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Domovom každého človeka
je jeho vlasť, jeho kolískou je
rodný kraj. Miesto, kde prežil
svoje detstvo v kruhu svojich
najbližších, kde sa rodili jeho
plány a sny do budúcnosti.
Pre mnohých z nás je tou
kolískou naša obec, Gemerská
Poloma. Je to kúsok zeme, kde
chceme žiť a ísť v dejinách
ďalej. 10. september 2016 je
takým dňom, je medzníkom,
významným a slávnostným
zároveň pre POLOMCOV.

„Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba“
V obecnom parku sme boli účastní slávnostného odovzdania diela
„Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba“ za účasti   zástupcov
Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie, Úradu vlády Slovenskej
republiky, p. Madudu, členov projektového realizačného tímu, zástupcov stavebných úradov, dodávateľov, starostov susedných obci a predstaviteľov obce. Slávnostný akt odovzdania symbolického kľúča od
čistiarne odpadových vôd previedli starosta obce Miroslav Michalka
a zástupca Švajčiarskej konfederácie pán Martin Scherer. Prítomným
sa prihovoril starosta obce, ktorý v krátkosti  uviedol niekoľko dôležitých faktov sprevádzajúcich toto náročné dielo – kanalizácia obce. Po
náročnom schvaľovacom procese bol projekt obce Gemerská Poloma
vybraný a schválený na financovanie s celkovým rozpočtom projektu 6 261 000,00 EUR. K podpisu Zmluvy o realizácii projektu došlo
dňa 13. 06. 2012, čo možno považovať za začiatok realizácie projektu.
Prvý výkop sa uskutočnil dňa 03. 03. 2014. Slávnostné otvorenie stavby poklepaním základného kameňa bolo za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR uskutočnené dňa 23. 04. 2014.
Kolaudácia a užívacie povolenie k I. stavbe, vrátane čističky odpadových vôd (ČOV) sa viaže k dátumu 14. 07. 2016 a k II. stavbe k dátumu 23. 08. 2016. Od augusta 2016 bola spustená skúšobná prevádzka
kanalizácie a ČOV, čo znamená, že občanom Gemerskej Polomy bolo
umožnené, po splnení podmienok, napojiť sa a vypúšťať odpadové
vody z domácností.“ Občanom sa prihovoril pán Martin Scherer a zástupca Úradu vlády SR pán Ivan Ivančin. Medzi pozvanými hosťami
boli zástupcovia dodávateľských organizácií, starostovia susedných
obcí, členovia projektového tímu a viac ako 1000 obyvateľov obce. Vo
svojom príhovore vyjadril  osobné poďakovanie bývalému starostovi
obce Jánovi Chanasovi a celému projektovému realizačnému tímu vrátane generálneho dodávateľa stavby, jeho subdodávateľom, dodávateľom spätných úprav a rozšírených spätných úprav našich miestnych
komunikácií ako aj dodávateľom obstaraného hnuteľného majetku.
Nie je možné ponechať bez povšimnutia záverečné slová príhovoru
starostu obce: „...som presvedčený, že už aj naša obec právom patrí
do 21. storočia“.
Kytičku vďaky slovom, spevom a tancom  uvili súbory a jednotlivci z našej rodnej obce, ktorá nikdy neuvädne a nadlho ostane v našich
srdciach a spomienkach. Po slávnostnej časti a kultúrnom programe
bola pre prítomných pripravená bohatá tombola. Počas celého dňa sa
prítomní mohli občerstviť chutným gulášom na niekoľko spôsobov

a chutí. Kuchári so svojimi pomocníkmi navarili viac ako tisíc porcií
guláša bravčového i z diviny, fazuľového a držky. Chutný polomský
koláč od nášho Vlada nevynechal nik. Zamaškrtiť sme si mohli na vynikajúcom čistom koláči a ešte mlsnejšie jazýčky neodolali makovému či orechovému rožku. Nakoľko sa počas dňa slnko nechcelo skryť  
mohli sme sa osviežiť pri stánku s občerstvením. Vynikajúcu prácu
odviedli pracovníci malých obecných služieb, ktorí sa postarali o technické záležitosti a prípravné práce, ako aj o práce po zrealizovanej
akcii.   Pracovníci obce, poslanci obecného zastupiteľstva a členovia
kultúrnej komisie  riadili chod osláv a boli účastní prípravných prác.
Pomocnú ruku podali aj členovia spoločenských organizácií v obci,
ktorí bez vyzvania prišli na oslavy a pomáhali kde bolo potrebné.  Bez
kultúrneho programu by bola každá oslava prázdna, a keďže v obci
máme mnoho šikovných a umelecky nadaných ľudí, nebolo potrebné
mnoho vymýšľať – každý prispel svojou troškou. Neoddeliteľnou súčasťou sú naši dobrovoľní hasiči, ktorí boli nápomocní pri akejkoľvek
práci a zároveň vykonávali poriadkovú službu. Pani Editka, ako vždy
okrem vykonávajúcej zdravotníckej služby bola nápomocná pri obdarovaní účinkujúcich kvetinami. Osláv sa zúčastnilo viac ako tisíc
návštevníkov, ktorí prišli podporiť tento veľký deň našej obce. Starosta obce vyjadruje veľké uznanie všetkým účastným, podieľajúcim sa na akýchkoľvek pracovných, či reprezentačných úkonoch a
vyslovuje veľké poďakovanie tomuto skvelému tímu ľudí, ktorými
je obklopený.
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Narodili sa

Spoločenská kronika

Uzavreli manželstvo

Hľa matkou som,
a na svete je dieťa,
uzlíček radostí do náručia sveta.
Tak vitaj, človiečia,
synček náš premilý.

Životné jubileá oslávili

Šťastie má podôb tisíc
a ešte viacej tvárí,
odkiaľ si ich berie,
že sa mu tak darí?
Aj ja mu dám svoju –
srdce mu otvorím.

Martin Králik

Vitajte medzi nami!

Zomreli
Ty mlčíš, si ticho
a si už nemý,
nevieš hovoriť.
No ticho nebýva hluché,
to ticho počuje, hlucho trpí
a nemo žiaľom kričí.

Štefan Gubek
Dušan Červenák


Pozostalým vyslovujeme
hlbokú a úprimnú sústrasť.

Máš srdce láskou vyzváňajúce,
v ňom ruka Pána
hojdá jeho hlas,
do rytmu života
ťažkú pieseň skladal,
ty dobrotou ju vyspievaš.
95 rokov
Mária Ferenčíková
90 rokov
Zuzana Sústerová
85 rokov
Ľudmila Červenáková
80 rokov
Emília Dovicová
Júlia Ďuričeková
Mária Madáčová
Zuzana Šimková
Zuzana Šimunová

S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra, vnúčatá
i celá rodina.

Odišiel rýchlo, nečakane,
ako keď vietor v búrke
stromy láme.
Milovali sme ho veľmi,
no on nás oveľa viac,
a jeho lásku nezmaže
z našich sŕdc ani čas.
Z očí mu žiarila láska a dobrota,
bude nám chýbať
do konca života.
Ťažko je bez neho, smutno je nám
všetkým,
nič už nie je také,
ako bolo pred tým.

S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn, dcéra
a celá rodina.

75 rokov
Mária Copláková
Mária Gubeková
Mária Vidová
70 rokov
Ivan Arovič
Ján Dovala
Ondrej Dovica
Štefan Krajec
Emília Sústriková
Mária Šimšíková

Srdečne blahoželáme!
Otec, chýbaš nám.
Nepočuješ náš hlas
a neodpovedáš na otázky.
Nie preto, že by si nechcel.
Nemôžeš.
Otec, chýbaš nám.
Naučil si nás veci, o ktorých sa
nepíše v žiadnych knihách,
ale naučil si nás ako sa nestratiť
v samote za tebou.


Dionýz Molčan.

Ing. Jaroslav Chanas 
Ing. Renáta Oroszová

Dňa 26. 10. 2016 uplynie rok,
čo nás opustil manžel,
starostlivý otec,
láskavý starý otec,
dobrý brat a švagor
i blízky príbuzný

Otec náš drahý,
Tvoj život bola iba
starosť o nás a práca.
Dňa 17. 08. 2016 uplynul rok,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a príbuzný

Ondrej Greško.

Ing. Július Lišuch PhD.
 MUDr. Nikola Šiváková
Simon Gunár
 Eleonóra Kónyová
Vladimír Gunár
 Patrícia Žigová
Pavol Mokoš
 Zuzana Matulová
Mgr. Martin Ernihold
 Mgr. Andrea Podolinská
Srdečne blahoželáme!

BOL TO VZÁCNY ČLOVEK
Dňa 29. augusta 2016 sme sa navždy
rozlúčili s našim dlhoročným členom
a funkcionárom našej základnej
organizácie
pánom
Štefanom
Gubekom vo veku 86 rokov. Jeho
život bol veľmi pestrý, bohatý na činy,
city a hlboké myšlienky, ktoré z neho
robili dobrého človeka. Vo svojom
produktívnom veku bol aktívny.
Pracoval nielen v našej základnej
organizácii ako tajomník, ale bol
nápomocný aj iným spoločenským
organizáciám v našej obci v Gemerskej Polome (MO MS,
Hasičský zbor). Bol to spoločenský človek a v kolektíve
obľúbený. Spolupracoval aj po odchode do dôchodku. Avšak jeho
zdravotný stav s pribúdajúcimi rokmi sa zhoršoval. Po ťažkej
a dlhodobej chorobe nás navždy opustil. Odpočívaj v pokoji pán
Gubek! S úctou a večnou pamiatkou na Teba nezabudne výbor
ZO SZPB v Gemerskej Polome.

Pozeráme hore ku hviezdam
a vieme že si niekde tam.
Slzy si utierame a na teba
s láskou spomíname.

Ján Dorkin.
S láskou spomína
syn Marian ako aj celá rodina
i kamarát aj všetci, ktorí ho
poznali a mali radi.

Dňa 25. 10. 2016 uplynie
päť rokov
čo nás opustil milovaný otec,
brat, švagor.
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KYTICE KVETOV

k pamätníkom na počesť 72. výročia SNP
Dňa 26. augusta 2016 sa v našej obci uskutočnili oslavy 72.
výročia SNP. Zorganizovali ich
Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov Gemerská Poloma a obec Gemerská
Poloma. Po položení venca ku
pamätníku padlých na Námestí SNP, za tónov štátnej hymny
a vypustení bielych holubíc predniesol slávnostný príhovor staros-

ta obce Ing. Miroslav Michalka.
Pri opise udalostí zdôraznil najmä myšlienku „rady priamych
účastníkov rednú“. Aj v našej
základnej organizácii je to len
pán Bartolomej Spišiak (89 ročný) účastník bojov v 2. svetovej
vojne a SNP, nositeľ štátnych vyznamenaní. Čo nás samozrejme
teší! Pokračoval: „že je to na nás
členov ZO a našich sympatizan-

tov, aby sme o týchto udalostiach
pri príležitostiach a stretnutiach
hovorili  s mladými ľuďmi, pretože vo svete (aj u nás) sa aktivizujú
sily, ktoré tieto udalosti potláčajú
(zavrhujú)“. Potom sme pokračovali v programe osláv položením
vencov ku pamätníkom na Kurtákovej a na Flôse. Účasť na týchto
oslavách bola prekvapivo slušná.
V závere oficiálnej časti sa uskutočnilo slávnostné posedenie pri

dobrom guláši. Ďakujeme smene
v kuchyni na čele s pánom Jurajom Brezňanom. V neposlednom
rade ďakujeme šoférom dopravných prostriedkov z našej obce,
ktorí nás dopravili k pamätníkom,
menovite: páni Štefan Spišiak,
Ondrej Tompoš, Emil Klobušník,
Juraj Koltáš. Ďakujeme všetkým
účastníkom osláv.
výbor ZO SZPB,
fotografie: Ondrej Greško

K R P Á Č O V O,
72. výročie SNP

Naši dôchodcovia

strávili príjemný deň v peknom
prostredí termálneho kúpaliska
v Egri. Za krásneho počasia seniori so svojimi rodinnými prís-

lušníkmi dňa 29. 08. 2016 prežili
deň plný slnka, vody a relaxu.
A aká by to bola návšteva Egru,
keby nebola spojená s ochutnávkou dobrého vína.	              E K

Dňa 25. 08. 2016 oblastný výbor SZPB v Rožňave a členovia základných organizácií si uctili položením vencov  a kyticami kvetov pamiatku obetí SNP v areáli 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR v Krpáčove.
Niekoľko členov našej základnej organizácie sa zúčastnilo osláv 72.
výročia SNP, aby sa v spomienkach a s úctou všetkým účastníkom
SNP a hrdinsky padlým poklonili.
fotografie: Ondrej Greško

ZÚČASTNILI SME SA
Miestny odbor MS v Gemeskej Polome sa v mesiacoch jún - júl zúčastnil viacerých matičných osláv. Dňa 26. 06. 2016 sme sa zúčastnili na 155. výročí úmrtia P. J. Šafárika v Kobeliarove a 5. júla to
bolo 1153. výročie príchodu vierozvescov, alebo Apoštolov Slovanov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 15. júla sme boli účastníkmi
„Vatry zvrchovanosti“ v hojnom počte vo Vlachove.
J. Z.
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upozornenie

Obec Gemerská Poloma ako správca dane vyzýva občanov (daňových dlžníkov) na zaplatenie daňových nedoplatkov do 31. októbra 2016.
Zároveň upozorňuje občanov (daňových dlžníkov), že všetky neuhradené daňové nedoplatky do uvedeného termínu, bude obec
ako správca dane vymáhať v daňovom exekučnom konaní v
zmysle zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím sa vymáhaná suma pre dlžníka navýši o exekučné
poplatky.

upozornenie

do pozornosti DÔLEŽITÉ
vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci, kde je vybudovaná
verejná kanalizácia a ktorý má možnosť sa napojiť na verejnú kanalizáciu je podľa zákona povinný sa na ňu pripojiť a odpadové vody
ňou odvádzať do čistiarne odpadových vôd, ktorá zabezpečí ich vyčistenie, avšak je potrebné oboznámiť sa a dodržať nasledovné:
Vlastník nehnuteľnosti M Ô Ž E do domovej prípojky
vypúšťať:
¢ splaškovú odpadovú vodu  z domácností bez obsahu veľkých plávajúcich, alebo pevných látok, to znamená odpadovú vodu z:
 umývadiel
sprchy
vane
WC
práčky
umývačky riadu
podlahovej vpuste
Vlastník nehnuteľnosti N E M
vypúšťať:
 akýkoľvek olej
 tuky
 dažďové vody
 odpad z chovu domácich zvierat
odpadové vody zo žúmp
odpadové vody zo septikov

Ô Ž E do domovej prípojky

u p o z o r n e n i e: akékoľvek neoprávnené konanie občanov vo veci
vypúšťania vôd do verejnej kanalizácie v obci bude ihneď po zistení,
alebo ohlásení (aj anonymnom) riešené priestupkovým konaním.

október 2016

(ne)spokojný občan
V obci máme znova problém,
ktorý vôbec nemusel a ani nemusí jestvovať. Niektorí spoluobčania sa nevedia, či nechcú? prispôsobiť moderným
technológiám, ku ktorým patrí
aj kanalizácia v našej obci.
Okolité obce môžu o nej iba
snívať a my ktorí ju máme, si
ju nevieme oceniť. Žijú medzi
nami aj takí občania, vlastníci, ktorí nerešpektujú pokyny

obce a vedome vypúšťajú svoje odpadové vody zo žúmp,
septikov ako aj dažďové vody
do kanalizácie, čím ohrozujú čistiareň odpadových vôd,
ktorá ich pričinením môže byť
vyradená z prevádzky, na škodu   nás všetkých. Čo k tomu
dodať?
Aký milý tvor je človek, ak je
človekom.
- občan -

(ne)spokojný občan

október 2016

Polomské noviny

5

Na mnohé dožadovania sa zo strany občanov obce uverejňujeme mapku s názvami ulíc nachádzajúcich sa v našej obci a potvrdenie vydané  
obecným úradom v obci zo dňa 29. 10. 1997 (str. 6). Na základe uznesenia zo dňa 17. 06. 2013/OcZ/15/B/2 obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie určenie názvu verejného priestranstva – ulice spoločnosti VSK MINING s. r. o. so sídlom Hlavná 8, 040 01 Košice v lokalite
Bindíkovského Potoka v časti od štátnej cesty 533 k areálu prevádzky; návrh názvu ulice je: „Štôlňa Elisabeth“.
poznámka: Mapku zrealizoval občan našej obce, nakoľko obec takúto nevlastní.
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Prinášame sľúbené info o hosťovaní u nás v knižnici počas
akcie dňa 1. apríla 2016, z noci
s pánom Andersenom. V úvodnej, slávnostnejšej časti sme pozdravili hostí peknou kyticou piesní
a umeleckým slovom. Pozdrav sme pripravovali s hudobnou skupinou
ZÁZRAK, ktorá vznikla pri cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a.
v. Gemerská Poloma. Naše spoločné stretnutia obohatili obe strany,
boli veselé i poučné a častokrát sme spoločne spievali a deti nevedeli
prestať. Neraz sa k nám pridali aj rodičia, či starí rodičia návštevníkov
knižnice, až sme zistili, že čas veľmi pokročil. Nemožno zabudnúť na
tieto pekné chvíle. Počas „veľkého dňa“ sme dokonca tak trocha „primäli“ spievať s nami aj prítomných hostí. Najväčšmi si deti obľúbili
Michala a Martinku, ktorí nevynechali jediný nácvik a tých veru bolo
dosť. Slovo nácvik, by sme pokojne mohli premenovať ako večer pri
hudbe, speve a závideniahodnej nálade. Ďak u jeme.

Naši vzácni hostia, aj napriek
šíriacej sa chrípkovej viróze pozbierali svoje sily a prišli medzi
nás. Pozvali sme ich pri príležitosti okrúhleho dvadsiateho výročia vydávania nášho obecného
periodika. Bolo nám cťou takto
pozdraviť všetkých - ktorí neváhajú a vezmú do ruky pero a píšu,
ktorí siahnu po fotoaparáte a zachytia momenty, ktoré sa už nikdy neudejú a tiež tí, ktorí ochotne

Naša prvá zastávka bola pri dobrovoľných hasičoch pôsobiacich v
obci. Za zvukov poplašnej sirény, plameňov ohňa a rútiaceho sa novučičkého hasičského auta sme s úžasom sledovali zásah fingovaného
požiaru priamo pod oknami našej knižnice. Spoločne s nami sledovali
útok deti s rodičmi bývajúci v blízkom okolí a náhodní okoloidúci.
Poodhalili sme dvere vynovenej garáže, kde parkovalo druhé hasičské
auto. Samozrejme sme si vyskúšali čo sa dalo, povypytovali a poďakovali sa, pretože sme už boli očakávaní na ďalšej našej zastávke, a to

priamo  na Policajnej stanici v obci. Pred stanicou nás vítalo blikajúce
policajné auto, ktoré sme opäť nemohli nevyskúšať. Chceli sme vidieť
aj samotnú stanicu, veď tam sa len tak hocikto nedostane a tobôž  deti.
Naši strážcovia zákona boli zasypaní množstvom otázok, pripravené
mali  ukážky rôznych pomôcok pri zadržaní páchateľa a dokonca „zadržali“ niekoľko našich kamarátov. Vzniklo množstvo záberov a komických situácií, pretože deti sú až priveľmi všímavé a zvedavé. Boli
to úžasné zážitky pri „ohni a putách“, na ktoré len tak nezabudneme.

Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

sprostredkujú svoje zážitky, či
spomienky i fotografie. Im všetkým sme venovali večer vďaky.
Spoločne sme si zaspomínali na
začiatky, na výrobu textov, fotografií, obrázkov, ktoré prinášajú
občas aj smiech, ale na prvom
mieste vždy ostáva zodpovednosť.   Zaspomínali sme na ľudí,
ktorí nemohli prísť, ale srdcom
ostali „novinármi“. Je fajn, že
medzi nami nájdeme aj mladých,
ktorí sa pridali k nám a stali sa
súčasťou a  tvorcami tohto faktografického diela našej obce.  

Zastihla nás hlboká tma
a pokročilá hodina. Nám
to však nevadilo, veselým krokom a hlučnou
vravou sme sa pobrali
k nášmu ujovi Jurovi,
ktorý nás už čakal v telocvični. So svojimi zverencami Jožkom a Michalom nás už očakávali
pri pripravených hracích
stoloch, s pinpongovými
raketami a samozrejme
malým občerstvením. Po
úvodnom nástupe a strávenými
informáciami
sa už nik nedal udržať
– všetci sa snažili udržať krok s neposlušnou
loptičkou, každý chcel
vyskúšať hru s profesionálom, nakoniec nás
dobehla neskorá nočná
hodina a návrat do knižnice.
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V rozsvietenej knižnici nás už čakalo sladké prekvapenie od polomského cukrára, z ktorého každý ochutnal. Všetci sa snažili svojimi fotoaparátmi zachytiť jej prvotnú podobu – malú morskú pannu, a tak
nastala krátka tlačenica, po ktorej už všetci mlsali. Keďže sme všetci
šikovní a veľmi tvoriví, tak sme povyťahovali pripravené tričká, farby
na textil od našich sponzorov z blízkej bane a začali sme kresliť –
domčeky, kvetiny, ba i pekné postavičky. Bolo tu ako v mravenisku
– kto má žltú, kde mám štetec, júj a mám fľak, odfoť aj moje tričko,
netlač sa... a ráno spoločne s rodičmi sme obdivovali svoje vystavené

Detský tábor vo Svite
Na začiatku leta sme sa spolu s deťmi z nášho Evanjelického
cirkevného zboru aj mimo neho vydali na výlet do Vysokých Tatier.
Plní očakávania sme vyrazili na cestu. Tatry nás privítali v plnej kráse,
počasie nám prialo a my sme sa tešili na spoločné zážitky. 3 dospelí
a 17 detí – to nie je len tak. Ale vďaka Pánu Bohu sme prežili krásny
týždeň a máme na čo spomínať. Témou nášho biblického tábora bolo:
„Objavy, ktoré zmenili svet“. Na základe príbehov zo života niektorých významných vedcov sme sa dozvedeli, že napriek tomu, akí boli
významní, čo všetko vynašli a objavili, mali v srdci to najdôležitejšie
– vieru v Boha. Objavy, ktoré vynašli, ich o Božej existencii utvrdili.
Okrem krásnych chvíľ v zborovom dome, ktoré sme strávili spevom, modlitbami, témami, hrami, súťažami či večerným kinom, sme si
vychutnali Tatry. Už v utorok naše kroky viedli na Štrbské pleso, kde
niektorí odvážni vyšliapali na skokanský mostík, kde im bol odmenou
krásny výhľad na okolitú prírodu. Ďalšie dni sme využili aj na kúpanie,
keďže aj to patrí k letu.
Sme vďační Pánu Bohu za krásny čas, nové vedomosti o Pánu
Bohu, úžasné deti a množstvo zážitkov. Najväčším poďakovaním bude
zasiate semienko viery v srdciach detí, ktoré bude rásť.   	
Mgr. Janka Maťová, evanjelická farárka
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umenie. Iná skupinka detí, ktorá chcela rozveseliť knižničné
okná vytvorila pestrú lúku kvetín
a zvieratiek. Nezabudli sme na
nočnú rozprávku, pri ktorej sa
malým spáčom pekne zaspávalo.
Ani sme sa nenazdali a bolo ráno.
O chutné raňajky sa postarala teta
Alenka, ktorá pripravila misy
plné dobrôt. A nastalo veľké balenie a nechcené lúčenie... Ahojte
v roku 2017!

OPÄŤ V ŠKOLE
Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov
veľkých, malých,
do náručia zvoláva.

Vôňu poľa, šelest lesov
nesieme si v pamäti.
Teraz zas nám do školičky
jasné slnko zasvieti.
Elena Čepčeková

Leto sa skončilo a 5. septembra 2016 sa opäť otvorili brány škôl. My
sme oddýchnutí a plní síl privítali nový školský rok 2016/2017. Do
prvého ročníka nastúpilo 25 predškolákov – teraz prvákov. V našej
materskej škole je zapísaných 61 detí, ktoré sú rozdelené v troch homogénnych  triedach. V I. triede (lienky) sa nachádzajú naši najmenší
v počte 24 a výchovu a vzdelávanie tu zabezpečujú pani učiteľky Júlia
Molčanová a Bc. Dušana Hajdúková.  II. triedu (včielky) navštevuje
20 detí vekovej kategórie 4 - 5rokov. Starajú sa o nich  pani učiteľka Edita Gallíková a pani riaditeľka Bc. Eva Žúdelová. V III. triede
(motýliky) prípravkárov  je 17 detí. Pani učiteľky Mária Mišinová a
Bc. Rozália Albertová zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť a
pripavujú deti na úspešný vstup do základnej školy. Od 1. septembra
2016 pracujeme podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je rozdelený do nasledujúcich vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek
a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
V tomto školskom roku budeme pokračovať v projektoch ,,Dorotka
a jej priatelia“, ktorý je organizovaný Slovenským Červeným krížom,
Zúbky, Deň Zeme, spolupráca so ZŠ a knižnicou, organizáciami v obci
a ostatných aktivitách vyplývajúcich z plánu práce na nový školský
rok. Dúfame, že aj tento rok bude pre nás plný pekných zážitkov. Prajeme všetkým deťom, rodičom a pani učiteľkám veľa energie, tvorivosti a radosti pri práci.
Bc. Dušana Hajdúková
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Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
5. 9. 2016 sme v našej ZŠ slávnostné otvorili nový školský rok,
ktorého sa zúčastnil i pán starosta, Ing. Miroslav Michalka. Pevne veríme, že uplynulé 2 mesiace
letných prázdnin boli pre žiakov
plné pekných zážitkov a že si oddýchli od školských povinností,
načerpali nové sily a získali najmä fyzickú a psychickú pohodu
pre úspešné zvládnutie nového
školského roka. Osobitne sme
privítali žiakov 0. a 1. ročníka,
ktorým bola sľúbená podpora
a pomoc počas zdolávania prvých prekážok predovšetkým
od ich triednych učiteliek, Mgr.
Ľubomíry Leškovej a Mgr. Eriky
Jergovej. Predstavené boli i nové
posily v pedagogickom zbore Eleonóra Lӧrincová Minďášová, triedna učiteľka v 3.A triede
a Mgr. Dominika Dieová, ktorá

bude učiť na 2. stupni biológiu
a techniku. Želáme všetkým žiakom školský rok plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby
zažívali školu hrou, tešili sa zo
spoločenských a športových podujatí. Prajeme si, aby bol školský
rok pestrý, veselý, plný nových
objavov     a úprimne si želáme,
aby naša škola fungovala nielen
ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala
svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

V školskom roku 2015/2016 sa
naše dve pani učiteľky anglického jazyka Ingrid Hajdúková
a Danka Balážová rozhodli zapojiť do projektu ERASMUS +
a spoločne vypracovali projekt
s názvom „Moderný, inovatívny
učiteľ vychováva šťastných žiakov“. Erazmus je nadnárodným
projektom mobility pracovníkov
v oblasti školského vzdelávania
v rámci Programu Európskej únie
pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Jeho cieľom
je rozvíjanie a inovácia pedagogických kompetencií a rozvoj jazykových zručností účastníkov
projektu. Účasť na tomto projekte obohacuje profesionálne
pôsobenie vyučujúcich, posilňuje
celkovú kvalitu výučby cudzích
jazykov a zameriava sa na využívanie čo najväčšieho množstva
komunikačných a zážitkových
metód vo vyučovaní. A keďže
boli pani učiteľky úspešné a projekt bol pre našu školu schválený,
boli počas letných prázdnin načerpať nové skúsenosti na kurzy
do Veľkej Británie konkrétne na
Univerzitu v Kente. Pani učiteľ-

ka Hajdúková sa zúčastnila kurzu
zameraného na aplikáciu metódy
CLIL vo vyučovaní a pani učiteľka Balážová zase kurzu zameraného na vyučovanie anglického
jazyka na prvom stupni ZŠ. Kompetencie a skúsenosti získané v
tomto projekte potom vyučujúce
začlenia do školského vzdelávacieho programu a prostredníctvom vlastných zlepšených
komunikačných zručností budú
ovplyvňovať prístup žiakov k anglickému jazyku a zlepšovať ich
komunikačné schopnosti tak, aby
sa hodiny anglického jazyka stali
pre žiakov príťažlivejšími, aby
bolo učenie zábavné a vytváralo
pozitívnu atmosféru v triedach.
S novými poznatkami a nadobudnutými skúsenosťami oboznámia
na pracovných poradách a zasadnutiach metodických útvarov aj
ostatných učiteľov. Odborný rast
a iniciatíva oboch pani učiteliek
robia našu školu kvalitnejšou
a atraktívnejšou, za čo im patrí
veľké poďakovanie.
Mgr. Danka Balážová,
Mgr. Jana Krivušová
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Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2016/2017
I. PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Počet prijatých žiakov (k 15. 09. 2016): 154  z toho v 1. ročníku: 21
(z toho 2 v zahraničí).
Učebné plány: podľa ŠkVP pre 0., 3., 4. ročník a 7. až 9. ročník a inovovaného ŠkVP pre 1., 2. a 5., 6. ročník
Počet pedagogických zamestnancov: 21, z toho: triedni učitelia: 11;
vychovávateľky ŠKD: 2; učitelia bez triedy: 2; riaditeľ: 1; zástupkyňa: 1; pedagogickí asistenti: 3; (+ dopĺňanie úväzku vychovávateľky);
kňazi: 1 (evanjelické náboženstvo).
Počet nepedagogických zamestnancov: 10 z toho: úsek ŠJ: 5; prevádzkový úsek: 4;   ekonomicko–administratívny úsek: 1; + 3 zamestnanci na čiastočný úväzok – zamestnankyňa PaM, správkyňa IKT,
školský špeciálny pedagóg.
Príprava šk. roka realizovaná v mesiacoch jún – september 2016
1) organizačné zabezpečenie školy v zmysle organizačného poriadku
školy a zabezpečenia kvalifikovaného vyučovania predmetov:
a) určenie úväzkov medzi vyučujúcich tak, aby všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov na 1. a 2. stupni ZŠ,
žiadny z vyučujúcich nevyučuje nekvalifikovane;  
b) prijatie do zamestnania pani učiteľky Mgr. Dominiky Dieovej na
miesto učiteľky biológie a techniky a ďalších predmetov s podmienkou
doplnenia si kvalifikácie na predmety podľa potrieb školy – technika;
c) prijatie do zamestnania pani učiteľky Mgr. Eleonóry Lörincovej
Minďášovej na miesto učiteľky 1. stupňa po prestupe pani Mgr. Beatrix Trojanovej na inú školy;
d) prijatie na čiastočný pracovný pomer pani Bc. Jany Molčanovej na
pozíciu zamestnankyňa PaM, ktorú predtým vykonávala Ing. Ingrid
Hajdúková.
2) vypracovanie rozvrhu hodín;
3) menovanie triednych učiteľov a príprava tried na vyučovanie – Mgr.
Danka Balážová je triednou učiteľkou v 4. A a 8. B, ďalším triednym
učiteľom je určená jedna trieda;
4) oboznámenie zamestnancov s platnými vnútornými smernicami
školy a POP pre školský rok 2016/2017;
5) určenie pracovných úloh pre jednotlivých zamestnancov (koordinácia činností v zmysle schváleného plánu práce, šk. kalendára, šk.
bodovacieho systému, organizačného a pracovného poriadku školy);
6) poučenie zamestnancov školy o BOZP, CO, PO;
7) poučenie žiakov a zamestnancov školy o Vnútornom poriadku školy;
8) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vyučovaciu činnosť –
ŠkVP, iŠkVP, časovo-tematické plány, prípravy na vyučovacie hodiny
a krúžkovú činnosť.

Začiatok školského roka v evanjelickom kostole
Už tradične patria k začiatku nového školského roka aj služby Božie
venované práve deťom, žiakom, študentom či učiteľom. Ani tento
rok nebol výnimkou a v nedeľu, 4. septembra 2016, v našom kostole
bolo viac detí ako zvyčajne. Ako výzva nám znelo Božie slovo:
„Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske, ako aj
Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu
príjemnej vône.“ Ef. 5, 1 – 2
Aj v novom školskom roku máme napodobňovať Pána Boha
ako nášho Otca, máme žiť v láske a byť vďační za dar spasenia, ktorý
nám Pán Ježiš dal. Po kázni slova Božieho deti a žiaci prijali požehnanie
veršíkom z Biblie, ktorý ich má v novom školskom roku. Domov sme
sa rozchádzali s povzbudením, aby nový školský rok bol plný Božej
lásky a požehnania. Žiakom a študentom prajem veľa sily a chuti do
učenia, správnu motiváciu a veľa nových vedomostí. Učiteľom veľa
lásky k žiakom, trpezlivosť a pevné nervy a hlavne Boží pokoj, ktorý
je veľmi potrebný. Nech vedú naše deti cestou vzdelávania a sú sami
dobrým príkladom. Nech Pán požehná nový školský rok 2016/2017.
Mgr. Janka Maťová, evanjelická farárka

II. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Počet kmeňových tried: 12 (2 triedy ŠKD v kmeňových učebniach).
Počet odborných učební: 14 (školské dielne, školská kuchynka, učebňa spoločensko-vedných predmetov (PC 1. stupeň), žiacka knižnica
pre 1. stupeň, učebňa kontinuálneho vzdelávania (PC 2. stupeň), učebňa SJL, žiacka knižnica pre 2. stupeň, učebňa VÝV a MAT, učebňa
GEO a DEJ, učebňa CHÉ a FYZ, učebňa BIO, učebňa HUV, telocvičňa).
Príprava priestorov na vyučovanie realizovaná v mesiacoch jún –
september 2016
- zabezpečenie chodieb, tried a ďalších priestorov v zmysle hygieny
a BOZP (veľké upratovanie – čistenie okien, svietidiel, dezinfekcia
priestorov a pod., realizácia bežných opráv - skriniek, držiakov, zámkov, podláh, prahov, stoličiek, lavíc, nábytku, tabúľ, splachovačov, vodovodných kohútikov, výmena žiaroviek a pod.).
Zabezpečenie potrebných učebných pomôcok už v priebehu školského roka 2015/2016
 rôzny spotrebný materiál na VÝV, ŠKD a krúžkovú činnosť;
 pracovné zošity, knihy, učebnice;
 reproduktory a PC myšky;
 tri interaktívne tabule (trieda 0. ročníka, učebňa SJL, učebňa CHE
– FYZ);
 interaktívny program Alf, a ďalšie interaktívne programy – Silcom;
 program Office do PC;
 šesť notebookov do počítačovej učebne pre 1. stupeň;
 počítač pre zástupkyňu a notebook pre zamestnankyňu PaM;
 veľkú keramickú tabuľu do 0. triedy;
 medicinbaly a lopty na telesnú výchovu;
 ušitie rómskych krojov;
 stojan na mapy do učebne SJL;
 detské stavebnice pre obe oddelenia ŠKD;
 nápovedné obrázky pre 1. stupeň;
 školské lavice a stoličky do učebne SJL.
Časť financií školy bola použitá na realizáciu školských výletov, lyžiarskeho výcviku, školy v prírode a na spoluúčasť školy v projekte
Erazmus+, a iné.
Väčšie práce realizované už v priebehu školského roka 2015/2016:
vymaľovanie odborných učební VÝV a MAT, BIO, ANJ, triedy 9.
A;
 vymaľovanie medziposchodí a chodieb na 2. poschodí v starej budove školy, vrátnice, miestnosti pre upratovačky, príručnej miestnosti
pri 0. ročníku a zrealizovanie ďalších drobných malieb;
 položenie dlažby v miestnosti vodárnička, kompletné zrenovovanie
miestnosti;
okná v šatniach a kabinetoch v telocvični a šatni Škoská kuchyńa
a WC na 1. stupni a ŠKD
 rekonštrukcia toaliet pre chlapcov a dievčatá na 1. stupni (maľba,
oprava sanity, výmena pisoárov);
 maľovanie starších dverí na chodbách ZŠ;
 zrekonštruovanie pletiva pre smetné koše;
 inštalácia bráničky do areálu školy od telocvične k hlavnému vchodu;
 vyasfaltovanie príjazdovej cesty k hlavnému vchodu školy;
 zabezpečenie šatňových skriniek pre žiakov 1. a 2. stupňa (pre každého žiaka jedna vlastná skrinka);
 rozšírenie kamerového systému o triedy 1. stupňa a terajšej 9. A;
 rozšírenie a skvalitnenie internetového pripojenia v škole pre všetky interaktívne tabule a počítačové učebne;
 estetizácia vnútorných priestorov školy na chodbách, v triedach
a učebniach, kompletná príprava tried na školský rok a iné.
PhDr. Vladimír Vnenčák
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Leto s Dolinou,
od víťazstva k víťazstvu

Tak ako po iné roky ani toto leto
členovia folklórnej skupiny Dolina nezaháľali a svojimi vystúpeniami úspešne reprezentovali
našu obec i celý región Gemer
doma i v zahraničí. Po 1. máji
– tradičnom otvorení folklórnej
sezóny postavením mája pred
obecným úradom, na ktorom sa
svojim vystúpením zúčastnili
i naši najmenší folkloristi, sa skupina spoločne s ľudovou hudbou
Ondreja Hlaváča zodpovedne
pripravovala na významné vystúpenie na celoštátnej súťaži sólistov a tanečných párov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2017
konanom 28. mája v Dlhom Klčove. Tam, na veľkú spokojnosť
divákov, naši folkloristi úspešne
predviedli hodinovú „Polomskú
svadbu“. Súťaže v ľudovom tanci
v kategórii A sa zúčastnili manželia Vnenčákoví, ktorí napokon
zvíťazili, stali sa Laureátmi súťaže a dokonca získali aj špeciálnu
cenu Petra Homolku za najlepší
tanečný prejav. O necelý mesiac
na to v dňoch 18. a 19. júna folkloristi spoločne s predstaviteľmi
obce a dobrovoľnými hasičmi navštívili našu družobnú obec Pustá
Polom v Čechách, kde predviedli
tradičné piesne a pracovné obyčaje pri kosení a hrabaní sena,
vrátane menšej tancovačky, či
starodávnych uspávaniek. Hneď
potom 22. júna sa v Rožňave
konala okresná súťaž v speve ľudových piesní folklórnych skupín
a súborov. V nej obstála najmä
mužská spevácka skupina, ktorá
sa so spevmi pri rozlúčke ženícha
so slobodou umiestnila v zlatom
pásme. Ženská spevácka skupina
ďaleko nezaostávala a s blokom
svadobných a ľúbostných piesní
sa umiestnila v striebornom pásme. 26. júna sa po roku skupina
opäť zúčastnila Spišských folklórnych slávností v Spišskom
salaši neďaleko Spišského hradu, kde sa tentoraz vystupovalo
v programe o Gemeri v réžii manželov Haásových z folklórneho
súboru Háj z Rimavskej Soboty.
Záver školského roka 29. júna
spestrilo deťom a ich rodičom
z detského folklórneho súboru
Bambuchy záverečné posedenie,
spojené s ich polhodinovým vy-

stúpením. 3. júla manželia Vnenčákoví na folklórnom festivale
Východná v programe „Z najlepších“ predviedli čardáš z Ostrova
a začiatkom mesiaca sa spoločne
s tanečníkmi skupiny zrealizoval
projekt „I charleston Gemerska
Poloma“, v ktorom sa tancoval
americký tanec charleston na
rôznych miestach v našej obci
a na známu pieseň „Jaj, Zuzka,
Zuzička“ v podaní kapely Slovak tango vzniklo pekné a veselé
tanečné video. 23. júla sa konala
tradičná letná súborová opekačka, po ktorej sa skupina začala
pripravovať na druhú časť leta.
V nej sa 5. augusta Dolina zúčastnila folklórneho festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou
v programoch „Koliesko pri fontáne“ a „Tanečníci zrejú vekom“,
ktorý vyvrcholil práve svadbou
z Gemerskej Polomy. Manželia
Vnenčákoví tu predviedli aj tanec Cífer zo Ždiaru, tanec Čerkaný a Čapášový z Dlhého Klčova
a opäť čardáš z Ostrova. Vrcholom letnej sezóny sa stal zájazd
do mesta Zakopané v Poľsku, kde
skupina ako víťaz celoslovenskej
súťaže „Nositelia tradícií 2015“
reprezentovala našu krajinu na
súťažnom medzinárodnom festivale horských krajín s účasťou
nielen súborov z európskych štátov (Albánci, Poliaci, Rumuni,
Nóri, Taliani a ďalší), ale aj súborov z krajín exotických (Mexičania, Mongoli, Indovia, Indonézania, Turci a ďalší). Naša folklórna
skupina v spolupráci s ľudovou
hudbou Radoslava Žolku súťažiaca v I. kategórii – tradičný
folklór s polhodinovým programom Polomská svadba získala na
tomto festivale najvyššie možné
ocenenie „Zlatú valašku“ a potvrdila, že v súčasnosti patrí medzi popredné slovenské folklórne
kolektívy zamerané na prezentovanie a uchovávanie tradičnej
ľudovej kultúry svojho regiónu
a obce. Záver folklórneho leta
folkloristi ukončili 10. septembra
vystúpením pred domácim publikom na podujatí venovanom
úspešnému zrealizovaniu kanalizácie v našej obci a tiež ďalším
tanečným projektom „I cardas
Gemerska Poloma“, ktorého vý-

sledkom je druhé pekné a veselé
video propagujúce nielen polomský folklór a folklórnu skupinu,
ale aj celú našu obec a jej obyvateľov. Ako vedúci folklórnej
skupiny veľmi pekne ďakujem
za dosiahnuté pekné úspechy
a všetku vynaloženú námahu,
ktorej nebolo málo, všetkým členom Doliny a muzikantom, ktorí
nás počas leta sprevádzali – ĽH
Ondreja Hlaváča, ĽH Radoslava
Žolku a harmonikárovi Stanislavovi Gunárovi. V ďalších mesiacoch bude folklórna skupina

pripravovať v poradí už štvrtý
hudobný album s názvom „Ako
mohol, tak spomohol“ a nový celovečerný program pri príležitosti
20. výročia vzniku skupiny, ktorého premiéru uvedieme koncom
roka 2017. Všetkým priaznivcom
polomského folklóru ďakujeme
za doterajšiu podporu a odkazujeme, že radi privítame nových
členov do speváckej a tanečnej
zložky a do detského folklórneho
súboru.
PhDr. Vladimír Vnenčák
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Dolina – Zlata cupaga 2016

Gemer, prekrásny hornatý kraj
Slovenska, známy nielen množstvom osobností a baníctvom,  
ale bohatý aj na tradície, históriu
a folklór. Tento kraj i celé Slovensko reprezentovala folklórna skupina Dolina z Gemerskej
Polomy v zahraničí. Oficiálna
správa znie: “Na 48. ročníku medzinárodného festivalu folklóru
“Zemi Górskich” v poľskom
Zakopanom v dňoch 19. -26. 8.
2016, sa zúčastnili folklórne kolektívy z celého sveta a súťažili
v troch kategóriách: I. kategória
– súbory reprezentujúce folklór
v tradičnej forme: II. kategória –
súbory reprezentujúce folklór v
umeleckej úprave; III. kategória
– súbory reprezentujúce folklór
v štylizovanej forme. Slovensko
veľmi úspešne reprezentoval
Laureát celoštátnej súťaže Nositelia ľudových tradícií 2015 Folklórna skupina Dolina Gemerská
Poloma, ktorý sa predstavil v I.
kategórii programom Polomská
svadba a porota ho ocenila Zlatou
valaškou – čo je cena pre víťaza
kategórie.” Prezentácia Doliny v
zahraničí nebol výlet, neviedla
k nemu krátka ani ľahká cesta.  
Viacgeneračný kolektív preuká-

zal, že tvrdá sústavná práca, vzájomné pochopenie, nadšenie členov pre folklór, ale aj toho príslovečného šťastia dokážu «zázraky”. Ako opakuje vedúci skupiny
Vlado Vnenčák: „100 nácvikov
a koľkokrát budeme vystupovať,
stále to bude iné”.   Neustále nácviky, množstvo potu, výmeny
členov, kombinácie  a tvorba choreografií viedli k jednému: tancuj,
spievaj a nazaháľaj. Výsledok
nečakaný, ale zaslúžený. Víťazstvo v roku 2015 na celoštátnej
súťaži Nositelia tradícií nás ešte
viac všetkých povzbudilo. Napriek rôznym chybám, či problémom sme išli ďalej. Šťastena i
priaznivci folklóru nám verili a
zrazu sme mali ísť do zahraničia
na veľký medzinárodný festival.
Veľký záväzok aj zodpovednosť.
Ideme, nejdeme, čo bude o polroka? V akej podobe bude súbor? Tieto a iné otázky padali na
všetkých členov. Keď sa pomaly
blížil termín odchodu a stupňovala sa nervozita, vedúci skupiny s
jeho pokojom opakoval, že musíme ísť všetky vystúpenia naplno
a možno aj vyhráme, v čo nikto
samozrejme neveril. Členovia
folklórnej skupiny Dolina,  medzi  

súbormi z celého sveta dôstojne
reprezentovali Slovensko. Neskutočné dojmy z festivalu ostali
v každom z nás. Vystúpenia iných
súborov, spoznávanie iných kultúr, veď kde môžeme   stretnúť  
Mexičanov, baviť sa s nimi, či
učiť ich slovensky, počúvať do
ohluchnutia indické bubny, obdivovať exotickú Indonéziu, sledovať impozantných Španielov, či
sympatických Nórov, ale aj poľ-

ské súbory, ktoré boli veľkými
konkurentmi. Ťažko opísať pocity, ktoré nás zmáhali, keď sme sa
dozvedeli, že máme zlato. Slzy v
očiach a otázku: „Je to pravda?”
bolo počuť zo všetkých strán. Až
prevzatie ocenenia našimi zástupcami Petrou a Kamilom Jasenkovými nás utvrdilo, že tajný sen sa
stal skutočnosťou. A počuť z úst
moderátorov v poľskom i anglickom jazyku, pred posledným vystúpením, Dolina - Zlata cupaga,
Slovakia priniesla nielen bodku
za festivalovým vystúpením, ale
aj  záväzok do budúcna, pracovať
ďalej ešte viac. Poďakovanie patrí
aj dočasným členom Fsk Doliny,
hudbe Rada Žolku – menovite
Radovi, Lienke, Števovi, Kikovi
a Števovi. Dobre ste sa učili po
polomsky, hrali a spievali tak,
že tóny hudby prispeli k vynikajúcemu výsledku. Človek nikdy
nevie, čo prinesie zajtrajšok, ale
keď tomu trochu pomôžeme je to
krásny pocit. Pridajte sa k nám a
možno zážitky budú ešte krajšie.
Mgr. Iveta Kyselová,
členka Fsk Dolina
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H I S T Ó R I E

Padajú tvoje vlasy rokmi zrelé
tak ako podjesenné lístie padá
je to tvoja jeseň – nauč sa s ňou žiť
je unavená tichá hoc by chcela žiariť
Človečenská jeseň neponúka zlato
čo zalieva hory vždy keď príde čas
porozdáva striebro plným priehrštím,
je krásna. Pokorne ho príjmi, zdobiť
bude hlavu tvoju kým tu budeš žiť.
Z. H.

FANTASTICKÝ RECEPT
Manželia často ofrflú manželkine jedlo, a tak mi moja bývalá spolužiačka v rámci rozhovoru  
na túto tému, rozpovedala tento
príbeh.
Sedela raz v kuchyni a rozmýšľala čo narýchlo uvarí na
obed. Čo tak fazuľový prívarok,
napadlo jej. Dávno ho už nevarila, možno aj trochu z trucu, kvôli
manželovi. Má ho rád, no vždy
ho ofrfle a porovnáva s maminým
prívarkom. A nikdy jej nezabudne pripomenúť, aby si ten mamin
recept zaobstarala. Postavila hrniec s fazuľou na sporák. Vonku
bolo krásne a ona odbehla čo – to
porobiť v záhradke. Keď sa do
kuchyne po čase vrátila, s hrôzou
zistila, že jej fazuľa prihorela.
Keďže manžel mal o chvíľu prísť
z práce, rozhodla sa fazuľu zahustiť mliekom. Len čo sa manžel objavil vo dverách, vyčaril
úsmev od ucha k uchu. „Čo to tu
dnes tak pekne vonia“ – spýtal sa.
Ju to trocha zarazilo, no tvárila
sa akoby sa nič nestalo. „Vieš,
dávno sme nemali fazuľový prívarok, tak som ho uvarila“ – odvetila. Po zjedení dvoch plných
tanierov manžel celý vytešený
poznamenal: „Konečne som si

tú fazuľu poriadne vychutnal. Už
skôr si si mohla od mamy vypýtať ten recept.“ Ona sa nezmohla
na slovo, no v duchu sa tešila, že
konečne objavila ten „fantastický“ svokrin recept. Nechcela mu
to dlho prezradiť. No pri najbližšej hádke sa predsa len preriekla.
Manžel sa hneď prestal hádať
a krútiac hlavou vyšiel von. Keď
sa však vrátil, s úsmevom ju vrele
objal a poprosil o prepáčenie za
hádku a frflanie.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Tie krúpy sú ako štiny, ta šô nemerkuješ, keť daš klochtíš.
Tú krúpovú polievku si zase poriadne presolila.
̋
Tatavon
ťähaj tú špárgu nie tavon,
ty sprosták.
̋
Od seba ťahaj ten motúz, nie ku sebe.
Akurát terchová mašina húkala, keť sä skopercál do lády z vápnom.
Práve išiel nákladný vlak, keď spadol do haseného vápna.
Bars härdá si v tie tibietke a ešte s tyma tvojima zlatyma klovákmi.
Tá šatka ti pasuje, aj ku tvojím zlatým zubom.
Nelej telo zaftu do tie teji, bo aj nautro treba.
Nelej toľko sirupu do čaju, treba šetriť.
Musíš prešackať tot kodník na tem prielohu, hläc ak tam zošlampáno.
Musíš prehradiť ten chodník na lúke, už je tam pošliapané.
Tot bitank lem drichme na tem strôžläku, nolem ho pockubni za bajúsy, nech sä prebátorí, bo treba išť mošidlo cúdiť.
Ten lenivec stále chrápe, potiahni ho za fúzy, treba vyčistiť močidlo
na konope.
Nolem popchni ten prependikel, nech cholem viemo ak svet ide.
Postrč to kyvadlo na hodinách, nech sa rozbehnú.
̋
Šô si nepodvihneš tie pumpky vyši, ale chodíš ak žläbinar.
Podvihni si vyššie tie nohavice, nech vyzeráš upravený.
Tot hebo sä tak rozohnál s kyjänô, že skoro z vyšniechyžino telä oslutášiel.
Tak sa rozohnal s kyjakom, že skoro susedovo teľa zabil.
K. J.
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Zabudnutá minulosť, alebo OTCOVIA NAŠICH OTCOV ZA SPOLOČNÚ VEC
E l e k t r i z á c i a Veľkej a Malej Polomy – pohľad späť

Kto pozná dve rázovité, slovenské dediny nášho okresu, napadne  ho, prečo tieto až dodnes nie
sú zapojené na elektrickú sieť
Slovenských elektrárni. Táto vec
je tým podivnejšia, že hlavné
elektrické vedenie ide takmer cez
obe obce. Toto poznanie zdanlivo
vrhá akési zlé svetlo na obyvateľov, ale najmä na vedúcich týchto
obcí. Elektrizácia týchto obcí je
znova na pretrase a dobre bude sa
na ňu lepšie pozrieť a ju v mnohom objasniť. Po výstavnej stránke žiadna z obcí v okrese od prvej
svetovej vojny neurobila toľko
ako Polomy, nech ide o rozšírenie, alebo o úpravu. Vznikla tam
takmer nová obec. Ktorá obec
v okrese   má vydláždenú hradskú? A myslíte, že toto obciam
štát daroval? Známe, že hradské,
najmä cez obce sú neupravené,
aj keď mimo nich sú dokonalé.
Takto zaťažené obce nemohli
po vystavení hlavného vedenia
SE pristúpiť na elektrizáciu. Tu
je treba poznať povahu a rozvahu Polomčanov, lebo takými ich
urobila skúsenosť, a preto oni
spoliehajú najviac len sami na
seba. Sú široko ďaleko známymi dobrými robotníkmi, nech ide
o akékoľvek odvetvie práce, ktorej výsledky si náležite vážia. Neradi stavajú z ničoho a do verejne
prospešných podujatí a podnikov
sa púšťajú len vtedy, keď väčšinu
potrebných predpokladov majú
po ruke.  Veľká Poloma bola prvá
z obcí, ktorá si vystavila vlastný obecný dom na úradovanie.

Prvá bola i s výstavbou vzornej
pastierne, nech už sa to týka bytov pastierskeho osobníctva a či
maštale pre býkov. Obec mala
veľa trov s komisiami, ktoré prehliadali obecné stavby, aby sa
obciam mohla poskytnúť podpora. Vojnové udalosti zavinili,
že obciam nebol poskytnutý ani
len halier. Za trvania Slovenského štátu obidve obce previedli
reguláciu potokov v obciach. Na
prevedenie týchto prác isteže
bolo potrebné značného finančného nákladu. No i tu obce, najmä Veľká Poloma zažila veľké
sklamanie a škodu. Všemocnou
HSĽS bolo jej sľúbené dodanie
cementu z akcie výstavby hnoj.
jám. Obec predom vyplatila obnos za potrebné množstvo tohto
materiálu. Ten do roka nechodil.  
Po roku im boli peniaze vrátené,
aby si potrebný cement zakúpili kde môžu. I tu utratili na 1 q
cementu 20,00 korún, ak nie viac
korún a pri takomto podniku robí
to peknú sumičku. Vec napriek
tomu bola prevedená. Do tejto
doby a za takejto situácie prišla
znova ponuka Slovenských elektrární (SE) elektrizovať obce.
Mohli obce sa dať do elektrizácie? Bolo elektrizované Gočovo.
Na jeseň 1943 elektrizácia oboch
obcí stala sa želaním oboch obcí.
Vedúci činitelia ľahko sa dohodli
s SE, lebo elektrizačné plány boli
už dávnejšie hotové. Obce pristali
na preddavkovanie celého nákladu na elektrizáciu a SE s prácou
mali začať po skončení Rejdovej.

Veľká i Malá Poloma vnútornou
pôžičkou medzi obyvateľstvom
postarali sa o financie. Občania
poskladali potrebné peniaze. Tu
počiatkom januára 1944, na telefonickú výzvu, oznámia obciam
SE, že niečo nie je v poriadku,
aby obce vyslali delegáciu do
Banskej Bystrice. Polomy dostali
poriadnu facku. Do elektrizácie,
vo vtedajšej Pohronskej župe, zamiešal sa župný tajomník HSĽS,
Andreides a Polomy boli z plánu
na rok 1944 vyhodené. Toto odôvodnil tým, že elektrizovať sa
budú tie obce, ktoré chce Strana
a Župa a nie SE. Daromné boli
intervencie, Andreides a poslanec   
kraja neustúpili, SE boli bezmocné. Pôžičkou zozbierané peniaze
museli sa povracať. Polomčania
získali o jednu skúsenosť viac.
Elektrizácia obidvoch Polôm sa
znovu pretriasala. Obce sú rozhodnuté previesť ju tohto roku.
Tu zase sa povráva, že obce sú

s týmto svojim plánom odkazované až na rok 1948. Vraj je to
tak plánované SE! Zaslúžia si
Polomy, tie bašty slovenskosti,
ktoré v kritickom roku 1938 vyhnali pokušiteľa memorandistu
tam, kde ho srdce tiahlo, aby sa
takto s nimi do nekonečna jednalo? Polomčania ostali verní,
nepodpisovali memorandá na pripojenie k Maďarsku, aj keď ich
nepripustili do baní na Rožňave
Bani. Svoje národné povedomie
nekompromisne uhájili svojou
dobrovoľnou vojenskou službou
na jar 1939, keď sa jednalo o boj
proti juž. nepriateľom. Účasť
v Slovenskom národnom povstaní a v bojoch o Liptovský Svätý
Mikuláš, kde ani jeden Polomčan nevyšiel bez zranenia, nemá
sa takto odmeňovať! Veríme, že
Polomčania budú konečne pochopení a obce v roku 1947 elektrizované!
Ján Garguš
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Všimli sme si
Nežné púčiky kvetov, mnoho zelenej farby, prekrásna vôňa, sviežosť
prírody, mnohofarebnosť, jednoducho lúka v predajni. K tomu si predstavte umenie aranžovať kvety a ženu, ktorá k povolaniu zdravotnej
sestry svoj život zasvätila aj čaru nežnej rastliny, ktorá tak ako človek, pokiaľ nedostane starostlivosť a cit uvädne. Vitajte v kvetinárstve
u pani Edity Bodnárovej v Gemerskej Polome.
Kvetiny netvoria len súčasť prírody, zvykli sme si, že kvetina pri akejkoľvek príležitosti vypovie za nás, nepotrebuje slová. Majú dôležitú
úlohu v citovom svete každého človeka, myslím, že u Teba zvlášť.
Ako som už prezradila, sprevádzajú Ťa popri práci zdravotnej sestry.
Vždy som túžila podnikať aj v tejto oblasti bol to môj sen (v súčasnosti aj potreba), priviedla ma k tomu láska k prírode a kvetom. Takto
relaxujem - od ťažko chorých ku kvetom – dodávajú mi energiu a každodenné pohladenie.
Predpokladom dobrej práce je znalosť rastlinného materiálu: kvetín, zelene, suchého materiálu a hlavne mať talent a záujem o tvorivú činnosť. Príprava rastlín a ostatného materiálu pred výrobou
samotného výrobku – kytice, aranžmánu tvorí dôležitú súčasť tejto
práce.
Práca s rastlinami v tejto oblasti je o to náročnejšia, že pracujem so
živým a krehkým materiálom. Pred samotným  aranžovaním je potrebné každú rastlinku patrične ošetriť, pripraviť potrebný materiál až tak
viazať. Dôležitým úkonom je aj spôsob uloženia jednotlivých druhov
kvetov a samotné uskladnenie.
V staroveku rastliny využívali nielen na okrasu, ale aj ako životné
symboly, stromy života a obetné predmety – napríklad venčenie nevesty myrtou. Aj dnes kvety tvoria súčasť ozdoby človeka – kvetinové
ozdoby do vlasov, či na ruku, čelenky, diadémy, kvetinové náramky
– sú žiadané aj u nás v obci?
Zatiaľ v našej obci takáto požiadavka nebola. Mne osobne je veľmi
blízka a v súčasnosti veľmi moderná a zaujímavá práca s kvetinou.   
Človek sa už oddávna snaží zlepšovať svoje bývanie, okolie a spríjemňuje si chvíle strávené so svojimi najbližšími, priateľmi. Neviem
si predstaviť vhodnejší spôsob než využiť na akýkoľvek účel rastliny, kvety v podobe – viazaných kytíc, rôznych viazaných alebo vypichovaných vencov, či girlánd.
Ponúkame viazanie kytíc na akúkoľvek príležitosť, aj svadobných kytíc, kvetináčové i suché ikebany,  smútočné viazania. Ponúkame úpravy bohaté a pestré, ale aj strohé a jednoduché s uplatnením rôznych
doplnkov, umelé kvety, darčekové predmety (sklo, porcelán), výročné poháre, blahoželania, hračky, sviečky, kahance, prírodný materiál
a tiež črepové kvety. Na prianie zákazníka.
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Hovorí sa, že ruža je kráľovnou kvetín. Ruže patria bohyni Afrodite,
oliva Aténe, vavrín Apolónovi, palmové listy Poseidonovi. V republikánskom Ríme charakterizovala ruža aj mužskú odvahu, neskôr sa
stáva kvetinou lásky a osláv, vence z ruží sa nosili na osvieženie pri
jedení a tancovaní. Dnes ruže patria medzi kvetiny, ktoré si udržali
vážnosť. Úprava rastlinného materiálu, príprava zelene na viazanie
s ružami vyžadujú um, zručnosť, ale hlavne znalosť, pretože je to
rastlina krásna no starostlivosť o ňu je náročná. Ak si domov prinesieme kyticu ruží a chceme sa z nej dlho tešiť, mali by sme poznať
niekoľko zásad pri ich ošetrení.
Rada poradím: ružu je potrebné zastrihnúť do šikma; denne vymieňať
vodu a poskytnúť im čerstvú; vázu s kvetinou by sme nemali umiestniť
na priame slnko, alebo k tepelnému zdroju.
Vstupná pozvánka pre kupujúceho je samotný výklad obchodu. Je to
veľmi dôležitá súčasť a je tu vystavený tovar, ktorý by mal zaujať,
upútať a vyvolať u predávajúceho túžbu kúpiť chcený - možno aj
nechcený tovar. Teda buď priláka, no môže aj odlákať.
Je to tak, a preto náš výklad pravidelne meníme spoločne s mojou dcérou tematicky – Pamiatka zosnulých, Veľká noc, Vianoce, tiež sezónne
podľa ročného obdobia.
Ikebany majú svoj pôvod v Japonsku. Je to krása v detailoch, symbolika. V súčasnosti sa využíva mnoho moderných prvkov napr. kov,
voľné aranžmány. Mnoho milovníkov kvetín obdivuje a možno by
aj chcelo vlastniť ikebany do rôznych váz, závesných nádob, alebo
vlastniť zaranžované ovocie, či zeleninu. Máš aj takéto požiadavky
zo strany zákazníkov?
Máme aj takéto požiadavky. Vytvorili sme množstvo objednávok na
prianie našich zákazníkov, veď  náš zákazník -  náš pán. Žiadané sú
živé aranžmány v závesných nádobách (v letnom období) a ikebany
do rôznych nádob.
Najmilšia kvetina? Všetky, najmä podľa ročného obdobia.
V dnešných časoch nie je ľahké podnikať a tobôž nie v oblasti, kde tovar je krehký a náročný na starostlivosť, je to umenie.
V našej obci sa občania nemusia za kyticou kvetín na akúkoľvek
príležitosť náhliť do iného mesta, či obce - pokojne môžu využiť služby ponúkané pani Editou priamo v Gemerskej Polome.
Ďakujem za čas venovaný tomuto rozhovoru a prajem mnoho
zákazníkov, tvorivých nápadov a posledné slová nech vypovedia
to ostatné: Marcus Aurelius („filozof na tróne“), Myšlienky v Piatej
knihe napísal: „Zo všetkého na svete cti to, čo je najmocnejšie. Je
ním to, čo všetko ovláda a čo všetko spravuje. Podobne aj v sebe cti
to, čo je v tebe najmocnejšie, lebo je s oným súrodé. To, čo ovláda
iných, je aj pri tebe a aj tvoj život sa ním spravuje.“
D. Červenáková
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Taká si krásna, zem moja rodná, až môj zrak tŕpne úžasom.
Dychtivo pijem krásu tú do dna, a pritom večne smädná som!

Ja idem, idem v záplave svetla a cit mi srdce napína:
Vy všetci, ktorých cestou som stretla, ste moja krv – moja rodina!

Reportáž slovom a fotografiou
zo dňa 10. 09. 2016
Piesňou Slovensko moje otvorili slávnostný deň členovia evanjelického cirkevného spevokolu, ktorí  spievajú najčastejšie v našom chráme
Božom pri všetkých cirkevných sviatkoch avšak bohaté skúsenosti
majú aj s prezentáciou mimo našej obce,    v rôznych kútoch nášho
pekného Slovenska. Sú ovenčení mnohými oceneniami, no pre ne je  
najvzácnejšie ocenenie, ktoré dostali pri 20 výročí ich účinkovania. Je
to ocenenie Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra
za rozvoj a prezentáciu zborového spevu.

Prítomní hostia a našinci sa
mohli potešiť z unikátneho
spevu ľudových piesní žiaka
tunajšej   Samuela Kelecsényiho, ktorého hrou na akordeóne sprevádzal pán Stanislav
Gunár.

„Ako vidíte sme už postarší,
ale sme radi, že aj v tomto veku
máme chuť, silu a odhodlanie
spievať, pokiaľ nám hlasy budú
slúžiť. Ďakujeme Pánu Bohu, že

Rodák z našej obce pán
Ján Šafár zahral na
heligónke a zaspieval dve parobské
ľudové
piesne
z Horného Gemera, s ktorými
reprezentuje
našu obec na
stretnutiach
heligonkárov,
temer po celom Slovensku.
Slová v piesňach
vyjadrujú aký bol
ťažký a chudobný
život na Hornom Gemeri, ich podanie pánom
Šafárom je citovo podfarbené,  profesionálne interpretované, preto všade zaujmú a zožnú úspech.

môžeme našimi piesňami obohatiť v našom zbore všetky slávnostné príležitosti ako aj slávnostné príležitosti v našej obci.“

Potešiť srdce a povzniesť myseľ prišli svojím vystúpením
Martinka Zagibová so svojím korepetítorom Rudolfom Hanuštiakom, s ktorým  spolu vystupujú osem rokov. Martinka
Zagibová je dievča, ktoré nielen miluje piesne, najmä ľudové, ale je aj ich vynikajúcou interpretkou.

P O L O M C I oslavovali

Naša obec Gemerská Poloma 10. septembra 2016 zorganizovala slávnostné odovzdanie diela „Kanalizácia Gemerská Poloma“. Boli sme poctení
návštevou zo Švajčiarska, Úradu vlády SR, starostami okolitých obcí i
zástupcami firiem a spoločností, ktorí zabezpečili práce spojené s kanalizáciou. Tak to bola vydarená oslava so všetkým čo k takej oslave patrí.
Program, občerstvenie, zábava, tombola a tí ktorí mali chuť na tanec, tiež
mali príležitosť. Zorganizovať takýto kolos ľudí určite nebola jednoduchá
záležitosť. Celá oslava prebiehala podľa vopred a dobre pripraveného scenára. Kvalitné moderovanie a množstvo účinkujúcich tiež prispelo k dobrej atmosfére osláv. Vytvorilo sa fantastické dielo, ktoré poslúži, ale hlavne
očistí našu obec. Skvalitní sa život nielen v domácnostiach, ale aj na verejných priestranstvách - tak, prečo neosláviť? Ďakujeme a chválime tím pracovníkov obecného úradu v Gemerskej Polome na čele so starostom obce
Ing. Michalkom, ktorí vynaložili veľa úsilia, ochoty a času - aj zo svojho
osobného voľna, pre zdarný priebeh oslavy. Málokto vie oceniť koľko vecí
a drobných detailov bolo treba zabezpečiť a dotiahnuť. Berie sa to ako
samozrejmosť, ale Vy, ktorí ste sa priamo zúčastnili vybavovaním konkrétnych úloh viete čo to obnáša. Veľa trpezlivosti a zodpovednosti. Veľké
ďakujem patrí Vám i Vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
hladkého priebehu oslavy. A čo nám zaželať do budúcnosti? Aby sa nám
všetkým Polomčanom darilo na každom kroku vo všetkých aktivitách, ktoré u nás fungujú a aby sme mali kopec ľudí, ktorí sú ochotní urobiť niečo,
alebo aj viac pre toho druhého. Nech sa nám darí!!!	                 J. Z.

Do vienka radosti pridali aj naši najmenší, bez ktorých sa
v našej obci nič neudeje. V prehliadke radosti zo života,
šťastia   deti ponúkli pohybovú dramatizáciu, zaspievali
pieseň a reprodukovali hru s padákom- ich motto ,,žijeme
zdravo, šťastne a veselo“.
(pohľad občana)
Dňa 10. 9. 2016 sme spoločne v parku slávnostne ukončili stavbu kanalizácie. Počasie sa vydarilo, do parku nás
lákalo, kvôli zaujímavému programu, ale aj občerstveniu
(polomské koláče – pochúťka). Kultúrny program bol bohatý, zaujal mladšie aj staršie generácie, ktoré sa zdržali aj
po vyhlásení bohatej tomboly, na večernej diskotéke. Celé
podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Budeme sa tešiť,
keď sa pravidelne budú podobné podujatia organizovať.
ag
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Detský folklórny súbor
Bambuchy z Gemerskej Polomy vznikol popri folklórnej skupine Dolina a tohto
roku už oslávil 6 výročie
svojho založenia. Zameriava
sa na spracovanie detských
hier a tancov z Gemera, aj
z iných regiónov Slovenska.
Predstavil sa   programom
„Oženiel sä náš Adam“ spracovanom podľa starodávnej
hry na „Mrzukantov“, ktorú
ešte v 19. storočí zaznamenal
na Gemeri Pavol Dobšinský.

október 2016

Folklórna skupina Dolina vznikla v roku 1997 a v súčasnosti patrí
medzi významné kolektívy venujúce sa uchovávaniu a prezentovaniu
tradičného folklóru svojej obce i regiónu. Môže sa pochváliť viacerými úspešnými projektami (vydaním hudobných albumov, publikácií,
niekoľkými celovečernými programami) a oceneniami. V tomto roku
získala skupina na medzinárodnom festivale horských krajín v kategórii A tradičný folklór s programom Polomská svadba najvyššie ocenenie „zlatú valašku“. Skupina predstavila svadobné zvyky a obyčaje,
nechýbal sviečkový tanec, skladanie párty, zapíjanie ženíchovej slobody, či hantúškový tanec. Do tanca a spevu na akordeóne hral pán
Stanislav Gunár.

podujatie bohatou tombolou podporili
OBEC GEMERSKÁ POLOMA ¢ ESPRESSO OÁZA – JANKA
CIBERAJOVÁ ¢ PÁLENICA – PAVOL PETERGÁČ ¢ PÁLENICA – EMIL FAFRÁK ¢ TOP-BIKE s. r. o. – JÁN KRISTOF
¢ KVETINÁRSTVO - EDITA BODNÁROVÁ ¢ PAVOL GALAJDA ¢ KAROL GOGOLÁK – GOMAD ¢ GEMER SERVIS, s. r. o. – BLAŽENA LINDÁKOVÁ ¢ GEMER SERVIS, s.
r. o. – ONDREJ LINDÁK ¢ VLADIMÍR LIŠUCH ¢ ĽUBOMÍR
MICHALKA ¢ P2 SPORT – PAVOL PUŠKÁŠ ¢ EURIS PRO-AGRO, Rožňava ¢ PLYSPO - VLADIMÍR MADUDA ¢ JÁN
PUŠKÁŠ.
Zber komunálneho odpadu prevádzkuje v obci spoločnosť Fúra
s. r. o. a je vykonávaný každý druhý štvrtok v mesiaci. § Október
06. 10. 2016; 20. 10. 2016 § November 03. 11. 2016; 17. 11. 2016
§ December 01. 12. 2016; 15. 12. 2016; 29. 12. 2016
Zber separovaného odpadu prevádzkuje v obci spoločnosť
Brantner Gemer s. r. o. výber: zber plastov (1 krát v mesiaci – v
utorok): § Október: 18. 10. 2016 § November: 03. 11. 2016; 17.
11. 2016 § December 01. 12. 2016; 15. 12. 2016; 29. 12. 2016
14. septembra 2016
v
dopoludňajších
hodinách došlo k požiaru na rodinnom
dome. Početná rodina prišla o strechu
nad hlavou. Požiar
hasili profesionálni
hasiči z Rožňavy a  
nápomocní boli aj
naši dobrovoľníci.

TAJOMNÁ HUBA
v našom chotári

Huby boli pre človeka vždy
čímsi tajomným a vzrušujúcim, získali si náš záujem
a úctu – možno aj tým, že
sa nevnucujú a nepodlizujú.
V posledných rokoch možno pozorovať výrazný záujem verejnosti o huby, neprestajne vzrastá a postupne sa ľudia viac vzdelávajú aj
v tejto oblasti. Keďže žijeme v oblasti bohatej na ich výskyt je pochopiteľné, že sa pri ich zbere občas čudujeme, čo sme našli. Ľudia
po stáročia  tesne spätí s prírodou sa naučili na základe odovzdávania
skúseností poznávať jedovaté živočíchy a rastliny, ale celkom spoľahlivo určovať jedovaté huby sa nám zatiaľ nedarí. Avšak v 20. storočí
nastala v oblasti výskumu mykológie profesionalizácia, o čom svedčí
550 publikovaných prác. Ich zásluhou úroveň poznatkov o hubách stále rastie. Aj naši hubári sú toho dôkazom. Do redakcie nám bola doručená fotografia so zvláštnou hubou, ktorú len tak poľahky nenájdeme.
Tento exemplár našiel náš občan už druhú hubársku sezónu, v tej istej
časti chotára. Huba nápadne pripomína morskú hviezdicu. Jej „červené chápadlá posiate čiernymi škvrnami“ nepatria morskej hviezdici, ale exotickému druhu huby kvetovcu Archerovmu (Anthurus archeri). Je to zvláštne vyzerajúca huba, pripomínajúca skôr tropickú
rastlinu. Jej domovinou je Austrália a Nový Zéland, do Európy bola
zavlečená s ovčou vlnou počas prvej svetovej vojny. Má nepríjemný
zápach. Známa je pod názvom MREŽOVKA HVIEZDOVITÁ.

október 2016
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Šachový krúžok
v ZŠ Gemerská Poloma

Dňa 19. 9. 2016 sa v ZŠ
Gemerská Poloma uskutočnila
prezentácia šachu pre deti, ktorú viedol Ondrej Bašták Ďurán,
predseda Šachového klubu GP.
Prezentácia sa odohrávala
v počítačovej miestnosti, kde deti
prichádzali po triedach od prvákov až po deviatakov. Prezentácia
pozostávala z videoprojekcie,
na ktorej deti sledovali základné
postavenie a pohyb jednotlivých
figúr – pešiak, strelec, jazdec,
veža, dáma a kráľ. Deti si potom
mohli pohyb figúr vyskúšať na
exteriérovom šachu rozloženom
na chodbe. Exteriérový šach pozostával z koberca, na ktorom je
nastriekaná šachovnica a šachových figúrok z preglejky vo výške
medzi 50 až 75cm.
Prezentácia šachu bola
prvým krokom k založeniu školského šachového krúžku a mala
prebudiť v deťoch záujem o túto
hru. Koľko detí sa na krúžok prihlási, kedy bude prebiehať a aké
budú ďalšie aktivity členov krúž-

ku sa dozvieme v najbližších týždňoch.
V pláne je naučiť deti hrať
šach a zúčastňovať sa žiackych
súťaží organizovaných Slovenským šachovým zväzom (SŠZ).
ZŠ v GP sa zaradí do programu
Šach na školách vyhláseného
SŠZ-om, ktorý zabezpečí krúžok
šachovými súpravami, literatúrou
a školením vedúcich tréningov.
Deti, ktoré prejavia o šach
väčší záujem sa môžu stať členmi
SŠZ a zúčastňovať sa žiackych
turnajov v rámci seriálu Šach na
školách.
Šach zvyšuje inteligenciu
detí a prospieva im v nasledujúcich oblastiach: pozornosť,
predstavivosť, predvídanie, porovnávanie možností, abstraktné
myslenie, plánovanie, súčasné
zvažovanie rôznych možností.
Verím, že sa deti na šachový
krúžok prihlásia a že im šach prinesie veľa úžitku i potešenia.
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán,
predseda o. z. Šachový klub GP

V polovičke prázdnin, presne 30. júla (2016) v sobotu, sa tunajšie
ihrisko zaplnilo malými i veľkými priaznivcami „kotlíkového guláša“. Na spestrenie boli pripravené športové zápolenia a dobrá nálada. Ihrisko ožilo s prvými teplými lúčmi slnka a zároveň organizátori slávnostne privítali súťažiacich i divákov. Aj napriek súťaživosti
medzi družstvami vládla dobrá nálada a svornosť. Organizátori, obec
Gemerská Poloma a Janka Ciberajová, nezabudli na skvelé občerstvenie, chutné palacinky a samozrejme  ochutnávku súťažných jedál
spojenú s predajom. V ponuke boli guláše rôznych chutí: klasický guláš, poľovnícky, segedínsky, fazuľový, tiež boršč a držková polievka
s údeným kolenom. Chutilo všetko, no najviac porota ocenila babguláš, ktorý navarili chlapci v oranžových tričkách a nazvali sa BOYSO
team, čím vyhrali súťaž vo varení gulášu. Na druhom mieste skončilo družstvo Spišiakovci s fazuľovým gulášom. Na treťom mieste sa
umiestnili Polomskí mládenci s poľovníckym gulášom, na štvrtom
mieste tzv. Polomský Rožňavci, navarili knedľu s kapustou (vynikajúci „segeďák“). Piate miesto obsadilo družstvo s názvom Veľkopolomský výber, ktoré si pre návštevníkov pripravilo guláš s názvom
Čili concarne. Na šiestom mieste skončilo družstvo: Hasiči a navarili hasičskú kapustnicu; Kučer a spol., varili boršč; Slávik a spol.
navarili držkovú s údeným kolenom; Polomské medvede pripravili
babguláš.
Vhod prišlo osvieženie v podobe športových zápolení – hod granátom na cieľ, preťahovanie lanom všetky odmoderovala pani Editka.
Pre deti boli pripravené súťaže, o ktoré bol veľký záujem. Ani hojdačky pre deti neostali bez povšimnutia a boli vždy využité.  Na svoje si
prišli kresby na telo, ktoré tvorila malá Anetka so svojimi farbičkami.
Je fajn, že medzi návštevníkmi boli mladé rodinky, mamičky so svojimi ratolesťami, starí rodičia, ale i vždy zaneprázdnení zamestnaní,
ktorí tu našli svoj oddychový relax. Spestrením celodenného programu
bol zásah tunajších hasičov, ktorí boli ako vždy perfektne pripravení,
nechýbala streľba na cieľ a veľmi očakávaná tombola. Bola neskutočne bohatá a sponzori štedrí. Poniektorí sa otočili aj viackrát. Popri
chutnom jedle, občerstvení, až priveľmi žičlivom slnku večer patril
všetkým, ktorí sa tešili na nočnú diskotéku, o tú sa postaral mladý
Roman.
Dovidenia na treťom ročníku domáckej akcii pri chutnom „guláši“!

Stolnotenisový klub
Gemerská Poloma píše J. Galajda

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma
telocvičňa
utorok ¦ 17.00 – 19.00 hod. ¦ tréning ¦ žiaci, dospelí
štvrtok ¦ 17.00 – 19.00 hod. ¦ tréning ¦ žiaci, dospelí
piatok ¦ 17.30 – 21.00 hod. ¦ zápasy ¦ 5. liga a 6. liga Gemer
sobota ¦ 17.00 – 19.00 hod. ¦ tréning ¦ žiaci, dospelí
nedeľa  ¦ 09.15 – 13.30 hod. ¦ zápasy ¦ 4. liga Spiš - Gemer
2. liga starší žiaci Spiš-Gemer
1. turnaj ¦ 01. 10. 2016 ¦ Spišské Vlachy
2. turnaj ¦ 15. 10. 2016 ¦ G. Poloma
3. turnaj ¦ 22. 10. 2016 ¦ Hrabušice
4. turnaj ¦ 12. 11. 2016 ¦ Letanovce
5. turnaj ¦ 11. 02. 2017 ¦ BBF Spišská Nová Ves
4. liga mužov - skupina SPIŠSKO - GEMERSKÁ 2016 – 2017
(nedeľa o 10.00 hod.)
1. kolo, 02. 10. 2016, 8002 STK G. Poloma - AŠK Maria Huta „B“
2. kolo, 09. 10. 2016, 8012 TJ Baník Mlynky - STK G. Poloma
3. kolo, 16. 10. 2016, 8013 STK G. Poloma - Geológ Rožňava „C“
4. kolo, 23. 10. 2016, 8024 STK G. Poloma - OŠK Arnutovce
5. kolo, 06. 11. 2016, 8026 S. T. K. Plešivec - STK G. Poloma
6. kolo, 13. 11. 2016, 8035 STK G. Poloma - ŠK Harichovce
7. kolo, 20. 11. 2016, 8039 STŠK Obec Hrabušice - STK G. Poloma
8. kolo, 27. 11. 2016, 8046 STK G. Poloma - STO BBF S. N. Ves „B“
pokračovanie na str. 18
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pokračovanie zo str. 17
9. kolo, 04. 12. 2016, 8052 ŠKST S. Vlachy „B“ - STK G. Poloma
10. kolo, 11. 12. 2016, 8057 STK G. Poloma - ŠK Henckovce
11. kolo, 18. 12. 2016, 8065 MŠK STO Krompachy - STK G. Poloma
TURNAJ DRUŽSTIEV v PLEŠIVCI - Skupina D
STK G. Poloma - Krásnohorské Podhradie ¦ 3 : 0
body ¦ Trojan J. 1,5 ¦ Trojan M. 1 ¦ Leitner W. 0,5
STK G. Poloma - Gočovo A ¦ 3 : 1
body ¦ Leitner W. 1 ¦ Trojan M. 1 ¦ Trojan J. 1
STK G. Poloma - SŠK Poproč ¦ 3 : 0
body ¦ Leitner W. 1,5 ¦ Trojan M. 1 ¦ Trojan J. 0,5
obsadili sme 1. miesto
š t v r ť f i n á l e  STK G. Poloma - TJ Metabond Tornaľa ¦ 3 : 0
body ¦ Leitner W. 1,5 ¦ Trojan M. 1 ¦ Trojan J. 0,5
s e m i f i n á l e  STK Gemerská Poloma - ŠK Henckovce ¦ 1 : 3
body ¦  Leitner W. 0,5 ¦ Trojan J. 0,5
o 3. m i e s t o  STK G. Poloma - Tatran Betliar ¦ 3 : 2
body – Leitner W. 1,5 ¦ Trojan M. 1 ¦ Trojan J. 0,5
obsadili sme 3. Miesto
5. liga mužov Gemer 2016 - 2017
1. kolo, 07. 10. 2016, ŠKST Gočovo - STK G. Poloma B
2. kolo, 14. 10. 2016, STK G. Poloma B - STK  Baník  Rakovnica
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3. kolo, 21. 10. 2016, MSTO  Dobšiná  A - STK G. Poloma B
4. kolo, 04. 11. 2016, STK G. Poloma  B - ŠK  Henckovce B
5. kolo, 11. 11. 2016, Tatran  Betliar - STK G. Poloma B

na fotografii zľava,
Černická A., Trojan J., Trojan M., Černický M., chýba Gajdoš J.
B družstvo – 2. miesto 5. liga Gemer 2015/2016

Informácie o činnosti ŠSK Gemerská Poloma

nosť klubu a pomôcť   tak pri realizovaní našich zámerov. Aktuálne
informácie z diania v klube a v športovej činnosti nájdu záujemci vždy
na našich internetových stránkach www.ssk-gemerskapoloma.sk

Športový strelecký klub Gemerská Poloma má počas tohto roku veľa
plánov a úloh. Medzi športové aktivity patrí samozrejme aj účasť na
súťažiach. Naši strelci sa pravidelne zúčastňujú súťaží a spoločných
tréningov. Zatiaľ je naším pôsobiskom strelnica v Rožňave, kde vykonávame svoju činnosť. Prisľúbená je aj pomoc zo strany ŠSK Slavošovce, kde môžeme na našu činnosť využívať strelnicu v Ochtinej.
Naši strelci sa podieľajú na organizácii súťaží Regionálnej ligy malá
odstreľovačka 2016, na ktorých sa aj aktívne zúčastňujú. Liga prebieha zatiaľ pod hlavičkou ŠKP Rožňava, avšak v budúcnosti plánujeme
v rámci spolupráce zastrešovať túto súťaž aj my, ako spoločný projekt
oboch klubov. Liga má 5 kôl a po záverečnej súťaži budú vyhlásené aj
celkové výsledky ligy v kategórii jednotlivcov, udeje sa tak 15.októbra
na strelnici v Rožňave. Súťaží sa s dlhými zbraňami, malokalibrovkami s puškohľadom -  v piatich disciplínach na vzdialenosti od 30 do
100 metrov. Okrem tejto disciplíny sa strelci zúčastňujú súťaží v streľbe z veľkorážnej pištole/revolveru. V tejto sezóne máme za sebou súťaže v Lubeníku, Jelšave, Rožňave a čakajú nás ďalšie. Okrem športovej činnosti pracuje klub na propagácii a publicite svojich aktivít, na
postupnom rozširovaní členskej základne a samozrejme prioritou sú
práce na zriadení vlastnej športovej strelnice. Máme za sebou úvodné
jednania, spracovanie dokumentácie, predbežného balistického posudku a taktiež sme zahájili práce v teréne. Touto cestou sa chceme
poďakovať  všetkým aktívnym členom za pomoc  a podporu. Zároveň
pracujeme aj na oslovení sponzorov ochotných finančne podporiť  čin-
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Dosiahnuté výsledky k 20. 09. 2016
1. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka, 21. 05. 2016
3.miesto v kategórii družstiev (Ján Kolesár, Adrian Gallo)
2. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka, 18. 06. 2016
1.miesto v kategórii družstiev (Adrian Gallo)
3. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka, 23. 07. 2016
1.miesto v kategórii družstiev (Adrian Gallo)
3.miesto v kategórii družstiev ( Ján Kolesár)
4. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka 2016
 3.miesto v kategórii jednotlivcov (Adrian Gallo)
 3.miesto v kategórii družstiev (Adrian Gallo)
Veľkorážna pištoľ/revolver
Pohár primátora mesta Jelšava 30. 07. 2016
 1.miesto v kategórii jednotlivcov (Adrian Gallo)
 3.miesto v kategórii družstiev (Adrian Gallo)

TERMÍNY PLÁNOVANÝCH NASLEDUJÚCICH SÚŤAŽÍ
08. 10. 2016veľkorážna pištoľ/revolver, strelnica Pača, organizátor
ŠSK Pača
15. 10. 20165. kolo regionálnej ligy Malá odstreľovačka, strelnica Rožňava, organizátor ŠKP Rožňava acelkové vyhodnotenie ligy
Malá odstreľovačka 2016, strelnica Rožňava, organizátor ŠKP Rožňava
22. 10. 2016veľkorážna pištoľ/revolver, strelnica Ochtiná, organizátor ŠSK Slavošovce
18. 12. 2016vianočný pretek, veľkorážna pištoľ/revolver, strelnica
Ochtiná, organizátor ŠSK Slavošovce
Bližšie informácie, propozície a výsledky súťaží nájdete vždy na internetových stránkach nášho streleckého klubu www.ssk-gemerskapoloma.sk a taktiež na stránkach www.sportovastrelba.sk
spracoval: Adrian Gallo
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