Ročník XXI.
Kanalizácia Gemerská Poloma
I. a II. stavba, postup pri napojení domácností - pre zjednodušenie napojenia domových
prípojok na kanalizačnú sieť podávame potrebné informácie
krok 1
 vyplnenie a podpísanie Zmluvy
o odovzdávaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma vo
dvoch (2) vyhotoveniach
krok 2
 vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby (doniesť na
OcÚ) spoločne s prílohami:list
vlastníctva (kópia stiahnutá z:
wwwkatasterportal.sk)písomné splnomocnenie, ak stavebník
poverí na vybavovanie žiadosti
inú osobujednoduchý technický opis (súčasť tlačiva Ohlásenie
drobnej stavby)jednoduchý situačný výkres (dokresliť do mapky/informatívna kópia z mapky
vytvorenej cez kataster portál,
ktorú ste si stiahli)súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti (súčasť tlačiva Ohlásenie
drobnej stavby)písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať
nájomcavyjadrenie – súhlas
vlastníkov susedných nehnuteľností, ak budú výstavbou dotknuté (napr. výkop spoločnej kanalizačnej prípojky, prechodom
prípojky cez susedný pozemok
(súčasť tlačiva Ohlásenie drobnej
stavby))vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor) za
účelom zabezpečenia odborného
vedenia stavby pri svojpomocnej
realizácii prípojky poplatok za
vydanie ohlásenia vo výške 10,00
EUR pre fyzickú osobu a 30,00
REUR pre právnickú osobu (platí
sa pri podaní Ohlásenia drobnej
stavby na OcÚ)
krok 3
 stavebný úrad, ktorým je obec
Gemerská Poloma vydá súhlasné
stanovisko/povolenie k výstavbe
domovej prípojky
krok 4
 po vybudovaní kanalizačnej

č. 2

nepredajné

prípojky až k miestu napojenia
(revíznej šachte) – pred napojením na kanalizáciu v obci je
potrebné požiadať OcÚ o vykonanie kontroly kanalizačnej
prípojky poverený pracovník
skontroluje zrealizovanú prípojku a spíše Zápis o vykonaní kontroly a vydá súhlasné stanovisko
krok 5
 vydaním súhlasného stanoviska vstupuje do účinnosti zmluva,
ktorú máte podpísanú s obcou
Gemerská Poloma, a tým môžete
dokončiť napojenie sa do kanalizácie a začať odvádzať splaškové
vody z domácnosti
iné informácie
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
do domovej prípojky je možné
vypúšťať splaškovú odpadovú
vodu z domácnosti bez obsahu veľkých plávajúcich alebo
pevných látok, t. j. odpadovú
vodu z umývadiel, sprchy, vane,
WC, práčky, umývačky riadu,
podlahovej vpuste...
do domovej prípojky sa nesmie
vypúšťať opotrebovaný (prepálený) olej a tuky, dažďové vody,
odpad z chovu domácich zvierat
a odpadové vody zo žúmp a septikov
odvádzanie odpadových vôd
zo žumpy alebo septika je zakázané; prepojenie kanalizačného
potrubia odvádzajúceho odpadové vody z domu do verejnej kanalizácie musí byť zrealizované
pred ich napojením na žumpu,
alebo septik
Viac info: www.gemerskapoloma.sk, alebo obecný úrad Gemerská Poloma.
Termín povinnosti napojenia domácností na obecnú kanalizáciu
je do konca tohto roka,
t. j. 31. 12. 2016.
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Milí žiaci, študenti, deti!
Prajem všetkým vytúžené dvojmesačné prázdniny plné oddychu
a regenerácie. Dovoľte mi poďakovať sa učiteľom za odvedenú
prácu, mnohé aktivity počas školského roka, vynaložené úsilie
a energiu, ktorú vložili do práce vo vyučovacom procese. Našim
deťom prajem dni plné radosti, úsmevu a želám si, aby si užili
svoje veľké prázdniny - veď VÁS netrpezlivo čakajú staré mamy,
príroda i slnko. Nech všetkých jesenný vietor opäť zaveje do našej
dobrej školy v našej obci, ktorá všetkým dá rásť vyššie a vyššie a
ktorá v múdrosti naučí každého poznať hodnotu seba a lepšieho
života. Dovidenia v septembri!
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce

Záver školského roka

Skončila sa jar a vystriedalo ju leto. Čoraz teplejšie dni, ale predovšetkým vysvedčenia boli znakom, že školskému roku 2015/2016
definitívne odzvonilo. S učebnicami, ktoré žiakov 10 mesiacov sprevádzali na ceste získavania nových vedomostí, sa rozlúčili a nechali
za chrbtom i školskú bránu. Začali prázdniny – čas, na ktorý sa deti
veľmi tešili. Stará ľudová múdrosť hovorí, že „bez práce nie sú koláče“. Veríme, že väčšina našich žiakov odviedla počas uplynulého
školského roka kus poctivej práce. Je síce pravda, že nie každému sa
darilo rovnako, nie každý má rovnaké danosti od prírody alebo rovnaké domáce podmienky na štúdium. Ale ak do toho dali všetko, môžu
byť na seba právom hrdí, aj keď nedosiahli také výsledky ako niektorí
ich spolužiaci. A tí, čo to tak necítili, majú možnosť sa cez prázdniny
zamyslieť nad príčinami ich nespokojnosti a prísť do nasledujúceho
školského roka s novým elánom a s novými cieľmi. Želáme všetkým
slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.
redakčné slovo
Poď, sadni si ku mne a spolu počúvajme leto, dni voľna, prázdniny. Hm, ako šumia a nevinnou rečou nás volajú do nič nerobenia.
Každý deň je sladký, len na mih si vychutnaj detský svet. Kyticu
poľných kvetov natrhaj a na nedeľný stôl postav, aby aj ustarostený rodič kúsok lásky Tvojej mal. Nech aj naďalej ste naše deti
milované, zatiaľ bezstarostne milé s trocha rozcuchanou ofinkou,
ale čochvíľa dospelý človek, ktorý po rebríku stúpa do budúceho
svojho života...
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Narodili sa

Spoločenská kronika k 30. 06. 2016

Zomreli

Kde sa vzala,
tam sa vzala
a je tu - tá bába malá...
usmievavá, malučičká,
kto ju vidí – už ju hýčka.

Životné jubileá oslávili

Už s chlebom rozprávky
sa ku nám nevráti,
k jej nohám nesadnem,
kde počúval som bledý.
Studničku striebornú
už ticho pečatí,
vo vencoch ukrytá smrť
na prameni sedí.
Rodnú zem rozprávky
z nej pil som od mala.
Pri cudzích zármutkoch
mi teplým bola liekom.
Do samôt macošských
jej reč mi voňala
zemiakom láskavým
a podojeným mliekom.

Dorota Liptáková
Adam Skalský
Eliška Mokošová

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo
Usmievaj sa láska,
bárs aj slzami,
keď mená dali sme si zámenou.
My dnes to zlaté slnce nad nami
vzali sme do dvoch
našich prsteňov.
Martin Gunár 
 Monika Gunárová
Matúš Ivan 
 Štefánia Červenáková
Ján Palečko
 Marcela Šoltésová
Srdečne blahoželáme!

Čas plynie a smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.

Dňa 11. 07. 2016 uplynul rok,
čo nás navždy opustila
naša milovaná dcéra,
sestra a vnučka

Katka Libová.

Také sny majú
všetky staré pôjdy,
ukryté za vejármi pavučín.
Otvorím dvierka. Pamäti vojdu.
Tu sa nám možno
skryje raz náš syn.

Pozri sa:
stará rozpukaná hrada.
Nad nimi lieta zablúdený chrúst.
A zrazu všetko:
nebo, strecha padá,
keď popálil ju
plameň našich úst...

85 rokov
Júlia Dovalová
Mária Sústriková
80 rokov
Zuzana Grešková
Anna Madáčová
Ondrej Tomášik


Viliam Cirbus
Štefan Ďuriček
Vladimír Kniška
Zuzana Koltášová
Anna Romoková Šimková
Rozália Strelková


75 rokov
Jozef Ďuriček
Mária Koltášová
Mária Madáčová
Zuzana Šomšáková
70 rokov
Juraj Ferenc

Srdečne blahoželáme!

S úctou a láskou spomínajú
drahí rodičia, brat s priateľkou,
starí rodičia a celá rodina.

Už navždy Ti prestali
hviezdy svietiť a slnko hriať,
ale tí čo Ťa mali radi
neprestanú nikdy
na Teba spomínať.

Dňa 07. 07. 2016 uplynul rok,
keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
starý otec, prastarý otec
a príbuzný

Ján Fasinger.

S úctou a láskou
spomína manželka,
dcéry s rodinami
a ostatná rodina.

Pozdrav z Rigy

Dňa 18. 03. 2016
sme sa navždy rozlúčili
s našim dlhoročným členom
Vladimírom Kniškom
vo veku 80 rokov.

Česť jeho pamiatke!
výbor ZO SZPB

Pozostalým vyslovujeme
hlbokú a úprimnú sústrasť.

od príbuzných
Jurija Potapského

(s dnem pobedy)

20. apríla 2016 Arťom a Kristína – mladí ľudia z Rigy si pri pamätníku na Kurtákovej uctili pamiatku ich príbuzného Jurija Potapského,
pilota, ktorý padol v časoch 2. svetovej vojny. Česť jeho pamiatke!
napísala Oľga Štrbová

V starých kronikách
je zachytená sláva
odvážnym hrdinom
surových vojnových liet,
nech do neba májového
náš pozdrav letí,
nech radosť,
úspechy, šťastie,
mierové roky čaká.
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Dňa 10. mája sa v našej obci konali oslavy „Dňa víťazstva nad fašizmom“. Tie sa konali v spolupráci našej základnej organizácie a obecného úradu s nasledovným programom: položenie vencov k pamätníkom padlých na námestí SNP a Kurtákovej; zaznela hymna SR; báseň
žiaka ZŠ; príhovor starostu obce p. Ing. Miroslava Michalku, ktorý
vo svojom príhovore popísal udalosti spred 71 rokov u nás i vo svete.
Milým prekvapením na týchto oslavách bola prítomnosť podpredsedu
ÚV SZPB p. Ing. Norberta Lacka a tajomníčky OV SZPB p. Ireny Lackovej. Výbor ZO ďakuje riaditeľstvu základnej školy, ako i p. riaditeľovi PhDr. Vladimírovi Vnenčákovi, za zabezpečenie účasti žiakov
na tejto spomienkovej slávnosti. Ďakujeme aj našim spoluobčanom –
sympatizantom, ktorí sa na slávnosti zúčastnili. V neposlednom rade
ďakujeme aj členovi našej ZO p. Ladislavi Mrozekovi za vypustenie
holubíc počas hrania našej štátnej hymny.
výbor ZO SZPB

Dňa 20. apríla 2016 si výbor základnej organizácie pozval na priateľské posedenie dve naše členky pri príležitosti ich životného jubilea.
Pani Mária Ďuričeková sa dožila 80 rokov. Patrí medzi najstarších
našej organizácie. V priateľskom posedení sa s nami podelila o svoje zážitky z čias oslobodenia našej obce, ktoré prežila, resp. počula
od svojich rodičov a príbuzných. Druhou jubilantkou bola Zuzana
Šomšáková, ktorá sa dožila 75 rokov. Pani Šomšáková je dlhoročnou
členkou výboru našej organizácie. Svoju funkciu – pokladníčky si plní
svedomite a zodpovedne. Obidvom členkám srdečne blahoželáme a do
ďalších rokov ich života im želáme predovšetkým veľa zdravia a životného optimizmu.			
výbor ZO SZPB

OV SZPB v Rožňave organizuje každoročne pre svojich členov rôzne
podujatia. Chodievame na miesta bojov, ku pamätníkom padlých uctiť
si ich pamiatku. 16. apríla 2016 päťdesiat členov organizácie sme si
urobili oddychový výlet do Botanickej a ZOO záhrady v Košiciach.
Príjemnú atmosféru nám ponúkli rozkvitnuté stromy, záhony pestrofarebných kvetov a novonarodené mláďatká. Slnečné lúče nás zahrievali
po celý deň. V tomto roku nás čaká ešte kúpanie v Číž – kúpeľoch,
zájazd do Poľska – Osvienčim, Wieliczka.
Nech sa ľudia na celom svete stretávajú v pohode a v mieri!
Oľga Štrbová

Činnosť klubu dôchodcov
v II. štvrťroku 2016

II. štvrťrok v Klube dôchodcov bol vyplnený rôznymi aktivitami. Jarné obdobie sme začali brigádnickou činnosťou a v apríli pri príležitosti „Dňa zeme“ niekoľko členov KD sa zapojilo do čistenia a úpravy
okolia studničiek, ktoré sa v okolí obce využívajú. Pri všetkých boli
doplnené poháre a vrecia na odpadky.
Mesiac máj bol zameraný na kultúrno-spoločenskú činnosť. Zorganizovali sme zájazd do Spišskej Novej Vsi na divadelné predstavenie
„Rysavá jalovica“. Návšteva divadla bola spojená s prehliadkou centra mesta a nákupmi. Divadelného predstavenia sa zúčastnilo 42 osôb
a veľmi nás teší, že touto akciou sme oslovili aj nečlenov KD.
Ďalším podujatím v máji bolo stretnutie seniorov v areáli futbalového
ihriska spojené s opekaním, kde vládla veľmi dobrá nálada. Zúčastnilo
sa ho 17 členov, ale verím, že v budúcnosti pri organizovaní takéhoto
posedenia prilákame viac členov (i nečlenov), pretože zúčastnení odchádzali veľmi spokojní.
Do konca júna plánujeme ešte zorganizovať zájazd do Maďarska na
termálne kúpalisko Bükszék, avšak úspešnosť tejto akcie závisí predovšetkým od dobrého počasia.
Plán našej činnosti je zatiaľ pripravovaný len po štvrťrokoch, aby sme
zistili záujem o nami pripravované podujatia, a preto radi uvítame aj
Vaše návrhy a pripomienky.
Eva Klobušníková
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Evidencia hrobových miest – O Z N A M

Vážení občania !
V zmysle Zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve a Prevádzkového poriadku pohrebísk na
území obce Gemerská Poloma,
ktorý bol schválený Všeobecne
záväzným nariadením č. 1/2016
obecným zastupiteľstvom dňa 30.
06. 2016, musí mať každá obec
uzatvorené Zmluvy o nájme
hrobových miest na dobu neurčitú, čím vzniká nájomcom právo
užívať hrobové miesto. V obci
Gemerská Poloma na miestne
príslušnom cintoríne ležia aj
Vaši najbližší zosnulí. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby
ste sa dostavili na Obecný úrad
v Gemerskej Polome za účelom
podpísania a prevzatia zmluvy o
nájme hrobového miesta Vášho
– Vašich zosnulých príbuzných.
Platenie poplatkov za hrobové
miesta
Doterajší systém evidencie hrobových miest a platenia poplatkov za cintorínske služby nebol
nastavený správne, efektívne ani
systémovo. Je potrebné aktualizovať evidenciu hrobových miest,
ktorá má viesť k spresneniu ich
evidencie, nájomcov hrobových
miest a úhrade poplatkov za prenájom hrobových miest, pretože
doposiaľ neboli aspoň v primeranej výške pokryté náklady na
prevádzkovanie cintorínov. Výška nájomného a služby spojené
s nájmom hrobového miesta sa
riadia cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia
zmluvy. Pri jeho tvorbe sa prihliadalo aj na cenníky iných obcí,
no predovšetkým sa vychádzalo
z preukázateľne vynaložených

výdavkov na prevádzku oboch
cintorínov vrátane domov smútku. Špecifickosť našej obce v podobe správy až dvoch cintorínov
a domov smútku potrebu riešenia
tejto nevyrovnanej situácie ešte
umocňuje.
Poplatky za hrobové miesta (na
10 rokov) je nájomca povinný
uhradiť v hotovosti pri preberaní nájomnej zmluvy, alebo
prevodom na bankový účet
obce, pričom obec sa rozhodla,
že poplatky sa nebudú vyberať
spätne za obdobie, kedy nebola
podpísaná zmluva a nebol v platnosti Prevádzkový poriadok pohrebísk, dokonca ani spätne za
obdobie, kedy predchádzajúci
nájom hrobového miesta už nebol uhradený. Po úmrtí občana
má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka (ak je blízkych osôb viac, tá
blízka osoba, ktorá sa prihlási ako
prvá).
Veríme, že našu výzvu pochopíte
a splníte si túto svoju povinnosť.
V prípade, nerešpektovania tejto
výzvy a neuhradenia nájomného
bude obec pri vymáhaní postupovať v zmysle platných právnych
predpisov, resp. môže po splnení
podmienok dôjsť až k zrušeniu
hrobového miesta.
Účelom poplatku a hlavne zmlúv
o hrobových miestach je:
1. Aspoň čiastočná úhrada nákladov spojených s údržbou cintorínov - náklady na údržbu cintorínov, najmä odvoz odpadov,
poplatky za uloženie odpadov,
vodné, správa budov, areálov,
kosenie plôch na cintorínoch. Je
potrebné si uvedomiť, že okrem

bežnej údržby cintorínov a domov smútku si tieto už dlhodobo
vyžadujú aj vážnejšie investície
v podobe opravy fasád, striech,
interiéru, zastaraného ozvučenia
domov smútku, oplotení areálov
atď.
2. Postupné zrušenie neudržiavaných ako aj neidentifikovateľných hrobových miest a následné úpravy chodníkov - v súčasnosti existuje na cintorínoch
mnoho hrobových miest, ktoré
sú neudržiavané či bez známeho
nájomcu. Upresniť zoznam týchto miest je možné len na základe
uzavretých, resp. neuzavretých
zmlúv. Hroby, na ktoré nebude
uzavretá zmluva a uhradený poplatok, budú označené a postupne
dôjde k ich zániku. Snahou Obecného úradu v Gemerskej Polome
je identifikovať maximálny počet
hrobových miest, doplniť chýbajúce údaje v evidencii, a tým
umožniť všetkým pozostalým zachovať v úcte miesto posledného
odpočinku ich najbližších. Vyzývame, touto cestou, všetkých
pozostalých občanov, aby sa čo
najskôr dostavili na Obecný
úrad v Gemerskej Polome z dôvodu spresnenia evidencie resp.
uzatvorenia nájomnej zmluvy
v zmysle nového VZN č. 1/2016.
Len tak sa vyhnú, v prípade nedoručenia písomného upozornenia
(napríklad z dôvodu zmeny adresy) zrušeniu hrobového miesta.
Obec ako správca cintorínov je
v zmysle zákona o pohrebníctve
povinná upozorniť neplatičov
na existenciu nedoplatkov, ktoré
môžu byť dôvodom pre prípadné zrušenie hrobového miesta

z dôvodu neplatenia, a to či už
písomne, resp. formou nálepky
umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta.
Na stránke www.pohrebiska.sk
si môže každý občan dohľadať
svojho príbuzného na jednom
z našich cintorínov. Tieto údaje
budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V prípade, že sú
Vám známe bližšie informácie
o neidentifikovaných hrobových
miestach, resp. ich užívateľoch,
prosíme Vás o ich poskytnutie na
obecnom úrade akýmkoľvek spôsobom. Je možné, že sa budeme
pozerať na túto zásadnú zmenu
úpravy časti správy obce ako ďalšiu povinnosť, za ktorú „je potrebné platiť“. Apelujem však na
Vás, vážení občania, je potrebné
si uvedomiť, že takto alebo podobne to malo byť nastavené už
dávno, aj preto sa toto všeobecne
záväzné nariadenie nazýva „Prevádzkový poriadok pohrebiska“.
Obecný úrad Gemerská Poloma
ďakuje za spoluprácu a pochopenie.
Výňatok z cenníka služieb
v Dome smútku a cintorínskych služieb: obnova užívacieho práva na ďalších 10 rokov
(jedno hrobové miesto/jednohrob) 20,00 EUR obnova
užívacieho práva na ďalších
10 rokov (dve hrobové miesta/
dvojhrob) 40,00 EUR  obnova užívacieho práva na ďalších
10 rokov (detský/urnový hrob)
10,00 EUR; viac informácií na
obecnom úrade.
Ing. Miroslav Michalka,
starosta obce

Zasadnutie valného zhromaždenia POZEMKOVÉHO SPLOČENSTVA

Dňa 28. mája 2016 sa uskutočnilo v kinosále obce Gemerská Poloma Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva Gemerská
Poloma. Účasť členov bola hojná, čo nás potešilo, pretože to svedčí o tom, že ľudí zaujíma ako pracuje Pozemkové spoločenstvo Gemerská
Poloma a ako sa hospodári so spoločnou nehnuteľnosťou.
Zasadnutie otvoril a viedol nový
predseda spoločenstva pán Ondrej Očkaik. Doterajší predseda p. Miroslav Šimun sa svojej
funkcie v auguste minulého roku
(2015) na vlastnú žiadosť vzdal,
no naďalej ostal členom výboru.
Nový predseda Ondrej Očkaik
vo svojej správe o činnosti a hospodárení spoločenstva za rok
2015 o. i. uviedol, že to bol rok
náročný - odstraňovala sa veterná
a kôrovcová kalamita; spracovalo sa cca 900 m3 drevnej hmoty;
zrealizoval sa na požiadavku

VSE výrub drevín pod vedením
vysokého napätia; vysadilo sa
7000 ks stromčekov buka a duba.
Pozemkové spoločenstvo už siedmy rok po sebe hospodárilo so
ziskom, vďaka čomu mohli podielnici opäť dostať svoje podiely, a to vo výške 12,00 EUR
za ha a 10 000,00 EUR na účet
rezervy. V diskusii vystúpili členovia s rôznymi poznámkami.
Bola prednesená požiadavka na
prenájom pozemku za účelom
zriadenia strelnice pre Športový
strelecký klub v Gemerskej Po-

lome; požiadavka na prenájom
pozemku na zriadenie zosilovača
pre zlepšenie signálu optickými
sieťami a návrh o možnosti zriadení cyklotrasy. V diskusii vystúpil aj náš lesný hospodár pán
Vlčák, ktorý výstižne pomenoval
vzťahy, ktoré panujú medzi niektorými členmi – „porast v GP
zasiahla kôrovcová kalamita,
ale vyzerá to tak, že zasiahla aj
niektorých ľudí.“ Nebyť 2 – 3
štváčov, ktorí permanentne dehonestujú činnosť výboru a zamestnávajú ho rôznymi udania-

mi a sťažnosťami, bola by práca
v našom lesnom hospodárstve
viac motivujúca pre ostatných.
V súčasnosti však o túto robotu
a zodpovednosť nejaví záujem
skoro nik. Pri takomto podkopávaní nôh sa ťažko budujú hodnoty, ktoré majú ostať pre budúce generácie. V budúcom roku by
sa mali uskutočniť nové voľby do
orgánov pozemkového spoločenstva. Pri súčasnej situácii však nie
je isté, či vôbec niekto prejaví záujem pracovať a starať sa o majetok urbárnikov.
predseda
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Rožňava, Jarná 25, 048 01 Rožňava
Správa o stave verejného poriadku v obci Gemerská Poloma za I. polrok 2016
Pokiaľ sa týka nápadu trestných činov v obci Gemerská Poloma, za I. polrok 2016 bol nápad celkom 5 trestných činov,
pričom v 4 prípadoch bol páchateľ známy, čo predstavuje objasnenosť 80,00 %.
Jedná sa o tieto trestné činy:
1.
Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Z –
Gemerská Poloma (Ul. Hviezdoslavová)
- podozrivý dňa 07. 01. 2016
okolo 03.00 hod. z dvora pri rodinnom dome vzal bez vedomia
poškodeného jeho OMV zn. Fiat
Punto, na ktorom sa vozil po obci
Gemerská Poloma, pričom vozidlo vrátil nepoškodené, podozrivý ml. O. K.
- vyhľadaný OO PZ Rožňava,
zo dňa 20. 01. 2016.
2.
Krádež, porušovanie domovej
slobody Z – Gemerská Poloma
(Ul. Záhradná)
- krádež vlámaním do garáže,
páchateľ neoprávnene vnikol na
oplotený pozemok rodinného
domu, následne z garážových
dverí vytrhal drevené latky a cez
vzniknutý otvor o rozmeroch 33
x 52 cm vnikol dnu do garáže,
následne do dielne, odkiaľ odcudzil karbónovú flexi-brúsku
zn. Metabo, vŕtačku zn. Bosch,
vŕtačku nezistenej značky, se-

Ako som si svoj
odpad strážil
Kde bolo, tam bolo, bola niekde
na východe malej republiky dedinka. Nebola malá, ani veľká.
A ľudia v nej? Dobrí, zlí, milí,
závistliví, poctiví, neprispôsobiví, ... ako všade. No a jedného dňa – a takýchto dní už bolo
– ľudia ráno vstali a tí poriadni,
pekne krásne všetky nepotrebné
zvyšky do kuka nádob dali a doteperili pred svoje obydlia a čakali. Podaktorí, ktorí mali toho
viac, tak aj do vriec dali, za ktoré
nekresťanské peniaze zaplatili.
A čakali. A strážili, lebo vedeli.
A pokým čakali, niekto videl príležitosť ako prísť k niečomu, čo
nie je jeho, ale mohol by to mať
k úžitku. Čo tam potom, že to nie
je dovolené, že je to vlastne krádež, že si to tí poriadni neprajú, to
ich nezaujímalo. A stalo sa, že ak
nejaká práca volá a ty musíš odísť
a nestrážiš, tak tí, ktorí si myslia,
že im patrí celý svet, začnú rabo-

keru s dreveným poriskom a 2 x
40 m štvoržilového kábla na 380
V s koncovkami, obvinení M. K.
a ml. M. K.
- objasnený OO PZ Rožňava,
zo dňa 28. 01. 2016.
3.
Krádež N – k. ú. obce Gemerská Poloma, osada zv. Podsúľová,
poškodené Lesy SR, š. p. odštepný závod Rožňava
- krádež vlámaním do chaty, neznámy páchateľ od 16. 02. 2016
do 28. 02. 2016 v presne nezistenom čase neoprávnene vnikol do
objektu chaty s názvom Zámoček
tým spôsobom, že vylomil na prízemí okno kuchyne, odkiaľ prešiel do spoločenskej miestnosti
v strede objektu, odkiaľ zo stropu
odcudzil 2 ks lustrov vyhotovených z jelenieho parožia, zo stien
miestnosti odcudzil 4 ks lámp vyhotovených z parožia daniela na
drevenej podložke, 3 ks jelenieho
parožia a 5 ks danielieho parožia
s lebkou na drevenej podložke
- zo dňa 28.02.2016.
4.
Krádež Z – Gemerská Poloma

(Ul. Dovčíková, Lipová)
- páchateľ neoprávnene vnikol na
oplotený pozemok rodinných domov, následne z rodinného domu
alebo jeho súčastí – dreváreň,
dielňa odcudzil rôzne pracovné náradie ako sekery, vidlicové
kľúče, benzínovú kosačku, predlžovací kábel, sklenené poháre
a pod., obvinení M. K. a ml.
M. K.
- objasnený OO PZ Rožňava,
zo dňa 08. 03. 2016.
5.     
Týranie blízkej a zverenej osoby Z – Gemerská Poloma (Ul.
Hviezdoslavová)
- páchateľ po dobu najmenej od
06. 06. 2016 na uvedenej adrese,
aj inde, pod hrozbou násilia, bitím, kopaním aj inak nútil svojich
synov maloletého D. K., maloletého D. K. a maloletého M. K.
žobrať a chodiť po kontajneroch,
- obvinený M. K., zo dňa 10. 06.
2016.
Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za I. polrok
2016: Pokiaľ sa týka nápadu
priestupkov v obci Gemerská

(ne)spokojní občania
vať. Nechajú za sebou spúšť. Tá
však nie je ich, nech si to dá do
poriadku, kto len chce. A potom
utečú a budú sa vyhovárať, že ja
nič, ja muzikant, to bol henten
z dolného konca. To už v takýchto dedinkách býva – čo môžeme
od ľudí, ktorým nič nehovorí

slovo svedomie, zodpovednosť,
poctivosť? NIČ. A tí ostatní – poriadni – čo môžu očakávať? TIEŽ
NIČ. Lebo tak v tejto spoločnosti
býva, že nespravodlivosť hýbe
svetom, a ty chudák spravodlivý,
(s) prostý nemáš už ani len nádej,
aby to bolo inak.

Čo je moje, nie je vždy aj tvoje
Veľa našich gazdiniek si pestuje vo svojich záhradkách zeleninu
a kvety. Tešia sa na úrodu, lebo niet nad domáci produkt. Susedky
sa spolu tešia a ticho si závidia. Nič zlé sa nestane, ale...
Ale máme medzi sebou aj takých, ktorí ruku k dielu nepriložia,
ale rovno parazitujú na práci iných. Sú veľmi všímaví a gazdiná aj
keby úrodu strážila, nikdy z nej celý úžitok mať nebude. Rozum
zastáva nad tým, že sa to deje v dnešnej dobe, keď si zeleninu, či
kytičku môžeme kúpiť vlastne za každým rohom. Ale pre niekoho
je asi ľahšie ísť na „nákup“ do cudzej záhrady...

Čo je moje, nie je vždy aj tvoje

Poloma, tak v I. polroku 2016
v obci napadlo spolu 34 priestupkov, z toho bolo 11 proti majetku, 22 proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému
poriadku, z iných priestupkov
napadol 1. Objasnenosť priestupkov je 79,41 %.
Nápad priestupkov a trestných
činov v celom služobnom obvode č. 4 za I. polrok 2016: Čo sa
týka služobného obvodu Policajnej stanice (t. z. aj obce Nadabula, Betliar a Henckovce) napadlo
v uvedenom období celkom 72
priestupkov, z ktorého počtu je 27
proti majetku, 44 proti občianskemu spolunažívaniu a verejnému
poriadku, z iných priestupkov napadol 1. Trestných činov napadlo
spolu 9.
Nápad priestupkov a trestných
činov na OO PZ Rožňava spolu
za I. polrok 2016: Pre oboznámenie, v územnej časti celého obvodu OO PZ Rožňava v I. polroku
2016 bol nápad trestných činov
celkom 237, s objasnenosťou
64,63 %. Nápad priestupkov bol
524, s objasnenosťou 65,57 %.

Kultúra žitia
Kultúra žitia v našej obci sa odvíja od kultúry obyvateľov obce.
Uvádzam, ako príklad, len jeden
z mnohých (pre) činov. Obecný
úrad realizoval za pomoci aktivačných pracovníkov niekoľko
projektov. Jedným z nich bola
úprava parku pred školou. Vybudoval sa amfiteáter, preliezky,
hojdačky, pieskovisko a vysadila
sa zeleň. Stalo sa však, že poniektorí občania zničili a znevážili
túto prácu, a to tým, že pódium
a pieskovisko začali používať
ako toaletu a hojdačky používali
„veľké deti“ z miestnych pohostinstiev a tiež jedna skupina rodičov s deťmi, ktorí tam nikoho
iného nepustili. Je potrebné sa
nám zamyslieť nad tým, čo treba
urobiť, aby to čo patrí všetkým,
naozaj všetkým patrilo, veď konečne tu máme park pre veľkých
aj malých, pre starých aj mladých
a týmto konaním, sme opäť potvrdili, že sme ešte nedospeli.
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.
Pst!
Už spí bábika.
Očká si zavrela.
Do sníčka vkráda sa
rozprávka veselá.
Rozprávkovou krajinou plnou
veršíkov a rozprávok ukrytých
v knihách fondu našej knižnice
sme v knižnici pripravili pekné
dve odpoludnia pre deti materskej školy. Spoločne s mladými čitateľmi knižnice sme do
priestorov výpožičiek umiestnili
detskú izbičku. V nej kútik na

hranie, stolík na prebaľovanie,
tiež na kúpanie i kŕmenie a samozrejme kočík parádny, aby sme
si aj na prechádzku vyšli. Medzi
rozprávkou krátkou a básničkami pre bábiky a macíkov sme sa
osviežili pesničkami. Napokon sa
zapojili i detičky a pani učiteľky neskutočne zlatí boli chalani, ktorí si ako „oteckovia“ tiež všetko
vyskúšali. A čo dievčence – rodené šikovnice. Opäť sme spoločne
zistili, že kniha je vždy dobrou
kamarátkou.

Jozef Cíger Hronský a Ľubomír Feldek

sú významní slovenskí spisovatelia, ktorým zaslúžene patrí popredné miesto v našej literatúre. Preto bolo na mieste, že na marcových
a aprílových besedách sme si nezabudli pripomenúť ich literárne dielo
venované deťom a upriamiť pozornosť na ich tvorivý život. Nezabudli
sme na Mateja Hrebendu a samozrejme zdokonaliť svoje vedomosti
v oblasti orientácie v našej knižnici. Zopakovali sme si a pridali nové
vedomosti - ako správne vyhľadať literatúru podľa autora, ako je stavaná náučná literatúra a ako z nej získať žiadané informácie. Ako si vyhľadať potrebné informácie prostredníctvom elektronického katalógu,
ktorým disponuje knižnica. Na odľahčenie sme nezabudli na súťaže vo
forme hravej – súdna sieň, rozhlasová relácia, beseda pre mladších čitateľov, tvorba textov a grafických letákov s textom a i. Takto sme dva
mesiace, trieda po triede, zbierali nové informácie, nechýbal smiech,
žartíky, ale i vážnosť a objavenie mnohých talentov. V knižnici sa vystriedali všetky ročníky základnej školy, vrátane tried školského klubu
ako i deti z materskej školy. Pracovať s nimi bola radosť a potešenie.
O z n a m & zmena výpožičného času v obecnej knižnici
Obecná knižnica v Gemerskej Polome,
9. mája č. 660, 049 22 Gemerská Poloma
kontakty: 058/7950 106, kniznica@gemerskapoloma.sk
pracovníčka knižnice: Dana Červenáková
mesiac júl a august
výpožičný čas pre verejnosť
Pondelok & 7,30 – 16,00
Streda & 7,30 – 16,00
úradné hodiny ostatné dni
Utorok & 6,30 – 14,00
Štvrtok & 6,30 – 12,00
Piatok & 6,30 – 14,00

mesiac september az jún
výpožičný čas pre verejnosť
Streda & 9,00 – 18,00
Piatok & 9,00 – 18,00
úradné hodiny ostatné dni
Pondelok & 7,30 – 16,00
Utorok & 7,30 – 14,00
Štvrtok & 7,30 – 12,00
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opäť sme rozbaľovali spacáky...
Návštevníci knižnice si už zvykli, že sa v jej priestoroch, v období
od skorej jesene do teplých letných dní, tmolí mnoho návštevníkov
- nielen za účelom výpožičky, či internetu, ale aj mladších čitateľov,
ktorí neustále niečo nové vymýšľajú. A čože to vymýšľajú? Nuž iné
ani nepočuť ako: kde budeme spať a kto s kým; to si istotne musím
zabaliť; prečo to už nie je dnes večer? neochoriem ? nezabudni....
A tak už od októbra deti pripomínajú, že bude „noc“ a je potrebné
vymýšľať program. Sú to veľmi rušné dni. V decembri sú pekne nastúpené a každý piatok poctivo nacvičujú, pripravujú pozdravy, kulisy,
hovorené slovo, učia sa správne vyslovovať a prezentovať pripravené

texty. Aby smutno nebolo pridajú aj piesne, super prevlečenie, kvapku
stresu a nepochybne kopec smiechu a radosti. K dobrej nálade a ku
skvelému posedeniu pridali milé slová a dobrú náladu naši hostia, ktorí ako ináč neprišli naprázdno. Veď takéto detské podujatie s knihou
v ruke sa v našej Polome deje už osem rokov a je to krásna rozprávková NOC S ANDERSENOM. Pre lepšiu predstavu prezradíme, že spolu
nás tu bolo 62 a verte pomestili sme sa. Podujatie podporili: obec
Gemerská Poloma; EUROTALC s. r. o., Štôlňa Elisabeth Gemerská Poloma; Miestny odbor Matice slovenskej Gemerská Poloma;
Dom Matice slovenskej v Rožňave; Stolnotenisový klub Gemerská
Poloma, za čo im od srdca ďakujú knižnica a jej čítania chtiví čitatelia. Viac o našom dianí a hosťoch napíšeme v budúcom čísle novín.
Fotoaparátom zachytené momenty z celej akcie si môžete pozrieť na
webovej stránke obce: www.gemerskapoloma.sk, sekcia kultúra, knižnica, Noc s Andersenom.

Dovidenia milá škôlka

O z n a m & výpožička periodík z fondu knižnice
Polomské noviny - štvrťročník, obecné periodikum
Kynologická revue a Pes - mesačník,
bezplatné predplatné redakcie magazínu
Bojovník - dvojtýždenník antifašistov,
predplatné knižnici venovala Základná organizácia
Zväzu protifašistických bojovníkov
Slovenské národné noviny - dar Miestneho oboru Matice slovenskej Gemerská Poloma
Pekné bývanie - mesačník
Poďakovanie: obecná knižnica ďakuje svojim sponzorom za možnosť rozšírenia ponuky periodík vo výpožičnom procese obecnej knižnice.
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To sa mi vždy veľmi, veľmi ráta,
že jún na konci má vráta.
Otváram ich - dziny,
dziny - a vyletím na prázdniny!
Fúka vetrík ponad mráčky,
vidí deti skladať hračky.
Von sa náhlia na prázdniny,
svet je zrazu celkom iný.
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka. Niektorí kamaráti sa s nami rozlúčia a budú z nich prváci. Všetkým budúcim
prváčikom (je ich 26) prajeme v základnej
škole veľa úspechov, radosti so spoznávania prvých písmen a objavovania nových poznatkov. My sme však posledné mesiace
v MŠ nelenili a okrem edukačnej činnosti sme absolvovali veľa zaujímavých akcií.
V apríli sme sa vybrali na tunajšie poľnohospodárske družstvo popozerať kravičky,
teliatka a poľnohospodárske stroje. Mali sme možnosť si jedno aj pohladiť a popozerať, kde teliatka spinkajú, ako a čím sa kŕmia kravy a kde ich doja. Bol to veľmi
poučný deň, počas ktorého sme sa zábavnou formou dozvedeli veľa zaujímavých vecí
o mliečku a hospodárskych zvieratách. Deň ZEME sme spojili so zberom odpadkov
v blízkom okolí a piknikom v tráve. Porozprávali sme si o dôležitosti recyklácie odpadu. Cestou sme spoznávali chrobáčiky a kvietky. V máji sme mamkám na deň matiek
pripravili program, s ktorým sme vystúpili v našej MŠ. Navštívil nás aj pán policajt,
ktorý nám ozrejmil pravidlá cestnej premávky a ukázal nám policajnú motorku a iné
pomôcky potrebné pri jeho práci. Prvý jún - sviatok všetkých detí sme strávili na akcii v Betliari, spojenej s tvorivými dielňami (namaľovali sme si ďalekohľad, lietajúci
tanier), prehliadkou kaštieľa a krátkou prechádzkou po parku. Na dni otvorených
dverí u vojakov v kasárňach Rožňave, sme sa zoznámili s vojenskou technikou. Deti
mali možnosť nahliadnuť do každého vojenského auta, videli ukážky psovodov so
svojimi štvornohými zverencami. Zasúťažili sme si, niektorí si poskladali vojenské
čiapky a dostali za šikovnosť odmenu a samozrejme všetci sme sa dali pomaľovať
ujovi vojakovi. Bol to zážitok pre všetky deti a krásne strávený deň. Šašovský deň
nesmie chýbať. Tak ako každý rok aj tento sa naša škôlka od rána premenila na triedy
šaškov, ktoré sa spoločne zabávali, zatancovali si a za odmenu za krásne kostýmy
dostali keksíky. Na školský výlet sme išli do Dobšinskej ľadovej jaskyne, kde sme
z usmiateho slnečného dňa zišli len niekoľko desiatok metrov pod zemský povrch
a ocitli sme sa v ľadovom kráľovstve chladu a dokonalých výtvorov rúk matky prírody. Po obede sme sa povozili na koníkoch a aj keď unavení, ale s úsmevom na tvárach
sme sa pobrali domov. Od apríla do júna sme absolvovali štyri divadelné predstavenia
a II. a III. trieda aj návštevy knižnice, v ktorej bol pre nich pripravený vždy zábavný
a poučný program. Prvý júnový týždeň sme ukončili projekt v spolupráci so SČK
Dorotka a jej priatelia. Deti dostali na záver osvedčenie o ukončení a omaľovánky.
Na záver by sme sa chceli poďakovať p. Fafrákovi za keksíky pre deti na šašovský
deň, p. Liptákovi za darčeky ku dňu matiek, rodičom za kvety do vonkajších kvetináčov, hračky, plyšáky. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na
skrášľovaní nášho školského dvora. Z tejto iniciatívy vznikli na školskom dvore
dielka, ktoré sú nielen pekné, ale aj funkčné a priniesli deťom veľa radosti. Tak isto
ďakujeme všetkým rodičom, ktorí boli našej MŠ akokoľvek nápomocní.
Júlia Molčanová
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NAŠI ŽIACI A UČITELIA SI ZASLÚŽIA POCHVALU A UZNANIE ZA AKTIVITY,
KTORÉ ĎALEKO PREVYŠUJÚ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Žiaci aj v 2. polroku školského roka 2015/2016 naďalej úspešne súťažili a reprezentovali našu školu, dokonca až tak, že sa nám na STENU
SLÁVY napokon nezmestila desiatka najnovších diplomov. V mene
celej školy víťazom srdečne gratulujeme a veľmi si ceníme nielen aktívnych žiakov, ale aj učiteľov a rodičov, ktorí ich pripravujú:
ĎAKUJEME:
¢ Romanovi Spišiakovi (6.A) za 2. miesto v kategórii F v okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY konanej dňa 04. 02. 2016
v Rožňave a vzornú reprezentáciu na krajskom kole olympiády a pani
učiteľke Mgr. M. Dovalovej za prípravu žiaka na súťaž;
¢ Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi (8.A) za 1. miesto v kategórii
D a Romanovi Spišiakovi (6.A) za 3. miesto v kategórii F v okresnom
kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY konanej dňa 09. 02. 2016 v Rožňave a Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi (8.A) za 2. miesto v kategórii D v krajskom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY konanej dňa 31.
03. 2016 v Košiciach a pánovi riaditeľovi PhDr. V. Vnenčákovi za
prípravu žiakov na súťaž;
¢ Janke Maťovej (2.B) za 2. miesto v I. kategórii a Bianke Gubekovej (4.A) za 2. miesto v II. kategórii v okresnom kole SLÁVIK
SLOVENSKA 2016 konanom 03. 05. 2016 v Rožňave a pani učiteľke
Mgr. B. Trojanovej a pánovi asistentovi S. Gunárovi za prípravu
žiačok na súťaž;
¢ Samuelovi Kelecsényimu (6.A) za 3. miesto v okresnej speváckej súťaži DOBŠINSKÁ NOTA konanej 21. 04. 2016 a pani učiteľke
RNDr. M. Dovalovej za prípravu žiaka na súťaž;
¢ Natálii Zatrochovej (1.A) za 2. miesto – poézia a Walterovi Marcinkovi (3.A) za 3. miesto – próza v 2. kategórii, Bianke Gubekovej
(4.A) za 1. miesto – poézia, Zuzane Zatrochovej (4.A) – poézia a Romanovi Spišiakovi (6.A) za 3. miesto – próza v 3. kategórii v okresnej
súťaži v prednese poézie a prózy KELLNEROVA POLOMA konanej
04. 03. 2016 a pani učiteľkám Mgr. J. Ferencovej, Mgr. E. Jergovej, Mgr. B. Trojanovej a pani zástupkyni Mgr. J. Krivušovej za
prípravu žiakov na súťaž;
¢ Bianke Gubekovej (4.A) za 1. miesto v 1. kategórii – poézia
v okresnom kole recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN konanej 30. 03. 2016 v Rožňave a za vzornú reprezentáciu v krajskom kole
súťaže konanej 02. 05. 2016 v Michalovciach a pani učiteľke Mgr. B.
Trojanovej za prípravu žiačky na súťaž;
¢ žiakom 6.A triedy za 2. miesto v celoslovenskej súťaži POMÁHAME CESTOVNÉMU RUCHU RÁSŤ konanej v mesiaci máj 2016
a pani učiteľke RNDr. M. Dovalovej za prípravu žiakov na súťaž;
¢ Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi (8.A), Natálii Gubekovej
(8.A) a Viktórii Kolesárovej (8.A) za 1. miesto v okresnej súťaži
MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY konanej 03. 06. 2016 v Rožňave
a pánovi riaditeľovi PhDr. V. Vnenčákovi za prípravu žiakov na súťaž.
Ďakujeme tiež všetkým žiakom a ich učiteľom, ktorí nás reprezentovali aj v ďalších, najmä v okresných súťažiach, hoci sa im nepodarilo
získať cenné umiestnenie. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí organizujú a zapájajú sa do veľkého množstva školských podujatí, kvízov
a súťaží rôzneho zamerania. Vďaka tejto práci a ochote je naša škola
v mnohom zaujímavejšia a pútavejšia.
V druhom kole ŠKOLSKÉHO BODOVACIEHO SYSTÉMU vyhodnoteného k 14. 06. 2016 bolo opäť mnoho úspešných žiakov,
ktorí sa, spoločne s najúspešnejším žiackym kolektívom – triedou

2.B s pani učiteľkou triednou Mgr. B. Trojanovou mohli zúčastniť
výletu za odmenu dňa 20. 06. 2016 v Štátnom divadle v Košiciach a v
botanickej záhrade. Osobitne odmenení boli opäť víťazi jednotlivých
kategórií a tiež celkoví víťazi 2. kola súťaže.
GRATULUJEME ŽIAKOM:
Samuel Sebastián Očkaík (8.A) – víťaz ORANŽOVÝCH KELNERIEK + 1. miesto + cena riaditeľa školy
Roman Spišiak (6.A) – víťaz ČERVENÝCH KELNERIEK + 2.
miesto + cena starostu obce
Zuzana Šimková (2.B) – víťazka ZELENÝCH KELNERIEK + 3.
miesto
Patrícia Hatvaníková (9.A) – víťazka ŽLTÝCH KELNERIEK a
MODRÝCH KELNERIEK
Filip Fajdek (2.B) – víťaz BÉŽOVÝCH KELNERIEK
Miroslav Chomiak (1.A) – 4. miesto
Bianka Gubeková (4.A) – 5. miesto
Okrem víťazov 2. polroka našej školskej súťaže ďakujeme za úspešnú celoročnú reprezentáciu žiakom našej školy, ktorých vyhodnotilo
CVČ v Rožňave ako najúspešnejších v okrese v predmetových olympiádach.
ĎAKUJEME ŽIAKOM ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU
A GRATULUJEME K ÚSPEŠNÉMU UMIESTNENIU:
Janka Maťová, 2.B – 2. miesto, Slávik Slovenska
Walter Marcinko, 3.A – 3. miesto, Šaliansky Maťko
Bianka Gubeková, 4.A – 1. miesto, Hviezdoslavov Kubín a 2. miesto,
Slávik Slovenska
Roman Spišiak, 6.A – 3. miesto, Dejepisná olympiáda a 2. miesto,
Geografická olympiáda
Viktória Kolesárová, 8.A – 2. miesto, Technická olympiáda
Samuel S. Očkaík, 8.A – 2. miesto, Technická olympiáda a 1. miesto,
Dejepisná olympiáda
Všetkým žiakom prajeme mnoho zdaru, príjemné prežitie letných
prázdnin a tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku.
PhDr. Vladimír Vnenčák

Škola v prírode

Na prelome mesiacov máj a jún strávili naši žiaci nezabudnuteľné chvíle v škole v prírode. Prechodným domovom im bol hotel
Mlynky umiestnený v prekrásnom prostredí Slovenského raja – národného parku s typickými roklinami, vodopádmi, jaskyňami, priepasťami, vápencovými bralami a očarujúcou a zároveň vzácnou
flórou a faunou. V tomto prekrásnom prostredí prežili žiaci takmer
celý týždeň. Bol to týždeň plný zážitkov, atraktívneho učenia –
aby žiaci pred koncom školského roka nič nezameškali a skvelých
aktivít – prechádzok, náročnejších túr, šantenia na detskom ihrisku,
futbalového zápasu, rôznych súťaží a hier, kreslenia na asfalt, zábavy a tanca a dokonca aj pyžamovej párty. Počasie žiakom doprialo
naozaj všetko od slnkom zaliatej oblohy až po búrku s lejakom.
Žiaci videli a spoznali kúsok nášho prekrásneho Slovenska, načerpali nové sily, nadviazali nové priateľstvá so žiakmi ZŠ v Kežmarku a dokázali sami sebe, že sú samostatní a poradia si i bez rodičov.
Na školu v prírode budú určite dlho spomínať.
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Kniha. Pre niekoho neoddeliteľná súčasť učenia sa či povinného čítania, pre iného aj čas oddychu. Žiaľ, čítanie medzi deťmi
a mládežou je z roka na rok menej populárne, a tak sa snažíme v našej škole žiakov rôznymi aktivitami motivovať, aby
pochopili, aké sú knihy pre ľudí nenahraditeľné. Aj preto sme
v tomto mesiaci viac ako zvyčajne ohýbali slovo kniha. Všetky
triedy navštívili obecnú knižnicu, kde si s pani Červenákovou
zopakovali pravidlá zoraďovania kníh v knižnici a pripomenuli
si výročia spisovateľov, najmä tých, ktorých poznajú z hodín
literatúry. Žiaci sa najviac tešili na úlohy, v ktorých využívali
detskú literatúru, encyklopédie a predovšetkým svoju fantáziu
a tvorivosť. Výsledné prezentácie potvrdili, že máme veľa veľmi šikovných žiakov.
Ďalšou aktivitou bola pekná beseda s miestnym spisovateľom
Tomášom Dovčíkom a výstavka kníh vydavateľstva ARKUS
spojená s ich predajom. Na druhom stupni tradične k najaktívnejším aj tento mesiac patrili žiaci 6. ročníka, ktorí si zmerali
sily v trojčlenných družstvách v literárnom kvíze. Výsledky
dokázali, že ich vedomosti o spisovateľoch, o literárnych dielach, postavách, ale i literárnych pojmoch sú veľmi dobré. Na
hodinách literatúry vymýšľali šiestaci básne a bájky, ktoré zapísali, vytvorili k nim výstižnú ilustráciu, a tak si zhotovili svoju
vlastnú knihu bájok. Tie potom prečítali na spoločnej hodine
najmladším žiakom ZŠ - prvákom. Tým sa príbehy veľmi páčili, všetci boli pozorní a svojim starším kamarátom pohotovo
odpovedali na otázky.
Ďalšie marcové aktivity:
Tohtoročný marec bol aj mesiacom príprav na veľkonočné
sviatky. Naši žiaci sa 15.3.2016 zúčastnili Veľkonočných tvorivých dielní v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, kde,
okrem dielní, absolvovali aj veľkonočné kino Apollo spojené
s prednáškou o astronómii a vesmírnych telesách. Mimoriadny
záujem bol o aktivity v hrnčiarskej dielni, kde si mladší žiaci
zhotovili keramických barančekov a tí starší vytvorili plátovou
technikou zajačikov. V kreatívnej tvorivej dielni žiaci vyrábali veľkonočné vajíčka tradičnými technikami, farbili a zdobili
vajíčka prírodnými materiálmi. Celé podujatie malo u detí veľký úspech, za čo patrí veľká vďaka Gemerskému osvetovému
stredisku.
V marci v rámci Zdravej školy boli pre žiakov 1. stupňa pripravené dve popoludnia. Prvé bolo venované Dňu zdravého
spánku, počas ktorého žiaci absolvovali súťažný kvíz a získali
informácie o potrebe spánku a jeho blahodarných účinkoch na
zdravie človeka. Ďalšie popoludnie bolo zamerané na zdravý
životný štýl. Súčasťou aktivít bol opäť kvíz spojený s riešením
tajničky a vypĺňaním pracovných listov, v ktorých žiaci odpovedali na otázky, čo nášmu zdraviu prospieva a naopak, čo mu
škodí. Cieľom týchto aktivít bolo upriamiť pozornosť detí na
správny denný režim a na zmysluplné vypĺňanie voľného času.

JÚN V ZŠ

Prvý jún – Medzinárodný deň
detí je dňom, keď sa v našej škole
bežne neučí, ale od rána na žiakov
čaká množstvo prekvapení a netradičný program. V tomto školskom roku naši učitelia pod vedením pána učiteľa Filipa Galla pripravili pre žiakov rôzne tradičné a
netradičné športové súťaže a hry
v areáli školy a v telocvični. Žiaci
v zmiešaných družstvách v zlo-
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žení od prvákov po deviatakov
spoločne súťažili napr. vo fúrikových pretekoch, v hode gumenou
čižmou, v slepeckej dráhe, v behu
so zaviazanými nohami a v mnohých ďalších disciplínach. Odmenou pre všetkých zúčastnených
bola dobrá nálada, ktorá panovala
v celej škole. Víťazné družstvo
pod vedením deviatačky Simony
Šašurovej vyhralo zlaté medaily
a dostalo diplomy. Všetci mali
dobrý pocit z príjemne prežitého
dňa.

Festival
rómskych piesní a tancov

V tomto školskom roku sa naši žiaci opäť tešili a poctivo pripravovali
na jubilejný 10. ročník Festivalu rómskych piesní a tancov, ktorý sa konal 10.06.2016 v obci Brzotín. Podujatie venované rómskym tancom
a hudbe je pre časť našich rómskych žiakov obrovskou motiváciou
k rozvíjaniu svojich speváckych a tanečných zručností. Okrem účinkujúcich sa ho zúčastnili aj tí žiaci, ktorí sa aktívne a pravidelne zapájajú
do školských aktivít a majú dobrý prospech a správanie. Po otvorení
festivalu rómskou hymnou „Gelem, gelem“ sa začala prezentácia spevov, tancov a hudby z rôznych základných škôl. Celé dopoludnie sa
nieslo v dobrej nálade a bolo vyplnené prehliadkou pestrých detských
programov. Bolo plné úsmevov, zážitkov a nových priateľstiev. Naši
žiaci sa medzi vystupujúcimi nestratili a pekným programom úspešne reprezentovali našu školu. Festivalu sa zúčastnili aj vzácni hostia,
medzi ktorými nechýbal bývalý splnomocnenec pre rómske komunity
Mgr. Peter Polák, PhD. Organizátori festivalu pripravili pre všetkých
okrem pekného podujatia i občerstvenie a malý darček. Poďakovanie
patrí aj vedeniu našej ZŠ za možnosť zúčastniť sa festivalu žiakom,
ktorí si to zaslúžili. Veríme, že našich žiakov to bude motivovať k zodpovednejšej príprave na vyučovanie v nasledujúcom školskom roku.
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MÁJOVÉ AKTIVITY
①
Ani v našej ZŠ sme v mesiaci máj
nezabudli na Deň matiek, ktorý
sme si pripomenuli takmer deväťdesiat minútovým programom
17. mája v školskej jedálni. Deti
netrpezlivo čakali, kedy príde ich
čas a budú sa môcť predviesť so
svojím vystúpením a v mnohých
očiach prítomných mamičiek
a starých mám sa naozaj zaleskli
aj slzičky šťastia a radosti. Bolo
príjemné na chvíľu spomaliť čas
a pripomenúť si, čo je v živote
dôležité. Program predvedený
s láskou mal veľký úspech, o čom
svedčil potlesk po každom vystúpení. Ďakujeme všetkým, že si
našli čas a spolu s nami strávili
príjemné chvíle.
②
V máji prijali naše pozvanie
členovia Detského kočovné-

ho divadla DRaK z Prešova,
v spoločnosti ktorých sme strávili
hodinu plnú humoru. Predstavili
nám príbeh hlúpeho dedinského
chlapca Kuba obohatený živou
hudbou a ľudovými piesňami.
Všetkým prítomným, mladším
a starším, sa predstavenie mimoriadne páčilo. Výborné výkony
hercov ocenili nielen potleskom,
ale si spolu s nimi aj známe pesničky zaspievali.
③
20. mája ZŠ navštívila Divadelno-šermiarska
kumpánia
TresC, ktorá našim žiakom a deťom z MŠ zahrala historicky
ladený náučný príbeh o slovenských skvostoch. Herci v dobových kostýmoch s využitím historických zbraní i šermiarskych
súbojov v humorne ladených divadelných scénkach zážitkovou

Deň narcisov

Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí žlté
kvietky. „Narcismi“ sme v tento
deň my všetci, ktorí si nájdeme
chvíľku a spojíme sa v boji proti rakovine. Nie pre slávu, nie
pre peniaze, ani preto, že nás za
to budú obdivovať, ale preto, že
podporujeme tých, ktorí každý
deň zvádzajú boj s touto ťažkou
chorobou. Naši žiaci boli opäť
tými, ktorí v spolupráci s Ligou
proti rakovine pomáhali zbierať
finančné prostriedky na liečbu
onkologických pacientov. Tento
rok sa nám podarilo vyzbierať
takmer 300 €. Ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli.

Apríl je už tradične v našej škole
venovaný ochrane lesov, prírody a Dňu Zeme. Opäť sme pre
žiakov zorganizovali výtvarné
popoludnia, viaceré kvízy a vychádzky do prírody. K novým
aktivitám pribudla pri príležitosti
Dňa Zeme realizácia výtvarného
projektu žiakmi 1. ročníka a predškolákmi z MŠ. Spoločne vytvorili obrovskú vrchnáčikovú zemeguľu. Projektovým a zážitkovým
učením majú deti oveľa lepšiu
možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že osud našej modrej planéty
im nie je ľahostajný.

Kolektívne súťaže a úspechy v nich
1. Nadácia PARTNERS a webový portál „Dobré nápady“ usporiadali
v apríli druhý ročník online súťaže pod názvom Kam sa mince kotúľajú, zameranej na rozvoj a overenie finančných zručností a určenej

formou žiakom sprístupnili historické fakty a zároveň interaktívne
zapájali deti do svojho programu.
④
Nedostatok pohybovej aktivity je
jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov, ktoré prispievajú k vzniku neinfekčných ochorení, ako je nadváha, cukrovka,
hromadenie stresu a úzkosti. Nedostatok pohybu je celosvetový
problém a trápi aj nás v ZŠ. Preto
sme sa rozhodli, že pri príležitosti Svetového dňa pohybom
ku zdraviu zorganizujeme turistickú vychádzku a „vytiahneme“ našich žiakov do prírody,
aby na chvíľu zabudli na počítače
a tablety. Zdravotno-výchovné
podujatie zamerané na pohybové
aktivity v prírode, aktívne využívanie voľného času a utužovanie
zdravia pohybom rozšírili pani
učiteľky Krivušová, Očkaíková,
Lešková a pani vychovávateľka
Grešková o pozorovanie okolitej
prírody, na čo využili pomôcky
z úspešného projektu našej školy
Podpora polytechnickej výchovy
v ZŠ. Deti rozdelené do štvor- až
päťčlenných skupín si počas vychádzky do Martinkova usilovne
zapisovali rastliny a živočíchy,
ktoré cestou spozorovali. Tie následne vyhľadali v encyklopédiách. Všetci boli prekvapení, aké
množstvo rastlín a živočíchov vi-
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deli, ale i spoznali. Odmenou pre
deti boli získané kellnerky a poznanie, že v prírode je potrebné
chodiť s „otvorenými očami“.
⑤
Štvrtý týždeň v máji bol vyhlásený v našej ZŠ za Týždeň mlieka,
ktorého cieľom bolo uvedomiť si
mimoriadne postavenie mlieka
a mliečnych výrobkov ako jednej
z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Putovanie po mliečnej dráhe, do
ktorého sa zapojili žiaci 1. stupňa
a žiaci 6. ročníka, si na každý deň
v týždni pripravili pani učiteľky
Očkaíková, Balážová, Krivušová
a Lešková. Žiaci sa zapájali do
zaujímavých aktivít – rôznych
súťaží, hier s mliekom, pokusov
s potravinárskymi farbami, maľovania kravičky Milky kombinovanou technikou, vedomostného
kvízu, prípravy mliečnej desiaty,
či nosenia bieleho trička. Predposledný deň sa niesol v duchu
varenia. V našej novej kuchynke
žiaci z prvého stupňa, šiestaci
a deviataci varili chutné pudingy. Na záver pani učiteľka Balážová spolu s niektorými žiakmi
pripravila fantastickú banánovú
tortu, ktorá bola peknou sladkou
bodkou po vyhodnotení týždňa
a rozdaní diplomov a cien pre
najaktívnejších žiakov.

pre žiakov druhého stupňa a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Žiaci šiesteho až ôsmeho ročníka si overili svoje vedomosti v troch
okruhoch z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného
trhu. Súťaž bola pre nich určite prínosom, okrem toho, že sa zabavili,
veľa nového sa dozvedeli a naučili.
2. Žiaci 6.A triedy sa zapojili do celoslovenskej súťaže o najkrajšiu
fotografiu pod názvom ,,Pomáhame cestovnému ruchu rásťˮ. Stačilo urobiť dve originálne a nápadité fotografie s ručne maľovanými
mapami. Fotografie sa páčili natoľko, že boli ocenené 2. miestom a
žiaci získali pre seba i našu školu 40 ručne maľovaných máp.
3. 20. mája 2016 sa v rámci celého Slovenska konal online geografický tvorivo-inteligenčný kvíz, do ktorého sa zapojilo niekoľko
žiaci druhého stupňa. Súťaž prebiehala na internetovej stránke www.
mapaslovakia.sk. V silnej konkurencii z celého Slovenska obstáli ako
úspešný riešitelia Roman Spišiak zo 6. A triedy a Samuel Sebastián
Očkaík z 8. A triedy. Obom srdečne blahoželáme.
4. Už po tretíkrát sa žiaci našej školy zapojili do regionálnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny pozostávajúcej z vypracovania testu
a zvládnutia kvízu o Slovenskom národnom povstaní a priebehu 2.
svetovej vojny, nielen na území Slovenska a vo svete, ale aj v našom
regióne Gemer. Tentoraz veľmi tesne, ale predsa, opäť zvíťazilo družstvo z našej školy, zložené zo žiakov 8. ročníka Samuela Sebastiána Očkaíka, Natálie Gubekovej a Viktórie Kolesárovej, začo im
patrí veľká vďaka, keďže súťažili proti deviatakom z iných škôl a učivo si museli sami osobitne prebrať. Odmenou im bol, okrem vecných
cien, aj výlet do troch obcí stredného Slovenska – Kalište, Nemecká
a Pohronský Bukovec, ktoré sa stali pamätníkmi bojov v Slovenskom
národnom povstaní. Za usporiadanie súťaže a výletu pre žiakov patrí
veľké poďakovanie okresnému výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave, ktorý vedú manželia Lackoví.
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HĽA
ČLOVEK
Nozokomiálne
nákazy (NN)

NN je infekcia vnútorného alebo vonkajšieho pôvodu, ktorá
vznikla v príčinnej súvislosti
s pobytom, či výkonom povolania v zdravotníckom zariadení,
alebo v zariadení sociálnych
služieb. (Zákon č. 355/2007 Z.
z.). Za NN sa považuje aj taká
nákaza, ktorá sa vzhľadom na
svoj inkubačný čas (aspoň 72
hodín) prejaví po prepustení do
domácej starostlivosti, alebo po
preložení do iného zdravotníckeho zariadenia.
Dňa 27. 4. 2016 sa v Gemerskej
Polome uskutočnila beseda s názvom diabetes mellitus, zdravý
životný štýl a možnosti využitia
inzulínovej pumpy. Hlavný prednášajúci bol Mudr. Andrej Janco a Silvia Majorošová dipl. s.,
prednáška sa tešila účasti ľudí
zo širokého okolia. Veríme a dúfame, že sa pri takýchto náučných aktivitách ešte stretneme.

Diabetes mellitus je chronické
ochorenie, u ktorého je v poslednom desaťročí zaznamenávaný
výrazný nárast. V súčasnosti je
v Slovenskej republike evidovaných viac ako 800 000 diabetikov. Diabetes mellitus zahŕňa heterogénnu skupinu chronických
metabolických chorôb, ktorých
základným prejavom je hyperglykémia (zvýšená hladina cukru
v krvi). Vzniká v dôsledku nedostatku inzulínu, jeho nedostatočného účinku (niekedy sa hovorí
o relatívnom nedostatku), alebo kombináciou oboch.
Príznaky cukrovky
Pri vyšších hodnotách cukru v
krvi sa vylučuje veľké množstvo
glukózy do moču; glukóza na
seba viaže vodu a pacient je nútený často a veľa močiť, niekedy aj 3 až 4 litre za deň. Telo sa
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Z hľadiska epidemiológie (výskytu) sa NN rozdeľujú:
• nešpecifické NN – sú infekcie, ktoré sa bežne vyskytujú aj mimo
zdravotníckeho zariadenia, do ktorého boli prenesené (chrípka, salmonelóza); výskyt týchto ochorení odráža epidemiologickú situáciu
v spádovej oblasti, ale aj hygienickú úroveň v danom zdravotníckom
zariadení; ich liečba nie je problematická, pretože sú to väčšinou mikrobiálne kmene citlivé na antibiotiká
• špecifické NN – vznikajú v zdravotníckom zariadení ako dôsledok
diagnostických, či terapeutických výkonov u pacientov; najčastejšie
sa šíria inokuláciou, alebo implantáciou infekčného pôvodcu, menej
často respiračnou, alebo alimentárnou cestou; ich výskyt ovplyvňuje
úroveň asepsie, sterilizácie, prevádzky zariadenia (materiálne a personálne vybavenie)
• exogénne NN – vznikajú zanesením pôvodcu do organizmu vnímaného jedinca z vonkajšieho prostredia
• endogénne NN – vyvoláva ich vlastný infekčný agens (vlastná mikrobiálna flóra pacienta) zavlečený pri inštrumentálnych výkonoch z
kolonizovaného miesta, či slizničného povrchu do okolitých tkanív,
iného orgánu, či systému (krvi, rany ….).
Pôvodcovia nozokomiálnych
nákaz:
- patogénne mikroorganizmy
- gramnegatívne aeróbne baktérie
- iné baktérie
- grampozitívne koky
- anaeróbne baktérie
- iné baktérie
- vírusy
- huby
- helmity

bráni strate tekutín ich zvýšeným
príjmom. Niekedy pacient pociťuje sucho v ústach, najčastejšie
v noci. Na základe veľkých strát
energie pacienti uvádzajú slabosť
a nevýkonnosť. Niekedy dochádza k poklesu hmotnosti – chudnutiu. Veľmi často pacienti pociťujú svrbenie v genitálnej oblasti.
Časté sú infekcie v močovo-pohlavnej oblasti (opakované zápaly močových ciest), ochorenia
spôsobené hubami a plesňami.
Prejavom sú aj nehojace sa hnisavé infekcie kože. Veľa ráz pacienta privádza k lekárovi zhoršenie
zraku, najmä zhoršenie videnia
do diaľky, za šera alebo dojem,
že mu pred očami plávajú čierne
útvary. Prejavom cukrovky je aj
strata citlivosti prstov dolných
končatín, pocit pálivých bolestí
niektorých prstov, drobné svalo-

Prameň nákazy:
- zdravotnícky personál (lekári,
sestry, ošetrovateľky, pomocný
personál),
- samotní pacienti,
- návštevníci na lôžkových oddeleniach ak sú v inkubačnej dobe
infekčného ochorenia, alebo prekonávajúci ochorenie,
- vybavenie alebo stavané súčasti
zdravotníckeho zariadenia
- hlodavce kontaminujúce potraviny.
vé zášklby na dolných končatinách (najmä v noci), pocit chôdze
akoby v ponožkách. Niekedy sa
vyskytuje svrbenie. Najzávažnejším prejavom je život ohrozujúci
stav, ktorý sa prejavuje až kómou,
plytkým zrýchleným dýchaním v
dôsledku silného okyslenia organizmu, vysokých hodnôt cukru v
krvi a straty tekutín (dehydratácie).
Pri cukrovke 2. typu sú príznaky menej výrazné, tento typ často
prebieha dlhý čas bez akýchkoľvek známok a prejaví sa až komplikáciami cukrovky. Spomenuté
príznaky sa môžu vyvinúť veľmi
rýchlo.
Liečba cukrovky – diabetes
mellitus
Pri liečbe diabetu (cukrovky) 1.
typu je liečba inzulínom nevyhnutná, keďže pankreas nevytvára žiadny inzulín.
Pri liečbe diabetu (cukrovky) 2.
typu môže okrem úpravy životného štýlu a dodržiavania zdravých
stravovacích návykov pomôcť aj
farmakoterapia (podávanie liekov).
Cieľom liečby diabetu je zníženie hladiny cukru v krvi, pričom každý typ liečby funguje
iným spôsobom. U pacientov,
u ktorých je funkcia pankreasu
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Prenos pôvodcu:
- prenos NN sa rozumie prenos
infekčného agens zo zdroja nákazy na vnímavého hostiteľa;
bránou vstupu môže byť porušená koža, sliznice respiračného
a tráviaceho traktu, spojovky a
urogenitálny trakt.
Prenos sa môže uskutočniť:
• priamy prenos – dochádza k
nemu kontaktom (dotyk, bozk,
sexuálny styk, kvapôčkovou infekciou – srkanie, kašlanie, hovorenie alebo alimentárnou cestou
– jedenie),
• nepriamy prenos – charakteristická je neprítomnosť zdroja
nákazy pri prenose infekčného
angens na vnímavý organizmus;
podmienkou prenosu tohto organizmu je prežiť dostatočne
dlhú dobu mimo tela hostiteľa a
existencia vhodného prostriedku, prostredníctvom ktorého sa
uskutoční prenos na vnímavého
jedinca. Väčšinou je sprostredkovaný:
- kontaminovanými predmetmi
(diagnostickými a liečebnými pomôckami)
- kontaminovanými biologickými produktmi liekmi, liečebnými
roztokmi, injekčné ihly, striekačky,
- kontaminovanou bielizňou,
- kontaminovaným vzduchom, vo
forme kvapiek alebo prachových
častíc,
- kontaminovanou potravou, vodou,
- biologickými vektormi ako sú
muchy, komáre, mravce ektoparazoty (vši, kliešte).
„Len vďaka chorobe poznáme
cenu zdravia“ HERAKLEITOS
Mgr. Dana Červenáková
čiastočne zachovaná, teda produkcia inzulínu je prítomná i keď
v zníženom množstve, je možné
podávať lieky, ktoré ovplyvňujú
sekréciu a účinok inzulínu.
U pacientov s nedostatočnou
činnosťou pankreasu je potrebné
chýbajúci inzulín podávať injekčne. V súčasnosti je pre diabetikov
2. typu dostupný aj najnovší typ
liečby, a to podávanie analógu
hormónu GLP-1. Analóg GLP-1
okrem znižovania hladiny cukru
v krvi priaznivo ovplyvňuje aj
ostatné rizikové parametre, napríklad vysoký krvný tlak a telesnú
hmotnosť.
Zníženie krvného tlaku znižuje
riziko vzniku závažných zdravotných komplikácií ako je srdcový infarkt, mozgová príhoda, či
ochorenie obličiek, očí a nervov.
Silvia Majorošová
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H I S T Ó R I E

Čas minulý a predsa nedávny...

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Bars härdie čomôve hrozna vlekla z jormargu a že aj túnie bulo.
Veľmi pekné hrozno kúpila na jarmoku a lacné.
Lem takie folty mäso v tem sklepe, chto by za to dál filier.
Nepekné mäso majú v predajni, to nikto nekúpi.
Hläc ak cholce tie fízole, musí buť bars vylašnútie.
Pozri ako hltá tú fazuľovicu, musí byť veľmi hladné.

Ovce, súkno, postav
V našej obci gazdove chovali
ovce. V zime ich chovali v chlieve (maštali), a to až do järi. Ovce
sä pokotili a malé jähnätá sä potem odstavili. Na jär jich vihnali
na košär ku bašovi. S bašom sä
zednali chto kelo mál ovec za
plácu a malé jähnäta, kotrie buli
súcie, tak aj tie išli ku bašovi.
Kotrie buli slabšie, tak jich nahál
gazda doma, dakotrie aj predál.
Ovca bula velkí chasen v dome
– volna, sír, žentica, mäso, kôža,
brindza. Gazda dostaval cez leto
sír, to mal zednáno za ovcu. Gaždiná sír doma podusila do kaniški a mali na calie leto brindzu.
V lete bašä odkäzal gazduom,
abi prišli ovce strihať, gaždinie
navarili a napekli i pálenku vzäli
a išli na košär. Aj gazdove išli na

košär, bo bulo treba ovce strihať
a chlapi jích museli lapať, bo ženi
bi si s tím neporadili. Keď ovce
ostrihali každá gaždina si volnu
od svojich ovcoch pokládla do
mechoch. Už ak bula robota hotová, ta bašä jich pouctiel dobruo
ženticuo a dimením sirom, a tak
bulo veselo, že si aj zaspievali.
Keď gaždinie prinesli volnu domuo, tak ju oprali, vysušili, potem na gramploch pogramplovali
a nadäli na kužiel, prädli jú na
nitki a potem pošpúläli na fajfi
a snovali. Osnovu nakrutili na
krosná. Nabralo sä do nitelníc, do
bärda, priväzalo sä o plátenco na
návojšok a zašälo sä tkať.
Samie peršie sä utkali dva volnänki bo išlo redšie súkno,
volnänki sä tkali pásikavie zo
šiernuo volnuo. Potem sä utkali

volnänie pokrôvce a tie sä dávali
na poštiel.
Dakedi keď sä vidávala ďievka,
tak musela mať volnäní pokruovec, bo do pošteli sä dáv žúp
slami, na tú slamenec a na tot sä
položiel volnäní pokruovec, a tak
plachta.
Ostatnie súkno, šuo sä natkalo, ta
sä šili pre takích chlapcoch šuo
chodili do školi nohavice, nie ako
chološne, ale takie úzkie šuo sä
jím zmeštili do kapcoch, aj hunki, ako kabátiky.
Ostatnie súkno sä odneslo ku
súknärovi a vuon zrobiel z toho
postav. Z postavu sä šili kabanice,
chološne, šubi a kapce pre ženi,
deti, aj chlapoch.
Na jäsien, keď ovce už prišli domuo, tak gazda jich birkál, šuo
buli jäluovki a buli kotnie a staršie na zárez. Keď sä zarezali ovce,
tak mäso sä posolilo do toniški do
súdku, kuoški odnesli ku gäjbärovi šuo jich virobiel. Z ednie strani
bula kuoža a z druhie bula volna.

Z toho sä šili kožuški, baranice
a ženskie kožuchi, šuo nosili do
koštela aj krátkie kožuški, šuo
nosili ženi v zime na vizitkoch.
Luoj sä vitopiel a dal zastidnúť
a chlapi si v zime maštili s ním
ruki, keď mali popukánie. Z lojom sä aj pražilo. Šporlíva gaždina, kím búl luoj, ta každi vešier buli grúle na sucho z lojom
zapraženie a šierna káva – melta
sä pila horúca, abi luoj nestidnúl
v ustoch.
Ovca v dome bula storojäkí chasen i potrava pre domácnošť
i odev. Ovca dala ženticu, sír,
brindzu, mäso, volnu a hnuoj.
Gazdove šuo mali lúki a zeme
ďäleko a na neprístupních mestách, že nemohli hnuoj vozit na
voze, tak si dali pohnojit z ovcami. Bašä z valachami prekladali
košär na lúke podlä toho, kelo
mál gazda ovce – telo noci mál
košär na jeho lúke.
Zachovala a napísala:
M. D.

Kierni sä kapku, nech si aj jä hapnem.
Posuň sa trošku, nech si aj ja sadnem.
Naranče dovezli, ale to išlo tak na järvaškvaš, telo klip a uš jich nebulo.
Doviezli pomaranče, ale veľmi rýchlo ich vypredali.
Aj pri šlajfarovi
buli tie nožnice a aj tak lem hážmú tie randy.
˝
Aj brusič ostril tie nožnice a aj tak nedobre strihajú.
Tá motolica s tie nižnie chyži, to taká šlampa. Pošpotila sä na žabici
a bavskla na šínu, tušta terás chodí šterbavá.
Tá nešika od susedov sa potkla na kameni a spadla na koľajnicu tak,
že si vybila zuby.
Knošťok som si štriechnúl o plevincovo dvere a terás si nemôžem za
živieho boha triesošku z neho vybôdať.
„Knošťok“ som si obdrel o „plevincovo“ dvere, tak že mi z nich
uviazla triesočka veľmi hlboko. (knošťok - vrch ohybu na prste; plevince – drevený prístrešok na plevy)
Štiglínec mu chvistnúl za galier, keť lapál Marínu za kamžu.
Vtáčik sa mu vyšpinil za golier, keď chytal Marínu za sukňu.

Nárečové slová K .Z.

riedkô plachtô ho Pán Bôh prikriel
už je pod brílom
verchenšok
verchník
vozgriť
zaihrává sä
zdraví ak šervaví orech
zjiedať sä
zosädánie gambi. ruki
˝
želarstvo

K. J.

zobral si chudobnú
zomrel
vrchnák
vrchná časť kúdele
mazať
nadbieha, laškuje
chorý
otravovať sa
popraskané pery, ruky
podnájom
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„Lietajúce myši"
Môj bývalý spolužiak, vtedy bývajúci na Zemplíne, zažil takýto,
skoro absurdný príbeh.
Ako bolo ich dobrým zvykom,
cez víkend sa stretávali so sestrou
u rodičov, aby si zreferovali, čo
nové zažili počas týždňa. Bab-

Polomské noviny
ka ich vtedy „zatiahla“ do letnej
kuchyne, kde sa väčšinou už stôl
prehýbal pod rôznymi dobrotami,
ktoré im vždy pripravila. Spoločnosť im vtedy robil aj ich domáci miláčik – pes Dunčo. Zrazu
z ničoho nič sestra zrevala a vyskočila na stoličku – Dunčo totiž
vliekol myš, vlastne malilinkú
myšku. Dunča vyhnali a pokračovali v konzumácii dobrôt. Na

ich veľké prekvapenie sa zrazu
milá myška objavila na stole,
a potom ďalšia a ďalšia... Padali
zhora, najprv sestre na hlavu, potom na plece, odtiaľ sa odrazili na
stôl a zo stola na zem. Z povaly
vlastne začal padať „myší dážď“.
Po prvom hroznom šoku dedko
nabral odvahu a išiel zistiť, čo sa
deje. Po chvíli prišiel zreferovať,
že v strope letnej kuchyne, tam
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kde bola upevnená lampa, sa odvážna stará myš rozhodla porodiť
potomstvo. A tak malé myšičky
vypadávali na stôl a niektoré na
nich pozerali vyplašenými očkami spoza okraja lampy, akoby nechápali čoho sa vlastne boja.
Konzumácia dobrôt bola na
chvíľu prerušená, potom prišli do
kuchyne aj deti a tie mali z tejto
situácie velikánsku radosť.

Vladimír Lišuch - slovom a fotografiou zachováva minulosť našich predkov (2. časť)

na voze

handerlôg - hranatá reťaz s veľkými hranatými ohnivami používaná pri sťahovaní dreva volmi,
ktorá sa podkladala pod guľatinu;
bola podkrútená, aby sa zabránilo
stiahnutiu volov (používaná pri
práci v lese);
štôsník - drevená násada na voze
na oske; prvé drevo vydlabané
na hranatú os, ktorú vyrábali kolesári; ďalšie dve drevá boli šnice – zadné drevo (rozoznávame
zadné šnice a predné šnice – ku
koňom), ktoré boli rozrezané; na
tie sa dala hlavniška, ktorá bola
vyrobená z dreva, všetko sa stiahlo pántami, ktoré boli kovové;

súčasťou voza bola aj
rietla, perstek,
šerieslo, povrieslo

rietla - je rebrík, ktorý sa skladal:
švingi – je zhotovený z dreva
ohoblovaného a zadlabaného
do dvoch okrúhlych driev, ktoré
boli s fitingami stiahnuté – dlhá
šróba, ktorá držala rebrík pohromade, v strede boli bambuchy naťahané lanká, v tejto časti sa
skladovalo seno na voze – stabilita k zemi, aby sa voz nevyvrátil;
perstek - slúžiaci na zachytenie
rebríkov - spojenie, (vpredu boli
spojené perstekom z dreva, alebo
zo železa);

zloženie kolesa
na voze

drevená hlava - v nej boli nasadené špice (10 ks), na nich behrá (5 ks), ktoré boli vyrezávané
z dreva, okolo bol realizovaný
železný räf; v hlave dnu, bola zavŕtaná železná buxa, ktorá bola
zvyčajne premazávaná kolimazom (niečo ako dnešná vazelína);
lieš - železná rúrka na oske
na kraji, do ktorej sa zasadila drevená rasocha (liesková,
alebo hrabová rasocha), ktoré podopierali rietly na furmanskom
voze;
maška - na konskom voze je
železná maška, ktorá je primontovaná na oje pri kolesách medzi
šnicami (polguliače); bola to vybitá diera; cez mašku sa vkladal
železný klin; každý kôň mal svoje
berco a váhu, za ktorú ťahal;
- na volärskom voze, ktorý ťahali voly - v jarmä, bola maška
z krivého olúpaného dreva - obručami zviazané ojo, v tom bol železný klin – v nej vyvŕtaná diera,
ktorá bola plechom okovaná, aby
ho voly nevytrhli; na jarme bol
klin, ktorý na volal stvoreň - ten
vyrobil kováč, vycifroval ho malými obručkami zvanými kariky,
ktoré zvonili;
- jarmo bolo spojené s ojom
a maškou, za ktoré ťahali voly,
alebo kravy stvoreňom o zátky,
ktoré boli železné;

voz rozlišujeme:

senný - mal spodnärku na spodku, aby sa seno nesypalo
furmanský - silnejšie rietly, boli
na vozenie metrovcov dreva bez
bambuchov;
deskový - tu boli spodnärka
a bošnice z deskoch; využíval sa
na vozenie hnoja a na grule; odlišoval sa tým, že dosky dohromady držal oplen (vykresané drevo
hrubé, ktoré bolo položené na
hlavniške, na prednej časti dreva
boli spojené železným klinom,
aby vedeli kone krútiť) a klanice
z pevného dreva (dub, agát), o
ktoré boli opreté bošnice;
šlajf - šroba vykovaná kováčom,
ktorá bola založená/upevnená
v zadnej časti na voze na rázvore
(drevená súčasť), ktorá slúžila na
spomalenie voza, aby išiel pomašie, aby netlačilo na voly, pri zvážaní; pred kolesami – bolo drevo
zavesené na reťazoch na rietloch
a týmto to padalo; pokládlo sa vyrúbané drevo; šlajf sa pomaly zaťahoval, čím sa spomalil aj chod
voza, a to pomáhalo zvieratám
spomaliť voz (šlajfovať – krútiť,
zakrúcať);
štajerka - dlhá reťaz, za ktorú sa
zavesili drevá do váhy, na ohnivo,
na rýchlo; boli hrubšie a využívali sa pri zvážaní dreva;

reťaz rozlišujeme:

- hôková reťäz
- trojhôková
- volärske reťäze, boli kratšie
a využívané pri veľkej strmine;
pre kone sa využívali dlhšie
a používali sa aj na pásanie; tenšie retiazky sa používali pri zvážaní dreva na zákrutách.
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i n f o:

inzercia, aktuálne dianie, oznamy

Z i s t i l i sme ¢ zmena pri platení
ePOUKAZOM na pošte

... aby naše kroky na obecnú poštu neboli v jednej záležitosti opätovné prinášame krátku informáciu pre občanov. Zmenou pri platení
„šekov“ s názvom ePOUKAZ na úhradu (vo farbe bielej) na úhradu
platieb v prospech účtu príjemcu (pravidelné platby – napr. úhrada poistenia, energií). Je akceptovaný na všetkých prevádzkach Slovenskej
pošty, a. s. a pobočkách Poštovej banky a. s. Pri platení ePOUKAZU
je nutné predložiť doklad totožnosti, t. j. občiansky preukaz z dôvodu
uplatnenia Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon č. 297/2008 Z. z.) a Zákona o platobných
službách (ZÁKON O PLATOBNÝCH SLUŽBÁCH, Úplné znenie zákona č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
č. 130/2011 Z. z., zákonom č. 394/2011 Z. z. , zákonom č. 520/2011 Z.
z. , zákonom č. 547/2011 Z. z., zákonom č. 352/2012 Z. z., zákonom
č. 206/2013 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z. a zákonom č. 405/2015
Z. z.). Občiansky preukaz predkladá osoba, ktorá uhrádza ePOUKAZ, avšak meno a adresa tejto osoby nemusí byť totožná s menom
a adresou, ktoré je uvedené na ePOUKAZE. Zároveň je potrebné svojim podpisom vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov a s obchodnými podmienkami ePOKAZU/pre účely Poštovej banky a. s.

P
R
E
D
Á
M

P r e d á m:
eternit sivej farby
Lokalita:
Gemerská Poloma
Cena: dohodou
Kontakt:
0903 819 618

Budúci učiteľ v zš
hľadá ubytovanie
v obci
Gemerská Poloma.
Kontakt s ponukou,
nechajte prosím
v redakcii.

oznam

MUDr. Magdaléna Rodová,
všeobecná ambulancia pre dospelých
s miestom prevádzky Hlavná 452,
049 22 Gemerská Poloma
s účinnosťou od 07. 03. 2016:
zmena ordinačných hodín
pondelok
¦
08:00 - 12,30
utorok		
¦
08:00 - 12,30
streda		
¦
08:00 - 14,30
štvrtok
¦
10:00 - 15,00
piatok		
¦
08:00 - 12,30
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KÚPIM
klavír
a
saxofón
Kontakt:
0904 168 867

KÚPIM

Predám kotol
DAKON 24
na tuhé palivo,
kotol ešte nebol nikdy
namontovaný,
cena dohodou na mieste,
kontakt: 0948 076 353.

KANALIZÁCIA

Úprava srsti psov
strihaním
0902 222 931

Zber komunálneho odpadu prevádzkuje v obci spoločnosť Fúra
s. r. o. a je vykonávaný každý druhý štvrtok v mesiaci.
§ August: 11. 08. 2016; 25. 08. 2016 § September: 08. 09. 2016;
22. 09. 2016 § Október: 06. 10. 2016; 20. 10. 2016.
Zber separovaného odpadu prevádzkuje v obci spoločnosť Brantner Gemer s. r. o. zber plastov (1 krát v mesiaci – v utorok):
§ August: 23. 08. 2016 § September: 20. 08. 2016 § Október:
18. 10. 2016.

Značka CE (zdroj internet)
CE je hlavným ukazovateľom
toho,
že
nejaký
výrobok
vyhovuje právnym predpisom EÚ
a umožňuje voľný pohyb výrobku
v celom Európskom hospodárskom
priestore. Avšak poznáme dvojaké
označenie, ktoré je zavádzajúce:
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CE (Conformité Européenne)
CE (China Export)

P

O
N

firma INOVA – KER
ponúka kompletnú realizáciu
kanalizačnej prípojky s vybavením
všetkých dokumentov k tomu potrebných
ceny dohodou, podľa miestnych pomerov
kontakt: František KEREKEŠ
tel: 0907 191 998
e-mail: kerekes.frantisek@gmail.com

U

Kontakty za účelom vykonania výkopových prác:
Ing. Vladimír Maduda  0905 478 120
Jozef Lapšanský  0910 695 505
Ján Fafrák 0915 120 415
Mgr. František Kerekeš  0907 191 998

A

Kontakty za účelom zabezpečenia odborného
vedenia stavby pri svojpomocnej realizácii prípojky
Milan Dovala  0905 256 954

K

KANALIZÁCIA

P

O
N
U

K
A
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1. Polomský festival športu

Dňa 25. júna sa v našej obci uskutočnila akcia pod názvom 1. Polomský festival športu. Celé podujatie bolo zamerané na športové vyžitie a pohybové aktivity pre deti aj dospelých. Okrem návštevníkov
svoju prítomnosť potvrdili aj mladí hokejisti z Rožňavy a Spišskej
Novej Vsi. Po oficiálnom otvorení 1. Polomského festivalu športu
nasledovali rôzne súťaže zručnosti, postrehu a presnosti pre deti.
Pre dospelých – hod metrovicou, pitie piva na čas a preťahovanie
lanom. Na ihrisko zavítali aj dobrovoľní hasiči z našej obce. Medzi
najznámejšie hviezdy na akcii bezpochýb patril Marek Hrivík - útočník hokejovej NHL, Rišo Rapáč a aj Rado Bondra. Prekvapením od
organizátorov bola aj účasť Petry Kulichovej, českej basketbalovej
reprezentantky a v minulej sezóne hráčky Galatasarayu Istambul.
Výťažok z akcie bol rozdelený pre deti z hokejového klubu HK98
mládeže Rožňava, miestny futbalový klub Polom a tretia časť rodine
z Gemerskej Polomy.
Pozvanie s radosťou prijal aj
hokejový útočník z NHL Marek
Hrivík. „Pozvanie od organizátorov som prijal bez váhania a som
rád, že som sa mohol zúčastniť.
Hlavným dôvodom mojej prítomnosti bolo určite dobročinné
poslanie. Je to za dobrú vec, tak
prečo nie,“ prezradil Hrivík. Počas dňa do dobrej nálady zahrala
hudobná skupina MassRiot a aj
DJ Mucha (Robo Šimko z Rožňavy). Samotnú akciu podporilo darovaním vecí do tomboly
množstvo športových osobností,
ako Ľubo Višňovský, Richard
Pánik, Marián Gáborík, či Zuzka Tomčíková.
organizátori
1. máj 2016
{ prvomájové popoludnie v Polome ¦ stavanie mája a vystúpenie polomských folkloristov
- detská FSk Bambuchy a FSk
Dolina
4. jún 2016
{ výstup na chatu Moch – 16.
ročník ¦ 58 účastníkov, športové súťaže, čapovaným pivom
a chutným gulášom

Poznámka: občania obce, účastní akcie, vyjadrujú prostredníctvom Polomských novín veľké poďakovanie organizátorom za
skvelý deň, ktorý predbehol ich očakávania a želali si, aby bolo
tlmočené toto vyjadrenie.

Odovzdali sme

Po úspešnej akcii, ktorú
sme zorganizovali, ako sme
sľúbili, odovzdali sme zisk
a výťažok z akcie tým, ktorí
to najviac potrebujú: rodine
Garčarovej, kde si finančnú
hotovosť
prevzal
malý
Paťko a mladým futbalistom
V Gemerskej Polome, za
ktorých príspevok v peňažnej
podobe a nových futbalových
lôpt
prevzal
predseda
klubu pán Dorčák Štefan.
Peter Vozár, Jozef Krak,
Marcel Ďuriček,
Matej Ciberaj

Členky MO MS čistia studničky
Na začiatku jari, pri prechádzkach v okolí,
s malou skupinkou žien, sme očistili od lístia
a odpadkov vzácne pramene vody v polomskom chotári. Na trasách, kade chodíme nachádzame studničky, z ktorých si prinášame
pramenitú vodu na osvieženie. Je zdravšia ako
sladené nápoje, ba aj čaj z nej uvarený chutí
lepšie. Ďakujeme návštevníkom studničiek, že
neznečisťujú ich okolie, odpad hádžu do pripravených vriec a určite sa tam radi vrátia najmä
v letných horúčavách užiť si vzácny dar prírody, veď patrí všetkým. Skvalitniť život prírody
môžeme všetci v každom kroku.
- výbor MO MS -
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V januári tohto roku v našej obci vznikol Športový strelecký klub Gemerská
Poloma. Šport, ktorý si zamilujete možno aj VY. Za jeho založením stojí skupina športových strelcov z Gemerskej Polomy. V súčasnosti je registrovaný ministerstvom vnútra SR, ako neziskové občianske združenie a združuje športových
strelcov, priaznivcov a sympatizantov rôznych disciplín športovej streľby. Jeho
činnosť je zameraná na výcvik mládeže pri streľbe zo vzduchových zbraní, na zdokonalenie návykov, streleckých polôh, mierenia a zručností pri streleckej činnosti.
Hlavným cieľom združenia je vykonávanie záujmovej činnosti v oblasti športovej
streľby z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane, v teoretickej a praktickej príprave streľby. Krátkej a dlhej vzduchovej zbrane pri práci s mládežou a juniormi, spolupráca so streleckými krúžkami pri základných školách v rámci celej SR
a ostatnými spriatelenými streleckými klubmi a organizáciami. Organizovanie
streleckých súťaží na miestnej, okresnej i celoslovenskej úrovni na strelniciach.
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Niečo viac o klube a možnosti stať sa jeho členom
príp. sympatizantom sme
sa opýtali jeho predsedu
Adriana Galla. Klub má
distingvovanú a prehľadne
upravenú vlastnú webovú
stránku, ktorá je dostupná aj cez webovú stránku
obce, a tak ju zvedavci
majú možnosť navštíviť
a celú prelúskať k svojej spokojnosti, preto naše otázky
budú možno trocha menej športového charakteru.

Priaznivci ŠPORTOVEJ STREĽBY v našej obci
Ako Ťa poznám si človek, ktorý
všetko robí naplno – svoju profesionálnu prácu a dnes aj činnosť
v klube. Prečo týmto smerom?
Streľbe som sa venoval už v školských časoch, zúčastňovali sme
sa okresných súťažiach v streľbe
zo vzduchovky. Neskôr som sa
stal zakladateľom asociácie SAFTA, kde sme so vzduchovkami
precestovali celé Slovensko a zúčastňovali sme sa domácich aj zahraničných súťaží. Slušne sme
obstáli aj na Grand Prix Európy
a viackrát aj na majstrovstvách
sveta. Keďže to bolo dosť časovo
náročné, rozhodol som sa spraviť si zbrojný preukaz a venovať
sa športovej streľbe v blízkom
okolí. Zúčastňujem sa ligových
a mimoligových súťaží z dlhej
a krátkej zbrane. V obci máme
viacero strelcov a každý z nich je
členom iného športového klubu,
práve preto vlani vznikla myšlienka založiť si vlastný strelecký
klub a zjednotiť tak športových
strelcov, aby na súťažiach mohli
reprezentovať našu obec a svoj
klub. Nápad sa ujal, a tak sme
založili Športový strelecký klub
Gemerská Poloma. Založenie
prebehlo formou občianskeho
združenia. Pri zrode klubu stáli zanietení a dlhoroční strelci:
MVDr. Viktor Demko, Juraj Dovala a ja (Adrian Gallo). Športová
streľba nie je jednorazovým koníčkom, koho to zaujme a osloví,
ostáva pri tomto športe dlhé roky.
Neraz až do konca života. Preto
aj plány v klube nie sú stavané na
rok, či dva, ale dlhodobo.
Ako klub fungujete krátko, ale
jeho niektorí členovia sa športovej streľbe venujú už dlhšie obdobie, čím sa môžu pochváliť?
Áno, to je pravda. Viktor Demko je z nás najdlhšie pôsobiacim strelcom. Venuje sa streľbe
z veľkorážnej pištole/revolveru.
Pôsobí v okresných súťažiach
jednotlivcov a družstiev, kde je

uznávaným strelcom. Juraj Dovala sa venuje výchove mladých
strelcov v streleckom krúžku pri
našej základnej škole. Zúčastňujú
sa okresných súťaží žiakov, a to
celkom úspešne. Juraj sa zároveň zúčastňuje aj súťaží v streľbe s malokalibrovky. Výchova
juniorov je vec náročná, a preto
Jurajovi aj touto cestou ďakujem,
odvádza skvelú prácu. Ja sa už
pár rokov venujem organizovaniu
regionálnej ligy Malá odstreľovačka, kde aj súťažím, zároveň sa
zúčastňujem súťaží v disciplíne
mierenej streľby - veľkorážna pištoľ/revolver. Z úspechov môžeme
menovať víťazstvá a umiestnenia
na predných miestach v kategórii
jednotlivcov, družstiev, prípadne
víťazstvo v lige Malá odstreľovačka. Ostatní členovia klubu sa
taktiež aktívne zapájajú do súťaženia a sú nápomocní aj pri organizovaní súťaží.
K športovej streľbe neodmysliteľne patrí aj strelnica a najlepšie v mieste pôsobnosti klubu.
Presne tak. Je veľmi dobré, keď
má klub svoju vlastnú strelnicu. Otvárajú sa tak možnosti pre
tréning, zdokonalenie zručností strelcov a hlavne sa vytvára
vhodné zázemie pre organizovanie súťaží. Zatiaľ svoje aktivity
realizujeme na strelnici v Rožňave, avšak tu sa prispôsobujeme
termínovo aj iným organizáciám
a klubom. Neraz je to náročné
a komplikované. Preto vznikla
potreba vybudovania vlastnej
strelnice v blízkosti našej obce.
Určite by sa jej využitie neobmedzovalo iba na športový klub,
možnosti by boli širšie. Tu musím
poďakovať miestnemu pozemkovému spoločenstvu, jeho členom
a vedeniu, ktoré nám umožnilo prenajať si pozemok, kde je
plánované vybudovať strelnicu.
Taktiež ďakujem vedeniu obce,
za podporu našich zámerov a
plánov. Základné administratívne

úkony už prebiehajú, a tak veríme, že sa nám to časom podarí.
Prečo takáto činnosť práve v našej obci, kde zväčša ľudia vždy
nájdu opak zmyslu tejto otázky?
Možno preto, že sú tu možnosti rozvoja tohto športu, strelcov,
klubu a záujem ľudí tiež naznačuje, že to nemusí byť márna
snaha. Aj v obci našej veľkosti
predsa môžu byť športové aktivity, ktoré kedysi boli iba doménou
mesta. Všetko je to o ľuďoch, ich
ochote niečo vytvoriť nielen pre
seba, ale aj pre ostatných. A hlavne, nevidieť za všetkým iba osobný profit a zisk. Verím, že našej
obci a športu to prospeje. Nebude
to ľahká cesta, ale zvládneme to.
Klub je ešte iba v začiatkoch a tie
sú vždy náročnejšie, preto ma
vždy poteší, keď nás ľudia oslovia a pýtajú sa, sú zvedaví a držia
nám palce. My sme zase vďační
za akúkoľvek podporu a snažíme
sa napredovať.
Ako to už býva, peniažkov nikdy
nie je dosť, ako vidíš financovanie klubu, predsa len členské
pravdepodobne nebude postačovať?
Financovanie, hlavne v dnešnej
dobe je zásadná vec. Každý projekt je viazaný na financie a tie
ovplyvňujú mnohé veci. Klub
funguje na základe ročných príspevkov svojich členov, výbere
štartovného poplatku na súťažiach a na sponzorských príspevkoch. Na základný chod klubu to
postačuje, avšak pre vybudovanie
strelnice to zatiaľ nestačí. Preto
oslovujeme prípadných sponzorov a máme rozpracované projekty na určitý druh formy prefinancovania výstavby strelnice.
V tomto štádiu ešte neviem povedať, čo bude úspešne realizované,
ale snažíme sa zo všetkých síl.
Samozrejme, sú záležitosti, ktoré zvládneme spraviť aj svojpomocne, prípadne formou brigád.
Členov nám pomaly pribúda, ta-

kže do budúcnosti sa črtajú rôzne
možnosti.
V tomto športe sú prvoradí ľudia, ktorí ho prevádzkujú a zbrane - je myslené a ošetrené i toto
hľadisko v klube? Mám na mysli
bezpečnosť.
Samozrejme. Pri každej návšteve strelnice sa s vysokou mierou
dbá na bezpečnosť. Ukladá to
aj zákon o zbraniach a strelive.
Pred každou súťažou prebehne
poučenie o bezpečnosti a organizátor je zodpovedný za bezpečný
priebeh súťaže. Strelci taktiež
zodpovedajú za seba a za bezpečnú manipuláciu so zbraňou. Dá
sa povedať, že bezpečnosť patrí
medzi prvoradé aspekty športovej streľby.
Kam až, je záujem dotiahnuť
klub, čo sa týka vybavenosti
a aktívnej činnosti?
Plány do budúcnosti sú ambiciózne. V prvom rade je to výstavba
vlastnej strelnice, to by sme chceli realizovať ako jeden z hlavných cieľov do budúcna. Zároveň
sa chceme aj aktívne zúčastňovať
súťaží a samozrejme súťaže aj
organizovať (zatiaľ v Rožňave,
prípadne na strelnici v Ochtinej).
Chceli by sme rozšíriť našu členskú základňu a venovať sa výchove mladých strelcov. Medzi naše
ciele patrí aj spolupráca so športovými klubmi v okolí a s miestnymi organizáciami a združeniami.
Chceli by sme mať dobré vzťahy
s obcou, základnou školou, poľovným združením a samozrejme
s pozemkovým spoločenstvom.
Naše aktivity môžu do našej obce
prilákať strelcov aj z iných regiónov, a tak máme možnosť prezentovať sa a zviditeľniť našu obec
a región, v ktorom žijeme.
Želáme členom klubu nech sa im
aj naďalej darí. Za poskytnuté informácie a venovaný čas redakcii
ďakuje D. Červenáková.
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píše J. Galajda

4. liga Spiš - Gemer
15. kolo: Baník Mlynky – STK Gemerská Poloma A 8:10
Body: Trojan M. 4,5 Trojan J. 2,5 Leitner W. 1,5 Baláž Š. 		
1,5
16. kolo: STK Gemerská Poloma A – S.T.K. Plešivec 15:3
Body: Trojan M. 4,5Leitner W. 4,5Černický M. 3,5Trojan 		
J. 2,5
17. kolo: ŠK Harichovce A – STK Gemerská Poloma A 8:10
Body: Trojan M. 3,5Leitner W. 2,5Baláž Š. 2,5Trojan J. 1,5
18. kolo: STK Gemerská Poloma A – STŠK Obec Hrabušice8:10
Body: Leitner W. 3Trojan M. 2Trojan J. 2Černický M. 1
19. kolo: OŠK Arnutovce A – STK Gemerská Poloma A 13:5
Body: Leitner W. 3Baláž Š. 1Trojan J. 1
20. kolo: STK Gemerská Poloma A – ŠK MPC Spišská Nová 		
Ves12:6
Body: Trojan M. 4,5Leitner W. 4,5Trojan J. 2,5Baláž Š. 0,5
21. kolo: ŠK Henckovce A – STK Gemerská Poloma A8:10
Body: Trojan M. 3,5Trojan J. 3,5Leitner W. 1,5Baláž Š. 1,5
22. kolo: STK Gemerská Poloma A – ŠK Jablonov n/T B17:1
Body: Trojan M. 4,5Trojan J. 4,5Leitner W. 4,5Baláž Š. 3,5
konečná tabuľka: 5. miesto STK Gemerská Poloma A 22
1138217:17947
poradie výsledkov odohraté zápasyvíťazstváprehryskóre
body
úspešnosť jednotlivcov
3. miestoTrojan Michal
84671779,76
20. miestoLeitner Walter
84513360,71
30. miestoTrojan Jozef
71343747,89
34. miestoBaláž Štefan
64273742,19
42. miestoČernický Maximilian45153033,33
 Gajdoš Jaroslav
 4 1  3
poradie výsledkov odohraté zápasyvíťazstváprehrypercentá
5. liga Gemer
14. kolo: S. T. K. Plešivec B - STK Gemerská Poloma B7:11
Body: Trojan J. 3,5Trojan M. 3,5Černická A. 2,5Černický 		
M. 1,5
15. kolo: STK Gemerská Poloma B - TJ Lokomotíva Dedinky10:8
Body: Černický M. 4Trojan M. 3,5Trojan J. 1,5Černická 		
A. 1

Čo nové v polomskom futbale

Prešiel polrok od založenia Športového klubu Polom Gemerská
Poloma, ktorý bol v znamení byrokratických administratívnych činnosti. Registrácii na Ministerstve vnútra, Slovenskom futbalovom
zväze, Východoslovenskom futbalovom zväze, Oblastnom futbalovom zväze, Daňový úrad a spústa iných organizácii. Popri tom sa
začala formácia družstiev. Zo starého klubu zostalo mužstvo prípraviek, ktoré sme rozšírili a v súčasnosti máme dva prípravky malé
deti U8 a väčšie U10. U týchto kategórii je možné spájať najviac
deti do 2ročného vekového rozdielu. Formuje sa mužstvo mladších
žiakov, ktoré bude doplnené deťmi z Henckoviec a Nižnej Slanej,
nakoľko v našej obci nemáme dostatočné množstvo detí tejto vekovej kategórie. Mužstvo dorastu sa nám nepodarilo poskladať na
súťažný ročník, a to pre nezáujem mladých o šport. Pri diskusii
s možnými adeptmi som zistil, že namiesto športu uprednostňujú
nečinnosť, počítače, piatkové a sobotné nočné opiácke akcie. Rebríček hodnoty je: kto bol v piatok opitý tak, že si poriadne nepamätá ako prišiel domov. Tých čo majú záujem je malé množstvo
a budú hrať v iných mužstvách. Družstvo dospelých je samostatná
kapitola. Hráči z bývalého klubu sa rozišli do iných mužstiev. Nemajú záujem hrať najnižšiu súťaž, ktorú musíme hrať z dôvodu, že
predchádzajúce mužstvo nenastúpilo do 5 ligy KG a dostali sme
trest hrať súťaž o 2 súťaže nižšie. Ďalší hráči Polomy, ktorí hrajú
v iných mužstvách okresnej súťaže, nemajú záujem sa vrátiť späť,
lebo cítia krivdu od predchádzajúceho vedenia, že im nedalo mož-
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16. kolo: ŠK Henckovce B - STK Gemerská Poloma B4:14
Body: Trojan J. 4,5Trojan M. 4,5Černický M. 3,5Černická
A. 1,5
17. kolo: STK Gemerská Poloma B - MSTO Dobšiná12:6
Body: Trojan M. 4,5Trojan J. 4,5Černický M. 2,5Černická
A. 0,5
18. kolo: STK Honce A - STK Gemerská Poloma B8:10
Body: Trojan M. 4,5Černický M. 2,5Černická A. 1,5
Trojan J. 1,5
konečná tabuľka: 2. miesto STK Gemerská Poloma
B181611231:9351
poradie výsledkov odohraté zápasyvíťazstváprehryskóre
body
úspešnosť jednotlivcov
2. miestoTrojan Michal
7166 592,96
7. miestoTrojan Jozef
66511577,27
10. miestoČernický Maximilian72522072,22
21. miestoGajdoš Jaroslav
37201754,05
30. miestoČernická Anna
39162341,03
Ďurán Miloslav
 3 0  3
poradie výsledkov odohraté zápasyvíťazstváprehrypercentá
V a l n é zhromaždenie
Dňa 14. 5. 2016 sa uskutočnilo valné zhromaždenie, na ktorom sa previedli voľby nového výboru, schválili sa zmeny stanov klubu, ktoré sa
museli prispôsobiť zákonu o športe, ktorý platí od 1. 1. 2016. Predseda
klubu Galajda Juraj prečítal správu o činnosti klubu a finančný rozpočet klubu od posledného valného zhromaždenia. Výbor klubu udelil
Ďakovný list za rozvoj stolného tenisu v obci p. Jánovi Chanasovi. Do
výboru boli zvolení Galajda Juraj, Trojan Jozef st., Černický Maximilian st. Za kontrolóra bol zvolený Brezňan Miloslav.
S c h ô d z a výboru dňa 24. 5. 2016
Výbor bude pracovať v zložení – Galajda Juraj predseda, Trojan Jozef st., člen, Černický Maximilian st. člen, kontrolór klubu - Brezňan
Miloslav. Výbor prejednalčlenský príspevok (návrh 5,00 EUR, ktorý musí schváliť členská schôdza)pripraviť členskú schôdzu (dňa
27. 7.2016 na Podsúlovej). Návrh súťaží na ročník 2016/2017
muži A družstvo 4. liga Spiš-GemerB družstvo 5. liga GemerC
družstvo 6. liga Gemeržiaci 2. liga Spiš-Gemer. Hráčsky káder na
novú sezónu sa prejedná na členskej schôdzi. Ešte je potrebné vyriešiť dopravu na zápasy, registračky, dresy pre žiakov, stránku klubu na
webe.
nosť, alebo sú ochotní sa vrátiť pod podmienkou, že im budeme za
zápasy platiť, ako to bolo v minulosti, alebo im zabezpečíme iné
finančné výhody. Bohužiaľ to je realita myslenia niektorých našich
spoluobčanov. Veľmi problematicky skladáme mužstvo dospelých.
Naša predstava, že na ihrisku bude v základe aspoň 9 hráčov z Polomy sa nesplní. Viem povedať, že na prvý zápas nastúpi v mužstve asi polovica hráčov s trvalým pobytom v Gemerskej Polome,
doplnená hráčmi ktorých rodičia pochádzali z G. Polomy, ako aj
občanmi z iných dedín nášho okresu.
V doterajšej činnosti môžem povedať, že sa nám podarilo zorganizovať 1 kolo oblastnej súťaže prípraviek ako aj finálový turnaj
Okresného majstrovstva prípraviek na rok 2016. Počas tejto akcie
sa uskutočnilo aj metodické stretnutie trénerov mládeže a taktiež
zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Rožňava. Začali sme s technickou úpravou zariadení ihriska, nakoľko po bývalom klube zostala spúšť. Musíme spojazdniť internetovú sieť, lebo je to jedna
s podmienok súťaže, napojenie na ISSF, sfunkčniť rozhlas, poopravovať zariadenie šatní, opraviť a natrieť tribúny a dať do poriadku
hraciu plochu.
Na tento súťažný ročník sme do súťaží prihlásili družstva prípravky, žiaci a dospelí. Všetky mužstva budú hrať okresnú súťaž.
Klub touto cestou ďakuje sponzorom za lopty a ošatenie pre
zlepšenie podmienok pri hre a našim športovcom za ich kvalitne
odvedenú hru pri súťažiach i tréningoch.
Štefan Dorčák, štatutár
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Šachový turnaj základných škôl
rožňavského okresu 2016

Dňa 27. 4. 2016 sa v sále KD v obci uskutočnila akcia Šachový turnaj základných škôl rožňavského okresu. Turnaj zorganizoval Šachový
klub Gemerská Poloma (ďalej len GP) o. z. (ŠK GP) s podporou obce
GP a Hevestherm Slovensko s. r. o., zúčastnilo sa ho 6 základných škôl
rožňavského okresu: ZŠ Zakarpatská Rožňava 8 ročné gymnázium Dobšiná – 1. stupeň ZŠ Štítnik ZŠ Kozmonautov Rožňava
ZŠ Gemerská Poloma 8 ročné gymnázium Rožňava - 1. stupeň.
Za každú školu hrali 4 hráči usporiadaní za šachovnice od prvej po
štvrtú podľa veku. Za 4. šachovnicou hrali žiaci z 1. stupňa ZŠ. 8. ročné gymnáziá mali na 4. šachovnici hosťujúcich hráčov: Gymnázium
Dobšiná hráča zo ZŠ Zlatá Rožňava a Gymnázium Rožňava hráča zo
ZŠ Kráľ. Hráči za jednotlivými šachovnicami hrali systémom každý
s každým a odohrali 5 kôl. Výsledok za školu sa vypočítal sčítaním
výsledkov jednotlivcov za danú školu na jednotlivých šachovniciach.
Hralo sa tempom 2x20 minút. Vyhodnotené boli 3 najlepšie školy
a najlepší hráč kategórie 1. stupeň ZŠ. Medailisti dostali víťazný pohár
pre školu, medaile, diplomy a vecné ceny, ktoré do súťaže poskytla
sponzorsky firma Brantner Gemer s. r. o. Víťazom turnaja sa stalo
družstvo ZŠ Zakarpatská Rožňava s hráčmi Tomáš Sakal (5), Roland Farkaš (2,5), Max Mixtaj (3), Richard Sakal (3,5). Na druhom
mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Kozmonautov Rožňava s hráčmi
Sebastian Veres (3,5), František Gyenes (3,5), Dávid Tokár (4), Botond
Zoltán Timár (1). Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Štítnik
s hráčmi Jerguš Vrana (2), Peter Šándor (2), Simon Tomi (5), Jakub
Gažík (1,5). Víťazom kategórie 1. stupeň ZŠ sa stal Daniel Ďuriška
(5) zo ZŠ Kráľ. Kompletné výsledky šachového turnaja spolu s fotodokumentáciou nájdete na stránke ŠK GP.
Turnaj prebiehal od 8:00 do 13:00. Po prvých 3 kolách mali hráči prestávku s občerstvením, podávali sa párky. Po prestávke sa dohrávali
posledné 2 kolá. Šachový turnaj základných škôl rožňavského okresu je jednou z aktivít o. z. Šachový klub Gemerská Poloma, ktorý
vznikol v septembri 2015 a zameriava sa na rozvoj šachu v obci GP,
ale aj v širšom okolí rožňavského okresu a Gemera. Hráči ŠK GP sa
zúčastňujú Gemerskej šachovej ligy – v tomto roku obsadili 2. miesto
zo 6 zúčastnených družstiev – organizujú pravidelné šachové tréningy
– šachové štvrtky – ktoré prebiehajú v Sále OÚ GP od 16:00 do 19:00,
na ktorých sa venujú najmä výuke šachu mládeže. Jedným z cieľov
ŠK GP je výchova šachovej mládeže. Šachový turnaj ZŠ bol po dlhom
čase prvým žiackym turnajom v našom regióne. Jeho cieľom bolo
okrem iného aj vyhľadať šachové talenty, ktoré by mali záujem rozvíjať svoju šachovú hru na šachových krúžkoch, k založeniu ktorých
chce ŠK GP prispieť svojou aktivitou. Veríme, že turnaj nebude ojedinelou aktivitou v šachu mládeže v okrese Rožňava, ale že sme týmto
ročníkom založili tradíciu žiackych turnajov, ktoré prispejú k rozvoju
šachu a mládeže v našom regióne.
Ondrej Bašták Ďurán, predseda ŠK GP

júl 2016

ZELENÁ JE TRÁVA

Futbal mal vždy v našej obci veľmi dobrú tradíciu. Šport je zaiste
jednou z najdôležitejších foriem správneho rozvoja a rastu ľudského
tela. Rozvíjať tieto schopnosti je potrebné už v útlom detstve. Deti už
v predškolskom veku sa aj v našej obci stretávajú pri tomto krásnom
športe, aby rozvíjali svoj talent. V uplynulej sezóne 2015/16 sa naše
družstvo prípravkov prihlásilo do okresnej súťaže, ktorá prebiehala
formou turnajových stretnutí. V našej skupine sme podľa vylosovania
hrali s prípravkami z Nižnej Slanej, Bemifo Rožňava, Pača. Pača do
súťaže napokon nenastúpila. Gemerská Poloma svoju skupinu vyhrala
a postúpila do okresného finále organizované ObFZ Rožňava, ktoré
sa konalo dňa 18. 6. 2016 práve u nás, v Gemerskej Polome. Na tomto finálovom turnaji sme privítali víťazov svojich skupín z Rožňavy,
Dobšinej a Gemerskej Hôrky. Tento turnaj ukázal naše rezervy a poukázal predovšetkým na nedostatok zápasových skúseností nášho tímu.
Napriek tomu to bola dobrá skúsenosť a veríme, že nás to povzbudí
k ďalšiemu a aktívnejšiemu tréningovému procesu tak, aby sme sa
v budúcnosti mohli vyrovnať aj týmto väčším klubom. Napokon sme
v okresnej súťaži získali 4. miesto, čo je tiež chvályhodné. Našim futbalistom a našej futbalovej budúcnosti prajem veľa trpezlivosti a predovšetkým radosti z futbalu, lebo možno z nich raz vyrastú hviezdy,
ktoré pochopia, že v tvrdom tréningu sa ukrýva úspech. Chcel by som
touto cestou poďakovať trénerovi tímu prípravky Jánovi Šimunovi,
ktorý prípravku počas roka viedol. Marekovi Vaisovi za dôstojnú prípravu ihriska a hracej plochy, rodičom za ich trpezlivosť a pomoc pri
organizovaní turnajov v domácom prostredí. Za podporu klubu ŠK Polom Gemerská Poloma a všetkým tým, ktorí vnímajú a vidia potrebu
práce s mládežou. Zároveň touto cestou pozývam všetkých záujemcov
o futbal – chlapcov aj dievčatá - na tréningy prípravky a žiakov, ktoré
sa konajú vždy v utorok a piatok so začiatkom o 17,00 hod. na ihrisku
v Gemerskej Polome.				
MM

Slnko svieti, voda láka... no výstup na Košariská!

Viac ako sto turistov za pekného a slnečného počasia prišlo na chatu na Košariskách. Tu už na nich netrpezlivo čakali organizátori,
ktorí pripravili k občerstveniu výborný guláš a dobre vychladené
pivo. Po malom oddychu boli pre deti pripravené súťaže, taktiež
pre ženy a mužov: hod granátom na cieľ. V hode granátom na cieľ
sa zrodilo pre nás veľké prekvapenie. Z pätnástich pokusov nášho
pána starostu skončili všetky granáty v cieli. Týmto súťaž suverénne vyhral. U žien vyhrala M. Šomšáková. Ťahanie tomboly o pekné
ceny bolo zlatým klincom dňa a po jej skončení sme sa pobrali
domov. Chceme poďakovať všetkým sponzorom, organizátorom,
kuchárom, výčapníkom aj účastníkom za pekne strávený deň a vydarenú akciu.
OTO
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