pod vedením pani učiteliek Mgr. E. Pástorovej a Mgr. J. Nemčkovej
vzorne reprezentovali Roman Spišiak (8.A), Samuel Šimun (5.A)
a Miroslav Chomiak (3.A). V utorok 13. 03. sa uskutočnilo RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV a pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Molčanovej BESEDA
NA TÉMU KYBERŠIKANOVANIE pre žiakov 2. stupňa s odbornou zamestnankyňou z CPPPaP v Rožňave Mgr. Katarínou Kohutiarovou. Vo štvrtok 15. 03. sa uskutočnilo školské kolo RECITAČNEJ
SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, v ktorom ako najlepších recitátorov našej školy učiteľská a žiacka porota vyhodnotili žiakov Matej Garčár (2.A), Miroslav Chomiak (3.A), Anna Romoková (5.A)
a Martina Tomášiková (8.A). Tí nás v pondelok 26. 03. v Rožňave
reprezentovali V OKRESNOM KOLE tejto recitačnej súťaže, kde
najlepšie obstál Miroslav Chomiak (3.A), ktorý vo svojej kategórii
získal vynikajúce 2. miesto. V závere týždňa v piatok 16. 03. sa
v Dobšinej predviedli aj žiaci účinkujúci pod vedením pána riaditeľa
PhDr. V. Vnenčáka v DFS Bambuchy. Mladí folkloristi sa podieľali na CELOVEČERNOM PROGRAME FSK DOLINA s názvom
Ako môhol, tak spomôhol. Pondelok 19. 03. bol vyhlásený za DEŇ
POÉZIE. Ten si žiaci 1. a 2. stupňa spoločne s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry pripomenuli vyplňovaním tajničiek, pracovných listov a recitovaním diel významných slovenských básnikov.
Zároveň v tento deň pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Pástorovej
viacerí žiaci 2. až 5. ročníka riešili logické úlohy v CELOSVETOVEJ SÚŤAŽI MATEMATICKÝ KLOKAN. Najúspešnejšími riešiteľmi našej školy boli Matej Garčár (2.A) s úspešnosťou 95,6
%, Bianka Chomiaková (2.A) s úspešnosťou 86,7 % a Miroslav
Chomiak (3.A) s úspešnosťou 77,8 %. Na ďalší deň 20. 03. sa pod
vedením pani učiteľky Mgr. D. Potočnej zrealizovala BESEDA pre
žiakov 4. a 5. ročníka NA TÉMU FLÓRA SLOVENSKÉHO KRASU. Besedu viedla MVDr. A. Balážová z Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne. Streda 21. 03. najviac potrápila žiakov
deviateho ročníka, pretože sa na celom Slovensku konalo TESTOVANIE DEVIATAKOV a to v predmetoch matematika a slovenský

jazyk a literatúra.
V tento deň pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA ÚSTNEHO ZDRAVIA žiaci 1. stupňa absolvovali prednášku o dentálnej hygiene vedenú
pani učiteľkou Mgr. G. Knišovou, koordinátorkou Zdravej školy, na
ktorej si vypočuli užitočné rady a pozreli názorné ukážky ako sa správne starať o svoj chrup. Vo štvrtok 22. 03. nás v Košiciach v KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY pod vedením pána riaditeľa PhDr. V. Vnenčáka vzorne reprezentoval Roman Spišiak (8.A),
ktorý sa v silnej konkurencii z celého kraja nestratil a umiestnil
medzi úspešnými riešiteľmi olympiády. Na ďalší týždeň v stredu
28. 03. sa v Martine odohrali MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
ŠTVORČLENNÝCH DRUŽSTIEV V ZRÝCHLENOM ŠACHU.
Na súťaži nás pod vedením pána Mgr. O. Baštáka Ďurána reprezentovali šachisti Miroslav Chomiak (3.A), Bianka Chomiaková (2.A),
Patrik Fabián (4.A), pričom družstvo tentokrát doplnil Jaroslav
Ďurák (8.A). Ešte predtým 10. 03. sa v Košiciach šachisti zúčastnili aj 5. KOLA KOŠICKEJ LIGY JEDNOTLIVCOV, kde Bianka
Chomiaková (2.A) vo svojej kategórii opäť získala 1. miesto a Miroslav Chomiak (3.A) pekné 5. miesto. Stredu 28. 03. sme si reláciou
v školskom rozhlase pripomenuli DEŇ UČITEĽOV, po ktorom sa od
štvrtka 29. 03. začali VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY.
V mesiaci marec sa s prichádzajúcou jarou uskutočnili aj ďalšie podujatia akými boli pálenie a hádzanie Moreny do vody žiakmi 1. stupňa,
škola pletenia veľkonočných korbáčov pred nastávajúcimi sviatkami,
či súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jarnou tematikou vyhodnotenú
žiakmi školského parlamentu, pani upratovačkami i učiteľmi, v ktorej
zvíťazili na 1. stupni trieda 0.A a na 2. stupni trieda 6.A.

APRÍL 2018

Rovnako ako predchádzajúci mesiac aj apríl sa začal ŠKOLSKÝMI
PRÁZDNINAMI, tentoraz veľkonočnými. Hneď po ich skončení sa
v našej škole vo štvrtok 05. 04. uskutočnil SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS
DETÍ DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2018/2019. Na ďalší deň
v piatok 06. 04. sa v Dobšinej konal STOLNOTENISOVÝ TURNAJ, na ktorom nás pod vedením pána učiteľa Mgr. F. Galla vzorne
reprezentovali žiaci 2. stupňa Matúš Ferenčík (8.A), Erik Kučerák
(6.A), Branislav Chochol (9.A) a Michal Kotlár (9.A). V utorok 10.
04. pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA ZDRAVIA žiaci
1. a 2. stupňa pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Molčanovej zase
zorganizovali CELOŠKOLSKÝ TURNAJ VO VYBÍJANEJ.
V stredu 11. 04. sa v Rožňave konalo OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom sa pod vedením pani učiteľky
Mgr. D. Potočnej umiestnili ako úspešné riešiteľky žiačky 5.A triedy Kristína Demková a Aneta Ferencová. Zároveň sa 11. 04. pod
vedením pani učiteľky RNDr. M. Dovalovej a pána asistenta S. Gunára
usporiadalo aj ŠKOLSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE „SLÁVIK
SLOVENSKA“. Do okresného kola ako najlepší speváci postúpili
Samuel Kelecsényi (8.A), Alexandra Ferencová (6.A) a Ema Špaleková (2.A). Vo štvrtok 12. 04. sa v Košiciach konalo KRAJSKÉ
KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom nás pod vedením pani učiteľky RNDr. M. Dovalovej ako úspešný riešiteľ reprezentoval Roman Spišiak (8.A), ktorý celkovo skončil na výbornom 5. mieste. V piatok 13. 04. v spolupráci s organizáciou LIGA
PROTI RAKOVINE sa naši žiaci pod vedením pani zástupkyne Mgr.
J. Krivušovej a pedagogických asistentov zapojili do ORGANIZOVANIA FINANČNEJ ZBIERKY „DEŇ NARCISOV“. V obciach
Betliar a Gemerská Poloma celkovo vyzbierali 332,57 € venovaných
na pomoc ľuďom postihnutých touto zákernou chorobou. V utorok 17.
04. sa konalo OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY pre žiakov 6. až 8. ročníka. Pod vedením pani učiteľky Mgr. E.
Pástorovej našu školu opäť reprezentoval Roman Spišiak (8.A). V
stredu 18. 04. sa konala TRIŠTVRŤROČNÁ HODNOTIACA PEDAGOGICKÁ RADA, na ktorej pedagogickí zamestnanci zhodnotili
výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. Vo štvrtok 19. 04. sa v telocvični pre všetkých žiakov školy konal výchovný koncert – MUZIKÁLOVÝ RECITÁL NA SKLE MAĽOVANÉ. Spevácke, hudobné
a herecké výkony predviedli herci Detského kočovného divadla DRaK

Polomské noviny

júl 2018

z Prešova. Pod vedením pani učiteľky Mgr. G. Kniškovej pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA ZDRAVIA sa v piatky 20. 04. a 27. 04
pre žiakov 1. a 2. stupňa konali besedy s Mgr. S. Lengovou z RÚVZ
v Rožňave na tému „Prevencia nadváhy a obezity“. V utorok 24. 04.
sa v Rožňave uskutočnila súťaž MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY, na ktorej družstvo deviatakov v zložení Branislav Chochol,
Marián Vozár a Patrik Gunár pod vedením pána riaditeľa PhDr. V.
Vnenčáka s prehľadom zvíťazilo a obhájilo minuloročné prvenstvo
našej školy. Žiaci po súťaži navštívili vojenskú expozíciu v Baníckom múzeu v Rožňave. Dňa 26. 04. sa pod vedením pani asistentky
I. Gunárovej v spolupráci so ZŠ v Brzotíne v telocvični našej školy
usporiadalo podujatie s pestrým programom – vystúpeniami, súťažami
a zábavou pod názvom BAŠAVEL. Za sprievodu živej hudby každá
zo škôl predviedla svoj program rómskych piesní, tanca a zvykov, po
ktorom sa žiaci spoločne so svojimi vyučujúcimi do sýtosti zabavili.
V piatok 27. 04. sa konala oblastná spevácka súťaž v speve modernej
piesne DOBŠINSKÁ NOTA. Našu školu pod vedením pani učiteľky
RNDr. M. Dovalovej reprezentovali žiaci 8. ročníka Martina Tomášiková, Samuel Kelecsényi a Michaela Ferencová, ktorá sa napokon
v silnej konkurencii umiestnila na výbornom 3. mieste. V sobotu 28.
04. sa v Gemerskej Polome pod vedením pána Mgr. O. Baštáka Ďurána
konal ŠACHOVÝ TURNAJ GPX MLÁDEŽE, na ktorom sa zúčastnili
a vo svojich kategóriách aj dosiahli veľmi dobré výsledky žiaci: Bianka Chomiaková (2.A) získala 1. miesto, Miroslav Chomiak (3.A)
získal 2. miesto a Patrik Fabián (4.A) dosiahol pekné 4. miesto. Záver mesiaca apríl bol venovaný viacerým aktivitám realizovaných pri
príležitosti DŇA ZEME. Dôležitosť životného prostredia a ochrany
Zeme si žiaci pripomenuli najmä na hodinách prírodovedy, geografie, biológie, výtvarnej a etickej výchovy. V utorok 24. 04. sa druháci
a tretiaci vybrali do prírody, kde si vyskúšali, ako sa šetrne správať
k rastlinám a živočíchom, opiekli si slaninku a špekáčiky a zároveň nechali za sebou poriadok. Piataci vytvorili zaujímavé plagáty, šiestaci
presádzali kvety a tvorili odkazy pre Zem. Do aktivít na ochranu
prírody a zveľaďovania okolia školy sa zapojili aj žiaci ostatných
tried. V stredu 25. 04. sa žiaci ŠKD pri príležitosti DŇA OTVÁRANIA STUDNIČIEK vybrali do prírody čistiť studničky v okolí Gemerskej Polomy. Výtvarníci sa zase pod vedením pani učiteľky Mgr.
Ľ. Leškovej zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej firmou NATUR-PACK. Svoje výtvarné zručnosti predviedli v tvorbe plagátov
na tému „Ako recyklovať odpad“. Najlepšie práce boli uverejnené
na facebookovej stránke www.facebook.com/naturpack.sk/, kde našu
školu reprezentovali práce žiakov Anny Romokovej (5.A), Martiny
Tomášikovej (8.A), Sone Krištofovej (8.A). V posledný aprílový deň
v pondelok 30. 04. zavítala medzi žiakov 1. stupňa pani T. Polyáková
z RÚVZ v Rožňave, ktorá s nimi hravou formou realizovala aktivity
zamerané na upevnenie základných hygienických návykov a zručností. Zážitkom pre žiakov z krúžku Romane Jilore, ktorý vedie pani
asistentka I. Gunárová, bola NÁVŠTEVA ICH ROVESNÍKOV V ZŠ
V BRZOTÍNE, s ktorými nacvičili spoločné pásmo rómskych piesní.
Okrem uvedených podujatí pokračovali v apríli návštevy tried na besedách v obecnej knižnici v Gemerskej Polome.

MÁJ 2018

Mesiac máj sa začal v utorok 01. 05. voľnom – SVIATKOM PRÁCE,
no už v tento deň žiaci, ktorí sú členmi DFS Bambuchy, nelenili a zúčastnili sa STAVANIA MÁJA pred obecným úradom v Gemerskej
Polome. Bambuchy svojím vystúpením v sobotu 12. 05. spestrili aj
OVČIARSKY DEŇ v obci Brzotín a „máj“ neskôr postavili aj 19. 05.
v SUSEDNEJ OBCI BETLIAR. Vo štvrtok 03. 05. sa v Rožňave konala OKRESNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV, na ktorej
nás pod vedením pána učiteľa Mgr. F. Galla vzorne reprezentovali dve
štvorčlenné družstvá zložené zo žiakov 2. stupňa. V piatok 04. 05.
opäť pod vedením pána učiteľa Mgr. F. Galla sa chlapčenské družstvo
žiakov 2. až 5. ročníka zúčastnilo OKRESNEJ SÚŤAŽE V MALOM
FUTBALE V ROŽŇAVE. Pondelok 07. 05. sme si v obci pietnym aktom konaným pred pomníkom na námestí SNP pripomenuli DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM. Zúčastneným sa slávnostným slovom
prihovorili žiaci 8.A triedy Martina Tomášiková a Matúš Ujházy. Vo
štvrtok 10. 05. nás v OKRESNOM KOLE SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE
SLÁVIK SLOVENSKA pod vedením pani učiteľky RNDr. M. Dovalovej a pána asistenta S. Gunára úspešne reprezentovali Ema Špáleková (2.A) v I. kategórii, Alexandra Ferencová (6.A), ktorá v II.
kategórii obsadila vynikajúce 2. miesto a Samuel Kelecsényi (8.A),
ktorý v III. kategórii zvíťazil a postúpil do krajského kola súťaže.
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10. 05. sa žiaci zúčastnili aj dvoch exkurzií – piataci pod vedením pani
zástupkyne Mgr. J. Krivušovej EXKURZIE V SLAVOŠOVCIACH
A ŠTÍTNIKU a ôsmaci pod vedením výchovnej poradkyne Ing. B.
Kalánovej exkurzie v SLOVENSKÝCH MAGNEZITOVÝCH ZÁVODOV V JELŠAVE. V stredu 16. 05. sa naši športovci pod vedením
pána učiteľa Mgr. F. Galla zúčastnili podujatia BEH ULICAMI MESTA DOBŠINÁ, kde sa vo svojich kategóriách v silnej konkurencii najlepšie umiestnili Matej Garčár (2.A), ktorý získal 2. miesto a Juraj
Koltáš (5.A), ktorý získal 3. miesto. V tento deň sa zároveň v Košiciach pod záštitou Botanickej záhrady a Univerzity P. J. Šafárika konala súťaž BOTANIKIÁDA, na ktorej pod vedením pani učiteľky Mgr.
D. Potočnej preukázala svoje vedomosti a zručnosti z prírodovednej
oblasti Kristína Demková (5.A). Vo štvrtok 17. 05. sa naši žiaci a učitelia predstavili rodičom v SLÁVNOSTNOM PROGRAME VENOVANOM DŇU MATIEK, na ktorom sa podieľalo viacero učiteľov,
asistentov a žiakov z takmer všetkých tried. Program mal veľmi dobrú
úroveň, o čom svedčila spokojnosť všetkých zúčastnených – účinkujúcich a divákov. V piatok 18. 05. v Dobšinej pod vedením pani učiteľky RNDr. M. Dovalovej spestrili svojím vystúpením naše speváčky
Michaela Ferencová (8.A) a Martina Tomášiková (8.A) DOBŠINSKÝ TURIČNÝ JARMOK. V stredu 23. 05. sa v Rožňave konala
OKRESNÁ SÚŤAŽ V LETNOM ARANŽOVANÍ na tému „Kytica
z lúčnych kvetov“. V nej sa pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Potočnej na vynikajúcich miestach umiestnili Laura Kimberly Molnárová
(8.A), ktorá získala v II. kategórii 3. miesto a Barbora Priesterová
(8.A), ktorá získala v II. kategórii 1. miesto s postupom do krajského kola súťaže. V piatok 25. 05. pod vedením pani zástupkyne Mgr. J.
Krivušovej sa viacerí žiaci napriek zachmúrenému počasiu zúčastnili
peknej TURISTICKEJ VYCHÁDZKY NA MURÁNSKU PLANINU A MURÁNSKY HRAD. Okrem toho sa v priebehu mesiaca máj
v dňoch 21. až 25. 05. pod vedením pani učiteľky Mgr. G. Kniškovej
pre žiakov 1. stupňa konali rôzne aktivity, zábavné hry a súťaže pri príležitosti DŇA MLIEKA zamerané na propagáciu mlieka a mliečnych
výrobkov. V máji tiež naša škola súťažila o hlasy zákazníkov obchodného domu Tesco v Rožňave, ktorých sme oslovili dvoma projektami
– NAŠA KAPELA, zameraného na nákup hudobných nástrojov pre
DFS Bambuchy, a ŠKOLA V ŠKÔLKE, ŠKÔLKA V ŠKOLE, zameraného na úpravu areálu školy výsadbou rôznych drevín a krov. Pod
vedením pána riaditeľa PhDr. V. Vnenčáka, pána asistenta S. Gunára
a pani učiteľky Mgr. D. Potočnej v dňoch 17. 05., 21. 05., 24. 05.,
28. 05. žiaci priamo navštívili obchodný dom Tesco, predstavili svoju
činnosť a oslovovali zákazníkov. Aj vďaka podpore priaznivcov našej
školy projekty napokon získali 1. miesto a 3. miesto. Máj bol tiež
mesiacom ďalších podujatí: pod vedením pani učiteľky RNDr. M. Dovalovej sa naši speváci zúčastnili internetovej videosúťaže ŠKOLSKÝ
TALENT, v ktorej sa na 2. mieste umiestnila Michaela Ferencová
(8.A); vo štvrtok 10. 05. sa uskutočnila beseda s príslušníkom Policajného zboru kapitánom Ing. M. Korintušom zameraná na prevenciu a riešenie šikanovania a agresivity v školách; v pondelok 14. 05.
sa konali prijímacie pohovory na stredné školy; 18. 05. pani učiteľka
Mgr. E. Pástorová u riaditeľa školy slávnostne vyhodnotila súťaž
Matematický klokan; v máji naši výtvarníci pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Leškovej prihlásili svoje diela do výtvarnej súťaže Vojaci
očami detí; v rámci projektového vyučovania „Chceme žiť v čistom
prostredí“ na hodinách etickej výchovy pod vedením pani učiteľky
Mgr. M. Molčanovej žiaci vyčistili okolie školy a blízky park a na
hodinách pracovného vyučovania, techniky a biológie pod vedením
pani učiteľky Mgr. D. Potočnej vytvorili zážitkový pocitový chodník.
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HĽA ČLOVEK
KRYOTERAPIA

Mesiac jún znamená pre všetky deti blížiaci sa koniec školského roka a začiatok
dlho očakávaných, letných prázdnin. Taktiež aj nám končí školský rok 2017/2018,
ktorý bol pre nás pestrý nielen zaujímavými podujatiami, ale aj množstvom zážitkov a pekných chvíľ strávených v materskej škole, alebo mimo nej. Prvý polrok
sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na vojenskom útvare v Rožňave, vystúpenia
sokoliarov na školskom dvore, športového dňa MŠ na ihrisku a návštevy knižnice.
Zavítali k nám divadelní herci, ktorí zahrali predstavenia s názvom Zvieratkovo,
Čarovná muzika a divadlo Slniečko – triedenie odpadu. Zorganizovali sme si jesennú party, ktorá bola spojená s ochutnávkou ovocia a zeleniny a pripravili sme si
pekný program na vianočnú besiedku. V druhom polroku v mesiaci február k nám
zavítal p. O. Ďurán Bašták, ktorý nás naučil, ako sa hrá šach, zorganizovali sme
si karneval v priestoroch MŠ, prebehlo školské a okresné kolo v prednese poézie
a prózy – Kellnerova Poloma. V apríli sme sa okrem príprav na veľkonočné sviatky
venovali aj príprave na Slávika 2018 vo Vyšnej Slanej – súťaži v speve ľudových
piesní detí predškolského veku, na ktorej sa zúčastnili dievčatá z 2.triedy MŠ –
Eliška Vnenčáková umiestnená v striebornom pásme a Dianka Očkaiková umiestnená v zlatom pásme. Okrem toho si odniesli aj pekné vecné ceny. Koncom apríla
prebehol v MŠ Deň veselých zúbkov, kde sme sa dozvedeli, ako sa máme správne
starať o svoj chrup. Začiatok mája sme privítali sadením kvetov v exteriéry MŠ
a prišlo k nám aj divadlo, ktoré nám zahralo predstavenie o Popoluške. Deti 3. triedy (prípravkári) vystúpili s programom v sále OcÚ pre členov Matice slovenskej
a Dianka Očkaiková s Eliškou Vnenčákovou zaspievali v knižnici pri príležitosti
75. narodenín Rudolfa Hanuštiaka. Predškoláci sa zapojili do prírodovednej súťaže
Labák, ktorá bola určená aj pre deti materských škôl na Slovensku. Súťaž prebiehala počas 4 kôl, kde deti v každom kole riešili rôzne úlohy, ktoré rozširovali
vedomosti z oblasti matematiky, biológie, chémie a fyziky. Deti 2. a 3.triedy riešili
úlohy malej logickej olympiády, kde boli všetci úspešní riešitelia. Posledný májový týždeň nám začal ako týždeň detskej radosti. Prvý deň sme kreslili kriedami
na asfalt v parku, druhý deň prebehlo záverečné stretnutie projektu Dorotka a jej
priatelia, kde všetky deti získali diplomy. Tretí deň sme si preverili svoje pohybové
zručnosti na športovej olympiáde na ihrisku. 5 detí z 3. triedy sa v ten deň zúčastnilo športovej olympiády v Rejdovej (Lianka Liptáková, Vilko Smolka, Jarko
Vilím, Filipko Fafrák a Adamko Kalina), z ktorej si družstvo odnieslo: 3. miesto
v slalomovom, štafetovom behu; 2. miesto v hode na cieľ; 2. miesto v hode loptou;
2. miesto v skoku do diaľky; 1. miesto v štafetovom behu. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme. Štvrtý deň sme si spravili v MŠ šašovský deň, ktorý bol
v duchu tanca, spevu, zábavy a kreatívnych kostýmov. Posledný deň v tomto týždni
a zároveň prvý júnový deň sme ukončili výletom do Betliara. Prezreli sme si tam
priestory kaštieľa a krásny park. Koncoročný výlet sme si naplno užili v Košiciach
v zoologickej záhrade a dinoparku. Počasie nám doprialo, a tak sme mali možnosť
prezrieť si veľa exotických zvierat a nakúpiť rôzne suveníry. Pozreli sme si aj krátky film o dinosauroch v 3D kine, kde sme sa na chvíľu preniesli do obdobia pred
tisíckami rokov. Jedno júnové dopoludnie prišiel do našej MŠ aj ujo Paľo Galajda,
ktorý nám predstavil včelárstvo. Porozprával, ako sa treba starať o včielky, ukázal
veci, ktoré potrebuje k chovu včielok a na záver nasledovala ochutnávka sladkého
medu. Tento školský rok sme aj naďalej pokračovali v projekte Dorotka a jej priatelia v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Veľké poďakovanie patrí M.
Chocholovi za sponzorský dar v podobe pomôcok na výtvarnú výchovu, R. Mancilla Soto za hojdačky na školský dvor, firme Essity – SCA HP Slovakia za poskytnutie malých darčekov pre predškolákov, R. Cirbusovi a O. Gallovi za pokosenie
školského dvora, rodičom a starým rodičom za osadenie lavičiek na školský dvor.
Na záver nám ostáva už iba zaželať všetkým príjemné prežitie letných prázdnin
a našim prípravkárom, ktorých je tohto roku 20, veľa úspechov a pekných zážitkov
v školských laviciach.
Bc. Dušana Hajdúková

Je to liečebná a rehabilitačná metóda. Už v stredoveku
bol známy nielen negatívny, ale aj pozitívny účinok chladu na ľudský organizmus. Prvým novodobým priekopníkom kryoterapie bol japonský Toshiro Yanauchi, ktorý
sa taktiež podieľal na skonštruovaní prvej kryokomory
v roku 1978. V 70. rokoch minulého storočia prvýkrát
využíval kryokomoru pri liečbe reumatických ochorení.
Výsledky boli pozoruhodné a dali základ novej vede –
kryoterapii.
Kryoterapia:
- vypína kožu, omladzuje, osviežuje, zvyšuje sa produkcia endorfínu, a tým sa zlepšuje nálada, odstraňuje stres,
pomáha proti depresiám a výkyvom nálad pri zmenách
počasiach,
- uvoľňuje napätie a detoxikuje organizmus,
- pôsobí proti nespavosti,
- posilňuje obranyschopnosť organizmu,
- pomáha odstraňovať celulitídu a v spojení s cvičením
pomáha pri nadváhe a znižovaní hmotnosti,
- pomáha pri menopauze a migrénach.
Kryoterapia sa používa tiež ako liečba pri niektorých
ochoreniach. Využíva sa v reumatológii, pediatrii, ortopédii, chirurgii neurochirurgii a fyzioterapii. Vedecký výskum spolu s praktickými skúsenosťami priniesol vynikajúce účinky pri týchto diagnózach:
- zápalové ochorenia pohybového aparátu (reumatoidná
artritída, reumatická horúčka),
- degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice (artróza),
ochorenie medzistavcových platničiek a bolesti chrbtice,
- skleróza multiplex,
-zmeny svalov, kĺbov a šliach po úrazoch (kontúzie, hematómy),
- parézy a spastické kontraktúry v oblasti končatín,
- primárna a sekundárna osteoporóza, artritída a artróza,
fibromyalgie (bolesti mäkkého tkaniva pri kĺboch),
- ťažkosti pri menopauze,
- Alzheimerova a Parkinsonova choroba, stavy po mozgovej obrne,
- degeneratívne zmeny v dôsledku poruchy motoriky nervov,
- erektilná dysfunkcia,
- nespavosť a chronická únava,
- kožné choroby, ekzém, psoriáza.
Významne stimuluje imunitný systém, vplýva pozitívne na
pacientov s malígnymi nádormi vo fáze nevyliečiteľnej
choroby (analgetický účinok odstraňovanie bolesti).
Kryoterapia je absolútne
bezpečná, pred vstupom
do kryokomory sa absolvuje lekárske vyšetrenie,
na základe ktorého a tiež
z anamnestických údajov
a zdravotnej dokumentácie
od pacienta lekár odpo-

ručí, alebo kontraindikuje návštevu kryokomory.
Procedúra zahŕňa trojminútový pobyt v komore s
priemernou teplotou – 120
o C, za ktorým nasleduje
intenzívna cvičenie – kinezioterapia.

Kryokomory sa nachádzajú aj na Slovensku, a to v Košiciach, Poprade, Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne a
postupne pribúdajú aj ďalšie.
Mgr. Dana Červenáková
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Rýchlo, jednoducho a chutne... pár receptov na leto

V lete, keď sa nám nechce byť dlho v kuchyni, (pretože sa venujeme deťom, záhrade, máme dovolenku a pod.) tak hľadáme recepty, ktoré rýchlo pripravíme. Pár Vám ich ponúkam. Možno ich
poznáte, možno nie. Niektorí si ich pripomeniete, niektorí možno
vyskúšate.
TRESKA S KARÍ ŠAMPIŇÓNMI
potrebujeme
600g tresky, 10g karí korenia, 50g hladkej múky, 100 ml smotany na
šľahanie, 100g šampiňónov, soľ, citrón, korenie, petržlenová vňať
postup
Porcie tresky pokvapkáme citrónom, osolíme a necháme 10 minút odležať. Potom ich obalíme v hladkej múke a opečieme na rozohriatom
oleji. Ryba vyberieme , do výpeku pridáme maslo, pokrájané šampiňóny a karí korenie. Udusené šampiňóny polejeme šľahačkou, rozmiešame a dochutíme soľou, prípadne korením. Vhodnou prílohou sú
uvarené zemiaky posypané petržlenovou vňaťou.
PEČENÝ PLNENÝ SYR
potrebujeme
400g tvrdého syra (eidam), 80g papriky, 200g rajčín, 200g šampiňónov, 80g cibule, 6 vajec, Hladká múka, soľ, korenie
postup
Syr pokrájame na plátky (50g), obalíme v rozmiešanom vajci, potom
v hladkej múke a popritláčame ju rukou. Obalené plátky opečieme na
malom množstve oleja ( najlepšie na teflónovej panvici) a odložíme.
Na oleji opražíme na drobno pokrájanú cibuľu, pridáme na kúsky pokrájané očistené šampiňóny a podusíme ich. Na polovicu opečených
plátkov syra poukladáme kolieska papriky, rajčín a šampiňónov s cibuľkou. Prikryjeme ich zvyšnými plátkami syra a dáme do vyhriatej
rúry, aby sa zlepili do „kapsy“. Pečieme pri teplote 200 stupňov cca
5-10 minút. Vhodnou prílohou sú zemiaky, jogurtový dressing alebo
tatárska omáčka.
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PIKANTNÁ HUBOVÁ NÁTIERKA
recept od čitateľky Z. L.

Potrebujeme: 1 kg mladých, tvrdých dubákov (pokrájať na drobno, huby nemlieť); 1 kg zelenú
papriku; 2 ks feferóny – zomlieť
na mäsovom mlynčeku aj s jadrami okrem stopky; 1/2 kg cibuľu
(nakrájať na drobno); 2 ks bobkový list; čierne korenie celé (asi 30
ks); nové korenie celé (asi 20 ks);
900 g kečup sladký; 450 g kečup
pikantný; soľ; masť (olej) podľa
potreby.

Postup: Na masti speníme cibuľu, pridáme huby, ktoré pražíme
obvyklým spôsobom. Huby osolíme, okoreníme, pridáme bobkový list, zomletú papriku a feferóny, kečup. Všetko spolu varíme
až kým nátierka nezhustne. Povyberáme celé čierne a nové korenie. Hotovú nátierku plníme do
fliaš a sterilizujeme. Je výborná
na hrianky a k domácej klobáse.
dobrú chuť

HUBY OPÄŤ RASTÚ

V lesoch nášho chotára opäť rastú huby. Hubári sa vracajú s plnými
košíkmi aj napriek skutočnosti, že počas víkendov stretneme návštevníka lesa - človeka na každej svetovej strane. To hubára, v pravom
slova zmysle, veľmi nepoteší. Krik a hluk všakovakých dopravných
prostriedkov ruší radosť z práve nájdeného hubárskeho úlovku. Nuž
čo, to sme my ľudia. Vôbec nám neprekáža, že sme len na návšteve a
„domáci“ obyvatelia lesa nás vlastne ani nepozvali. Hojne využívame
ponuku prírody a momentálne sú to práve huby. Aj napriek našej radosti z ich nájdenia je viac než potrebné, aby sme vždy mali na pamäti,
že v tomto prípade vôbec neplatí – čo je doma, to sa počíta.
-r-

ŠPENÁTOVÉ HALUŠKY
potrebujeme
400g špenát, 500g polohrubá múka, 1-2 vajcia, 2-3 strúčiky cesnak
kyslá smotana alebo jogurt, údený syr alebo TOFU
postup
V miske zmiešame: špenát (buď pretlak, či čerstvý, sparený- vodu nevytláčame), vajce, múku a pretlačený cesnak. Necháme postáť, aby
múka naboptnala a vzniklo nám haluškové cesto. Z tohto cesta uvaríme vo vriacej, osolenej vode halušky tak, ako zvyknete. Po odkvapkaní,
ešte horúce podávame s kyslou smotanou a nastrúhaným syrom (kto
má májovú bryndzu, vymeňte ju za syr).
MRKVOVÉ GUĽÔČKY
potrebujeme
240g piškót , 300g mrkvy, 3 PL med, 2 PL sezamové semienka
4 kyslejšie jablká, 1/2 balíčka vanilínového cukru
šťava z 1 citróna, strúhaný kokos alebo mleté orechy na obaľovanie
postup
Piškóty pomelieme a sezamové semienka mierne opražíme. Mrkvu
a jablká očistíme, postrúhame, podlejeme šálkou vody a na miernom
ohni za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Do vychladnutej kaše
pridáme vanilínový cukor, pomleté piškóty, citrónovú šťavu, tekutý
med a opražené sezamové semienka. Všetko dôkladne premiešame.
Z hmoty postupne formujeme guľky a obaľujem ich v kokose alebo
v orechoch. Necháme ich odležať a potom poukladáme do papierových košíčkov.

CHRUMKAVÉ CESNAKOVÉ KOLÁČIKY
potrebujeme
500g lístkového cesta, 1 čerstvá červená paprika, 300g mäkkého syra
petržlenová vňať, 2 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie
postup
Cesto rozvaľkáme (1 cm) a radielkom pokrájame na rovnaké štvorce. V miske rozmiešame syr, prelisovaný cesnak, na drobno pokrájanú petržlenovú vňať a na drobné kocky pokrájanú červenú papriku,
ochutíme soľou a korením. Rozmiešame do hladka. Zmes rozdelíme na
štvorce cesta, preložíme a kraje pritláčame. Uložíme na plech a pečieme vo vyhriatej rúre pri 220 stupňov cca 30 minút.
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Prekvapujúce „obzretie sa“

V nedeľu chodím doobeda pravidelne na prechádzku – smer
„Straková“. Po ceste občas vyplaším z kríkov zajaca, niekedy aj
líšku. Keď som išiel od „Hraba“
smerom „Zahorkonci“ a „Starkovú“ všimol som si napravo, asi 50
m od chodníka hlavu srnky, ktorá
trčala z veľkej trávy. Išiel som
opatrne, aby som ju neodplašil
a pokračoval som vo výstupe na
„Strakovú“. Po ceste naspäť (asi
po 1, 5 hod.) som išiel zase okolo
spomínaného miesta a hlava srnky z trávy stále trčala. Išiel som

svojou cestou dolu, ale nedalo mi
a po cca 50 metroch som sa otočil
a čo za veľké prekvapenie nevidím – srnka kráča pomedzi trávu ku chodníku a za ňou čerstvo
narodené mláďa cupitá na tenučkých nožičkách, ktoré sa mu tak
podlamovali, až som sa bál, že si
ich poláme. Ostal som otočený
stáť, aby sa nenaľakali a kochal
som sa ako nežne spolu kráčajú.
Bolo zaujímavé pozorovať, ako
sa čerstvo narodené mláďa učí
chodiť, keď malo možno len necelú hodinu po narodení.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Tale nesídläj sä telo po tie rietle, bo bavskeneš dlô a hnáty si ožobrášíš.
Nelez po tom rebríku, lebo spadneš.
Sklägál sä do lády z vápnom a terás ho ani zláchorošť neobrȁdi.
Spadol do vápna, ťažko ho bude očistiť.
Dakedy zmo na jormark do vároša chodili šlapajcugom.
Kedysi sme na jarmok do mesta chodili peši, lebo vlaky nechodili.
Bohdaj ho knähínka ulapila, necudníka porazenieho, zas sä nám do
kučky vybriediel.
(kučka – úzka medzera medzi domami)
Takú mu flingla spakruky, neborȁtku maliemu, že malo vozgre aj
poža uši.
Takú facku mu dala, že malo soplíky aj poza uši.
Zas príde ak čákôv, bo si pôlno nalȁl do toho velkieho kulača s tie
porazenie brechanici.
Zase príde ožratý, lebo si odlial veľa z tej domácej pálenky.
To mojä mať vyšäräli tot brôtvan za tepšu a terás banujú.
(brôtvan, tepša – formy na domáce koláče).

K. J.
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Maďarské vojsko

Môj chlapčenský dojem o maďarskom vojsku sa zhoršil na mojej
vojenskej službe kde som mal styky s kolegami z mnohých národností. Podľa môjho názoru, maďarskí dôstojníci boli najpodlejší tí, ktorí
zanedbávali svojich vojakov nižnej hodnosti, ale i svojich ranených
a padlých kolegov. Všetko to som videl nielen u nás, ale i po celej dedine. Bývali sme na Lúke u Puškášky, kde nám obyčajne pridelili troch
vojakov, dôstojníkov, lebo sme mali tri miesta v našej prednej izbe.
Naša šesťčlenná rodina bývala a spávala len v kuchyni. Maďari boli
u nás najdlhšie a vtedy nám pridelili len troch vojakov nižšej hodnosti.
Jeden z nich bol čatár a dvaja obyčajní pešiaci. Čatár mal asi 25 rokov.
Druhí boli viac ako 40 roční a pravdepodobne na boj neschopní. Čatár
bol hrdý a tvrdý Maďar, veľmi nemilosrdný. Jeho druhovia boli Slovinci. My sme si s nimi dobre porozumeli, najmä náš starý otec, ktorý sa hodne po balkánskych krajoch túlal, kde pracoval na drevených
pílach. Dobre sa pamätám, ako mi obaja ukázali na atlasovej mape
odkiaľ pochádzali. Tam som si napísal ich mená: Babič a Vrbáš.
Veľmi sme oboch ľutovali, lebo ich čatár bol pre nich veľmi drzý
a i ukrutný. Hneď som sa naučil prvé maďarské slová: gyere ide (poď
sem). Často na nich takto vykrikoval, aby sa skoro do prednej izby
náhlili vyplniť jeho žiadosti a rozkazy. Čižmy mu každodenne leštili
a jeho košele žehlili. Otec nám povedal, že pri našom vojsku len najvyšší dôstojníci mali takých obsluhujúcich lokajov. Mrzelo ho to, že
sa oni tak dobre znášali s našim starým otcom. Keď zbadal, že mali
s ním nejaký zaujímavý rozhovor, začal na nich vykrikovať. Celé naše
susedstvo ho nenávidelo keď svojich vojakov nechal pochodovať po
ulici od Šmitny až do Bobotky. Kedy-tedy si tú skupinu, nejakých 20
vojakov, sem a tam zastavil a na mieste im velil všelijaké vojenské
pohyby. Pri každej takej zástavke nejaký vojak urobil nejakú chybu.
Čatár potom na neho strašne rozčúlene vykrikoval. Keď sa taká paráda
na ceste robila, mnohí občania, najmä chlapci, sa na to spoza plotov
pozerali. Pri tom všetkom sa on veľmi hrdo nosil. Chcel dedinčanom
ukázať, že on trénuje dobrých bojovníkov. Veľmi ho mrzelo, že mu
nikto nikdy neodpovedal na jeho maďarské príhovorky. Dobre vedel,
že starí ľudia a i mladší, ako naši rodičia, mali maďarské školenie pred
stvorením Československa. Prihováral sa našej matke, ktorá mu však
nič nerozumela. Potom, keď buďto Babič, alebo Vrbáš vysvetlili, že
ona bola Američanka, ktorá nemala maďarské školenie, prestal sa ku
nej prihovárať, a potom sa choval ku nej úctivejšie. I keď sme nemali
maďarských dôstojníkov, hodne sme o nich počuli. Ako náš hrdý čatár,
veľmi drzo sa chovali k obyčajným vojakom.
Janko Garguš, Amerika
pokračovanie v budúcom čísle
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učiteľ, folklorista, zberateľ ľudových piesní, akordeonista,

viedol spevácke zbory a folklórne súbory,

Je potešiteľné že si MO MS v spolupráci
s obecným úradom uctí významné osobnosti,
nositeľov tradícií v našej obci. Práve v deň
75. narodenín p. Mgr. Rudolfa Hanuštiaka,
hudobného pedagóga, matičiara sa dňa 23. 5.
2018 v obecnej knižnici uskutočnilo takéto
milé posedenie. Oslávenec prišiel v sprievode
svojej manželky. Pozvanie prijali zástupcovia
miestnej samosprávy, a to zástupkyňa starostu obce PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa
obecného zastupiteľstva Mgr. Jana Červenáková, a Ing. Miroslav Michalka. Za Dom matice v Rožňave p. Ing. Mária Halková, Tatiana
Tomková, kultúrno - osvetová pracovníčka
Domu matice a členovia MO Matice slovenskej. Celá akcia prebiehala v slávnostnej atmosfére. Sprievodným slovom sprevádzala
p. Danka Červenáková, pracovníčka obecnej
knižnice a dievčatá zo základnej školy. S milým programom prišli pozdraviť deti z materskej školy Eliška Vnenčáková a Dianka
Očkaiková pod vedením p. riaditeľky Bc. Evy
Žúdelovej. Peknými piesňami a ešte krajším
hlasovým prejavom potešil Samko Kelečény
v doprovode harmonikára p. učiteľa Stanislav
Gunára. Ku gratulantom sa pridala aj ženská
spevácka skupina Polomky. Emotívny príhovor, ktorý sa niesol v duchu, učiteľ – žiak,
predniesla zástupkyňa starostu obce. Prierez
bohatým hudobným životom všetkým prítomným a hlavne oslávencovi pripomenula
predsedníčka MO MS.
Z jeho rozsiahleho hudobného, pedagogického, folklórneho života vyberáme: Vzťah
k hudbe u p. Hanuštiaka sa začal už v rannom detstve, keď ako 6 ročný začal hrať na
harmonike a v 14 rokoch na trúbke a neskôr
na gitare. Po ukončení vysokej školy sa zamestnal ako učiteľ na základnej škole v Gemerskej Polome kde vyučoval jeho obľúbenú
hudobnú výchovu. Venoval sa nielen deťom.
I popri povinnostiam v škole, či v súkromnom živote pracoval aj na poli kultúry nielen
v obci, ale aj v rámci okresu, či kraja. Bol vedúci kultúrneho strediska v obci, hudobníkom
v zbore pre občianske záležitosti, členom
hudobnej skupiny Aplauz, spoluzakladateľom
hudobnej a neskôr folklórnej skupiny Rozkvet
. Bol umeleckým vedúcim folklórnej skupiny
Polomšok. Speváčky z detského speváckeho zboru vystupovali v televízii, Národnom
osvetovom centre. Pod jeho vedením sa deti
zúčastňovali medzinárodnej prehliadky sólových spevov v Nitre . Pán Hanuštiak mal
svoj podiel aj na nahrávaní polomských
piesní v Slovenskom rozhlase v Banskej
Bystrici. Bol dirigentom speváckeho zboru
učiteľov okresu Rožňava. Jeho veľkou oporou mu je manželka Zuzka, s ktorou vydali zborník ľudových piesní: „Povedzže mi,
milá, milenká.“ Obsahuje 111 piesní napísaných v polomskom nárečí. V rámci projektu
Gemerského osvetového strediska «Čo starí
pamätajú, mladí zachovajú» vyšla mg kazeta
Ej, lúčka, lúčka, kde ako akordeonista doprevádzal sólistov. Istý čas pôsobil aj vo fol-

Mgr. Rudolf Hanuštiak

klórnej skupine Dolina. Ako učiteľ a neskôr
riaditeľ sa so svojimi žiakmi zúčastňoval na
rôznych súťažiach kde ich sprevádzal v hre na
akordeóne. A bolo ich veru neúrekom. Láske
k ľudovej piesni priviedol nielen svoju dcéru Ivanku , ale mnoho ďalších talentovaných
detí. Za najväčší úspech možno považovať
účasť na medzinárodnej prehliadke víťazov
celoslovenského kola súťaže Melódie priateľstva, ale aj víťazstvo v televíznej súťaži
Talent 1977 v Košiciach a víťazstvo v celoslovenskej televíznej súťaži Rozlety v Bratislave. Vystupoval v televíznej relácii Lastovička a v slovenskom rozhlase. Boli to stovky
1. 2, 3 umiestnení. Okrem desiatok ba stoviek
okresných krajských a celoslovenských súťaží bolo to aj množstvo rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí a iných aktivít. . Za
dlhoročnú pedagogickú prácu bol ocenený
zlatou medailou svätého Gorazda a vyznamenaniami za rozvoj okresu a kraja. Členom MO Matice slovenskej v našej obci je
už dlhé roky a pôsobí v nej až doteraz. Azda
najväčšiu radosť mal keď po znovuoživení
MO MS v roku 1997 sa mu podarilo založiť matičný miešaný spevokol Svornosť,
v ktorom bol dirigentom. V jeho repertoári
sme našli slovenské hymnické piesne v rôznych úpravách, slovenské ľudové piesne, ale
aj ľubozvučné úpravy Mozartových skladieb.
Zúčastňovali na mnohým matičných kultúrnych, či folklórnych podujatiach nielen
v rámci kraja, ale aj Slovenska. Na 3. celoslovenskej prehliadke matičných spevokolov
v Levoči obsadili 3. miesto. Za dlhoročnú folklórnu činnosť dostal ocenenie národného
osvetového centra a v roku 2013 za mimoriadne aktívnu činnosť pre Maticu slovenskú,
pri jeho sedemdesiatych narodeninách, bol
ocenený Zlatou medailou.
Náš jubilant je i v seniorskom veku aktívny. Aj na dôchodku rozdával svoje bohaté
skúsenosti. Dôkazom je aj 1. miesto sólovej
speváčky v krajskej súťaži Zahrajže mi zahraj a účasť na celoslovenskom kole v Habovke.
Čo napísať na záver: Pán Hanuštiak je
ďalším členom do galérie osobností obce
Gemerská Poloma, ktorý svojím celoživotným dielom, pedagogickou činnosťou, hrou
na akordeóne a šírením ľudových tradícií
prispieva k dobrému menu našej obce. Za to
všetko mu patrí nielen obdiv, ale aj vďaka.
Na záver všetci prítomní
pogratulovali
oslávencovi k jeho narodeninám, zástupcovia obce a MS mu odovzdal Čestné uznania
za šírenie folklórnych tradícií. Po skončení
slávnosti oslávenec všetkým poďakoval za
uskutočnenie tejto milej slávnosti a pozval
prítomných na posedenie v sprievode jeho obľúbenej harmoniky.
Mária Antalová, predsedníčka MO MS

Ján Amos Komenský povedal: “Jediným
učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý
vzbudzuje ducha slobodného premýšľania
a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
23. mája 2018 sme sa s jedným takýmto
učiteľom stretli v priestoroch obecnej knižnice, aby sme mu pri príležitosti jeho 75.
narodením poďakovali za jeho pedagogickú
činnosť, ktorou dlhé roky obohacoval žiakov nielen našej základnej školy, ale aj iných
škôl. Je ním pán Mgr. Rudolf Hanuštiak. Kyticu prianí začali rozvíjať tí najmenší, a to
deti materskej školy, ktorí svojimi piesňami
vyčarili úsmev na našich tvárach a pripomenuli nám, že pán Hanuštiak sa vo veľkej
miere podieľal na rozvoji a šírení ľudovej
piesne v našej obci, aj mimo nej. Koľko toho
vo svojom pôsobení môže stihnúť pedagóg,
ktorého práca nie je len zamestnaním, ale aj
jeho koníčkom? Keď do svojich aktivít vnáša
potešenie, radosť a srdce, tak je jeho život natoľko produktívny, že pri jeho sumarizovaní
sa nestíhame diviť. Tak je to aj v tomto prípade. Pán Hanuštiak vykonával svoju pedagogickú činnosť ako učiteľ, inšpektor, neskôr
ako riaditeľ.
V hudobnej oblasti bol spoluzakladateľom a členom niekoľkých hudobných, speváckych a folklórnych zoskupení, ktoré pod
jeho vedením získali mnoho ocenení nielen
na úrovni okresu či kraja, ale aj na celoslovenskej úrovni.
Spolu s manželkou sa aj v dôchodkovom
veku venuje uchovávaniu tradícií nášho
„polomského“ nárečia a to zozbieraním „polomských“ piesní a ich knižným vydaním.
Tieto piesne sme si na záver stretnutia aj za
doprovodu pána Hanuštiaka na akordeóne aj
zaspievali.
Za Vašu doterajšiu činnosť, pán Hanuštiak,
patrí naše veľké ĎAKUJEM.
Ďakujeme za to, ako ste nás učili chápať
matematiku. Ďakujeme za prvé tóny, ktoré
nás naučili láske k piesni. Ďakujeme za to,
ako ste v každom z nás hľadali osobitosti,
ktoré nás posúvali vpred. Ďakujeme....
Do ďalších strán Knihy Vášho života Vám
prajem hlavne zdravie, šťastie, lásku, porozumenie a rodinnú pohodu.
Mgr. Jana Červenáková
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ČLENOVIA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ V OBCI VŽDY AKTÍVNI
Výročná členská schôdza ZO SZTP

Dňa 11. 3. 2018 sa v sále pri obecnom úrade konala výročná členská
schôdza SZTP, ktorá bola nielen hodnotiaca, ale po štyroch rokoch
si členovia volili nových členov výboru. Predseda miestnej organizácie pán Bohumil Brezňan privítal všetkých prítomných účastníkov,
osobitne pána starostu obce Ing. Miroslava Michalku. Po úvodnom
príhovore, v správe o činnosti za uplynulé obdobie podrobne zhrnul
všetky aktivity a činnosť organizácie. Vyzdvihol skutočnosť, že členovia sa aktívne zúčastňujú na rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatiach usporadúvaných SZTP, kde reprezentujú nielen miestnu
organizáciu SZTP, ale aj obec. Nemožno nespomenúť súťaž v prednese poézie a prózy, v speve a hre na heligónke, ktorá sa každoročne
koná v Kremnici pod názvom Kremnická barlička, kde naši členovia
v uplynulých rokoch získali všetky popredné miesta. Dvakrát do roka
sa členovia schádzajú pri pamätníku na Kurtákovej, na vyčistení
priestranstva pomníka. Po dobre vykonanej práci si spoločne posedia
pri dobre upečenej klobáske. Pán predseda zároveň veľmi pozitívne
hodnotil dobrú spoluprácu s OcÚ, hlavne so starostom obce, bez ktorého by sa tieto aktivity nemohli realizovať, s miestnou knižnicou a jej
vedúcou pani Dankou Červenákovou, ktorá je nápomocná pri zverejňovaní článkov na internetovej stránke obce, či do Polomských novín. Poďakovanie patrí aj pánovi Ondrejovi Greškovi za „zvečnenie“
jednotlivých akcií v podobe fotografií. Po ukončení hodnotiacej časti
sa konala časť volebná, kde si členovia tajnou voľbou volili nový 7
členný výbor. Na základe počtu hlasov do výboru boli zvolení títo členovia: Mária Antalová, Mária Liptáková, Bohumil Brezňan, Magdaléna Ferenčíková, Zuzana Zatrochová, Júlia Zatrochová a Vladimír
Lukáč. Rady výboru opúšťa pani Lýdia Grešková, ktorej výbor ďakuje
za dobrú spoluprácu. Predseda SZTP bude zvolený na najbližšej výborovej schôdzi. V priebehu schôdze sa nezabudlo ani na sviatok žien
„MDŽ“, a preto pán predseda v príhovore poďakoval všetkým ženám
a odovzdal im ako symbol vďaky karafiát. Na záver sa poďakoval prítomným za účasť s prianím pozitívneho pohľadu na život.
Mária Antalová, členka výboru ZO SZTP

Výlet do Banskej Štiavnice

Keďže nielen prácou je človek živý a pre dôchodcov by to malo platiť
obzvlášť, vybrali sme sa v jedno júnové sobotňajšie ráno za poznávaním historických a kultúrnych pamiatok Slovenska. Tentoraz do Banskej Štiavnice. Do mesta, ktoré je jedným z najkrajších a historicky
najzaujímavejších miest na Slovensku, ktoré bolo v roku 1993 zapísané do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva Unesco. V historickom jadre mesta je 360 objektov umelecko-historických pamiatok.
Z našej obce do Banskej Štiavnice je hodný kus cesty, ale cesta nám
ubehla veľmi rýchlo. Úvod nášho bohatého programu patril prehliadke
kaštieľa vo Svätom Antone, ktorý kedysi patril rodu Koháry a Coburg.
Po krátkom občerstvení naša cesta pokračovala do Banskej Štiavnice,
kde nás už očakávala veľmi milá a ochotná sprievodkyňa TIC. S jej doprovodom a sprievodným slovom sme prešli väčšiu časť historického
a kultúrneho centra: Námestie Svätej trojice, odfotografovali sme sa
pri Trojičnom stĺpe, pozreli sme si Dom Maríny Andreja Sládkoviča,
rodný dom sestier Vašáryových a prekrásne úzke a strmé uličky, z ktorých doslova dýcha dobová atmosféra (ich dlažba nám pripomenula
našu hlavnú ulicu v minulosti). Oboznámila nás s históriou baníctva
v meste, pripomenula nám povesť o dvoch jašteričkách, ktoré pastierovi ukázali cestu k zlatu a striebru, predstavila nám aj úsmevných
sedem divov: napr. hodiny, ktorých rúčky sú založené opačne alebo
to, že u nich aj na Svätého Petra a Pavla každoročne sneží. Nejde totiž
o deň Petra a Pavla, ale o sochy umiestnené na Kostole nanebovzatia
Panny Márie. Popoludní sme si prezreli slávny Betlehem, Evanjelický
kostol a expozíciu Starého zámku, z veže ktorého máte mesto ako
na dlani. Niektorí z nás zablúdili aj do Botanickej záhrady, ktorá Vás
očarí krásnymi a mohutnými sekvojami, či cédrami. A to všetko za
príjemného počasia, ktoré akoby sa prispôsobovalo nášmu programu.
Pekný výlet. Čo poviete? Pridáte sa nabudúce aj vy? EK

Martinkovo, alebo doba sa zmenila...

Každý Polomčan pozná toto miesto. V minulosti často navštevované. Na opekačky, varenie gulášu, posedenie v prírode, započúvať
sa do spevu vtáčikov, zurčanie blízkeho potôčika a zrelaxovanie sa.
Doba sa zmenila. Väčšina ľudí má doma altánky, záhradné grily,
a tak Martinkovo časom spustlo. Niekedy sa však človeku žiada
vyjsť si do prírody len tak, nadýchať sa čerstvého vzduchu. Preto
členovia nášho klubu a Jednoty dôchodcov sa rozhodli zrekonštruovať toto pekné miesto. Zišli sme sa začiatkom apríla na brigáde,
v hojnom počte bolo nás úctyhodných 33 členov. Chlapi urobili 2 nové stoly s lavicami, 2 ohniská, osadili ozdobný stĺp, ktorý
zhotovil pán Ján Kristof. Ženy vyčistili a pohrabali celý priestor
okolo. Pomohli aj zamestnanci obecného úradu a vďaka patrí aj
miestnemu Poľnohospodárskemu družstvu, že pomocou traktora
nám pomohli vyrovnať terén. Myslíme si, že to bola užitočná práca,
výsledkom ktorej je zase pekné posedenie v prírode, pre všetkých
obyvateľov obce. Začiatkom mája sme sa tu stretli opäť na opekačke. Aj napriek zlému počasiu sme si chvíľu posedeli pri ohníku. Do
budúcna, by sme tam radi zorganizovali podľa záujmu viacero
takýchto akcií. Myslíme, že aj ostatní občania budú využívať Martinkovo na relax v prírode. Prosíme len všetkých o dodržiavanie
poriadku okolo.
Emília Ferenčíková
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Kuzmányho hymnická báseň
„Kto za pravdu horí“, v podaní
prítomných matičiarov otvorila členskú schôdzu Miestneho
odboru Matice slovenskej, ktorá sa konala dňa 18. 5. 2018 v
sále pri obecnom úrade. Stretnutie matičiarov malo slávnostný
priebeh pretože bolo spojené aj
s oslavou Dňa matiek. Prítomné
mamy a staré mamy prišli potešiť deti z MS. Program bol naozaj
krásny začo patrí poďakovanie
nielen deťom, ale aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali. Na
záver svojho vystúpenia detičky rozdali prítomným mamám
a starým mamám veľmi pekné
vlastnoručne vyrobené darčeky.
Potom sa ujala slova predsedníčka MO p. Mária Antalová,
ktorá privítala hostí, PhDr. Ivanu
Antalovú, zástupkyňu starostu
obce, riaditeľku Domu Matice
v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú,
p. Tiatianu Tomkovú kultúrno
- osvetovú pracovníčku Domu
matice v Rožňave, Ing. Miroslava Michalku, ako aj všetkých
prítomných. Zároveň oboznámila
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prítomných činnosťou MO a plánom práce na rok 2018. Ocenila
dobrú spoluprácu s Domom matice v Rožňave a hlavne s obecným
úradom. Spomenula, že v spolupráci so ZŠ, OcÚ, obecnou knižnicou, či turistickým oddielom je
MO spoluorganizátorom rôznych
akcií. V rámci vypracovaných
projektov regionálnej kultúry
MO finančne podporuje: Kellnerovu Polomu – súťaž v prednese
poézie a prózy , kde sa poskytujú
knižky pre súťažiacich a odmenených; Noc s Andersenom - deti
dostali odznaky; turistický výstup
na Moch, kde v rámci možností
sponzoruje ceny do tomboly; pri
20. výročí folklórnej skupiny Dolina sa prispelo na chod skupiny;
uctí si jubilantov – ich okrúhle
výročia a významné osobnosti
– nositeľov tradícií v našej obci.
Členovia sa v hojnom počte zúčastňovali aj akcií, ktoré organizovali iné organizácie v našej
obci, či Dom Matice v Rožňave,
ako je kladenie vencov pri pamätníkoch, výročie oslobodenia
obce, výročie osláv SNP v Ban-
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Š podujatie SZTP v Dobšinej
Dňa 16.6.2018 sa uskutočnilo športové stretnutie členov
organizácii SZTP v Dobšinej v športovom areáli
P miestnych
Alweg, na ktorom sa zúčastnili aj členovia našej základnej
organizácie. Na športovom podujatí sa zúčastnili členovia
organizácií: Dobšiná, Rožňava, Gemerská Poloma,
O týchto
Michalovce a Jednota dôchodcov Dobšiná. Súťažilo sa v
disciplínach: streľba zo vzduchovky, hod granátom,
R štyroch
hod polenom, hod na plechovky. Za našu organizáciu sme
nastúpili v tejto zostave: Buhumil Brezňan, Zuzana LukáVladimír Lukáč, Darina Šafárová, Ján Šafár. V celT čová,
kovom hodnotení, ako družstvo, sme obsadili pekné druhé
miesto. Ako jednotlivci obsadili muži: Ján Šafár 1. miesto
streľba so vzduchovky, 2. miesto - hod granátom. Vladimír
O -Lukáč
1. miesto - hod na plechovky, 3. miesto - hod polenom. S celým športovým podujatím sme boli veľmi spoV kojní. Ďakujeme organizátorom SZTP Dobšiná za príjemne
strávený športový deň, dobrý guláš, príjemnú hudbu a spev,
SZTP.
É ktorú nám vytvorili členovia všetkých organizácií
Zuzana Lukáčová

skej Bystrici, Vatra zvrchovanosti. Radosť nám robí aj ženská
spevácka skupina Polomky,
ktorá pozostáva z členiek nášho
MO. Náš kolektívny člen Folklórna skupina Dolina svojimi vystúpeniami a úspechmi šíria dobré
meno obce, Gemera, ale i v rámci
Slovenska a v zahraničí. V pláne
MO je pokračovať v zabehnutých akciách a v mesiaci september uskutočniť spomienkovú
slávnosť v spolupráci s Cirkevným zborom v rámci okrúhleho
výročia narodenia a smrti nášho
rodáka Petra Kellnera Hostinského (6.1.1823, 10.8.1873, 195
rokov od narodenia a 145 rokov
od smrti). Emotívny príhovor ku
Dňu matiek predniesla zástupkyňa starostu obce PhDr. Ivana Antalová a báseň od Milana
Rúfusa zarecitovala p. Antalová
predsedníčka MO. Slávnostnú
atmosféru umocnila svojim spevom ženská spevácka skupina
Spievanky. Po tejto časti nastala

časť diskusná, kde si slovo vzala
p. Zlatka Halková, ktorá oboznámila prítomných s aktivitami
Domu matice v Rožňave.
Čakala ešte jedna milá povinnosť
poblahoželať jubilantovi, a to
pánovi Štefanovi Spišiakovi,
ktorý sa v týchto dňoch dožil
okrúhlych 70 narodenín. Predsedníčka MO mu odovzdala ďakovný list s ružičkou a Spievanky
zaspievali jeho obľúbenú pieseň
Vyleteli jarabice z doliny, pri
ktorej mu vyhŕkli slzy dojatia.
Na záver mu spoločne zaspievali
známe živio. Už neoficiálnou časťou bolo občerstvenie v podobe
výborne uvareného jedla. Pri kávičke a dobrých koláčikoch si prítomní posedeli v družnej debate.
Na záver sa predsedníčka MO
poďakovala prítomným za účasť.
Výbor MO odchádzal s pocitom
že prispeli malou hŕstkou k spestreniu ich všedného dňa.
Mária Antalová, predsedníčka
MO MS Gemerská Poloma
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MOCH

Skupina priateľov pešej turistiky
nielen z našej obce, ale aj z blízkeho okolia sa dňa 5. 5. 2018
stretla na výstupe na Moch. Konal sa už 18. ročník, ktorý každoročne organizuje Turistický
oddiel v spolupráci s MO MS.
Prišli v hojnom počte. Okrem
tých skalných, ktorí prichádzajú
pravidelne, aj veľa nových mladých tvárí. Po takmer 3 hodinách
šliapania do kopca všetci účastníci po príchode dostali účastnícky
list a sladkosť v podobe sladkej
lízanky. Počasie prialo, nálada
bola výborná, čo si viac priať?
Po krátkom oddychu si zmerali
sily v rôznych disciplínach. A keďže po namáhavých výkonoch
aj vyhladli dobre padol výborne
uvarený kotlíkový guľáš a dobre
vychladené čapované pivo. A najlepšie nakoniec – losovanie tom-
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boly... a tých cien bolo veru neúrekom... Ušla sa snáď každému.
A preto aj pri tejto príležitosti
treba poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly.
Vďaka patrí organizátorom,
hlavne pani Edite Bodnárovej
za zdarný priebeh, bez ktorých
by sa táto akcia nemohla uskutočniť. A čo účastníci? Posilnení
jedlom sa pomaly vybrali znova
naspäť na cestu domov, sľubujúc
si že sa o rok znova stretnú už na
19. ročníku. MA

turistický výstup
Pridajte sa k nám, štartujeme ráno
o 7,30 hod. Nordic–Walking
Skupina walkerov z Gemerskej
Polomy, pokračuje v pochode so
svojimi paličkami. Po zimných
aktivitách za mrazu, na ľade
a za vetra sme absolvovali spolu s našimi priateľmi z Dobšinej
prechod Zádielskou dolinou. Bol
práve 8. marec - Deň žien a my
sme si ho pripomenuli, turistickou trasou v kvietkovaných sukniach. Bolo to veľmi zábavné,
ako sme sa doobliekali, sukne
mali ešte aj muži. V rokline bolo
ešte dosť snehu aj poľadovica
na chodníkoch, my sme to však
zvládli v pohode. Ďalšou našou
spoločnou aktivitou bol výstup
na Muránsky hrad. Trasa nie je
náročná, ale dlhá, prešli sme 14
km. Obdivovali sme Muránsku
planinu, stádo koní na Veľkej
lúke. Zrúcaniny hradu poskytujú obdivuhodný zážitok, svojou
rozlohou, faunou a nezabudnuteľným výhľadom na široko –
ďaleko. Naša spoločná walkovacia trasa viedla ďalej na Pieniny.
Na 1. mája v červených tričkách,
niektorí aj v odložených zväzáckych košeliach a pionierskych
šatkách, spolu s papierovou holubicou mieru sme manifestovali
okolo Dunajca. Najprv sme navštívili Červený kláštor - sídlo

mníchov Kartuzianov. Pri tomto
kláštore sa dodnes pestujú bylinky, z ktorých sa vyrábajú liečivé
čaje. Na Dunajci bolo práve zahájenie pltníckej sezóny, stretli
sme tam množstvo ľudí, okrem
Slovákov, Poliakov, Čechov. Na
pltiach, peších, najviac cyklistov. Obdivovali sme prekrásne
dielo prírody, skaliská, nádherné
stromy a kvety. Celý Pieninský
národný park je neopísateľný,
treba ho vidieť. Prešli sme zase
14 km, na začiatku aj na konci
rozcvičkou si ponaťahujeme naše
telá, aj preto to ide ľahšie, a to
aj pre ľudí vo vyššom veku. Sme
šťastní, že aj teraz v dôchodkovom veku môžeme spoznávať
miesta, ktoré sme popri zamestnaní navštíviť nestihli. Dúfame,
že nám zdravie a sily dovolia absolvovať ešte mnoho spoločných
trás s našimi priateľmi a našimi
paličkami – pomocníčkami. Preto
denne, okrem víkendov sa stretávame za dedinou, aby sme si pretrénovali svoje nohy aj celé telo,
aby zvládali ešte dlho to, čo nás
baví a napĺňa. Pridajte sa k nám,
štartujeme ráno o 7,30 hod . Začať môžete aj bez paličiek, všetko pekne postupne. Tešíme sa na
Vás! EF
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FOTO: Bc. E. Žúdelová

KOŠARISKÁ
Dňa 30. 06. 2018 sa konal každoročný turistický výstup na Košariská. Výstupu sa zúčastnilo okolo sto turistov, ktorí sa stretli pred obecným úradom, odkiaľ ich autobus vyviezol na Bancov Kär. Ďalej sa už
pokračovalo pešo, asi 4 kilometre, až ku chate Košariská. Na chate sa
každý účastník výstupu zapísal do pamätnej knihy. Organizátori pripravili pre turistov chutný guláš, čapované pivo, tiež bola pripravená
pestrá tombola a rôzne súťaže pre dospelých aj deti.
Slniečko prialo a príroda poskytla hojnú nádielku húb. Nálada, dobrá organizácia, pohoda a príroda, ktorá vždy vytvorí to najlepšie a vždy
ostane tým najlepším útočiskom pre nás všetkých. - r -

FOTO: M. Ferenc
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
GEMERSKÁ POLOMA

Súťaž Memoriál Kolomana Holéczyho v Štítniku
Hasičskú súťažnú sezónu sme začali prvou súťažou v sobotu 26. 5.
2018 v Štítniku, kde sa konala súťaž Memoriál Kolomana Holéczyho
a súťaž O pohár predsedu UzO Rožňava. Okrem Mužov a Žien sa tejto
súťaže zúčastnilo nové družstvo Dorastencov. Na súťaži sa všetky tri
tímy umiestnili na dobrých miestach a priniesli si domov cenné trofeje.
Muži sa umiestnili v súťaži na hrubé hadice na 1. mieste a s tenkými
hadicami na 4. mieste. Ženy sa umiestnili v súťaži na hrubé a tenké
hadice na 1. mieste a Dorastenci v súťaži na hrubé hadice na 1. mieste
a na tenké v spoločnej kategórii s Mužmi na 3. mieste.

Previerky pripravenosti Rejdová
2. 6. 2018 sa v obci Rejdová
konali previerky Previerky pripravenosti DHZO, úlohou hasičských tímov bolo preukázať zručnosti, ale tiež svoje vedomosti
v testoch. Na súťaži sa družstvá
otestovali pre prípad zásahovej činnosti v teréne a čerpanie
vody bolo realizované z vodného zdroja (z potoka). Tieto previerky absolvovalo 17 družstiev
Rožňavského okresu. Previerok

sa zúčastnili 3 tímy; Muži, Ženy
a Dorastenci. Po všetkých platných útokoch a spočítaní bodov
sa Muži umiestnili na 3. mieste
s časom 33,81 - Ženy na 1. mieste
s časom 42,90 (v kategórii Muži,
by skončili na 4. mieste) a Dorastenci na 1. mieste s časom 54,53.
Okrem pekných zážitkov a pohárov naša DHZ dostala aj Osvedčenie pre rok 2018.

Nočná hasičská súťaž Jelšava
16. 6. 2018 sa konal 15. ročník
nočnej hasičskej súťaže „O pohár
Primátora“ v Jelšave. Tejto súťaže sa zúčastnilo 10 mužských tímov a 4 ženské tímy z viacerých
okolitých okresov. Zo súťaže sme
si doniesli tri poháre. Ženy sa
umiestnili na 1. mieste s časom

19,64 sekúnd. Muži (A) sa taktiež
umiestnili na 1. mieste s časom
17,01 sekúnd a Dorast v kategórii
mužov ako Muži (B) skončili na
3. mieste s časom 22,87 sekúnd.
zaznamenala
Marianna Leštachová

POZVÁNKA

Dobrovoľný hasičský zbor Gemerská Poloma
a obec Gemerská Poloma,
Vás srdečne pozývajú na XXVII. ročník súťaže o
„GEMERSKÝ POHÁR“,
kde sa stretnú tie najlepšie hasičské tímy z okresov
Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota.
Príďte povzbudiť naše domáce súťažné družstvá,
Mužov, Žien a Dorastencov,
spoločne sa pobaviť a posedieť pri hodnotnej súťaži,
hudbe a dobrom občerstvení.
Kedy: 15. 9. 2018 so začiatkom o 9:00 hod.
Kde: na miestnom futbalovom ihrisku
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SKONČILA SA NÁM FUTBALOVÁ SEZÓNA 2017-2018

píše: Štefan Dorčák, foto: Vanesa Gubeková

V sezóne nám hralo súťažne mužstvo prípraviek Okresné majstrovstvo ObFZ Rožňava v skupine s Vyšnou Slanou a Dobšinou.
Bohužiaľ uskutočnila sa len jesenná časť, nakoľko súper z Vyšnej Slanej nemal na jar prípravku. V Jarnej časti sme sa s malými
deťmi zapojili do TA3Gem ligy za účasti FK Svit, ŠSM Poprad,
MFK Revúca, Sršne Revúca, Benifo Rožňava a naše mužstvo.
Odohrali sme štyri turnaje v Revúcej, Svite, Poprade a Gem. Polome. Naše deti sa zlepšovali od turnaja k turnaju i keď celkove
skončili na 6 mieste, posledný turnaj v Gemerskej Polome vyhrali. Za čo patrí veľká vďaka trénerovi prípraviek p. Ing. Filipovi
Polákovi. Deti trénujú 3 x týždenne v hojnej účasti až 20 detí.
Vieme, že o našich malých prípravkárov je už veľký záujem najmä v MFK Rožňava a predpokladáme, že ich rodičia aj odvedú
z nášho klubu, i keď nebudú mať lepšie podmienky v MFK.
MUŽSTVO ŽIAKOV obsadilo v 3. lige SFZ – ObFZ 1. miesto a postúpilo s 2. ligy SFZ. O tom či tam nastúpime, alebo zostaneme v 3.
lige rozhodne leto, nakoľko v 2. lige je povinné mať dvojičku, t. j.
mladších a starších žiakov a v súčasnej dobe nedisponujeme takým
množstvom kvalitných hráčov, ktorí by hrali 2. ligu s FK Poprad, Lokomotíva Košice, Chemlon Humenné, alebo inými. O víťazstve našich hráčov rozhodla dohrávka 23. júna v Slavošovciach, keď sme
tam vyhrali 1:9 a o celkovom víťazovi súťaže tak rozhodol jeden gól
vo vzájomných zápasoch, nakoľko sme dosiahli skóre 9:8. V mužstve
sa vybudoval dobrý základ pre novú sezónu pre mužstvo dorastu. Najlepšie výsledky počas sezóny v mužstve dosahoval Patrik Slavkovský.
Hráči vytvorili veľmi dobrý kolektív, do ktorého by bolo však dobre
zapojiť viacej chlapcov z Gemerskej Polomy. Polomský chlapci sú
však veľmi lenivý, nechce sa im trénovať a majú veľmi zlú dochádzku
na zápasy. Trénujeme 2 x týždenne.
Mužstvo žiakov, ktorí prispeli k víťazstvu v súťaži: Karol KOVÁČ,
Denis TURYÁK, Ján Simeon ŽELINSKÝ, Michal ŽELINSKÝ, Daniel DOVALOVSKÝ, Patrik SLAVKOVSKÝ, Samuel GARGUŠ,
Marek CERVA, Adam LABUDA, Samuel BLAŠKO, Juraj KOLTÁŠ,
Samuel PETERGÁČ, Matúš FERENČÍK, Janka LACHOVÁ, Filip
BAFFI, Michal BENEDIK, Roman JACKO, Lukáš KOLLÁRIK,
Dávid RYBÁR.

ŽIACI î najlepší strelec ŠK îAdam LABUDA î 15 gólov
2. kolo î FK Kr. Podhradie : ŠK Polom G. Poloma î 0:4
3. kolo î ŠK Polom G. Poloma : MFK Rožňava î 8:1
Dohrávka 1. kolo ŠK Polom G. Poloma : TJ Papiereň Slavošovce î 0:7
4. kolo FK Plešivec : ŠK Polom G. Poloma î 2:3
5. kolo nehralo sa - G. Hôrka sa odhlásila
6. kolo ŠK Polom G. Poloma : FK Baník Drnava î 8:1
7. kolo MFK Dobšiná : ŠK Polom G. Poloma î 4:0
JAR 2018
9. kolo ŠK Polom G. Poloma : FK Kr. Podhradie î 4:2

10. kolo MFK Rožňava : ŠK Polom G. Poloma î 3:1
11. kolo ŠK Polom G. Poloma : FK Plešivec î 2:0
12. kolo FK Baník Drnava : ŠK Polom G. Poloma î 1:11
14. kolo ŠK Polom G. Poloma : MFK Dobšiná î 8:1
8. kolo dohrávka TJ Papiereň Slavošovce : ŠK Polom G. Poloma î 1:9
3. liga žiaci (v poradí: Z, V, R, P, skóre) - umiestnenie
1. ŠK Polom G. Poloma B î 12 î 9 î 0 î 3 î 58:23
MUŽSTVO DOSPELÝCH v 7. lige skončilo na 4. mieste s 27 bodmi
a aktívnym skóre 48-28 a nepostúpilo do vyššej súťaže. Na tretiu Rakovnicu sme stratili bod a na druhý Plešivec 10 bodov, na prvú Dobšinú 11 bodov. Zasa sme doplatili na zlú jeseň a prvé jarné zápasy. Je
potrebné mužstvo ešte doplniť a verím, že v budúcej sezóne už budú
výsledky, s ktorými budú spokojní aj diváci. Najviac odohratých minút mal Miloš Schvartz - 1358. Najlepším strelcom mužstva bol
Michal Dorčák s 15 gólmi. V sezóne sme nedostali ani jednu červenú kartu. Mužstvo má veľmi dobrý základ, potrebujeme však vyriešiť ešte post brankára a aspoň jedného dobrého útočníka. Trénovali
sme 1 x týždenne, viac nebol záujem.
výsledky :
1. kolo TJ Baník Rakovnica : ŠK Polom G. Poloma î 3:0
2. kolo ŠK Polom G. Poloma : Mladosť Brzotín î 10:1 î gól: Ján Spišiak 2, Šimon P 2, Jasenka L., Kašai, Dorčák, Švihla, Schwartz po 1
3. kolo FK Mladosť Lipovník : ŠK Polom G. Poloma î 2:3 î gól:
Kašai 2, Polyak po 1
4. kolo MFK Dobšiná : ŠK Polom G. Poloma î 5:0
5. kolo ŠK Polom G. Poloma : FK Plešivec î 1:2 î gól: Jasenka L.
6. kolo FK Apex Kružná : ŠK Polom G. Poloma î nehralo sa súper
nenastúpil
7. kolo ŠK Polom G. Poloma : TJ Vlachovo î 1:1 î gól: M. Dorčák
8. kolo FK Kr. Podhradie B : ŠK Polom G. Poloma î 1:4 î gól: M.
Dorčák 2, Jasenka L, Spišiak J. po 1
9. kolo ŠK Polom G. Poloma : TJ Mladosť Jovice î Jovice sa odhlásili
10. kolo TJ Sokol Pača : ŠK Polom G. Poloma î 2:0
11. kolo ŠK Polom G. Poloma : TJ Čoltovo î9:0 î gól: M. Dorčák 6,
Polyak, Jasenka L. Spišiak J. po 1
Jar 2018
12. kolo ŠK Polom G. Poloma : TJ Baník Rakovnica î 1:1 î gól: M.
Dorčák
13. kolo Mladosť Brzotín : ŠK Polom G. Poloma î 2:2 î gól: Kašai,
Spišiak
14. kolo ŠK Polom G. Poloma : FK Mladosť Lipovník î 1:2 î gó: l
Spišiak
15. kolo ŠK Polom G. Poloma : MFK Dobšiná î 3:2 î gól: Dorčák,
Spišiak, Jasenka L.
1. kolo Pohár OBFZ î ŠK Polom G. Poloma : TJ Baník Rožňavské
Bystré î 0:3
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16. kolo FK Plešivec : ŠK Polom G. Poloma î 2:0
18. kolo TJ Vlachovo : ŠK Polom G. Poloma î 0:3 î gól: Spišiak, Valko,
Harabín
19. kolo ŠK Polom G. Poloma : FK Kr. Podhradie î 7:1 î gól: Dorčák 3, Spišiak, Kašai, Harabín, Sabadoš
22. kolo TJ Čoltovo : ŠK Polom G. Poloma î 1:3
7. liga dospelí (v poradí: Z, V, R, P, skóre) - umiestnenie
4. ŠK Polom G. Poloma B î16 î 8 î 0 î 3 î 48:28
Zostava ŠK Polom Gemerská Poloma
Hráči, ktorí nastúpili aspoň na jeden zápas počas sezóny sú:
brankári: Matúš PITOŇÁK, Tomáš LUX, Slavomír SABADOŠ,
obrana: Tomáš ŠVIHLA, Miloš SCHVARTZ, Peter JASENKA, Denis FAJDEK, Ján VALKO, Igor HARABÍN, Peter ŠIMON, Jakub CHLADNÝ, Branislav OLEXA, Ján ŠIMÚN,
záloha: Lukáš JASENKA, Pavol KAŠAI, Ján SPIŠIAK, Viktor MIHALÍK,
Roman POLYAK (réner), Roman DIE, Attila KOVACS,
útok: Michal DORČÁK, Miloš ĎURÁN, Radovan ARVAY, Patrik SMADO,
Štefan ĎURÁN.

STOLNÝ TENIS

- informuje Juraj Galajda

V sezóne 2017/2018 sme mali prihlásené v súťažiach dve družstvá
mužov a družstvo žiakov, ktoré hralo 2. ligu Spiš-Gemer aj novo vytvorenú 3. ligu Gemer.
A družstvo mužov po prvýkrát v histórii nášho klubu hralo druhú najvyššiu súťaž v kraji – 3. ligu Západ, kde nakoniec obsadilo 11. miesto,
oz – 21, v – 5, r – 1, p – 15, body 32.
Úspešnosť jednotlivcov: } 8. miesto Babič R. - 64,00 % } 11. m.
Trojan M. - 60,00 % } 17. m. Leitner W. - 40,00 % } 23. m. Kupeček
L. - 36,36 % } 30. m. Trojan J. 19,35 % } 31. m. Černický M.
B družstvo mužov hralo 5. ligu Gemer, kde obsadilo 7. miesto, oz –
16, v – 3, r – 2, p – 11, body 24.
Úspešnosť jednotlivcov: } 6. miesto Černický M. - 79,69 % } 24. m.
Černická A. - 37,93 % } 31. m. Gajdoš J.- 17,24 % } 34. m. Ďurán M.
- 11,67 % } nezaradení – Trojan J. - 87,50 %} Tengely M.
U žiakov je to horšie, pre malý záujem detí športovať. Celú sezónu
odohrali 3 žiaci – Tengely M., Albert V. a Ferenčík M. V 2.lige Spiš-Gemer družstvo obsadilo 3. miesto. Súťaž sa hrala turnajovým spôsobom, umiestnenie na turnajoch:
} Tengely M. - 1. turnaj -7.miesto } 2. t. - 3. m. } 3. t. - 1. m. } 4.
t. - 3.m.
} Albert V. - 1. t. - 14.m. } 2. t. - 16. m. } 3. t. - 13. m.
} Ferenčík M. - 1. t. - 16. m. } 3. t. - 17. m. } 4. t. - 22. m.
Celkové umiestnenie: } 1. miesto Tengely M. } 14. miesto Albert V. }
20. miesto Ferenčík M.

3. liga Gemer žiakov – družstvo obsadilo 5. miesto.
Umiestnenie jednotlivcov na turnajoch
} Tengely M. - 1. t.-3. m } 2. t. - 7. m } 3. t. - 5. m } 4. t. - 13. m
} Ferenčík M. - 1. t. - 10. m } 3. t. - 14. m } 4. t. - 14. m }
} Albert V. - 1. t. – 12. m } 17.
Celkové umiestnenie jednotlivcov
} 1. miesto Tengely M. } 15. miesto Ferenčík M. } 21 .miesto Albert V.
Po skončení sezóny sa už po 21. krát stretli stolný tenisti obcí Gemerská Poloma, Henckovce a Betliar, a to na turnaji troch starostov.
Tento rok sa turnaj odohral v našej telocvični. Turnaja sa zúčastnilo
11 hráčov, ktorí boli rozdelení do 2 skupín, kde prvý 4 zo skupiny
postúpili do pavúka.
štvrťfinále
Žúdel O. ( Henckovce) - Šebesta P. ( Betliar) } 3 : 0
Trojan M. (Gem. Poloma) - Árvay Ľ. (Betliar) } 3 : 1
Trojan J. (Gem. Poloma) - Breznen Ľ. (Henckovce) } 1 : 3
Leitner W. (Gem. Poloma) - Teraj M. (Betliar) } 2 : 3
semifinále
Žúdel O. - Trojan M. } 3 : 2
Breznen Ľ. - Teraj M. } 3 : 0
finále
Žúdel O. - Breznen Ľ. } 3 : 0
3. miesto
Trojan M. - Teraj M. } 3 : 0
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ŠACHOVÉ SÚSTREDENIE MLÁDEŽE PODSÚĽOVÁ 2018

V dňoch 15.-17.6.2018, od piatku do nedele, sa v Poľovníckom Zámočku na Podsúľovej uskutočnilo Šachové sústredenie mládeže,
ktoré zorganizoval Šachový klub Gemerská Poloma v spolupráci so
Šachovým krúžkom ZŠ Zlatá Rožňava.
Šachového sústredenia sa zúčastnilo 9 detí, na ktoré dohliadali dospelí
členovia ŠK GP a rodičia. Šachové sústredenie bolo zamerané nielen
na šachové aktivity, ale aj ako víkendový letný tábor pre deti s množstvom mimo-šachových aktivít.
Animátorom sústredenia bol Róbert Szaszák, ktorý vedie deti na
Šachovom krúžku pri ZŠ Zlatá a pripravil množstvo zaujímavých aktivít. Do programu deťom zaradil:
1. šachovú prísahu, v ktorej si deti vyskúšali, aké je to byť v koži
jednotlivých figúrok – od pešiakovej reťaze, cez skákanie jazdca
vo vreci a strelcovú lukostreľbu až po ťažkopádnu, ale silnú vežu
v podobe 3D puzzle. Šachová prísahu predčítanú dámou potom
deti odprisahali i podpísali pred kráľom, ktorý ich pasoval za
šachistov z Podsúľovej.
2. jazdu zdatnosti, kde deti prešli stanovištiami ako hod mince do
vedra s vodou, lukostreľba, kopanie na bránku, frisbee, chodúle,
skákanie vo vreci, hod granátom, chôdza na drevených podrážkach s balónom medzi nohami, trojchodítko.
3. šachová cestu, z knihy „Škola šachu netradične“, ktorou deti
sprevádzali formou rozprávky jednotlivé šachové figúrky – každá
z nich im zadala zaujímavú šachovú úlohu.
4. šachové človeče, kombinujúce hod kockou a postupovanie po
políčkach ako v klasickom človeče s riešením šachových úloh.
Šachové úlohy deti riešili nielen na klasických stolových šachovniciach, ale aj na veľkoplošnej šachovnici s exteriérovými šachovými
figúrkami.
S čisto šachovou aktivitou zameranou na rozvoj šachovej hry detí nám
prišli pomôcť pozvaní lektori šachu zo Šachy REINTER, n. o. z Humenného FM Tomáš Krak a Róbert Fiačan, ktorí si pre deti pripravili prednášku na tému šachové koncovky, šachové otvorenie a taktika
s hlavným heslom: „šach, branie, napadnutie“ a riešenie šachových
úloh. Deti mali možnosť si s lektormi zahrať aj simultánku. Veľkým
prínosom bola aj diskusia trénerov pôsobiacich v našom klube
s lektormi, kde sa preberalo množstvo tém ako správne viesť deti,
aby šachovo rástli. Podľa vlastných slov lektorov, boli veľmi príjemne
prekvapení šachovou úrovňou detí a ich disciplínou.
Súčasťou sústredenia boli aj samozrejmé táborové aktivity ako
opekačka, či prechádzka nočným lesom, kde nás privítali húfy svätojánskych mušiek a ranná rozcvička. Deti strávili množstvo času hraním futbalu, lukostreľbou a hľadaním húb v okolí zámočka. Zaujíma-

vým spestrením sústredenia bol turnaj v stolovej hre šúlen, ktorú si
účastníci veľmi obľúbili.
O hladné brušká sa staral tím kuchárov a kuchtíkov z radov asistentov a rodičov. Kotlíkový guláš nám navaril Ján Gál, o kuchyňu sa
starala Ivana Szaszáková a Ján Fabián. Okrem rezidentov na sústredenie zavítali aj hostia, ktorí s nami strávili príjemné chvíle počas dňa
– členovia ŠK GP Ján Ciberaj, pán farár Štefan Magút, pani Helena
Lacková so synom Vladom a ďalší.
Šachové sústredenie mládeže na Podsúľovej je prvým podujatím Šachového klubu GP tohto druhu a zapadá do vyššieho cieľa klubu, ktorý
sa snaží o rozvoj šachovej mládeže v regióne Gemera. Po zhruba 3
ročnej pôsobnosti klubu sa nám postupne darí vytvárať zdravé jadro
mladých šachistov a ľudského a materiálneho zázemia pre šachové
aktivity v regióne. Šachové sústredenie je popri šachových tréningoch,
šachových krúžkoch, prezentáciách a účasti na šachových turnajoch
pre mládež v rámci celého Slovenska dôležitým článkom v komplexnom prístupe šachových nadšencov združených okolo nášho šachového klubu k rozvoju šachu mládeže na Gemeri.
Ďakujeme sponzorom, ktorí podporili naše šachové sústredenie či
už finančne alebo vecne, menovite Obci Gemerská Poloma, firme
Brantner Gemer a Mestským lesom Dobšiná. Veríme, že posúdia
naše sústredenie ako aktivitu, ktorú je hodno podporiť aj v budúcnosti
a ostanú nám v podpore verní.
Šachu zdar,
Ondrej Bašták Ďurán, predseda ŠK GP

júl 2018

Polomské noviny

BLAHOŽELÁME

Opäť sme niekoho potešili sumou 20,00 EUR - 27. 06. 2018 sme
losovali a 29. 06. 2018 sme odovzdali. Z rúk poslankyne obecného
zastupiteľstva Mgr. Janky Červenákovej si ŠTEFAN DOVICA a DARINA HATVANÍKOVÁ odniesli svoju výhru. Blahoželáme!

v ý h e rc o v i a s ú ť a ž í z č í s l a 1 / 2 0 1 8

•krížovka
ukrývala nedokončený nápis na malom zvone z roku 1876 vo veži
Zvonici v Malej Polome
správne riešenie: „Kde v obci svornosť tam i horlivosť priateľnosť
obce malo polomskej, ... Romok“
správnych riešení bolo 16 zo 16 došlých
• š a ch
správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom: 1. Se6+ Kxe4 2. f3# - preložené do slov: 1. ťah: strelec dáva šach na e6, čierny kráľ berie vežu
na e4. 2. ťah: pešiak dáva mat na f3.
správnych riešení bolo 3 z 5 došlých
• výhercovia (na fotografii)
krížovka: Darina Hatvaníková šach: Štefan Dovica
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Ako sa starať o srsť psíka v lete

U psov dochádza v jarnom období k výmene a obnove srsti,
preto je vhodné psa častejšie vyčesávať. Funkciou srsti v teplom
období je chrániť ho pred nadmerným teplom a riedka podsada
umožňuje prúdiacemu vzduchu odvádzať teplo z povrchu tela.
Ak sa rozhodnete dať svojmu psovi letný strih, určite tým nič
nepokazíte. Nesmiete však zabudnúť na to, že srsť má ochrannú
funkciu a ostrihať ho na kožu mu môže spôsobiť šok a pri pobyte
na slnku, tiež úpal a prehriatie organizmu.
Ideálne je psa ostrihať na dĺžku srsti, asi jeden a pol až dva centimetre. Takáto vrstva srsti účinne ochráni kožu psa pred priamym
slnkom a na ostrihanom tele, tiež lepšie spozorujeme parazity.
0944 521 063
STRIHANIE PSOV





strihanie srsti
úprava srsti
vyčesávanie srsti
ceruzokresba (psie portréty a. i.)

ESPRESSO OÁZA A OBEC GEMERSKÁ POLOMA

v spolupráci s pivovarom ŠARIŠ vás pozývajú dňa: 4. 8. 2018 o
14.00 hod. na 4. ročník: POLOMSKÝ KOTLÍK a športovo
- zábavné popoludnie pre deti a mládež  vstupné: 3, 00 € (v cene
je 1 jedlo a 1 pivo ŠARIŠ)
 na futbalovom ihrisku v G. Polome
 bohatá tombola 0,50 €
 disco, zumba s Katkou, penová šou
Súťažiaci sa môžu prihlásiť: Espresso
Oáza, 0905 742 206.

90 ROKOV od vzniku združenia

PPZ odbočka č. 2 Gemerská Poloma
Podporné pohrebné združenie (PPZ) má celoslovenskú pôsobnosť s ústredím v Betliari a v 214 pobočkách na Slovensku.
Vráťme sa trošku k histórii vzniku a cieľovej myšlienke PPZ, ktoré je jedným
z najstarších združení na Slovensku, vzniklo v neďalekom Betliari dňa 11.
3. 1928. Medzi zakladateľov PPZ na Slovensku patrí Július Koššuth, rodák
z Betliara. PPZ vzniklo počas hospodárskej krízy, kedy životná úroveň občanov mala bezprostredný vplyv na záujem o členstvo v združení. Základná
filozofia tohto združenia na Slovensku bola a je: Pomoc v núdzi. Cieľom a
programom združenia bolo vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zomrelého člena. Toto poslanie združenia sa
zachovalo dodnes. Podporné pohrebné združenie, ako nezisková organizácia s
mnohoročnou tradíciou, bola zaradená v roku 1990 medzi poisťovne a snaží sa
osloviť čo najväčší počet občanov Slovenskej republiky vo veku od 18 do 55
rokov a ponúknuť im členstvo v tomto združení. Členom sa môže stať každý
občan SR vo veku od 18 do 55 rokov na základe prihlášky. PPZ okrem vekovej hranice nemá žiadne iné obmedzenie a podmienky pre vznik členstva.
Zmeny od 01. 01. 2017
Správna rada PPZ na svojom zasadnutí dňa 21. 8. 2016 schválila s platnosťou
od 1. 1. 2017 zvýšenie členského príspevku na 15,00 EUR ročne a výšku pohrebnej podpory pod 3/4 a dĺžky členstva nasledovne: od 1 do 5 rokov členstva:
145,00 eur } od 5 do 10 rokov členstva: 220,00 EUR } od 10 do 15 rokov
členstva: 295,00 EUR } nad 15 rokov členstva: 420,00 eur.

Pri príležitosti 90 výročia
založenia PPZ bolo odpustené zápisné, čím tohto
roku pri vstupe ušetríte
10,00 eur. V súčasnosti PPZ
má v 214 odbočkách po celom Slovensku 52 000 členov. Najväčšie zastúpenie
odbočiek je na Gemeri, Spiši,
Horehroní. Odbočka PPZ č.
2 v Gemerskej Polome má v
súčasnosti 815 členov, bolo
by vhodné aby občania našej
obce zvážili takúto možnosť
a stali sa členmi, aby myšlienka pomoci a spolupatričnosti pretrvala ... Chceme,
aby sa členovia združenia
vzájomne podporovali v prípade úmrtia a tiež zabezpečili dôstojný pohreb zosnulé-

ho. Dnes ho jedinečným robí
najmä fakt, že príspevok vieme vyplatiť skutočne rýchlo.
Akonáhle nám pozostalí doručia úmrtný list, môže byť
podpora vyplatená aj do 24
hodín. V knihe slovenských
rekordov figuruje osemnásť
zápisov z Rožňavského okresu. O jeden z nich sa postaralo aj združenie s ústredím
v Betliari. Podporné pohrebné združenie ja najstaršie na
Slovensku funguje 90 rokov.
Certifikát o zápise odovzdal
dňa 10. júna p. Ladislav Hlavács, komisár spomínanej
knihy, predsedovi združenia
Viliamovi Griegerovi.
Janka Ciberajová,
Mgr. Alica Nemčková
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Šachová úloha: biely dáva mat 2. ťahom § výherná cena: 20,00 EUR §
obálku je potrebné označiť slovom: ŠACH
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma,
Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica, 9.
mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 31. 08. 2018 (vrátane)
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené
v najbližšom čísle novín.
GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné
nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej
únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním
osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší
je rešpekt súkromného a rodinného života, či uchovávanie citlivých
informácií o ostatných. Súbor ucelených pravidiel na ochranu dát nadobudol účinnosť 25.5.2018
V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dávame na vedomie: REALIZOVANÉ AKCIE
BUDÚ ZDOKUMENTOVANÉ FOTOGRAFIAMI, príp. VIDEOZÁZNAMAMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ POUŽITÉ PRE POTREBY OBCE GEMERSKÁ POLOMA.

pomôcky:
LUND
BIEN

Artiléria
pohovka
zmätok

skr.
Ivan Mládek
Emil Jelinek

česky
von

poľn.
miera

týždenník
Nové slovo

padnutie
20 pís. abecedy
rozpr. postava

2.

podriadenosť
moci
meniny 5.12

anglická skr.
nálezisko soli nie prírodne áno po rusky
old lady

1.
krstné meno
futbal.
Haliloviča
rieka v Rusku

tuk

skr. lekár

tromf
dejte po
slovensky

ŠPZ
Levoče

polomer

rub
hov. prejav

skr. akciová
spoločnosť
Mark Twain
Rudolf Kalčík

kôň
z Popolušky

močovina
úsek
skr. Bhutánu

tečovanie

polomer

fronta

3.

opica

švédske
mesto

síra

číslovka
sama španiel.

ŠPZ
Karviná

4.
Teodore Dreiser
Lantán

levice
po česky
hlavná
tepna

počítačová
tomografia

otec

príslovka
miesta

slávnostná
sieň
12 mesiacov

podnožník

ŠPZ
Senca

ŠPZ Ilava
solmizačná
slabika
španiel. člen
ovládanie

Východný
Timor
druh tanca

skr. Blue Tooth

Alumínium

predložka

koval
skr. Eva,
Anna

spis. Jirásek
životné
minimum
spojka

rus. film.
režisér
Alexander

civilná
obrana
dobro
osem veslica
po španielsky
lebo
hmyz mn. č.

číslovka

domov

Krížovka za odmenu § výherná cena: 20,00 EUR § obálku je potrebné označiť slovom: KRÍŽOVKA
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica, 9.
mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 31. 08. 2018 (vrátane) § potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené
v najbližšom čísle novín.
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