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Za všetko dobré sa
patrí poďakovať.
Tak sme urobili aj my
na službách Božích
v nedeľu, 28. 6.
2015, spolu so žiakmi
a študentmi, keď sme
ďakovali za uplynulý
školský rok. Potom bol
pripravený program pre
deti aj dospelých vo
farskej záhrade. Každý
si prišiel na svoje:
okrem cukrovej vaty,
výrobkov Veselej farmy,
gulášu či zákuskov, bola
možnosť
maľovania
tváre, súťaží v speve, výroby píšťalky, fotenia v kráľovskej sieni,
strieľania z luku a vzduchovky, lozenia, hádzania loptičiek vo
„Vodníkove“. Deti po absolvovaní jednotlivých stanovíšť získavali
pečiatky a následne spoločne hľadali poklad, ktorý ukrýval množstvo
darčekov a sladkostí. Vzácnym hosťom bol dôstojný brat generálny
biskup Miloš Klátik s manželkou, ktorý krátko pozdravil prítomných.
Najmenší mali tiež možnosť zaskákať si a vyšantiť sa na skákacích
hradoch, ktoré nám poskytla „Veselá farma“, ako aj zajazdiť na
koňovi. Celý tento príjemný čas na doprevádzala hudobná skupina
Zázrak – Michal Sklenár a Ľubomír Breznen a taktiež hudobná
formácia Duo Antico moderno – Andej Turčin a František Kubiš.
Toto všetko, ale najmä Božia blízkosť a radosť, boli znakom krásne
prežitého dňa. Všetkým organizátorom: CZ Gemerská Poloma, Vesna
n.o., Veselá Farma, Kellnerus n.o. všetkým účinkujúcim, pomocníkom
a zúčastneným, predovšetkým Pánu Bohu za požehnanie a primerané
počasie, patrí veľké ĎAKUJEME! Veľké ďakujeme taktiež patrí
sponzorom, ktorí umožnili realizáciu tohto zborového dňa. Tešíme sa
znovu o rok.
Mgr. Janka Maťová, evanjelická farárka

V olympiádach a súťažiach
sa nám opäť darilo

Aj v mesiacoch marec, apríl a máj 2015 sme nadviazali na
predchádzajúce úspechy v olympiádach a súťažiach z minulých
mesiacov tohto školského roka. Náš žiak Samuel Sebastián Očkaík
(7.A) sa v krajskom kole Dejepisnej olympiády v kategórii E
umiestnil na 1. mieste. Tento žiak nás reprezentoval i v krajskom
kole Geografickej olympiády, kde sa umiestnil na 3. mieste a
v okresnom kole Matematickej olympiády sa Samuel S. Očkaík
delil s ďalším žiakom o prvé miesto. Sme hrdí na takého usilovného
a talentovaného žiaka a pevne veríme, že aj v nasledujúcom školskom
roku bude opäť žať úspechy vo vedomostných olympiádach.Našim
žiakom sa darilo aj v obvodnom kole speváckej súťaže Slávik
Slovenska a v najstaršej súťaži v oblasti umeleckého prednesu poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín, čo svedčí o tom, že v tejto oblasti je
pokračovanie na str. 8

V rámci 43. spišských folklórnych slávností sa v sobotu 27. 6. 2015 uskutočnila
v prírodnom amfiteátri, v areáli Spišského salaša, krajská súťažná prehliadka
folklórnych skupín „Nositelia tradícií 2015“. Na prehliadke sa predstavilo 10

Dolina

júl 2015

folklórnych skupín z Košického samosprávneho kraja,
ktoré postúpili z regionálnych kôl. Súťažný repertoár
folklórnych skupín bol veľmi zaujímavý. Pracovná
tematika od kosenia sena až po žatvu a dožinky. Mladých
mužov prijímali za parobkov, videli sme, čo to kedysi
znamenalo byť „prespankou“. Nechýbali ani pytačky
a samozrejme tradičná svadba. „Nositelia tradícií“ sú
jedinečnou príležitosťou na stretnutie s tým najlepším
čo sa v javiskovej podobe zachovalo z ľudových tradícií
obcí Spiša, Gemera, Abova a Zemplína. Na javisku
sa predstavili Fsk Jadlovec Margecany, Fsk Kadlubek
a Paradne nevesty Valaliky, Fsk Vinica Myslava, Fsk
Hatalovčan Hatalov, Fsk Poráčan Poráč, Fsk Smižančanka
Smižany, Fsk Žipovčan NIžný Žipov, Fsk Parchovianka
Parchovany, Fsk Moravančan Moravany a Fsk Dolina
Gemerská Poloma. Naši folkloristi z DOLINY sa v silnej
konkurencii umiestnili v zlatom pásme s postupom do
celoštátnej súťaže folklórnych skupín Nositelia tradícií
2015. Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce.
text: Lillian Bronďošová, foto: Vnenčákovci, Garčárovci
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Narodili sa

Spoločenská kronika k 30. 6. 2015

Zomreli

Miriam Gunárová
Jakub Hatvaník
Jasmine Joseph
Rudolf Kučerák
Oliver Gunár

Životné jubileá oslávili


Zuzana Puškášová
Ján Hatvaník
Terézia Gargušová
Karol Zábelka


Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo
Mgr. Štefan Lipták
 Mgr. Štefánia Piškaninová
Štefan Lipták
 Mgr. Danica Chovančeková
Srdečne blahoželáme!
Čas plynie a smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 02. 03. 2015
sme si pripomenuli
20. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec, príbuzný a známy

Ján Puškáš.

S úctou a láskou spomína
milujúca rodina.

80 rokov
Ján Madáč
Ondrej Romok Kušnier
Mária Zatrochová
rod. Koltášová
75rokov
Alžbeta Jasenková
rod. Korintušová
Zuzana Sáreníková
rod. Grešková
Ladislav Šoltés
„Kto zomiera
neodchádza,
ale zostáva
v srdci tých,
ktorí ho milovali.“

Srdečne blahoželáme!
Dňa 24. 07. 2015
uplynie 10 rokov,
ako nás navždy opustil
manžel, starý otec a brat

Ján Zeman.


Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spoločne s nami,
manželka, syn, dcéra, vnúčatá a celá rodina.

Pozostalým vyslovujeme
hlbokú a úprimnú sústrasť.
Čas plynie,
ale smútok v srdci zostáva,
nelieči všetky rany,
iba nás učí žiť
bez milovaných.
Dňa 29. júna 2015
sme si pripomenuli
10. výročie čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý
otec, brat a príbuzný

Juraj Madáč.

"Neplačte, že sme odišli,len pokoj nám prajte,
a v srdci večnú spomienku si na nás zachovajte."

Dňa 09. 05. 2015 uplynulo 10 rokov,
ako nás navždy opustila
naša drahá mama, stará mama,
príbuzná a známa

Mária Štigalová.

S úctou a láskou spomínajú
milujúce deti s rodinami.

Slávnosť konfirmácie

V poslednú májovú nedeľu, keď
sme si pripomínali sviatok Svätej
Trojice, bol pre 12 mladých ľudí
výnimočný deň. Bol to deň ich
konfirmácie, keď vyznali sami
svoju vieru v Pána Boha a potvrdili krstnú zmluvu. Cesta k tomuto dňu nebola ľahká, stretli sa
s rôznymi prekážkami, samozrejme sa museli učiť a zodpovedne pripraviť. No napokon sa
dočkali a Pán Boh stál pri nich.
Počul ich vyznanie a sľub. Tohto
roku bola hlavnou myšlienkou konfirmačného príhovoru
vďačnosť. Vďačnosť za tieto deti,
ktoré našli odvahu a ako jedni
z prvých rómskych detí v našom
cirkevnom zbore, boli konfirmovaní. Konfirmovaní boli: Cyntia

70rokov
Ján Červenák
Ján Ferenčík
Anton Kuchta
Ján Mlynárik

Kučeráková, Dominik Gunár,
Dominika Kučeráková, Roman
Kučerák, Monika Kučeráková,
Viktória Gunárová, Karol
Deneš, Patrícia Gunárová,
Ivana Gunárová, Ján Gunár,
Nikola Dorkinová a Antónia
Gunárová. Prajeme im, aby ich
Pán Boh viedol v živote, aby
pamätali na sľub, ktorý dali,
aby žili podľa Božích prikázaní,
vydávali
dobré
svedectvo
o Pánu Bohu a neriadili sa zlým
príkladom. Nech zostanú verní
Pánu Bohu až do konca života
a ich život nech svedčí o tom, že
sú veriaci ľudia. Pán Boh nech im
v tom pomáha!
Mgr. Janka Maťová,
evanjelická farárka

Dňa 29. 03. 2015 uplynulo 19 rokov,
ako nás navždy opustil náš drahý otec,
starý otec, príbuzný a známy

Juraj Štigala.
Všetky kvety dáme do rúk
našej milej pani farárke,
vkladáme ich ako
najdrahšie drahokamy,

P o ď a k o v a n i e rodičov


S úctou a láskou spomínajú
manželka Júlia, dcéra Viera
a syn Viliam s rodinami,
sestra Zuzana.

za jej lásku plnú nehy
a nesmierne trpezlivú,
za to, že pri nás stála,
milá naša pani farárka.

Veľmi pekne ďakujeme našej pani farárke Janke Maťovej, ktorá
sa ujala našich rómskych detí a ktorým sa venovala v škole
počas hodín náboženstva. Svojou trpezlivou výučbou a láskavým
prístupom priviedla naše deti do kostola, aby tam zložili sľub
konfirmácie. Slávnostného obradu sa zúčastnilo dvanásť našich
detí. Rómske matky boli veľmi milo prekvapené a zároveň šťastné,
že sa konfirmácia uskutočnila. Ešte raz ďakujeme.
za rodičov Gunárová
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Prvý májový deň už tradične
v našej dedine patrí stavaniu
májov. Aj tohto roku sa
stavania mája ujala Fsk
Dolina. Na začiatok všetkých
zúčastnených privítal svojim
príhovorom pán starosta
M. Michalka, potom už za
zvukov ľudovej piesne chlapi
doniesli máj a dievčatá ho
ozdobili stužkami. Detská
Fs
Bambuchy
prispela
programom “Na chleba sä
ťäško robí” a na záver si deti
spolu s Fsk Dolina zatancovali
a zaspievali.
AG
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Výročná členská schôdza KD sa konala 27. 03.
2015 v sále Obecného úradu v obci. Schôdze sa
zúčastnilo 60 ľudí, program uvádzala pani Zuzana Kalinová. Pán starosta Ing. Miroslav Michalka pozdravil prítomných, oboznámil ich s prácou

v obci a odpovedal na otázky členov. Pozdravili sme
jubilantov v roku 2015 a odovzdali 22 karafiátov.
Pani O. Štrbová hodnotila prácu KD za rok 2014.
Pani V. Puškášová informovala o príjmoch a výdavkoch.

Návrh podujatí pre rok
2 0 1 5:
{ marec - výročná členská
schôdza
{ schôdzka - október v spolupráci s OÚ
{ predvianočná schôdza – spojená s výstavkou
a odovzdávaním malého
darčeka. V priebehu roka 2
divadelné predstavenia, vychádzka do prírody, posedenie pri hudbe.
Oľga Štrbová,
foto p. Greško

Z aktivít ZO SZPB
7. 5. 2015 - Gemerská Poloma

Gratulujeme

8. 5. 2015 - Liptovský Mikuláš

6. 5. 2015 - Rimavská Sobota

Naša
iniciatíva

Dňa 25. mája 2015 sa dožil
88 rokov pán Bartolomej
Spišiak. Pán Spišiak je
najstarším členom Základnej
organizácie
Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov u nás v obci.
Zároveň je jediný priamy
účastník druhej svetovej vojny.
Za zásluhy v odboji mu bola
udelená pamätná medaila MO
SR pri príležitosti 70. výročia
SNP a ukončenia 2. svetovej
vojny. K narodeninám mu
srdečne blahoželajú členovia
našej ZO a výbor. Do ďalších
rokov mu prajeme ešte veľa
zdravia.
Výbor ZO
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Jarná brigáda pri pomníku
na Kurtákovej aj tento rok,
v mesiaci apríli, povolala
k iniciatíve svojich členov
organizácie SZTP. Vyčistili a vyzbierali sme pozostatky zo zimného obdobia,
upravili sme priestory
okolo pomníka, vypleli burinu, proste každý
niečo užitočné urobil, aby
sme miesto spomienky
padlých vojnových hrdinov uctili čistotou a dobrým
dojmom. Sme svedkami
mnohokrát, že sa na tomto
mieste zastavujú neznámi
okoloidúci ľudia a zaujímajú sa o náš pomník.
Je našou povinnosťou,
aby miesto pamiatky vyzeralo dôstojne tak, ako si
padlí hrdinovia zaslúžia.
Účasť 22 členov SZTP na
brigáde je peknou vizitkou
našej organizácie.

Ďalšou peknou iniciatívou nás seniorov, zo všetkých spoločenských
organizácii v našej obci, je miniturizmus, ktorý funguje od 10. marca a
celkom úspešne. Stretávame sa mimo víkendových dní takmer každý deň,
kde v prírode strávime chvíľku času nielen pre relax a pohyb na čerstvom
vzduchu, ale aby sme urobili niečo aj pre naše životné prostredie. Vyčistili
sme studničky a upravili okolie vôkol nich. Vyzbierali sme odpadky v jarku
popri ceste od pomníka na Kurtákovej smerom k Hute a pri studničke na
Žläbku. Nie je to len o prechádzaní sa, ale určite robíme pre svoje zdravie
aspoň niečo. Pohyb je pre seniorov na čerstvom vzduchu veľmi dôležitý a
naše usmiate tváre ráno pri stretávke svedčia o pozitívnej energii, ktorú nám
príroda dáva a ktorú prijímame už tretí mesiac. Zatiaľ sme prešli polomské
chotáre krížom-krážom a stále je čo obdivovať a nachádzať. Len, aby nám to
vydržalo! Pobyt na čerstvom vzduchu umocňuje aj seansa muzikoterapie,
ktorá bola už tretíkrát. Schádzame sa každé dva týždne v pondelok v
kultúrnom dome. Chválime si to, je záujem o relax aj pri hudbe aj cvičení
po skončení terapie. Ponúka sa možnosť urobiť pre seba a svoje zdravie čo
najviac. My seniori máme času dosť, tak ho správne využime a s dobrým
pocitom pokračujme v započatých akciách! Nech nám to čo najdlhšie vydrží!
J. Z.

Polomské noviny

4
OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
štvrté riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva
v
Gemerskej
Polome, ktoré sa konalo dňa 25.
mája 2015, s počtom prítomných
poslancov 9 z celkového počtu 9
poslancov.

júl 2015

Menovite:
PhDr. Ivana Antalová,
Bc. Lillian Bronďošová,
Mgr. Jana Červenáková,
Juraj Dovala, Marian Ferenc, Stanislav Kučerák,
Mgr. Alica Nemčková,
Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi.

Prijímanie podnetov a požiadaviek občanovposlanci obecného
zastupiteľstva zobrali na vedomie informáciu starostu obce o rozdelení
ulíc v rámci obce Gemerská Poloma pre prijímanie podnetov a požiadaviek občanov prostredníctvom rozdelených lokalít (ulíc) medzi poslancov nasledovne:
a) poslanci: Bc. Lillian Bronďošová, Mgr. Alica Nemčková
ulice: Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínová,
Staničná, Šafáriková
b) poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Jana Červenáková, Stanislav Kučerák
ulice: Betliarska, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Partizánska
c) poslanci: Marian Ferenc, Ing. Jaroslav Vešelínyi
ulice: Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková,
Lipová, Letná
d) poslanci: Juraj Dovala, Ondrej Tompoš
ulice: Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K.
Hostinského, Súlovská,
Družstevná
e) starosta obce: Ing. Miroslav Michalka
lokalita: Huta, Podsúľová, Hámor.

Daňové nedoplatky – V Ý Z V A
Daňové nedoplatky (z minulých rokov – 2014 a staršie) k 30. 06. 2015
predstavujú v úhrne sumu 4 880,82 EUR, v členení:
na dani z nehnuteľností - 451,53 EUR
na dani za psa - 132,71 EUR
na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady - 4 296,58 EUR.
U z n e s e n í m č. 13 písmena A/schvaľuje bodu 11 z tretieho
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
ktoré sa konalo dňa 26. 02. 2015 obecné zastupiteľstvo v Gemerskej
Polome na základe návrhu starostu obce schválilo zámer zverejňovania zoznamu daňových dlžníkov obce na internetovej stránke
obce Gemerská Poloma. Zároveň starosta obce po predchádzajúcom
včasnom upozornení nepodpísal dohodu o výkone aktivačných prác
a potvrdenia na uplatnenie nároku na príspevok na bývanie u poberateľov dávok v hmotnej núdzi s občanmi, ktorí nemajú uhradené dane
a poplatky za roky 2014 a staršie.
Daňové nedoplatky (z minulých rokov) uhradené od januára 2015 do
júna 2015, ktoré sa podarilo aj na základe vyššie uvedených opatrení
znížiť o tieto sumy:
daň z nehnuteľností - 3521,32 EUR (vrátane právnických osôb)
daň za psa - 42,00 EUR
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- 1 572,41 EUR.
Obec Gemerská Poloma ako správca dane upozorňuje občanov
(daňových dlžníkov), že všetky neuhradené daňové nedoplatky do
konca roka 2015, bude obec v roku 2016 ako správca dane vymáhať
v daňovom exekučnom konaní v zmysle Zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, čím sa vymáhaná suma pre
dlžníka navýši o penále a exekučné poplatky.
Poznámka: Príspevok neobsahuje plnenie daňových povinností za rok
2015, nakoľko ten ešte trvá.

Starosta obce, Ing. Miroslav Michalka informuje
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Nový zamestnanec obecného úradu

Od konca marca do konca júna 2015 som zámerne v dostatočnom
predstihu vyhlásil výberové konanie na miesto „účtovník/čka, mzdár/
ka“. V predstihu z dôvodu, že získať kvalitného zamestnanca, ktorý
by napĺňal naše očakávania, aj v regióne s takou nezamestnanosťou
ako je náš, určite nie je jednoduché. Toto pracovné miesto, ako
určite viete, sa uvoľní po odchode doterajšej dlhoročnej pracovníčky
obecného úradu, p. Heleny Demkovej k 31. 12. 2015, ktorej vklad pre
obec je citeľný. Navyše, vzhľadom na plynulý chod obecného úradu
je potrebné počítať s primeranou dobou na zapracovanie. Výberové
kritériá som vzhľadom na dostatok času nastavil účelovo na kvalitu.
Postačujúce minimálne stredné ekonomické vzdelanie, no s minimálne
5-ročnou praxou vo vedení účtovníctva obce alebo rozpočtovej
organizácie, s primeranou znalosťou predmetnej legislatívy a ďalších
predpokladov. Dňa 26. 06. 2015 zasadala Komisia žiadostí a sťažností
zložená z poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce. Komisia
vyhodnocovala spolu 14 doručených žiadostí. Možno skonštatovať, že
jedna zo žiadostí vzhľadom na stanové kritéria prevyšovala tie ostatné, aj preto nebol problém nájsť spoločný konsenzus. Na našu kladnú odpoveď už pozitívne reagoval a som veľmi rád, že ho môžeme
prijať do nášho pracovného kolektívu. Je ním Mgr. Peter Tišliar zo
Slavošoviec. Najvyššie vzdelanie ukončil na Vysokej škole ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave v odbore verejná správa
a regionálny rozvoj, pričom požadovanú prax vykonáva už 12 rokov.
Keďže ho veľmi dobre poznám, som presvedčený, že bude pre náš
obecný úrad veľkým prínosom, na čom si aj ja veľmi zakladám. Jeho
nástup predpokladám k 01. 08. 2015. Od príchodu nového zamestnanca očakávam v maximálne možnej miere zlúčenie a vedenie celej ekonomickej agendy, t. j. vedenie účtovníctva obce, mzdovú a personálnu
agendu, a pokiaľ to bude možné zvládnuť, aj zúčtovanie hotovosti
(pokladňu). O nutnosti tejto veci ma presvedčila potreba niektorých
zmien, no aj záver nezávislého auditu obce za rok 2014, ktorý odkryl
množstvo pochybení nielen z tohto, ale aj predchádzajúcich účtovných
období, s ktorými sa budeme musieť spoločne popasovať. Tieto chyby
je vzhľadom na ukončené predchádzajúce účtovné obdobia o to horšie
hľadať a odstraňovať. Bližšie informácie budú prístupné neskôr aj na
našej novej internetovej stránke, na ktorej sa už pracuje.
Je nutné povedať, že pri porovnaní našej obce s veľkostne porovnateľnými obcami je na našom obecnom úrade o minimálne jednu
pracovnú silu menej. Musím priznať, že je to na tomto pracovnom
tíme vidieť a tento systém nie je dlhodobo dobrý ani udržateľný. Je to
o to horšie, keď sa aj napriek vynakladanému úsiliu takéto nedostatky
odrážajú aj na kvalite práce.
Pokiaľ sa nám podarí spoločne popracovať na niektorých zmenách
a zlepšeniach, verím, že sa to odrazí nielen na zlepšení práce, ale aj
spokojnosti zamestnancov a určite aj spokojnosti Vás občanov. Všetky
zmeny sa však nedajú nabiť do jedného týždňa či mesiaca, niekedy
trvajú vzhľadom na okolnosti aj dlhé mesiace alebo na seba nadväzujú.
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PLÁNOVANÁ VÝSADBA A OBNOVA ZELENE V OBCI
Vážení občania,
jednou z mojich predvolebných priorít, s ktorými som sa Vás snažil
osloviť, bolo funkčné využitie Konopísk vrátane ich optického riešenia. Časť tohto svojho sľubu dnes považujem za splnenú, nakoľko sme
za veľmi slušných a výhodných podmienok obstarali 25 ks štepených
čerešní „Sakúr“ (Prunus ser. Kanzan). Myslím, že sa nám podarilo
veľmi vkusným spôsobom skrášliť prechod cez našu obec, o čom
hovoria aj reakcie a vyjadrenia našich no aj prechádzajúcich občanov
zo susedných obcí. Tento cieľ by sa mi však nepodarilo zrealizovať
bez vhodnej pomoci. Som veľmi rád, že sa v našej obci stále nájdu
občania, ktorí majú osobný záujem na tom, aby naša obec „rástla“,
neboja sa priložiť ruku k dielu a neočakávajú hneď od obce nejakú
kompenzáciu. Touto cestou by som sa chcel poďakovať nielen pracovníkom aktivačných prác, ktorí sa na výsadbe priamo podieľali, no
taktiež trom naším občanom – dôchodcom, ktorí sa priamo podieľali
na realizácii. Tieto slová patria p. Štefanovi Chocholovi a p. Františkovi Priesterovi, ktorí boli nápomocní predovšetkým pri vytyčovaní
viacerých inžinierskych sietí na dotknutom pozemku. Rovnako moje
poďakovanie patrí p. Ľubomírovi Michalkovi, ktorý napriek zdravotným komplikáciám pomohol pri koordinácii prác a aktivačných pracovníkov, pričom bez nejakej protihodnoty sám vykopal množstvo
jám pri výsadbe, skoordinoval a podieľal sa na vyrovnaní navozenej
zeminy a daroval obci 50 kusov rôznych druhov okrasných drevín, čím
obec ušetrila niekoľko sto eur. Za jeho intervencie sa navyše podarilo
tieto štepené Sakury obci obstarať za 30,00 EUR za jeden kus, pričom
bežná cena na trhu u týchto rastlín sa pohybuje niekoľkonásobne
vyššie. Vhodnou koordináciou obce navyše časť týchto nákladov
v podobe náhradnej výsadby za prevádzaný výrub znášalo naše poľnohospodárske družstvo. Obec takýmto spôsobom na rastlinách takejto
kvality ušetrila minimálne 1200,00 EUR, pričom celkový náklad do
tejto výsadby predstavuje približne 350,00 EUR, čo je pri takejto investícii priam smiešna suma.

tento svah ale súčasne aj svietiace pne zrezaných stromov a týčiace
sa kanóny dažďových a odpadových rúr nasmerovaných do pretekajúceho rigola. Opäť musím poďakovať p. Ľubomírovi Michalkovi,
ktorý už napriek istej opodstatnenej nechuti v rámci svojho dôchodcovského času v týchto dňoch sám a na vlastné náklady nazbieral piesok z rieky, narobil potrebnú zmes, zozbieral a narobil po susedných
obciach vyše 1000 ks odrezkov Zemolezu lesklého (Loniceranitida),
ktorý neposkytne takú pestrosť v priestore ako skalník, no je ľahšie
prispôsobiteľný a dokonale pokrýva priestor. Viem, že teraz sme pripravení na akékoľvek počasie, keďže sme schopní zabezpečiť rastlinám
pravidelnú vlahu zalievaním, no určite nie sme pripravení na ďalšie
predpokladám, že to boli nočné nájazdy krádeží.
Vážení spoluobčania, priznám sa Vám však, že aj počas týchto aktivít
som sa stretol s niektorými zvláštnymi reakciami. Považujem sa za
človeka, ktorý je dostatočne obrnený voči akýmkoľvek atakom, nakoľko to považujem za slabosť tých druhých. Je mi iba ľúto, že takýmto spôsobom títo občania bez záujmu obci nejakým spôsobom pomôcť,
navyše ničia spoluprácu obce s tými občanmi, ktorí to robia ochotne,
nezištne a jediné, čo za to očakávajú je úprimné „ď a k u jem“. Bohužiaľ, doba sa zmenila. Za tých pár mesiacov som si uvedomil, že naša
niekdajšia spolupatričnosť, záujem a hrdosť na našu obec sa pomaly
vytráca a dnes drvivá väčšina z nás očakáva za akýkoľvek úkon pre
obec nejakú finančnú alebo inú kompenzáciu. Žiadna obec, ani tá naša,
nie je finančná inštitúcia a jej rozpočet je obmedzený.
Úlohou starostu je posúvať obec dopredu, no my sami si musíme
uvedomiť, či o to vôbec máme záujem. Niečo dokázať môžeme iba
vtedy, ak máme okolo seba dobrý tím ľudí. A to patrí aj pre každého
starostu obce. Čo viem sľúbiť všetkým tým najnespokojnejším?
Že za rovnakých podmienok ako v týchto prípadoch s radosťou
zamestnám pri obci akýkoľvek počet ľudí. Len či budú mať záujem.
Moje úprimné poďakovanie pri týchto slovách patrí všetkým tým
občanom, ktorých meno nebolo medzi riadkami týchto, minulých
alebo budúcich novín nikde spomenuté, no svojím osobným vkladom
alebo darom prispievajú a pomáhajú pri realizácii akýchkoľvek
aktivít v obci. Čo sa týka ďalšej plánovanej úpravy, v tomto roku by
som sa chcel ešte v jesennom období pustiť do ďalšej menšej investície
v istej časti našej obce. Všetko opäť závisí od našich finančných
možností, cien tovarov na trhu, no taktiež od ochoty a práce ľudí,
bez ktorých to nebudem vedieť zrealizovať. Pokiaľ by nám okolnosti
nepriali, odložíme túto investíciu na jar budúceho roka.

DOTAZNÍK

Nová výsadba bola realizovaná aj v časti Súľovskej ulice. Ide
o výrazne svahovitý terén, v ktorom obec na základe súhlasu od Okresného úradu Rožňava – odbor životného prostredia realizovala holorub
drevín, ktorých stav už bol rizikový a ohrozujúci. Následná výsadba bola realizovaná Skalníkom plazivým (Cotoneaster horizontalis)
v počte 900 ks. Cena rastlín bola 0,96 EUR/1ks. Moje poďakovanie aj
v tomto prípade patrí p. Ľubomírovi Michalkovi, ktorý opäť nezištne
obci pomohol nielen pri dojednaní výhodnej ceny rastlín, no v prvý
deň výsadby aj pri koordinácii vhodného spôsobu ich vysádzania. Bohužiaľ, musím skonštatovať, že sme túto situáciu nezvládli. Výsadba
v ďalších dňoch nebola zalievaná a rastliny neboli zalievané ani po jej
ukončení. Navyše nám neprialo ani počasie, ktoré bolo príliš horúce.
Istá časť rastlín, predovšetkým oslabených zimou nám v tomto suchu uhynula. Ďalšia časť rastlín bola zasypaná a zničená výkopovou
zeminou z kanalizácie. Dovolím si taktiež tvrdiť, že ďalších niekoľko
sto kusov rastlín má dnes nového majiteľa, k čomu skutočne neviem
čo dodať. Z približne 100 kusov rastlín, ktoré nám zostali, už nie je
možné urobiť farebný koberec na tejto ploche, ktorý by krásne pokryl
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V našej obci je už niekoľko rokov ponúkaná služba – rozvoz obedov
do domácností. Občania si na základe vopred zverejneného jedálneho lístka majú možnosť objednať obed z jedálne pri Základnej škole
Gemerská Poloma alebo z jedálne pri Poľnohospodárskom družstve
Gemerská Poloma. Hlavným cieľom obce ako aj dodávateľov stravy
je spokojnosť stravníkov. Práve z tohto dôvodu bol vykonaný prieskum spokojnosti s touto ponúkanou službou. Vykonaný bol formou
anonymného dotazníka, v ktorom mali občania možnosť vyjadriť sa na
priamo stanovené otázky a rovnako ponúkal priestor na rôzne návrhy
na zlepšenie a pripomienky. Otázky v dotazníku sa týkali spokojnosti
občanov s chuťou a vzhľadom jedla, pestrosťou surovín v polievkach a
v hlavnom jedle, rôznorodosťou polievok a hlavných jedál, veľkosťou
porcií a prílohou k jedlám (ovocie, jogurty a pod.). Záver dotazníka
obsahoval otázky zamerané na spokojnosť s donáškou jedla (čas a
spôsob dodania, teplota jedla). Spokojnosť bolo možné vyjadriť v troch
úrovniach – spokojný, čiastočne spokojný a nespokojný. Rozdaných
bolo 42 dotazníkov, z čoho sa vrátilo iba 17 vyplnených. Výsledkom
dotazníka však z pohľadu doručených odpovedí môžeme skonštatovať prevažnú spokojnosť občanov. Spokojných je približne 80%
občanov, ktorí vyplnený dotazník vrátili. Jedáleň základnej školy má
v priemere u dvoch respondentov nedostatky vo veľkosti porcií, rôznorodosti ponúkaných jedál a aj v surovinách. S donáškou jedla sú
nespokojní 2 respondenti, predovšetkým s teplotou donášaného jedla. Jedáleň PD hodnotili len 4 respondenti, z ktorých jeden je nespokojný len s podávanými prílohami (ovocie, jogurt,...).
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S p r á v i č k y z n a š e j k n i ž n i č k y - p r i p r a v i l a D. Č .
V knižnici sme v mesiaci apríl (13. 04. 2015, 20. 04. 2015), máj (11. 05.
2015) pripravili pre záujemcov, členov MS v obci, ktorých síce nebolo
veľa, možno aj vzhľadom na blížiace sa teplé dni, lepšie sa zorientovať
v informačných technológiách, ktoré môžete využiť v našej knižnici.
V rámci absolventskej praxi mladý študent Michal Puškáš rád poučil,
vysvetlil a krok po kroku zasvätil do tajov počítačovej zručnosti.
D. Č.
Prvé počiatky výuky práce na počítači boli zamerané na oboznámenie
sa s počítačom, prihlásením, používaním myši a klávesnice. Zúčastnení
sa taktiež učili písať na klávesnici a používať myš. V ďalších
častiach výuky sa učili písať rôzne druhy textu ako sú napr. žiadosti
a formátovanie textu. Taktiež sa učili používať internet, vyhľadávanie
informácií pomocou Google, orientovať sa na internete, kopírovať text
a bezpečnosť na internete.
Michal Puškáš

Besedy v našej knižnici
Žiaci základných škôl, čitatelia našej knižnice a zároveň pravidelní
návštevníci obecnej knižnice aj s knihovníčkou pripravili pre deti
materskej školy zaujímavou formou rozprávanie na tému zúbky. Deti
deťom zábavnou, ale poučnou formou a názornou formou, predstavili
knihy z fondu knižnice, ktoré obsahovali všetky potrebné informácie
k besede. Vývoj chrupu, poznať zuby a rady aby zuby dlho slúžili
a boli zdravé sa deti zo škôlky poľahky naučili. Názorne sme si za
pomoci mamičky a dcéry ukázali správnu techniku čistenia dolných,
horných zúbkov i čistenie jazyka. Ukázali sme si pomôcky, ktoré nám
pomôžu pri čistení a dočistení zubov. Spoločnou pesničkou sme si
zopakovali pár rád ako na to. Všetky deti zo škôlky si odniesli malé
rozprávkové zúbky, ktoré si vyfarbili a ako brošňu pripäli na svetríky.

Oznam
Obecná knižnica
v Gemerskej Polome
oznamuje čitateľom knižnice
úpravu výpožičných hodín
v mesiacoch
JÚL a AUGUST 2015,
nasledovne:
Pondelok & 7,30 – 16,00
Streda
& 8,30 – 17,00
Piatok
& 7,30 – 16,00

Májový kolotoč veršov, piesní,
povedačiek, ba i hádaniek
roztočili opäť školopovinní
čitatelia našej knižnice, ktorí
privítali v obecnej knižnici
deti z komunitného centra.
Okrem piesní, ktoré oživili
naše stretnutie, sa deti
započúvali do reprodukcie
rozprávky O rybárovi a jeho
žene. Spoločne sme s deťmi
pripravili zlatú rybku pre
každé dieťa z centra, ktorú
si po vyfarbení mohli malí
návštevníci odniesť so sebou.

Výsledky celoslovenskej súťaže pre deti pri príležitosti podujatia
Noc s Andersenom 2015 vydavateľstva SLOVART. Naše deti, ktoré sa
zúčastnili akcie boli obdarované knižnými darmi, menovite: Jakubko
Šimun z materskej školy a Maťka Tomášiková – čitateľka knižnice,
vyhrali knihu s názvom Doktor Proktor a koniec sveta. Možno., ktorú
napísal Jo Nesbø.
Slávny detektívkar JO NESBØ varuje, Doktor Proktor sa chystá
zachrániť svet. Celé Nórsko je posadnuté televíznou speváckou
súťažou – ale Lisa, Bule a doktor Proktor majú hlavu plnú starostí.
Po celej krajine sa záhadne strácajú kopy ponožiek a všetci sa zrazu
vyjadrujú akosi čudne. Je jasné, že tu niečo nehrá. Doktor Proktor
má našťastie skvelých priateľov, slávny prdiprášok aj nový vynález –
balančižmy. Vďaka min dokáže porátať s mesačnými chameleónmi, ba
dokonca aj s koncom sveta. Možno.

MÁJ pre naše mamky...
Na ich počesť slávime Deň matiek druhú májovú nedeľu aj u nás
v obci. Každý človek pravdepodobne prežíva rovnaké pocity pri slove
mama. S láskou a oddanosťou sa o nás starajú, vychovávajú a po celý
život ochraňujú. Srdce matky je veľké, priam priepastne hlboké, na
dne ktorého vždy dieťa nájde odpustenie. Už v dávnom období antiky
oslavovali matku. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu
života. Dnešný človek oslavuje ženu, ktorá sa matkou stáva od
narodenia a ktorá svoje potomstvo miluje prísne a trestá láskou. Každá
etapa nášho života je iná a tomu prispôsobujeme aj svoje názory. My
sme pre vás milí čitatelia, vybrali z knihy Každý má šancu, z fondu
obecnej knižnice, čo deti povedali o mame v rôznom veku svojho
života.
♥ 4. roky
Mama vie všetko!
♥ 8. rokov Mama vie veľa!
♥ 12. rokov Mama nevie všetko!
♥ 14. rokov Mama nevie nič!
♥ 16. rokov Mama je nula!
♥ 18. rokov Mama je z inej doby!
♥ 25. rokov Mama to možno vie!
♥ 35. rokov Kým sa rozhodnem spýtam sa mamy!
♥ 45. rokov Pýtam sa sám seba, čo si o tom asi myslí mama!
♥ 60. rokov Ako rád by som sa spýtal mamy!
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„Andersen” a jeho hostia

Stretli sa tu deti, ktoré si za kamarátku zvolili aj knihu. Kde? V obecnej
knižnici. I keď sme už čo to o podujatí napísali, predsa len hostí bolo
veľa a miesta v novinách málo, preto postupne budeme uverejňovať
naše zaujímavé postrehy a deliť sa s vami o pekné zážitky, ktoré sme
spoločne prežili pri stretnutí s rozprávkarom Andersenom.
V úvodnom pozdravení našich hostí nám veľmi pomohli spoločné
„tréningové stretnutia“ s manželmi Jánom Šafárom a Darinou
Šafárovou. Trocha si aj zaspomínali na dni svojej mladosti, preto sa
často pousmiali, keď deti prestali dávať pozor a trocha boli roztopašné.
Stretnutia boli veselé, plné spevu i smiechu. Zosúladiť také množstvo
detských hláskov a myslieť pritom aj na to, že hostia budú „dospeláci“ s hlasmi zrelými, si vyžaduje skúsenosti, ktoré Šafárovci rozhodne
majú. Boli veľmi tolerantní, zábavní a vedeli sa prispôsobiť. Krásny
spev pána Šafára, jeho hra na heligónke doplnila informatívnym slovom o tomto hudobnom nástroji pani Darinka. Na samotnej akcii
spievali nielen deti, hostia, no zanôtil si a pridal sa aj pán starosta.
Vzácnou návštevou u nás v knižnici je pravidelné hosťovanie pani
Márie Hránekovej. Ani teraz nezabudla na milé prekvapenia, ktorým
obohatila naše spoločné stretnutie. Priniesla dva košíky prekvapenia.
Tajomstvo prvého košíka ukrývalo múdrosť a zdravie starých mám.
Bol plný voňavých a dobre usušených bylín, ktoré okrem vône aj dobre chutili – čaj rozvoniaval celou knižnicou. Pani Hráneková pridala
pár zaujímavých slov ku každej bylinke a dokonca podarovala malé

balíčky zdravých byliniek. K dobrému čaju sa výborne hodí malé občerstvenie, a to ukrýval druhý košík, ktorý bol plný chutných sladkých
koláčikov (herôce/fánky). Neviem, ako to teta Hráneková postíhala,
ale skladáme pomyselný klobúk pred jej pilnými a pracovitými rukami
gazdinky, ktoré sa už narobili myslím dosť a mali by len oddychovať.
Aby deti vedeli ako voľakedy babka bylinkárka bola odetá, prišla pani
Hráneková v odeve dobovom a knihou múdrou, z ktorej sme si trocha
čítali – príbeh bol poučný a nebol písaný v klasickom slovenskom
jazyku, ale deti mu porozumeli a pozorne počúvali.

Všetci „Andersenovci“ ďakujú našim hosťom, o ktorých sme dnes
napísali a knižnica zvlášť, nakoľko sme spoločne zistili, že všetci sa
ešte vieme preniesť do rozprávky a detských liet, ktoré sú zväčša bezstarostné a milé. Ď a k u j e m e. O ďalších hosťoch v ďalšom čísle
novín. Dovidenia.

Dovidenia materská škola

V jarných mesiacoch nás slniečko vylákalo so prírody a na výlety.
Navštívili sme PD v Gemerskej Polome, kde si deti prezreli priestory,
stroje, poľnohospodárku techniku, kravičky a teliatka. V knižnici deti
ZŠ a čitatelia knižnice pripravili pre naše deti vzdelávacie popoludnie
s krásnym kultúrnym programom pod názvom „Zúbky“. Touto cestou
by sme sa chceli poďakovať tete Danke a všetkým čitateľom knižnice,
že počas celého roka pripravujú pre deti z MŠ podujatia a programy,
ktoré sú poučné a zábavné. Jeden týždeň v apríli sme venovali
našej Zemi. Kreslili sme na chodník, sadili kvety do kvetináčov.
Na turistickej vychádzke sme spoznávali hmyz, zvieratká, vtákov

a zbierali odpadky, aby bola naša príroda čistejšia. V rámci projektu
MRK II sme navštívili remeselnícky dvor v Krásnohorskej Dlhej
Lúke. Tu si deti vyskúšali remeslá ľudovej kultúry. Vyrábali hlinené
nádoby na hrnčiarskom kruhu, zhotovovali prútené ozdoby, figúrky
zo šúpolia, piekli medovníky, navliekali koráliky. V príjemnom
prostredí prežili pekné chvíle, kde sa oboznámili so životom, kultúrou
a remeslami našich predkov. Na dopravnom ihrisku v Rožňave si deti
preverili svoje vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Predškoláci
sa zúčastnili dňa otvorených dverí v kasárňach v Rožňave. Tu mali
možnosť nielen vidieť, ale aj vyskúšať si narábanie s technikou,
ktorú používajú vojaci. Návšteva Zoo a planetária v Košiciach bola
pre deti krásnym zážitkom. Tohto výletu autobusom sa zúčastnili
aj rodičia a chceme im poďakovať za pomoc a strávené
chvíle v kolektíve detí a celej MŠ. Rozlúčka predškolákov
na OcÚ bola krásna, slávnostná. Po predškolských rokoch
strávených v našej MŠ medzi kamarátmi, pani učiteľkami,
upratovačkami, kuchárkami, odchádzajú deti do veľkej
školy. Všetkých 15 predškolákov sa rozlúčili s materskou
školou rozlúčkovou párty, na ktorej nechýbal tanec, zábava,
pohostenie ale hlavne slová vďaky. Celý kolektív MŠ
ďakuje deťom – už školákom za spoločne strávené chvíle
a želáme veľa úspechov v základnej škole. Rodičom patrí
poďakovanie za spoluprácu a želáme im veľa trpezlivosti so
svojimi ratolesťami pri zvládaní úloh v ZŠ. Želáme všetkým
prijemné prežitie prázdnin.
Bc. Eva Žúdelová
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Príspevky pripravili: Mgr. J. Krivušová, Mgr. B. Trojanová, Mgr. E. Jergová, Ing. I. Hajdúková, RNDr. M. Dovalová, Mgr. T.
Nahalka, Mgr. Ľ. Lešková.
dokončenie zo str. 1
v našej ZŠ dlhodobo systematická pedagogická príprava talentovaných
spevákov a recitátorov. V apríli sa konal Hviezdoslavov Kubín a v 1.
kategórii sa v poézii umiestnila žiačka Zuzana Zatrochová (3.A) na
2. mieste, v próze v tejto kategórii bol tretí Walter Marcinko (2.A).
Aj v 2. kategórii sa nám darilo, v poézii sa Samuel Kelecsényi (5.A)
umiestnil na peknom 2. mieste. V speváckej súťaži ľudových
piesní sa v 1. kategórii Bianka Gubeková (3.A) umiestnila na 2.
mieste a   2. kategóriu vyhral Samuel Kelecsényi (5.A), ktorý nás
dôstojne reprezentoval i v krajskom kole, medzi skvelými spevákmi
sa nestratil a zaujal nejedného diváka. Všetkým talentovaným
recitátorom a spevákom srdečne blahoželáme. Naši žiaci sa zapájali
aj do iných súťaží podľa svojho záujmu a nadania. Sme hrdí i na
žiaka Jaroslava Ďuráka (5.A), ktorého výtvarná práca bola ocenená
v súťaži „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“, ktoré vyhlásila Matica
slovenská, organizovala ju ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave
a tento rok sa súťaž organizovala pod záštitou predsedu NR SR Ing.
P. Pellegriniho. Z ďalších výtvarných súťaží, do ktorých sme sa
zapojili, bola súťaž vyhlásená VSE, do ktorej sa zapojili žiaci 3. a 4.
ročníka a vytvorili koláže na tému „Rodinný výlet na ekobicykli.“
Zapojili sme sa i do súťaže Zelený svet, v ktorej žiaci na prírodnú
tému vytvorili pohľadnice pre najdrahšieho človeka. V súťaži „Deň
112 očami detí“, ktorá bola venovaná Európskemu dňu tiesňovej linky
112, sa naša žiačka Martina Tomášiková (5.A) umiestnila so svojou
prácou na 2. mieste. V máji sa družstvo našich žiakov zúčastnilo OK
súťaže Mladých záchranárov
CO a deviataci Marek Chochol
a Andrej Olexa sa zapojili
do 1. ročníka programu
Bezpečné školy, ktorého cieľom
bolo umožniť žiakom lepšie
pochopiť
svet
technológií.
Všetkým reprezentantom našej
ZŠ ďakujeme a prajeme im
veľa úspechov v budúcnosti pri
podobných aktivitách.
Rozmiestnenie žiakov 7., 8. a 9. ročníka
v školskom roku 2014/2015
V tomto školskom roku končí školskú dochádzku v našej ZŠ 17
žiakov: 8 žiakov 9. ročníka, 4 žiaci 8. ročníka, 4 žiaci 7. ročníka
a 1 žiačka 5. ročníka. Traja nižšie končiaci žiaci nemajú záujem
ďalej študovať na stredných školách. Ostatní žiaci budú študovať
na nasledujúcich školách:
Gymnázium v Rožňave – 2 žiaci + 1 žiačka 5. ročníka –
osemročné gymnázium
Obchodná akadémia Rožňava, odbor obchodná akadémia – 1
žiak
Stredná zdravotnícka škola Rožňava, odbor zdravotnícky asistent
– 1 žiačka
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
- odbor mechanik elektrotechnik – 1 žiak
- odbor staviteľstvo - 1 žiak
- odbor poľnohospodárska výroba - 4 nižšie končiaci žiaci
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
- odbor grafik digitálnych médií – 1 žiak
- odbor realitný maklér – 1 žiačka
Spojená škola, zložka Stredná odborná škola v Dobšinej – 1
žiak

Marec v ZŠ
Marec bol v ZŠ spojený
nielen s príchodom jari, ale
aj s túžbou po vedomostiach
a informáciách, ktoré môžeme
čerpať z veľkého množstva
kníh. Naši žiaci mali možnosť
v priebehu celého mesiaca pod
vedením svojich učiteľov SJL,
ale i vychovávateľov navštíviť
obecnú knižnicu, s ktorou
máme vynikajúcu spoluprácu,
kde si nielen zopakovali, ako
sa orientovať v jednotlivých
častiach knižnice, ako si majú
knihu vyhľadať a ako s ňou
majú zaobchádzať, ale v 2. časti
im pani Danka Červenáková
pripravila zaujímavé úlohy, ktoré
mali vyriešiť za pomoci kníh,
časopisov, novín a ktoré potom
veľmi dobre prezentovali, čím
si cvičili svoje komunikačné
schopnosti a často i prekonávali
trému pri vystupovaní pred
verejnosťou.
V učebni SJL bola v tomto
mesiaci už tradične inštalovaná
výstavka kníh spojená s ich
predajom, pre žiakov 5. ročníka
bol pripravený literárny kvíz
plný
hádaniek,
prešmyčiek
a zaujímavých úloh. Práve títo
žiaci boli z 2. stupňa najaktívnejší
aj v rámci Týždňa detskej knihy.
Po besede o prečítanej rozprávke
Cisárove nové šaty si v rámci
hodín tvorivej dramatiky a krúžku
Zaujímavá
škola
vytvorili
vlastné knihy s originálnymi
obalmi. Práce boli vystavené
v priestoroch učebne SJL.

Koncom marca sme medzi nami
privítali pracovníkov Domu
Matice slovenskej v Rožňave p.
Ing. Z. Halkovú a Bc. M. Ladu,
ktorí žiakom 2. stupňa priblížili
význam a činnosť Matice
slovenskej, Vydavateľstva MS,
oboznámili nás s aktivitami
v našom regióne, ktoré MS
podporuje.
Pre
pozorných
poslucháčov zdôraznili význam
čítania pre človeka, poukázali
na slávne osobnosti, ktoré
pochádzali z Gemerskej Polomy
a zdôraznili potrebu čítania
a systematického vzdelávania.
V tomto mesiaci k nám zavítal
aj spisovateľ z Betliara pán
Šmihula, ktorý v neformálnej
besede porozprával žiakom
o svojom živote a priblížil
im nielen svoju literárnu, ale
i výtvarnú tvorbu.
V marci sa uskutočnila aj súťaž
medzi triedami o najkrajšiu
veľkonočnú a jarnú výzdobu.
Keďže kellnerky boli odmenou,
jednotlivé triedy sa snažili
a za pomoci svojich triednych
učiteľov mali triedy veľmi pekne
vyzdobené. Najkrajšie triedy boli
4.A, 2.A, 5.A,6.A a 7.A.
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Život človeka sa od nepamäti
spája s drevom. Nie je to len
materiál vhodný na kúrenie, ale
dajú sa z neho vyrobiť rôzne
nástroje. Strom v lese môže slúžiť aj ako skrýša pre zvieratá a rôzne
organizmy. Lesy majú však celospoločenský význam, sú našimi
pľúcami i rezervoármi pitnej vody. Aj naši žiaci strávili jedno
aprílové dopoludnie v obore v Betliari, kde im lesní pedagógovia
priblížili prácu v lese, starostlivosť o stromy a ochranu lesa. Deti sa
samy aktívne zapojili do práce a mali možnosť vysadiť si kúsok lesa,
o ktorý sa budú starať, ktorý budú mať možnosť pozorovať, ako mení
svoju podobu a ako pred ich očami rastie. V tento deň boli zároveň deti
poučené, ako sa má správne zakladať oheň a ako sa v prírode oheň hasí.
Vyskúšali si aj hasenie fiktívneho ohňa v lese. Deti boli upozornené,
akým nástrahám a chybám sa majú vyvarovať a ako sa v lese majú
správať. Okrem toho mali možnosť poznať rôzne sadenice a druhy
stromov. Poďakovanie za krásne strávené dopoludnie boli pre lesných
pedagógov výtvarné práce našich žiakov a pekná pesnička. V apríli sa
v našej škole pravidelne organizuje výtvarné popoludnie na tému
ochrany lesov a celej prírody. V tomto školskom roku sa nám podarilo
pritiahnuť opäť veľa šikovných maliarov a niektorí namaľovali veľmi
pekné práce, ktoré sme odmenili kellnerkami. Ocenené práce porota
vystavila v priestoroch školy, aby si ich mohli pozrieť aj ostatní žiaci
i učitelia. V tomto školskom roku sa celoslovenské testovanie žiakov
9. ročníka ZŠ zo SJL a matematiky konalo o mesiac neskôr – bolo to
15. apríla 2015. O tom, ako bolo testovanie organizačne pripravené a
či bola dodržaná počas testovania objektivita, sa prišla presvedčiť aj
Štátna školská inšpekcia a hodnotenie ZŠ dopadlo na výbornú. Naši
žiaci sa na túto ich prvú dôležitú skúšku, ktorá čiastočne rozhoduje aj
o ich budúcnosti, pripravovali i priamo na hodinách SJL a matematiky,
pretože v rámci Školského vzdelávacieho programu boli posilnené 1
hodinou práve tieto vyučovacie predmety. Nie každý žiak bol so svojimi
výsledkami spokojný, aj keď výsledok v testovaní bol podkladom na
prijímacie skúšky. Je však dôležité, aby sa žiaci dokázali porovnať
s ostatnými testujúcimi a aby sami svoje nedostatky odstraňovali.
Naša ZŠ získala obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ. V mesiaci
apríl sa uskutočnila aj netradičná hodina vlastivedy, na ktorú sa
žiaci 2. ročníka už vopred tešili. Dôvod bol jednoduchý. Hodina
sa uskutočnila na miestnom obecnom úrade a to rovno s pánom
starostom Ing. Miroslavom Michalkom. Žiaci sa dozvedeli veľa
o tom, kto obec riadi a kto rozhoduje o dôležitých veciach v obci. Deti
sa zaujímali o prácu starostu i poslancov. Zistili, že je to práca náročná
a zodpovedná. Druháci boli odvážni a s veľkým záujmom kládli p.
starostovi svoje zvedavé otázky. Nezľakli sa diskusie a podávali
i návrhy na zlepšenie života v obci, celkom ako budúci poslanci. Pre
našich druhákov to bola zaujímavá a netradičná vyučovacia hodina.

Apríl v ZŠ

Gemerská Poloma
je krásna dedina,
žijeme si tu ako jedna rodina.
Ľudia sa tu radi majú,
navzájom si pomáhajú.
A my, malí školáci,
hoci sme len druháci,
o Polome vieme veľa,
vraví naša trieda celá.
Žiaci 2. A triedy

Aj v tomto školskom roku žiaci 5. ročníka absolvovali tradičnú
návštevu obce Slavošovce, ktorá je rodiskom významného slovenského
dejateľa, spisovateľa a zberateľa ľudových rozprávok Pavla Emanuela Dobšinského. Napriek nepriaznivému počasiu v utorok 26. mája
panovala medzi piatakmi výborná nálada a ich očakávania boli celkom
naplnené, pretože v rodnom dome nášho rozprávkara mohli vidieť
etnografické zbierky gemerského ľudu – krosná, praslicu, „smrtku“
i ďalšie náradie, ktoré sa denne používalo. V ďalších priestoroch sa
stretli s postavičkami z jeho rozprávok a dokonca si sami otvorili
čarovnú 13. komnatu. So záujmom si prezreli zbierku historických
fotografií a dobových dokumentov ako aj osobné predmety Pavla
Dobšinského, medzi ktorými dominovala fajka zo slonoviny. Zaujala
ich aj kniha rozprávok vydaná v čínštine.
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Vystúpenie folklórneho súboru Železiar
Tohtoročný výchovný koncert bol prezentáciou tradičnej ľudovej
kultúry Slovenska. Jeho cieľom bolo ukázať našim žiakom, aké je
dôležité zachovanie nášho kultúrneho dedičstva a zároveň vzbudiť
záujem mladej generácie o našu pôvodnú kultúru. Folklórny súbor
Železiar z Košíc, ktorý k nám zavítal v marci, predstavil tradičné
hudobné nástroje, rôzne štýly muzikantského hrania, veľa piesní predovšetkým z východného Slovenska, samozrejme tance – párové,
tance dievčat, chlapcov, rómskeho etnika. S mimoriadnym ohlasom sa
stretla malá škola tanca, v ktorej si odvážlivci mohli vyskúšať priamo
na javisku jednoduché krokové variácie. Dlhým potleskom si mladé
obecenstvo vynútilo prídavok a zároveň prísľub, že k nám členovia
súboru ešte v budúcnosti zavítajú.
Onkologické ochorenie je nepríjemnou a náročnou skúsenosťou pre
každého človeka, mužov či ženy v každom veku. Osobitné okolnosti
má však táto diagnóza, ak postihne dieťa. Pred 19 rokmi odštartovala
Liga proti rakovine unikátny projekt – zbierku Deň narcisov. Cieľom
tohto dňa je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu
o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc,
aby sa z tejto choroby nestal strašiak, ale aby boj proti nej spájal ľudí.
Symbolom Dňa narcisov sa stal žltý narcis – kvietok jari a nádeje.
Tohtoročný Deň narcisov bol však netypicky posunutý z apríla na
marec z dôvodov blížiacej sa Veľkej noci. Napriek nepriaznivému
počasiu sa našim školským hliadkam darilo a stretávali sme sa
väčšinou s pochopením medzi žiakmi a predovšetkým občanmi našej
obce, ktorí nás už pravidelne 11 rokov v tejto činnosti podporujú.
Preto poďakovanie patrí všetkým žiakom, pedagógom, ktorí zbierku
zorganizovali a aktívne sa do nej zapojili. Tiež ďakujeme každému
ž i a k o v i
i obyvateľovi
Gemerskej
Polomy, ktorí
do zbierky
prispeli.
Aj
ich
pričinením sa
nám v tomto
roku podarilo
vyzbierať
291,59 €.

Deň narcisov

Deň matiek
Niet snáď hlbšieho a silnejšieho citu,
ako je láska matky k dieťaťu. Preto
sme sa sviatok všetkých mamičiek a
starých mám rozhodli osláviť spoločne
v príjemnej atmosfére v našej pekne
vyzdobenej školskej jedálni. Posedenie
pri čaji a malom občerstvení spríjemnil
kultúrny program, ktorý s láskou

pripravili žiaci našej školy.
Všetkým sa páčili básne
a piesne, ktoré sa striedali
s tancami a vtipnou
scénkou.
Dôkazom
bol
potlesk,
ktorým
obecenstvo odmeňovalo
účinkujúcich.
Každá
mamička a stará mama
mala radosť z pozdravov
a
malých
darčekov,
ktoré deti vlastnoručne
s nadšením vyrobili, aby
tak dali najavo svoju
vďaku a lásku. Slová
záverečnej piesne boli
výpoveďou
detských
snov a túžob: „ Čo sa
dnes deťom najviac ráta?
Mať otca ako kamaráta,
maminu dlaň a popri tom,
vždycky lásky plný dom.“
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Z májových
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ZŠ

pokračovanie zo str. 9
Keďže štatistiky hovoria,
že v konzumácii mlieka,
syrov a iných mliečnych
výrobkov sa Slovensko
už tradične ocitá na
konci zoznamu
krajín
Európskej únie, snažili
sme sa aj v rámci Týždňa
aktivít pri príležitosti
Dňa mlieka upozorniť na
potrebu prijímania mlieka
a mliečnych výrobkov
na
náš
organizmus.
K
najzaujímavejším

júl 2015

podujatiam patrila ukážka výroby syra z kravského mlieka, výroba
chutných nátierok a mliečnych kokteilov. Zaujímavo strávené
popoludnie sa pre žiakov 4., 5. a 6. ročníka skončilo ochutnávkou
mliečnych pochúťok, ktoré si vlastnoručne vyrobili a s ktorými sa
ochotne podelili aj s deťmi v ŠKD. Ich vynikajúce výrobky pochválili
aj pani kuchárky zo školskej jedálne.

Úrazy oka
Hovorí sa, že diagnóza sa dá „čítať z očí“. Oko je najdôležitejším
zmyslovým orgánom, pretože stelesňuje najvýznamnejší zo všetkých
zmyslov – zrak. Ten umožňuje vidieť svet v jeho rozmanitosti.
Pokiaľ vidíme dobre, berieme to ako samozrejmosť a vôbec si
neuvedomujeme ako je pre nás oko dôležité. Oko je najcitlivejší orgán
ľudského organizmu. Je potrebné, aby sme svojim očiam venovali
pozornosť a nezanedbávali ich starostlivosť. V každodennom živote
je mnoho nástrah, ktoré ohrozujú náš život, preto by sme mali byť
obozretný a predvídavý.
Cudzie teleso v oku
Úrazy oka najčastejšie vznikajú
tak, že cudzie teleso vnikne
priamo do oka pri rôznej práci
(s drevom, kovom, v prašnom
prostredí, pri športe a iných
činnostiach).
Príznaky
Bolesť, neprestávajúca často
neúmerná
veľkosti
telesa,
rezanie v oku, môže mierne
ustúpiť ak sa teleso dostane do
kútika oka, sčervenanie, slzenie
a svetloplachosť, rozmazané
videnie, po dlhšom dráždení
opuch aj krvácanie ak teleso
narušilo povrch oka.
Prvá pomoc
Zabrániť aby si postihnutý trel
oko, posadiť ho so zaklonenou
hlavou a palcom a ukazovákom

roztiahnuť mihalnice od seba
– postihnutý pozerá rôznymi
smermi. Drobný hmyz, zrnko
prachu alebo piesku, ak je
teleso dobre viditeľné ľahko
ho odstránime rohom čistej
vreckovky alebo výplachom
borovou vodou alebo Ophtalom,
ak je teleso pod viečkom,
môžeme viečko zľahka potiahnuť
dopredu aby sme videli o aké
teleso sa jedná,
- akékoľvek ťažko odstrániteľné
teleso, ktoré je zabodnuté
v tkanive alebo je zaseknuté
v rohovke si vyžaduje odborný
zákrok, najmä pri práci ako
je obrábanie kovov. Oko je
potrebné prekryť gázou a
vyhľadať lekársku pomoc.

Tupé poranenie oka
Vzniká, najčastejšie nárazom
pohybujúceho
sa
predmetu
na oko, celistvosť oka pritom
spravidla zostáva neporušená,
dochádza k pomliaždeniu tkaniva
(najčastejšie tupý úder loptou
alebo iným predmetom).
Príznaky
Bolesť väčšinou tupá, slzenie,

svetloplachosť,
neskôr
po
poranení môže vzniknúť opuch
alebo hematóm v oblasti viečka.
Prvá pomoc
Na zmiernenie bolesti a opuchu
prikladáme studené obklady, pri
zhoršení videnia alebo zakrvácaní
očného bielka je potrebné
vyhľadať lekársku pomoc.

Upršané popoludnie 27. mája
patrilo temperamentným i clivým
rómskym
piesňam,
ktoré
zneli našou školou a prilákali
nejedného poslucháča, aby strávil
príjemné chvíle pri hudbe a tanci.
Množstvo
súťažiacich
bolo
dôkazom, že naši žiaci sú hrdí
na svoju kultúru a s nadšením ju
aj prezentujú. Melódie mnohých
piesní okamžite vyburcovali
všetkých k spevu a tých smelších
aj k tancu. Súťažilo sa v 3
kategóriách a víťazmi sa stali
Nikolas Kučerák (3.A), Laura
Pištová (4.A) a Antónia Gunárová
(7.A). Dobrá nálada panovala aj
po vyhlásení víťazov a my veríme,
že si ich budeme môcť vypočuť aj
pri iných príležitostiach.

HĽA ČLOVEK
 Otvorené poranenia oka
Poranenie oka vznikajúce ostrými
predmetmi.
Príznaky
Náhla ostrá bolesť oka, pocit
cudzieho telesa v oku, porucha
videnia, krvácanie z oka.
Prvá pomoc
Nevyberať cudzie teleso z oka,
chrániť oko obalom z papiera urobiť papierový kužeľ okolo oka

(zabránenie vtlačenia predmetu
hlbšie do oko), obviazať
obidve oči obväzom (obidve
oči sa obväzujú preto, aby sa
zabránilo súhlasným pohybom
postihnutého oka súčasne so
zdravím), nenechať postihnutého
bez fyzického kontaktu po
vyradení zraku a dopraviť ho na
odborné vyšetrenie.

 Poleptanie oka
Vzniká pri kontakte s kyselinami
alebo zásadami v koncentrovanej
podobe.
Príznaky
Pálivá bolesť, nemožnosť otvoriť
oko, kŕč očného svalstva.
Prvá pomoc
Zistiť či má postihnutý kontaktné
šošovky a ak je to možné vybrať
ich, pretože pod nimi sa môže
látka zadržiavať. Pri práškových
a tuhých (suchých) žieravinách je

potrebné ich odstrániť nasucho
(voda ich môže aktivovať –
vzniknutie reakcie), pri tekutých
žieravinách použijeme čistú vodu,
oko je potrebné vyplachovať
aspoň 15 minút bez prerušenie
smerom od vnútorného kútika
k vonkajšiemu.
Nepoužívať neutralizačné látky –
neutralizácia je spojená s tvorbou
tepla a to znamená, že môže dôjsť
k popáleniu.

 Snehová a zváračská slepota v oku, následné slzenie a pálenie,
Vzniká ak sú oči vystavené pri vystavení očí svetlu kŕč
ultrafialovému žiareniu – zváranie očných svalov.
oblúkom
bez
ochranných Prvá pomoc
pomôcok, jarná lyžovačka a letný Oplachovať oči studenou vodou,
pobyt pri vodných plochách bez ochrana proti svetlu (tmavé
slnečné okuliare, obväz oboch
slnečných okuliarov.
očí, zatemnenie miestnosti), ale
Príznaky
Po 1 - 6 hodinách bez príznakov často je potrebná aj lekárska
začína pocit cudzieho telesa pomoc.
Je potrebné mať na zreteli, ak nemáte istotu, že vaše konanie bude
správne, najlepšie je vyhľadať odbornú pomoc. Každý človek má
záujem žiť v plnom zdraví, a to nám umožní život v harmónii, ktorý
ponúka tajomstvo zdravia spočívajúce vo vnútri každého z nás.
Mgr. Dana Červenáková
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Ako rozvíjať grafomotoriku u detí predškolského veku
Kresba je prirodzenou súčasťou vývinu dieťaťa, je pre dieťa
hrou, zábavou, poskytuje mu možnosť vyjadriť sa, obvykle
prináša dieťaťu radosť a uspokojenie. Kreslenie má význam
pre neskoršie osvojovanie si zručnosti písania. V predškolskom
veku je úroveň jemnej motoriky, vizuomotoriky a grafomotoriky
jedným z dôležitých kritérií pri posudzovaní školskej spôsobilosti.
Vývin detskej kresby súvisí s vývinom reči – nezmyselné čmáranie
sa podobá nezmyselnému opakovaniu hlások a slabík. Postupným
vývojom sa rozširuje a zdokonaľuje slovný prejav a zároveň aj
kresba – obsahom aj prevedením. Ako a kedy teda pristúpiť
k zámernému vedeniu v rozvoji grafomotoriky a kresby?
Dieťa vo veku štyroch rokov nie je nutné viesť ku grafomotorickým
cvičeniam, vhodné je vytvárať mu skôr priestor a možnosti ku kresleniu,
zamerať sa na rozvoj hrubej motoriky, dopriať dieťaťu primerané
možnosti pre spontánny pohyb, rozvíjať jemnú motoriku. Pracovné
listy s grafomotorickými cvičeniami sa dieťaťu môžu poskytnúť
v prípade jeho záujmu. Spočiatku by mali obsahovať len rovné čiary
(zvislé rovné čiary vedené zhora dole, vodorovné čiary kreslené zľava
doprava), postupne sa môžu pridať kruhy. Pokiaľ dieťa vo štvrtom
roku písacie potreby nevyhľadáva, je vhodné mu vo zvýšenej miere
a pravidelne ponúkať možnosti rozvíjajúce hrubú a jemnú motoriku,
pomáhať mu svojou prítomnosťou a podporou, pomenovávať činnosti
a oceňovať dieťa aj za čiastkové úspechy.
Okolo piateho roku veku je vhodné zaraďovať pravidelné,
systematické grafomotorické cvičenia, pracovať v krátkych časových
intervaloch. Dieťa v predškolskom veku, ktorého vývin prebieha bez
výraznejších odlišností, samé vyhľadáva zámerne vedené činnosti
a kreslenie. Pokiaľ sa dieťa týmto úlohám skôr vyhýba, nerozvíja sa
podľa očakávania, kreslenie nevyhľadáva alebo ho dokonca odmieta,
jeho kresba zodpovedá mladšiemu veku, v porovnaní s jeho rovesníkmi

je obsahovo jednoduchšia, s nerovnomernými líniami, môže sa jednať
o oneskorený vývoj grafomotororických zručností a schopností.
Vhodné je preto znova sa zamerať na oblasť hrubej motoriky, neskôr
rozvíjať jemnú motoriku, zvyšovať obratnosť jemných svalových
skupín, koordináciu oka a ruky a až neskôr oblasť grafomotoriky.
Činnosti rozvíjajúce hrubú motoriku: chôdza, beh, skákanie, lezenie,
preliezanie, podliezanie, chytanie, hádzanie, udržiavanie rovnováhy
na jednej nohe, chôdza po schodoch, cvičenie v telocvični, rytmické
cvičenia.
Činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku: skladanie kociek, mozaík,
stavebníc, vkladanie guličiek do fliaš, navliekanie korálik,
zatváranie fliaš, hádzanie na cieľ, uzlovanie šnúrok, výroba reťazí
z kancelárskych sponiek, činnosti spojené so sebaobsluhou ako je
zapínanie gombíkov, navliekanie ponožiek, ďalej obliekanie hračiek,
pomoc pri každodenných činnostiach v domácnosti – vykrajovanie,
miešanie, presypávanie, zakladanie štipcov na bielizeň, zamykanie –
odomykanie, listovanie v knihe po jednotlivých listoch, motanie vlny,
modelovanie – z plastelíny, z hliny, maľovanie – najprv používať
prstové farby, neskôr vodové a temperové, strihanie – najskôr
prestrihovať rovné prúžky, odstrihnúť roh, skladanie z papiera, lepenie,
puzzle, rozvíjať hmat – poznávanie predmetov hmatom, cvičenie
s prstami – hra na klavír, „solenie polievky“, tlieskanie s prstami (palec
s ukazovákom, prostredníkom, prstenníkom a malíčkom), tlieskanie
s ukazovákmi, prostredníkmi...pravej a ľavej ruky, „dážď“ – najprv
ťukne na stôl ukazovák, potom ukazovák s prostredníkom, ďalej tri
prsty, štyri prsty a ťukanie sa opakuje.
Tieto činnosti väčšinou nerozvíjajú len jemnú motorku, zároveň sa
rozvíjajú aj ďalšie schopnosti – koordinácia oka a ruky (vizuomotorická
koordinácia), zrakové vnímanie, priestorová orientácia, koncentrácia
pozornosti a pod.
Mgr. Jurina Ferenčíková

Muzikoterapia
Dušan Zatroch

Celý náš život sme obklopení
hlukom,
šumom,
zvukmi,
ktoré sú súčasťou či už našej
domácnosti alebo vonkajšieho
sveta. Kým niektoré nás
ukľudňujú, iné iritujú. Mnohí
z nás začnú deň otočením gombíka na rádiu, z ktorého sa rúti
riava hudby. Pre niekoho je to
súčasť každodenného života,
pre iných prekonanie samoty,
pre ďaľších osvieženie. Ozajstné ticho si nevieme predstaviť.
Hudba a reč patria medzi jedinečné schopnosti človeka. Bolo
by si ťažké predstaviť náš život
bez nich. Reč „hovorí“, emócie
hudbu „počúvajú“. Hudba sa
prihovára našim emóciám. Život

nám prináša rôzne úskalia. Jedným z nich je chronické ochorenie. V ňom sa človek stáva
citlivejší. Prostredníctvom hudby
máme lepšie šance ho zdolať.
HUDBA preniká do hlbších sfér
ľudskej psychiky viac ako hovorené slovo • vznikla v súlade
s prírodou pod jej exogénnym
vplyvom ako výraz vlniacej sa
ľudskej nálady • existuje nielen
preto, aby nás zabávala v čase
oddychu, ale najmä, aby nám
pomáhala • je vhodný liek pre
každého • zvukovú vlnu vnímajú aj ľudia nedoslýchaví, hluchí,
slepí • ako jediná nemá vedľajšie
účinky • je prostriedok, ktorý
vedie ku katarzii.

KATARZIA
Podľa Aristotela je to očista, citový stav keď je duša odľahčená,
vyvážená, je v ideálnom stave a
zažíva nesmiernu radosť. Podľa
Freuda je to uvoľnenie potlačených citov. Muzikoterapia
je uznávanou súčasťou modernej psychoterapeutickej liečby, ktorá reaguje na alarmujúce
duševné preťaženie, na vnútorné
krízy, traumy a stresy súčasného
človeka, priam klesajúceho pod
náporom stále sa stupňujúceho
životného tempa „moderných
čias“.
pokračovanie v budúcom čísle
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Moje spomienky na vojenčinu

Narukoval som ako
19-ročný, takže sme šli spolu
s 20-ročnými. Keď sme na stanici
zaspievali ešte len od Hámra
mašina pískala, tak viacerí ľudia
si aj poplakali, Až na vojne som
pochopil prečo, lebo nie všetci
sa vrátili živí domov. Jeden
kamarát sa zastrelil lebo ho
vyhodili zo školy a on chcel byť
veliteľom na rozdiel odo mňa.
Po prijímači zaznel rozkaz, že do
poddôstojníckej školy sú odvelení
títo vojaci..., a keď prečítali moje
meno, tak som znervóznel. Hneď
som šiel za veliteľom pluku,
že nechcem ísť do školy, lebo
by som chcel byť obyčajným
vojakom a urobiť si vodičák.
On sa pozrel na mňa a povedal,
že do poddôstojníckej školy sú
vybraní tí najlepší vojaci, ktorí
nám vychovajú ďalších vojakov
k obrane našej vlasti. Tak som
nastúpil do školy do Čáslavy.
Vojna ako remeň, zima -30°C,
mrzli uši, ruky a hučali do nás,
že to musíme vydržať. Na jar,
keď bol ešte na kraji potoka ľad
nás prehnali cez ten potok a my

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Ja˝ mu tot prielôch neengedujem a budem sä s nim pravotiť, keť ho
aj porazí.
Za tú lúku sa budem s ním v každom prípade súdiť.

júl 2015

H I S T Ó R I E

sme si na druhom brehu vylievali
vodu z čižiem a šlo sa ďalej. Škola
sa skončila a boli sme povýšení
na hodnosť desiatník. Prišiel pre
nás ten podplukovník, išiel rovno
ku mne, usmial sa a hovorí: „No
vidíte a nechceli ste ísť do školy,
už teraz je dobre, je po drine.“
Myslel som si svoje. Vrátil som
sa tam, kde som narukoval.
Prichádzali nováčikovia, idem po
chodbe a tu vojak plače. Prišlo mi
ho ľúto, reku prečo plače a on,
že má doma ženu a dieťa. Tak
som mu povedal, že keď sa bude
snažiť plniť svoje povinnosti,
tak mu veliteľ vybaví opušťák
a uvidí si svoju rodinu a rodisko.
Povedal, že je z Gemerskej
Hôrky, tak som mu sľúbil, že mu
pomôžem, keďže sme z jedného
okresu. Nakoniec som ho dostal
do môjho družstva, bol to Cigáň
a bol celý šťastný, že ho mám ja,
snažil sa, tak som mu vybavil čo
sa len dalo. A keď sme sa stretli
v civile, asi po 8-rokoch, ešte
stále na mňa kričal a oslovoval
ma súdruh čatár a ja mu na to, že
aby nebláznil veď už nie sme na
vojne.
Dva roky vojenčiny

spravili z chlapa muža, ktorý sa
naučil, poriadku a zodpovednosti.
Niektorí ťažko znášali odlúčenie
od rodiny, no ja som už s tým
problém nemal, lebo ako 15
ročný som bol z domu preč tiež
dva roky v Brne, kde som sa učil
remeslu, no boli sme z dediny
piati, tak sme to dobre zvládali.
Chýbali nám však naše tradičné
jedlá – pirohy a halušky. A ešte
k tej vojenčine. Za 2 roky sa toho
udeje veľa – rozpadnú sa vzťahy,
ako sa hovorí: „Zíde z očí, zíde
z mysle.“ Jeden vojak keď sa
dozvedel, že ho nechalo dievča
tak sa zastrelil, takže aj takéto
smutné veci sa diali. Ja som to
tiež zažil, no ale keď je človek
mladý, dobre vyzerá a má dobrú
povahu a veľa pekných dievčat
bolo aj na vojne, tak aj tu bola
príležitosť na zoznámenie napr.
na zábavách.
Mojim cieľom bolo
vrátiť sa k rodine živý a zdravý.
Veď rodina ma potrebovala,
pretože roboty doma bolo dosť.
Bolo že to radosti po príchode
domov a ja som bol rád, že som
konečne doma.
TO

Tá sopľanda od susedov sa len chváli s tým svojim frajerom, a to len
taký, čo sa ani poriadne neoholí.
Nekeker sä s tyma tvojima botošami, bo ti sáry longajú a lem tak
v nich grondzeš.
Nechváľ sa s tými čižmami, veď ledva v nich dokážeš chodiť.

Na bále furt vyrastóval:,,Hosún čardáš, hosún čardáš!“, kym ho
parobci neodvliekli a nešmarili do hnojävici.
Na zábave stále otravoval muzikantov, aby mu hrali čardáš, až kým sa
mládenci nerozčúlili a nevyhostili ho zo sály.

Tá furt lem vrága za tym svojim starým po calie dedine, neviem preš
jie ednú neflingne.
Stále kričí za tým svojim manželom, prečo jej jednu nevylepí.

Tot zgrevšuch s tie nižnie chyži, sä lem sepe, že akieho härdieho
frejarä
˝
˝ má, a to lem taký obroslak.

Motalo sä popot krosná, tušta mu s podnožäjô ožobrášila temaško.
˝
Lozilo popod krosná, a tak ho uderila s ,,podnožäjô“. (podnožäj nožná páka pri tkaní na krosnách).
K. J.

júl 2015
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Čas minulý a predsa nedávny...
Pri našich spoločných stretnutiach žien na spomínanie čias dávno
minulých a predsa nie tak vekom starých, si ženičky zaspomínali na
letá svojich detských a mladíckych čias, pričom ich srdce sa naplnilo nehou, láskavým slovom a často aj úprimným smiechom. Nakoľko
sme v našich predošlých textoch opisovali súkno, ako hlavný materiál
odevu, z ktorého ženy zhotovovali svoje ošatenie, nezabudli porozprávať ako takýto materiál ošetriť. Spomienky zachovala naša rodáčka
MD.
Súkno, postav
Keď sä ovce ostrihali volna sä oprala, pogramplovala, nadäla sä na
kužel, sprädla sä nitky, pomotala sä, pošpulele, posnovala a nakrutila sä na krosna. Tkali sä volnenky, volnene pokrovce šo sä dali na
poštel pod plachtu. Ostatne súkno sä odneslo ku súknerovi a von zrobel z neho postav. Z postavu sä šili chološne, kabanice, haleny, šuhy
a kapce. Nevesta, keď sä vydavala musela mať volnený pokrovec na
poštel, lebo do pošteli sä dala lem slama, už keď zmo sä my vydali ta
buli stróžleky.

bakavý
fľakatý
báršon
zamat
bolbotať
bublať, kloktať
búl tam dva dni aj s chôdzô dlho sa tam nezdržal
drindze, drindá
ponáhľa sa
dúrá sä
chce sa prihovorť
gula
stádo jaloviny na horských pasienkoch
húläť
krkvať
chimradní
slabý, nezdravý
chvístá
má hnačku
jälôvka
neplodná krava
jäzyk má ak po lokeť ruka
veľa rozpráva
kinká mu hlava
drieme
konki
topánky (detsky)
lape robotu za kratší konec
nerád robí
letí ak s kúrentom
ponáhľa sa
mumle si popod nos
ticho hovorí
najšôl v robote vlas
nechce sa mu robiť
nebudem za psí koláše metať
nebudem sa
nikomu prosiť, vnucovať
odrezál mu bobo cicí
stratil príjem peňazí
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Láska nepozná prekážky...
Príbeh mi vyrozprávala bývalá spolupracovníčka ešte
niekedy okolo roku 1992, ale je aktuálny aj v dnešných blížiacich sa
letných dňoch, keď študentov „trápia“ maturitné skúšky a v niektorých
prípadoch skúšky na vysoké školy. V jej podaní vyznie príbeh asi takto:
„Mali sme po stužkovej a čakala nás skúška dospelosti, keď
sme sa partia stretli u nášho kamaráta. Pôsobil na mňa dosť sebaisto.
Bol vysoký, štíhly, s modrými očami. Vysnívaný idol mnohých dievčat,
môj však nie. Vzbudzoval vo mne dojem sebavedomého frajera. Takí
ma nikdy nepriťahovali. Býval na druhom konci dediny, no venoval
mi každú voľnú chvíľu. Odprevádzal ma v nedeľu na vlak do školy
a v piatok netrpezlivo na mňa čakal. Pomaly si ma získaval. Zistila som
že nie je frajer, ale obyčajný chalan. Odrazu sme mali veľa spoločného.
Spoločne sme sa učili, pripravovali na maturitu. V jeho blízkosti som
sa cítila dobre. Prežívali sme čistú a nezištnú lásku. Stačilo sa nám
držať za ruky, rozprávať – usmievať a pohladiť sa. Nič a nikoho sme
nepotrebovali. Obaja sme zmaturovali, prijali nás na vysokú školy,
svet bol krásny. A vtedy sa to stalo. Bicyklovali sme sa a mne sa
v poriadnej rýchlosti zablokovalo predné koleso. Bol to veľmi škaredý
pád. Z bezvedomia som sa prebrala cestou do nemocnice. Mala som
zlomenú hornú čelusť, vyrazené predné zuby, vyrazenú tržnú ranu na
tvári a škaredé odreniny. Bola som zohyzdená. Plakali sme a nevedeli,
čo bude ďalej. Za túto tragédiu ho moji rodičia obviňovali, urážali,
on sa však nevzdal. Chodil, staral sa o mňa aj keď pohľad na mňa
bol zúfalý. Nechcela som aby trpel, a tak som ho posielala preč. Nech
zabudne a nájde si iné dievča. Povedal mi: Verím v tvoje uzdravenie,
opäť budeš pekná. Keby nie, aj tak ťa neopustím. Vymýval mi rany
repíkom, hladil ma a povzbudzoval. Jeho láska na mňa pôsobila ako
balzam. Začala som sa optimisticky pozerať na život a veriť, že zase
bude všetko dobré. Vysokú školu sme úspešne ukončili a on sa veľmi
rýchle postavil na vlastné nohy a zohnal aj byt. Nášmu šťastiu v ceste
už nič nestálo. A tak, keď ma jeden júnový večer, pod hviezdnatou
oblohou požiadal o ruku, nedokázala som tým očiam plným nehy
odpovedať. Akoby sa na nás zosypali všetky hviezdy z oblohy. Naše
dve srdcia sa spojili v jedno. Naša láska pretrváva dodnes (r. 1992).
Tento rok sme oslávili 21. výročie. Spolu s nami aj dve dcéry.“
Keď príbeh dopovedala, veruže v jej očiach sa zaleskli aj
slzy vďaky a radosti a ja som bol tiež dojatý a spomenul som si na
príslovie, že „láska aj hory prenáša“.

nárečové slová
KZ

ozem buch a o hlavu tresk
nízky človek
pomahál jim s cúgom
pomáhal im
s povozom (koňmi, volmi s vozom)
potyken
ledačo
prebaš
prepáč
putno
banský záchod
robí lem tak pre prieslovie
robí len tak akoby
rodina po Adamovi a po Eve
vzdialená,
alebo žiadna rodina
skántriť
zničiť, zabiť
suchí ako trak
veľmi chudý
svekra mu umrela za dievoctva
neoženil sa
spläch
fľak
telo štesťä má ako bahanová kobula šô sä zo
strosa zabila
má smolu
trímať
držať
umrimár
smrteľne chorý
vantolí sä
knísavo chodí
vitelo
umelý tuk
zaneslo sä bude padať zamračilo sa bude pršať
ziglotať
mykať kľučkou
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Všimli sme si

Rodina je najväčšie bohatstvo, ktoré v tomto živote máme. Šťastný je
ten človek, ktorý našiel šťastie vo svojej rodine a dokáže sa pre ňu
obetovať, spríjemniť spoločne strávené chvíle, vítať ju s úsmevom na
tvári a tešiť sa z každej maličkosti. Myslím, že takým človekom je aj
pani Zdenka, ktorá svojich najbližších teší svojou šikovnou a precíznou ručnou prácou. Je to pracujúca žena, ktorá hravo narába s háčikom, či ihlou, odpočívať nenechá ani ihlice na pletenie a šijací stroj.
Dnes sa prostredníctvom jej rozprávania a fotografií dozvieme viac
o jej tvorivej a nápaditej práci, bez ktorej si svoj každodenný život
nevie predstaviť.
V dnešnej dobe, kedy aj
v zamestnaní je na človeka
kladených viac a viac úloh, je
veľmi ťažké nájsť si čas pre
seba a pre svoje záľuby. Keď
som videla rozmanitosť Vašej
práce položila som si otázku:
“A kedy to táto žena vytvára?“
Všetky ručné práce (háčkovanie,
vyšívanie, pletenie, šitie) robím
po celodennej práci v zamestnaní
a doma. Večer pri televízore si
sadnem k ručným prácam a šitiu.
Podľa toho na čo mám akurát
náladu to urobím.
Kde beriete motiváciu, čo Vás
inšpiruje?
Večer neviem len tak sedieť
a pozerať televízor - musím
stále niečo robiť, a tak hľadám
predlohy, nápady a listujem
v starých časopisoch. Keď sa mi
niečo zapáči, neviem odolať a
hneď začnem robiť.
Mnoho žien, už na základnej
škole na hodinách pracovného
vyučovania, sa učilo základy
ručných prác, teda aj vyšívanie,
šitie. Bol to moment, ktorý Vás
oslovil a Vy ste sa začali venovať
tejto záľube v ručné práce, alebo
jednoducho potreba vytvoriť
niečo potrebné, zaujímavé či
nové, pekné prípadne potešiť
niekoho?
Od malička som mala vzor
u svojej mamy, ona veľa vyšívala,
háčkovala, štrikovala, šila. Učila
ma základy všetkých ručných
prác aj ako vyšívať na tkanom
plátne. Spolu sme tkali koberce,
plátno i prestieranie na krosnách.
Na strednej škole na internáte po
večeroch sme si so spolužiačkami
vymieňali nové vzory a delili sa
o nápady.
V našom živote sú veci zjavné,
ale i skryté, je niečo čo ste
nevyskúšali a vždy Vás to pokúša
láka?

Je to paličkovanie – páči sa
mi táto technika, no nemala
som možnosť sa s ňou bližšie
zoznámiť.
Vo Vašej práci som objavila
zaujímavé
znamenia
zverokruhu, ale mňa očarili
vyšívané obliečky na ozdobné
vankúše. Pôsobia elegantne,
prakticky a tvoria pekný doplnok
každej domácnosti, ktorý by iste
uvítala každá žena.
Všetky ručné práce rada robím
– oddýchnem si pri nich, je to
pre mňa po celodennom zhone
oddychový relax. Preto musia
byť v každej izbe ručné práce,
bez nich by bol byt chladný,
neosobný.
Najlepším liekom je harmónia,
vo Vašom prípade – harmónia
farieb, materiálu a vkusu
naložiť s materiálom, ktorý
práve máte. Ktorú časť z Vašich
záľub najradšej realizujete?
Všetky ručné práce urobím
s láskou.
Háčkované dečky
sú aj v Nemecku a všetky
druhy ručných prác má dcéra
v Čechách. Niektoré ručné práce
(šály, dečky) som robila aj pre
známych a rodinu, ktorým som
týmto spravila veľkú radosť.
Keď majú v rukách moju prácu
stále si na mňa spomenú, a to ma
veľmi teší.

Začať je ľahké, vydržať je
umenie a pretkať akúkoľvek
prácu láskou a trpezlivosťou je
to, čo nás dostane vždy ďalej
a čo nezostane zbytočným. Aj
napriek tomu, že čas je vzácnym
darom pre každého, ďakujem
pani Zdenke, že nám z toho
svojho venovala, veď hodnota
človeka vychádza z toho čo dáva
iným- ďakujeme.
Zhovárala sa D. Červenáková
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Komunitné centrum

Ako ste prekonali počiatočné
problémy a zosúladili ich s fungovaním centra?
Bolo to ťažké, ale začiatky sú
všade ťažké. Zapojili sme všetky
naše sily a sme radi, že sa nám to
aspoň takto podarilo, hoci sme si
vedomé, že vždy je čo vylepšovať
a budeme sa o to snažiť.
V našej obci, ako píšete (v materiály: Plán činnosti Komunitného centra v Gemerskej Polome
(KC))
je
nezamestnanosť,
záškoláctvo, závislosti, chudoba,
degradácia morálnych hodnôt,
neprimerané trávenie voľného
času – ako si s týmto chcete poradiť, aká je úloha centra, komu
je určená jeho činnosť a ako
pomôže nášmu občanovi?
Úlohou KC je prostredníctvom
komplexných,
odborných
činností a aktivít prispieť
k sociálnemu začleneniu osôb
sociálne vylúčených. KC je
zamerané na jednotlivca, rodinu
alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii
(ako napr. nezamestnanosť,
chudoba,...) a sú ohrozené
sociálnym vylúčením, majú
obmedzené schopnosti alebo
možnosti
sa
spoločensky
začleniť a samostatne riešiť svoje
problémy. Taktiež sem patrí aj
predchádzanie a zmierňovanie
sociálno–patologických
javov
a záškoláctvu. Ďalej úlohou
je podporovať vzdelávanie,
záujmovú činnosť a zmysluplné
trávenie voľného času najmä
u detí, a to prostredníctvom
realizovania aktivít, krúžkov
a taktiež možnosť doučovania
žiakov. KC je zamerané na: obyvatelia marginalizovaných skupín, obyvatelia segregovaných
a separovaných rómskych komunít, dlhodobo nezamestnaní,
rizikové skupiny detí a mládeže,
osôb s nízkymi príjmami, t. j.
osôb s príjmami pod (alebo veľmi
blízko k) hranicou životného
minima, mladší aj starší, ženy aj
muži, zamestnaní aj nezamestnaní, Rómovia aj Nerómovia...,
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v obci pracuje od apríla tohto roku, preto sme sa
na chvíľu zastavili v priestoroch, kde poskytujú
sociálnu pomoc každému kto zistil, že je v situácii
s ktorou si nedokáže sám poradiť a rád by žil
na úrovni dnešného človeka so štandardnými
potrebami. Pracovníčky sme našli v budove bývalej
materskej školy (bytovka), kde v priestoroch pre deti
a mládež (klubovňa) realizujú aktivity poradenského,
vzdelávacieho a voľnočasového charakteru. Tri
sympatické ženy nám ochotne porozprávali s akými
problémami a radosťami žije ich centrum.
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Žiť spokojne aj z mála,
vyhľadávať skôr vkus než prepych,
skôr eleganciu než módu,
byť cenný, nie vážený a bohatý,
nie zámožný,
študovať usilovne, rozmýšľať potichu,
rozprávať mierne, konať čestne,
načúvať hviezdam a vtákom, bábätkám
a mudrcom s otvoreným srdcom,
trpieť ochotne, robiť statočne.
W. E. Channing

čiže všetci. Pracovníci v KC
pomáhajú občanom pri hľadaní
zamestnania, žiakom pri príprave
na školskú dochádzku a školské
vyučovanie, taktiež organizujeme pre deti besedy na rôzne
témy (napr. zdravie, hygiena a
i.) Prostredníctvom záujmovej
činnosti zabezpečujeme aktívne,
bezpečné a zmysluplné trávenie
voľného času detí a mládeže,
rozvoj životných zručností a podporujeme budovanie vzájomných
kontaktov.

ného centra prostredníctvom
transferov. Prevádzkové náklady
(energia, vykurovanie, cestovné
náklady) sú hradené z rozpočtu
Prevádzkovateľa KC. Finančné
prostriedky na výkon sociálnych
služieb, odborných činností a aktivít v KC ako sú: kancelárske
potreby, bežný spotrebný materiál pre výkon činnosti KC,
materiál pre prácu s cieľovou
skupinou, základné interiérové
vybavenie a výpočtovú techniku
sú poskytované z transferov.

Okrem práce v priestoroch komunitného centra sa snažíte
pretvárať prostredie dotknutých
osôb aj prostredníctvom práce
v teréne, ako sa darí v tejto
oblasti?
Terénnou sociálnou prácou zisťujeme a mapujeme problémy
a potreby obyvateľov komunity.
Spolupracujeme so základnou školou a na základe podnetov, ktoré
nám poskytujú zamestnanci školy, riešime problémové situácie
ako je záškoláctvo a prípravu na
vyučovanie s rodičmi detí priamo
u nich doma.

Vaša práca je náročná, vyžaduje si veľa času i trpezlivosti, aké
výsledky ste už dosiahli za toto
krátke pôsobenie v našej obci?
Spolupracujeme so základnou školou. Túto spoluprácu si ZŠ pochvaľuje, nakoľko niektorí rodičia
nenahlasovali neprítomnosť detí
na vyučovaní. Po našej návšteve
v rodinách sa tento problém po-

V pláne činnosti uvádzate, že
centrum reaguje na potreby
lokálnej komunity a spolu s nimi
rieši problémy a potreby, ktoré
majú – môžete nám viac priblížiť
o aké potreby, či problémy ide?
Potreby:
predchádzanie
a zmierňovanie sociálno-patologických javov ako je napr.
záškoláctvo, zmysluplné trávenie voľného času, pomoc klientom pri vypĺňaní tlačív pre rôzne
inštitúcie, pomoc pri písaní
žiadosti do zamestnania. Riešenie problémov: KC rieši problémy záškoláctva, pomáha pri
príprave na vyučovanie, pomoc
pri hľadaní zamestnania.
Z akých prostriedkov je financované zariadenie, pomohla aj
naša obec?
KC je financované z finančných
prostriedkov
poskytované
Prevádzkovateľovi
komunit-

darilo zminimalizovať. Vďaka
našim aktivitám v KC sa deti
takpovediac „neflákajú“ povonku, ale trávia svoj voľný čas
zmysluplne. Obyvatelia komunity, ktorí nás navštívili priamo
v centre a požiadali nás o pomoc,
si to veľmi pochvaľujú, keďže sa
nám podarilo splniť ich požiadavky, či už pri vyplňovaní tlačív,
zaslaní elektronických prihlášok
do kurzov, pomoci pri hľadaní si
zamestnania atď.
Prajeme pracovníčkam centra, aby ich snaha bola ocenená
v podobe bohatého srdca každej
bytosti, ktorá ich centrum navštívi
a ktorej venovali svoj čas, aby sa
stali dokonalejšími a spokojnejšími a ich život kvalitnejší.
Za rozhovor Mgr. Blanke Tomiovej OPKC a Mgr. Jane
Filiczkej OPPRKC ďakuje
D. Červenáková

Otváracie hodiny: pondelok
až piatok v čase od 09.00 do
15.00 hodiny.
Pracovníčky
zariadenia:
Mgr. Blanka Tomiová OPKC,
Mgr. Jana Filiczká OPPRKC
a Magdaléna Ferenčíková
PKC.
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Dňa 08. 05. 2015 (piatok) ráno,
práve v Deň víťazstva nad
fašizmom, bol starostovi obce
telefonicky nahlásený požiar
kontajnera poniže lokality
zvanej Na hrabloch (smerom do
obce). Okamžite boli zvolaní
členovia nášho dobrovoľného
hasičského zboru. Vzhľadom
na predpokladaný menší rozsah
požiaru sa zásahu zúčastnili Juraj Dovala st., Juraj Dovala ml.
a starosta obce. Treba vyzdvihnúť
promptnú reakcieschopnosť členov DHZ ako aj pripravenosť
nášho požiarneho vozidla, pretože do 20 minút od ohlásenia už
striekačka v plnom prúde hasila
vzniknutý požiar. Po skončení zásahu bolo vozidlo opäť odložené
v stave, aby bolo pripravené na
ďalší, snáď iba cvičný výjazd.
Možno sa zdá tento malý zásah
týmito riadkami precenený, no
aj v našej minulosti nie je zabudnutý požiar nášho obecného úradu. Pripravenosť dobrovoľného
hasičského zboru môže zachrániť

nielen ohrozený majetok nás
občanov, no aj občanov susedných obcí, dokonca zdravia. Bohužiaľ, nedá sa spoľahnúť na to,
že nás sa to netýka a nám sa to
snáď nestane. Našou hrozbou sú
navyše neustále teplotné výkyvy,
nedostatok, resp. nepravidelnosť zrážok a hrozba globálneho
otepľovania, ktoré nebezpečenstvo požiarov môže každým rokom znásobovať. Moja úprimná
vďaka patrí všetkým členom
Dobrovoľného hasičského zboru
Gemerská Poloma, ktorí majú
záujem túto pre nich dobrovoľnú,
no pre obec povinnú zložku
zachovať. Obec aj v roku 2015
požiadala o poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej
republiky. Pridelená dotácia
vo výške 2 000,00 EUR bude
použitá na zabezpečenie ich materiálno-technického vybavenia
a na osobné ochranné pracovné
prostriedky.
Ing. Miroslav Michalka

Nový náter altánku

Pred pár dňami sa starostom obce nechalo niekoľko rómskych chlapcov tráviacich často svoj voľný čas v altánku pred obecným úradom
nahovoriť na jeho ošetrenie a natretie novým ochranným náterom. Slovo dalo slovo, zakúpil sa potrebný materiál a úprimné poďakovanie
patrí aj touto cestou Vladimírovi Gunárovi (18 r.), Jánovi Gunárovi
(15 r.), Rastislavovi Dorkinovi (14 r.), Petrovi Lovašovi (14 r.) a Borisovi Gunárovi (12 r.). Ď A K U J E M E !

júl 2015

16. januára 2015 sa konala výročná členská schôdza DHZ Gemerská
Poloma. Zúčastnilo sa jej 22 členov a bol volený nový výbor –
predseda, veliteľ, pokladník, tajomník a ďalší členovia. Členovia
sa uzniesli na tomto zložení výboru: predseda Ondrej Krajec,
veliteľJuraj Dovala, tajomníkMarian Dorkin, pokladníkJana
Ferenčíková, ostatní členoviaJuraj Dovala st., Martin Dovala,
Ján Liba, Martin Galata, Maroš Galajda, Štefan Červenák. Zároveň
sa uzniesli na členskom poplatku vo finančnom náklade 5,00 EUR/
jeden kalendárny rok/1 člen. Päť členov zboru bolo vybraných, ktorí
sa zúčastnia základnej prípravy členov dobrovoľných hasičských
jednotiek, menovite: Juraj Dovala, Martin Galata, Martin Dovala,
Ján Liba, Marian Licher. Uznesením bolo výboru o. i. uložené zapísať
do inventáru zboru zakúpený inventár z dotácie.
Z plánu činnosti DHZ Gemerská Poloma pre rok 2015
vyberáme
tretí štvrťrok
 usporiadať výborovú a členskú schôdzu
 účasť na pohárových súťažiach
 účasť na dňoch obce v Polomke
štvrtý štvrťrok
 usporiadať členskú a výborovú schôdzu
 vykonať inventarizáciu stavu majetku v požiarnej zbrojnici
 zazimovanie hasičskej techniky.
pripravila Jana Ferenčíková

Účelové cvičenie 24. 6. 2015
Dňa 24. 6. 2015 sa pre žiakov základnej školy konalo účelové
cvičenie. Žiaci školy vytvorili niekoľko družstiev a každé družstvo
predstavovali žiaci jednej triedy. Počas celého dňa prechádzali
jednotlivé stanovištia, na ktorých plnili úlohy. Posledné stanovište
patrilo našim dobrovoľným hasičom. Na úvod veliteľ Juraj Dovala
ml. oboznámil žiakov s hasičskou technikou a vysvetlil im čo bude
ich úlohou. Body boli žiakom udelené za úspešne vykonaný hasičský
útok a za preverenie ich vedomostí, ktoré na hasičskom stanovišti
získali. Žiaci boli na tomto stanovišti mimoriadne úspešní, všetkým
sa hasičský útok podaril a niektorí ho dokonca chceli zopakovať
niekoľko krát. Dúfame že sa našim hasičom podarilo spestriť žiakom
ich účelové cvičenie, niečo nové ich naučiť a prebudiť v nich tímového
ducha, pretože úspech nie vždy záleží len na jednotlivcovi.
Jana Ferenčíková
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Stolný tenis
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- 18. ročník

turnaja starostov troch obcí Gemerská Poloma, Henckovce, Betliar
Dňa 25. 4. 2015 sa uskutočnil v našej telocvični už 18. ročník turnaja
starostov troch obcí. Súťažilo 15 hráčov, ktorí boli rozdelení do 2
skupín. Prví štyria z každej skupiny postupovali do pavúka.
Skupina A 1. Trojan M., 2. Šramko B., Breznen Ľ., 4. Murza Š.
B 1. Ďurman M., Leitner W., Gajdoš J., Teraj M.
Štvrťfinále: Trojan M. – Teraj M.1:3, Breznen Ľ. – Leitner W.
3:1, Šramko B. – Gajdoš J.3:0, Murza Š. – Ďurman M. 0:3
Semifinále: Teraj M. – Breznen Ľ.3:2, Šramko B. – Ďurman
M.3:2
o 3. miesto: Ďurman M. – Teraj M.3:0
Finále: Šramko B. - Breznen Ľ3:0
4. liga Spiš – Gemer
16. kolo - voľno
17. kolo - OŠK Arnutovce - STK G. Poloma14:4
bodyBaláž Š. 1, Černický M. 1, Leitner W. 1, Trojan M. 1
18. kolo - STK G. Poloma - AŠK Mária Huta3:15
bodyTrojan M. 1, Leitner W. 1, Baláž Š. 1
19. kolo - ŠK Henckovce -– STK G. Poloma8:10
bodyLeitner W. 3,5 , Baláž Š. 2,5, Černický M. 2 , Trojan M. 2
20. kolo - STK G. Poloma - ŠK MPC Spišská Nová Ves11:7
bodyLeitner W. 3,5 , Baláž Š. 3,5, Trojan M. 3 , Trojan J. 1
21. kolo - STK G. Poloma - ŠK Harichovce8:10
bodyBaláž Š. 3, Leitner W. 2, Černický M. 1, Trojan M. 1, Trojan
J. 1
22. kolo - TJ Baník Mlynky - STK G. Poloma8:10
bodyTrojan M. 3,5, Leitner W. 3, Baláž Š. 2, Trojan J. 1,5
			
oz
v r p skóre
body
obsadili sme 5. miesto
20 11 0 9 178 : 182 53
úspešnosť jednotlivcov
oz
v
p
%
21. Leitner Walter		
78
45
33
57,69
25. Bláž Štefan		
68
37
31
54,41
26. Trojan Michal		
72
39
33
54,17
42. Trojan Jozef		
46
10
36
21,74
odohrali menej ako 40%
Žúdel Ondrej		
24
20
4
83,33
Černický Maximilian
25
7
18
28,00
19. mája 2015 sa v telocvični našej ZŠ uskutočnilo školské kolo
v stolnom tenise starších žiakov. Turnaj sa niesol v duchu fair play
a zdravej súťaživosti. Po napínavých výmenách v základnej časti
a finálovom súboji boli výsledky nasledovné: 3. miesto – Michal
Holmok (6.A); 2. miesto – Roman Kučerák (8.A); víťazom sa
stal Dominik Gunár (8.A). Všetkým gratulujeme a prajeme veľa
športových úspechov v budúcnosti.
príspevok ZŠ
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5. liga Gemer
18. kolo - ŠK Jablonov n/T C - STK Gemerská Poloma B5:13
bodyGajdoš J. 4, Černický M. 3,5, Trojan J. 3,5, Gunár M. 2
obsadili sme 7. miesto
úspešnosť jednotlivcov:
10. Trojan Jozef		
16. Černický Maximilian
24. Gajdoš Jaroslav		
odohrali menej ako 40%
Gunár Michal		
Ďurán Miloslav		
Červenák Roman		
Černická Anna		
Mišina Štefan		

oz v r
p
18 7 2
9
oz
v
62
42
67
38
66
31
26
6
21
8
2

8
1
3
0
0

skóre
159:164
p
20
29
35
18
5
18
8
2

body
41
%
67,74
56,72
46,97
30,77
16,67
14,29
-

6. liga Gemer PLAY OFF
STK Sokol Krásnohorské Podhradie – STK G. Poloma C5:13
body - Ďurán M. 4,5, Romok O. 4,5, Černická A. 4
obsadili sme 7. miesto
úspešnosť jednotlivcov
oz
v
p
%
7. Romok Ondrej		
56
38
18
67,86
13. Černická Anna		
68
37
31
54,41
19. Ďurán Miloslav		
72
37
35
51,39
20. Mišina Štefan		
46
20
26
43,48
odohrali menej ako 40%
Rochfaluši Milan		
4
4
0
100,00
Gunár Michal		
12
8
4
66,67
Rezmuveš Dezider		
4
1
3
25,00
Černický Maximilian st.
6
0
6
Petergáč Pavol		
4
0
4
Kučerák Jakub		
4
0
4
-
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Obecný výstup na Košariská, 27. 06. 2015

Za polooblačného počasia, v júlovú sobotu, sa milovníci pešej turistiky
stretli pri výstupe na Košariská. Organizátori výstupu sa pousilovali
a v predstihu pripravili priestor pred chatou pre návštevníkov. Navarili
chutný kotlíkový guláš, postarali sa o čapované pivo, ktoré vynikajúco
osviežilo po výstupe. Deti sa mohli osviežiť džúsom. Niektorí sa
vyviezli autobusom na Pencov kär a odtiaľ pri pešej turistike sa mohli
pokochať prírodou a trocha si vyskúšať svoje zdatnosti – turistov
viedol Marian Ferenc. Tí zdatnejší si to odkrútili na bicykloch pod
vedením skúseného vodcu Ondreja Tompoša a menej zdatní sa
pohodlne vyviezli na motorkách. Nezabudlo sa na bohatú tombolu,
na ktorú sa už všetci veľmi tešili, najmä výhercovia a na tradičné
súťaže - hod granátom v kategórii ženy, muži a deti, ktoré organizovala
Julka Molčanová. Vládla dobrá nálada, smiech, bol pekný čas i
vychladené pivko a každý bol rád, že deň strávil zdravo a účelovo.
Chvíle pred chatou, po výstupe boli obohatené o hudobné spestrenie
horára Michala Mlynára, ktorý svoj spev podfarbil vynikajúcou hrou
na saxofóne. Turisti boli z rôznych kútov nášho okresu (Rožňava,
Vlachovo, Gemerská Poloma a i.). Poďakovanie patrí vynikajúcej
práci organizátorov a samotným turistom, ktorí svoj deň venovali pre
svoje zdravie a priateľov.
napísali OTO a Radoslav Švec
Foto:
Viktor Baláž

Tel.: 0902 222 931
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strihanie
čistenie očí a uší
trimovanie
strihanie pazúrov
poradenstvo
vyčesávanie
vytlačenie pachových žliaz
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Plán zberu
komunálneho odpadu
Fúra s. r. o.
Júl
02.07.2015 – štvrtok
16.07.2015 – štvrtok
August
13.08.2015 – štvrtok
27.08.2015 – štvrtok
September
10.09.2015 – štvrtok
24.09.2015 – štvrtok
Október
08.10.2015 – štvrtok
22.10.2015 – štvrtok

júl 2015
Zber
separovaného odpadu
Brantner Gemer s. r. o.
Júl
28.07.2015 – utorok (plasty)
22.07.2015 – streda (sklo)
August
25.08.2015 – utorok (plasty)
19.08.2015 – streda (sklo)
September
22.09.2015 – utorok (plasty)
16.09.2015 – streda (sklo)
Október
20.10.2015 – utorok (plasty)
28.10.2015 – streda (sklo)

Výstup na MOCH

Pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom obec Gemerská
Poloma, milovníci turistiky a miestny odbor Matice slovenskej
zorganizovali 15. ročník výstupu na Moch - dňa 8. mája 2015.
Výstupu sa zúčastnilo 65 turistov – detí, rodičov a starých rodičov.
Za zmienku stojí napísať, že najmladší člen výstupu mal 7 mesiacov
a najstarší pán Ján Dovala, krásnych 75 rokov. Poďakovanie patrí
lesnému závodu, ktorý poskytol chatu a jej okolie pripravil pre
turistov po každej stránke. Chceme sa poďakovať pánovi Mariánovi
Smerekovi za odbornú zábavnú prípravu mladých milovníkov
prírody pri poznávaní jej zvláštností, a to prostredníctvom ukážok
listov, plodov a iných prírodných pomôcok, ktoré poskytuje sama
príroda. Za výbornú atmosféru patrí poďakovanie organizátorom,
všetkým sponzorom a v neposlednom rade milým účastníkom
tradičného výstupu, z našej obce, ale i z blízkeho a širšieho okolia –
DOVIDENIA O ROK PRI MOCHU.
EB

Petícia za obnovenie železničnej osobnej dopravy
Dobrý deň,
dovolím si vás informovať, že petíciu za obnovenie železničnej
osobnej dopravy podporilo 4220 občanov. Petícia bola doručená
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Z
odpovede, ktorú som dostal z ministerstva vyplýva, že napriek
hojnému počtu získaných podpisov, petícii nebude vyhovené a
železničná osobná doprava sa na gemerských lokálnych tratiach
neobnoví. Chcem sa Vám poďakovať za spoluprácu pri zbere
podpisov a zároveň si Vás dovolím požiadať, aby ste o výsledku
petície informovali obyvateľov Vašich miest a obcí.
S pozdravom, Ing. Peter Páteček

inzercia
Predám šrotovník
na obilie 3kW na 400V,
cena dohodou,
tel. kontakt: 0948076353.
inzercia
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