Ročník XXII.
ADVENTNÉ
zastavenie
Nastal adventný čas. Je to vzácny čas, ako nám to hovorí aj nábožný pevec v piesni pod číslom
30: “Vzácny čas k nám prišiel,
v ktorom Kristus zišiel z nebeského trónu na zem biednu dolu...“
A ak sa pýtame prečo? V tejto
istej piesni dostávame aj odpoveď: ... “človeku On vrátil raj, čo
Adam stratil.“ A práve tento čas
má nás viesť k tomu, aby sme
sa na príchod Krista pripravovali. Pretože Jeho príchod je plný
symboliky. Prorok Zachariáš v 9.
kapitole v 9. a 10. verši, hovorí: “Preveľmi jasaj dcéra Sion,
zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem!
Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe
spravodlivý a plný spásy, pokorný,...“Keď On prichádzal, vtedy
vládla atmosféra napätého očakávania a prípravy na vzácneho
Božieho posla. V prorockom
obraze cítime v Kristovi moc
Kráľa. Kráľa, z ktorého vyžaduje sila pokory, múdrosť poslušnosti Bohu, nová spravodlivosť
Božej lásky a štedrosť Darcu
darov dokonalých. Skúsme, milí
priatelia, chvíľu mysľou kráčať
po schodíkoch tejto symboliky,
ktorá nie je nejakou abstraktnou
konštrukciou, ale skôr vnútornou
stavbou duchovného života. Ježiš
prichádzal do atmosféry očakávania Božieho posla, ktorý zmení
údel národa. Aj my dnes hľadáme
a túžime po niekom, kto silou
svojej osobnosti, darmi ducha,
múdrosťou pravdy povedie naše
životy k blahu a spokojnosti. To
by nás malo robiť otvorenými na
stretnutie sa s Ním ako Božím vyslancom, ktorý prichádza s veľmi
dôležitým posolstvom. Advent
je čas očakávania a stretnutie
s Ním, lebo naozaj je pre nás
dôležitý. Kristus s mocou kráľa
– On nie je slabý, ustrašený, zemský kráľ, ktorý potrebuje k svojej
moci moc iných, ktorý pýchou,
násilím a falošnou spravodlivosťou zaháňa strach o seba. On sa

č. 4 nepredajné december 2017
STAROSTOVSKÉ VIANOČNÉ SLOVO
Vážení občania,
nájsť tu správnu rovnováhu vôbec nie je ľahké – zabaliť do zlatého balíčka čokoľvek pre občana je
veru vec jednoduchá. Aj staré múdre príslovie „nie všetko zlato, čo sa blyští“ hovorí o vonkajšom
lesku bohatstva, nie o skutočných hodnotách. Zvolil som cestu bez lesku - len pot a starosti. Pomaly
vzniká priestor pre pohodlnejší život v našej obci a ešte stále je pred nami mnoho dvier neotvorených.
Netradične zabalené tajomstvo vzbudzuje očakávanie, no nemalo by ho prezrádzať – pokúsme sa teda
spoločne pootvoriť dvierka, ktoré nám štedrý anjel daruje do spoločnej budúcnosti. Keď sa sviece
rozhoria a prinesú teplo do našich sŕdc, poprajme si navzájom len to dobré, darujme najbližším pocit
šťastia a svojim deťom rodičovskú lásku. Prajem všetkým ľuďom v rodnej obci srdcia hojnosti a dostatku darov, ktoré život sám ponúka a nech prežívanie radosti pretrváva po celý rok 2018. Svojim
kolegom a poslancom obecného zastupiteľstva ďakujem za prácu v poslanectve, zamestnancom a
pracovníkom obce nech každý deň je pohodový, členom komisií nech poľahky zvládnu každú úlohu.
Ďakujem všetkým členom spoločenských organizácií, združení, pedagógom i nepedagogickým pracovníkom za ich kvalitne odvedenú prácu. Všetkým POLOMCOM prajem krásne sviatky a nech sa
šťastie šíri vôkol a znásobí sa!
Ing. Miroslav Michalka
starosta obce Gemerská Poloma
Redakcia Polomských novín
ďakuje svojim čitateľom
za prejavenú priazeň,
praje pekné VIANOCE
a šťastné vykročenie do roku 2018.
nebojí o trón. Je Kráľ života, Kráľ
slávy, spravodlivosti, ale aj Kráľ
lásky slúžiacej až po golgotský
kríž a hrob. Prišiel s mocou, ktorá
lieči, dvíha z prachu zeme, objíma márnotratného, budí k životu
mŕtveho. Niet Mu podobného.
Stretnutie s Ním sa stáva medzníkom života. Skúsme sa viac usilovať o toto stretnutie. Vyžaduje
z Neho sila pokory. Pokúsme sa
v tomto adventnom období sústrediť viac na Ježišovu pokoru
a niečo sa z nej naučiť. Je tam,
kde sa On - Boží Syn – stretáva
s ľuďmi vytláčanými spoločnosťou von z jej spoločenstva.
Ďalším stupienkom je múdrosť
poslušnosti svojmu nebeskému
Otcovi. Človek – Ježiš z Nazareta
svojou poslušnosťou Otcovi stavia cestu, po ktorej sa človek smrteľne zranený neposlušnosťou
môže vrátiť späť do strateného
domova života. Je to ťažká cesta,
lebo vedie cez vlastné umieranie.
Ale je cestou za Kristom, ktorý
prišiel, aby nám pomohol. A my
vo viere v Neho túto cestu mô-

žeme prejsť. V prichádzajúcom
Kráľovi nastala pre nás nová Božia spravodlivosť. Spravodlivosť
Jeho lásky, ktorá sa obetovala za
nás. Porozumieť tomu sa vari dá
len cez dar viery. V Kristovi nás
Boh znovu prijíma za svoje deti
a za dedičov Božieho kráľovstva.
A nakoniec je pred nami darca
darov dokonalých. Takým darom
je život, ktorý sme od Neho dostali; Božia starostlivosť, ktorou
sme nesení deň čo deň; duchovný pokrm odpúšťajúcej lásky,
dary viery, pokoja, nového života a mnohé ďalšie. Zužitkujme
teda, milí priatelia, čas adventu aj
na stretanie sa s prichádzajúcim
Ježišom Kristom, ktorý povedal
Jánovi apoštolovi ba ostrove Patmos: Zjavenie Jána 1.kapitola 18
verš: “Neboj sa! Ja som Prvý aj
Posledný a živý; bol som mŕtvy,
a hľa, som živý naveky a mám
kľúče smrti a podsvetia.“
Amen.
Mgr. Ján Gdovin,
administrátor cirkevného zboru

Božie dary
v betlehemských
jasliach
Svätý František Assiský raz vyrozprával príhodu, ktorú zažil
v časoch, keď bol ešte dieťa
a chodil do školy. Prišiel k nim
do Assisi na Vianoce významný
teológ, ktorý predniesol počas
svätej omše z kazateľnice teologicky krásnu, ale nekonečnú reč
o nesmiernom tajomstve vtelenia.
Vtedy ešte malý František zostal
počas kázne veľmi nepokojný,
až napokon nevydržal a zakričal
na kazateľa: „Majstre, mlč, nech
počujeme plakať Ježiška v kolíske!“ My prichádzame cez tieto sviatočné dni do chrámu, aby
sme rovnako ako svätý František
symbolicky počúvali plač malého
Ježiša v betlehemských jasliach,
a tak oslavovali Boha, ktorý prišiel medzi nás v malom dieťati.
Prichádzame sem ako pastieri,
ktorí si povedali: „Poďme teda
do Betlehema a pozrime, čo sa
stalo, ako nám oznámil Pán.“
A našli Máriu a Jozefa i dieťa
uložené v jasliach. Odvtedy nám

pokračovanie na str. 2
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Zomreli

Spoločenská kronika k 15. 12. 2017

Emília Dovicová
Ján Zatroch
Ondrej Chochol

Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
90 rokov
Zuzana Fasingerová
Zuzana Očkaiková
80rokov
Ján Gál

Štefan Mlynárik
Júlia Puškášová
Mária Murzová
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

75 rokov
Mária Gargušová
Ondrej Hajdučko
Ján Šafár

26. 08. 2017 uplynulo
smutných 5 rokov, čo nás náhle
opustila mama, stará mama,
príbuzná a známa

Emília Antalová.

h
Dorota Németová
Emma Karalová
Anna Liptáková
Sára Škvareniaková
Michaela Cirbusová
Olívia Ostromeková

Uzavreli manželstvo
Ing. Pavel Laktiš PhD.
Ing. Zuzana Rochfalušiová
Srdečne blahoželáme!
Spomienka
Za Vašu lásku, starostlivosť,
čo Vám môžeme dať?
Len kytičku na hrob položiť
a zbohom povedať.

Odišiel si tichučko
ako odchádza deň
a v našich srdciach
ostáva spomienka len.
A tak snívaj ten svoj
večný sen a ver,
že nikdy nezabudneme
na ten smutný deň.
Dňa 10.11.2017 uplynul rok,
keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
starý a prastarý otec

Narodili sa

Vitajte medzi nami!

70 rokov
Juraj Brindzák
Júlia Dovalová
Emília Kučeráková
Zuzana Puškášová

Srdečne blahoželáme!
Čas akoby sa zastavil,
len bolesť v srdci vrytá,
spomienka, tá zostáva
a je v našich srdciach skrytá.
Že čas rany zahojí?
To je len klam.
Čím ďalej ubieha, tým viac
chýbaš nám.

december 2017


Mária Madáčová.

Už rok uplynie,
čo nás navždy 25. 12. 2016
opustila milovaná matka,
stará a prastará matka
vo veku 88 rokov.

S láskou a úctou spomínajú deti Mária, Jana, Marian s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.
Spite sladko!

Božie dary
v betlehemských jasliach

S láskou a úctou spomínajú
syn Marcel s manželkou,
milované vnučky
Radka a Sarinka
a dcéra Martina s manželom.


Ján Madáč.
S láskou, vďakou a úctou
spomína smútiaca rodina.

Vyberám sa nocou z domu
bez určitého plánu,
len žiaľ a smútok prevádzať ma chcú.
Na Teba syn môj milý
moja myseľ neustále myslí.
Na krídlach anjela vzlietol si v diaľ
a pozeráš sa na nás z výšky,
len rana s srdci zhojiť sa nám nedá.


Jozef Sústrik.

Dňa 29. decembra 2017
uplynie 5 rokov, čo nás náhle opustil
milovaný syn, brat, príbuzný a známy

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spoločne s nami.
Milujúca rodina.

pokračovanie zo str. 1
Boh každoročne na Vianoce prináša dary, ktoré on sám zosobňuje.
Kristus nám prináša radosť a nie smútok...nádej, nie strach...pokoj,
nie stres. Prináša nám odpustenie a milosrdenstvo, a nie zatratenie.
A najmä nám prináša lásku a nie nenávisť. 25.decembra 275 rímsky
cisár Aurelian slávnostne otvoril nový chrám zasvätený bohu Slnko.
Tento dátum sa stal v Rímskej ríši štátnym sviatkom a pomenovali ho
,,narodenie nepremožiteľného boha Slnko.“ Tento deň mali ľudia naplniť oslavou a zábavou. Cisár si zaiste neuvedomoval, že stanovený
dátum bude akousi ,,provokáciou“ kresťanov. Oni sa rozhodli mu dať
vlastný obsah. Začali sláviť narodenie nového svetla a nového Slnka,
nepremožiteľného víťaza nad hriechmi a smrťou, pravého Pána nad
svetlom: Ježiša Krista. Boh určil čas Ježišovho narodenia v Betleheme
pred 2000 rokmi. Možno by sme chceli v tejto hodine počúvať nejaké
sladké a romantické slová o Vianociach. Vianoce však majú hlbší základ a vážne posolstvo. Svet z nich urobil niekoľkohodinovú rozprávku,
aby ľudia zabudli na starosti a iné životné problémy. Vianoce však nie
sú o rozprávke. Naozaj sú o vážnejších veciach – sú o prijatí alebo odmietnutí živého Ježiša. My môžeme teraz prijať rozprávkového Ježiša,
ktorého nám ponúka konzumný svet, chvíľu sa z neho potešiť a potom
ho odhodiť. Alebo môžeme prijať živého Ježiša, ktorého nám dáva
Boh a žiť s ním lepší a radostnejší život. Aj nám čas ukáže, aký bude
náš život, keď dieťa Ježiša prijmeme alebo ho odmietneme. Prajem
vám, aby ste sa aj v tieto dni – cez všetky tie moderné zlaté, svietiace
a iné prekážky – dostali k živému Ježišovi a prijali ho do svojho srdca
a do svojich rodín.
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.,
katolícky správca farnosti
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pripomínali sme si T 230. VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU
Vševládny Kriste,
milostivý Pane,
prosebné hlasy
zaznievajú v chráme,
požehnaj toho, kto doň
vo výročí nábožne vkročí ......

20. nedeľa po Svätej Trojici v našom evanjelickom chráme Božom v Gemerskej Polome bola oblečená do
slávnostného rúcha. Veď sme aj mali dôvod! Pripomínali sme si pamiatku 230. výročia posvätenia nášho
chrámu Božieho. Boli to krásne narodeniny, na ktorých sme spomínali na časy, keď sa starci z našej dediny
vydali na cestu do ďalekej Viedne k cisárovi, aby získali povolenie na stavbu nášho kostola. Bola to silná
túžba, odvaha, ale hlavne viera, ktorá im pomohla získať povolenie a my sa dnes tešíme, že máme kde hlavu
skloniť, modliť sa a spievať na oslavu nášho Pána. Slávnostné služby Božie v úvode pozdravil cirkevný
spevokol piesňou Nedeľný zneje zvon a odznela aj krásna báseň z úst pani farárky Zuzany Polákovej ThDr.
V tôni chrámu, ktorá ju zložila na túto slávnostnú príležitosť. Všetkých prítomných pozdravil, privítal a
príhovor predniesol zástupca dozorcu brat Ján Očkaík. Na slávnosť boli pozvaní vzácni hostia, bratia a
sestry farári, ktorí pôsobili v našom zbore. Návštevou nás poctili Mgr. Jozef Benka PhDr, Mgr. Helena Benková, Mgr. Janka Maťová, Mgr. Miroslav Maťo, Mgr. Radovan Gdovin administrátor seniora Gemerského
seniorátu, administrátor CZ brat farár Mgr. Ján Gdovin, poslanci obecného zastupiteľstva so starostom Ing.
Miroslavom Michalkom. Kázňou slova Božieho k výročiu, z ktorej sa nám dostalo povzbudenie i potešenie
poslúžil pán farár Mgr. Jozef Benka PhD. Po kázni odznela pieseň nášho spevokolu Viac bázne daj Bože a
pozdravy hostí pre náš cirkevný zbor. Krásnymi piesňami a modlitbami sme prežili v našom chráme Božom
slávnostné nedeľné dopoludnie a naše 230. výročie pamiatky posvätenia chrámu bolo dôstojnou oslavou a
zážitkom pre všetkých prítomných.
za CZ: Júlia Zatrochová, fotografie: Adriana Grešková

býva dobrým zvykom

Býva dobrým zvykom, že si MO Matice slovenskej v spolupráci
s obecným úradom pripomína životné jubileá svojich členov. Nebolo tomu inak, ako keď sme si v jedno októbrové popoludnie pripomenuli 75. výročie narodenia člena MO MS pána JÁNA ŠAFÁRA,
heligonkára a speváka ľudových piesní. Celá akcia prebiehala v slávnostnej atmosfére. Sprievodným slovom sprevádzala pracovníčka
obecnej knižnice pani Danka Červenáková. Jubilanta prišli pozdraviť
deti materskej školy so svojím milým programom, ktorí pripravili
ich šikovné pani učiteľky –Mária Mišinová a Mgr. Rozália Albertová.
Žiaci základnej školy - Zuzka Zatrochová a Martinka Tomášiková pútavými básňami a pekným spevom Samko Kelecsényi za hudobného
sprievodu harmoniky asistenta učiteľa Stanislava Gunára oživili tento
spoločenský akt. Pozvanie prijali aj poslanec obecného zastupiteľstva
pre kultúru p. Marian Ferenc a členovia výboru MO MS p. Liptáková
Mária a p. Radoslav Švec. Poďakovanie oslávencovi za reprezentáciu obce predniesol starosta obce p. Ing. Miroslav Michalka, ktorý mu
odovzdal Čestné uznanie za šírenie folklórnych tradícií. Ku gratulácii
sa pripojila aj riaditeľka Domu matice v Rožňave p. Ing. Zlatica Halková, ktorá podčiarkla, že jubilant sa významnou mierou podieľa aj
na zviditeľnení nielen MO MS, obce, ale aj Gemera a tiež vyzdvihla
neúnavnú podporu jeho manželky. Prierez hudobným životom pána
Jána Šafára predniesla p. Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma. Pripomenula bohaté kultúrne aktivity počas jeho života, účasti na rôznych folklórnych festivaloch nielen v obci, okrese, ale
aj na prehliadkach v Maďarsku, Rumunsku. Za zmienku stojí Ocenenie
laureát celoslovenskej súťaže folklórnych skupín. Pán Šafár i v senior-

skom veku nezaháľa. Zúčastňuje
sa a reprezentuje svoju obec aj
na celoslovenských súťažiach
telesne postihnutých v Kremnici,
kde získava mnohé ocenenia. Na
záver mu v mene MO MS poďakovala za reprezentáciu MO MS
a popriala mu hlavne veľa zdravia a veľa tvorivých aktivít v ďalšom živote. Po skončení slávnosti
oslávenec všetkým poďakoval za
uskutočnenie tejto milej slávnosti a pozval prítomných na malé
posedenie v sprievode jeho obľúbenej heligónky.
Mária Antalová, predsedníčka
MO MS Gemerská Poloma
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
v ý h e rc o v i a s ú ť a ž í z č í s l a 3
¥ krížovka
riešenie: názvy kopcov nášho chotára sú: Turecká, Volovec,
Straková, Košariská
správnych riešení bolo 21 z 21 došlých riešení
¥ šachová úloha
riešenie: mat 2. ťahom: 1. Df7 Kc8, 2. Dc7mat
správnych riešení bolo 4 z 5 došlých riešení
- žrebovanie sa uskutočnilo dňa: 06. 12. 2017 v obecnej
knižnici za prítomnosti hlavného kontrolóra obce, výhercov
vyžreboval starosta obce
- ceny odovzdal starosta obce Ing. Miroslav Michalka
a poslanec Marian Ferenc na zasadnutí komisie kultúry,
vzdelávania a športu dňa: 08. 12. 2017 v zasadačke obecného
úradu v obci
- šťastní výhercovia si odniesli po 20,00 EUR
• krížovka – Elena Dovalová (na fotografii)
• šach - Patrik Fábián (na fotografii)

POĎAKOVANIE
K 31. 12. 2017 ukončíme poskytovanie lekárenskej starostlivosti
v Lekárni ARNIKA v GEMERSKEJ POLOME. Chceli by sme
sa poďakovať všetkým obyvateľom Gemerskej Polomy a širokého okolia a predstaviteľom obecnej samosprávy za dôveru. Sme
radi, že sme Vám mohli byť nápomocní za takmer 12 rokov našej
činnosti. Úprimne prajeme každému pevné zdravie, veľa vzájomného porozumenia, šťastia a radosti v živote.
Mgr. Eva Orbánová, Mgr. Mária Hlaváčová, Pharm. Dr. Oľga
Čambalíková, Andrea Gálová
11. 12. 2017 – osemnáste riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva – vyberáme
§ Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v súlade s § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a v súlade s vyhláškou
Ministerstva životného prostredia
SR č. 397/2003 a v súlade s VZN
obce Gemerská Poloma č. 3/2016
o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na území obce Gemerská Poloma v znení Dodatku
č. 1/2016 tohto VZN • vydáva •
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gemerská
Poloma č. 1/2017 o poplatku za
vypúšťanie odpadových vôd do
verejnej kanalizácie na rok 2017,
na základe ktorého sa mení: Článok 4 odsek 1 sa mení nasledovne: Čl. 4 Platobné podmienky 1.
Stočné je fyzická a právnická
osoba povinná zaplatiť do 60
dní od prijatia vyúčtujúceho
Platobného výmeru za stočné. Ostatné ustanovenia VZN č.
1/2017 sa nemenia.

§ Obec Gemerská Poloma na
základe § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v súlade so zákonom č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov • vydáva •
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gemerská
Poloma č. 4/2015 o prenájme
bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, na základe ktorého sa
mení: Článok 6, odsek 2, písm.
g) sa mení nasledovne: Článok
6 Cena nájmu 2. Cena nájmu bytových a nebytových priestorov
pre fyzické a právnické osoby: g)
Hotel Garni Gemerská Poloma
• Ubytovanie: 7,50 EUR/osoba/
noc. Ostatné ustanovenia VZN č.
4/2015 sa nemenia.
§ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gemerská Poloma č.
04/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce • Obec Gemerská Poloma podľa ustanovenia
§ 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia
§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý
spôsob života a práce obyvateľov
obce, chrániť životné prostredie,
ako aj utvárať podmienky na
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry,
osvetovej činnosti, záujmovej
umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecne
záväzné nariadenie Obce Gemerská Poloma o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. • vyberáme:
Článok 3 • Podmienky poskytovania dotácií 1) Dotáciu v zmysle
tohto VZN možno poskytnúť na
základe písomnej žiadosti, (príloha č.1 - Žiadosť o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce) podanej
do podateľne obecného úradu
Gemerská Poloma v termíne do
15. novembra príslušného roka.
• 6) Dotácia z rozpočtu obce je
len doplnkovým zdrojom a nie
je možné z nej vykrývať celú

činnosť žiadateľa. Dotácie sa vo
všetkých oblastiach nesmú použiť na ¦ nákup alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov
¦stravovanie ¦občerstvenie ¦zaplatenie pokút ¦na obstaranie,
resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov,
prístrojov, zariadení, dopravných
prostriedkov, stavieb a projektových dokumentácií ¦ na úhradu
miezd, platov a odmien ¦ splácanie úveru, úrokov a jeho príslušenstva ¦ refundáciu výdavkov
uhradených v predchádzajúcich
rokoch ¦ nákup vecí, ktoré nesúvisia s projektom, účelom dotácie ¦ režijné náklady príjemcu
dotácie (energie) ¦ nákup darov
a suvenírov • 8) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu
s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je
povinný ju zúčtovať do 30 dní
po jej vyčerpaní, najneskôr
však do 30.11. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu
o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Gemerskej Polome.
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domové odpadové vody v obecnej kanalizácii
Nie je to tak dávno, čo sme spoločne boli svedkami slávnostného odovzdania diela „Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba“. Prítomní boli zástupcovia Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie, Úradu
vlády Slovenskej republiky ako i predstavitelia obce a iní vzácni hostia. Bol to významný deň pre všetkých POLOMCOV - 10. 09. 2016.
Z rúk zástupcu Švajčiarskej konfederácie pána Martina Scherera prevzal starosta obce Ing. Miroslav Michalka symbolický kľúč od čistiarne odpadových vôd - ČOV. Podľa nariadenia Európskej únie musí mať
každé mesto alebo obec nad 2 tisíc obyvateľov vybudovanú vlastnú
ČOV. Čistiarne odpadových vôd sú dôležitými najmä pri ochrane
životného prostredia. Je to technické zdravotné zariadenie slúžiace na zachytávanie, odvádzanie, zbavenie nečistôt a škodlivých
látok zo splaškovej, či priemyselnej vody, čím zabraňuje znečisteniu životného prostredia. Pomocou sústavy podzemných stôk a
nadzemných objektov odvádza naše domové (splašky) a priemyselné
odpadové vody, ktoré následne čistí na požadovanú hodnotu – inými
slovami, splaškovú vodu filtrujú. Škoda len, že neraz sú v nej „nazvime to veci“, ktoré by tam nemali byť. Čím všetkým okrem prípustného tieto vody, my občania obce Gemerská Poloma, obohacujeme nám
viac prezradil správca obsluhy čistiarne. Povedal, že v objekte temer
každý deň niečo „uloví“ – predmety živého i neživého pôvodu: vajíčka, sumčeka, hygienické utierky, žabky, okuliare a mnohé iné „drobnosti“. Zistili sme, že najväčšou skazou pre čerpadlá a strojné zariadenia v prečerpávacích staniciach a ČOV sú NEPAPIEROVÉ
- VLHČENÉ OBRÚSKY, preto apelujeme na všetkých užívateľov
obecnej verejnej kanalizácie, aby tieto do kanalizácie nehádzali,
ale tam kam patria, teda do odpadkového koša. Ukončenie realizácie projektu je dátované ku dňu 28. februára 2017, čo nie je tak dávny termín, lenže obec už musela realizovať nie jednu opravu, či
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 II. polrok 2017, k 30.
11. 2017
Nápad trestných činov v obci
Gemerská Poloma za II. polrok
2017
Pokiaľ sa týka nápadu trestných
činov v obci Gemerská Poloma,
za II. polrok 2017 boli zaznamenané 5 trestné činy, a to:

u

Výtržníctvo Z – Gemerská
Poloma, poškodený O. B, v čase
o 13.20 hod. oznámil, že bol
fyzicky napadnutý, páchateľ ml.
R. K., zo dňa 05. 07. 2017.

v

Usmrtenie Z – Gemerská
Poloma, Námestie SNP, poško-

zakúpiť nové čerpacie zariadenie. Správca objektu nás informoval, že realizuje dennú kontrolu dvakrát do týždňa, okrem iných
povinností vyplývajúcich zo samotnej obsluhy ČOV – roboty viac
než dosť. Jedným zo základných pilierov komplexného manažmentu
vody je spoľahlivé odvedenie odpadovej vody. Aby sa zabránilo znečisteniu spodnej vody splaškami, súčasne prenikaniu spodnej vody do
kanalizácie a malo dlhú životnosť, museli by sme sa aj my, občania
tejto obce, začať správať ako ľudia, ktorým na sebe záleží, pretože
financií v obecnom rozpočte nemáme na zbytočné a opätovné mrhanie
pre naše nerozumné hospodárenie. Úprimne sa zamyslime, či by sme
sa v prípade vlastného domáceho zriadenia ČOV tiež takto macošsky
chovali.
-r-

Policajná správa
dený nebohý J. L., v čase o 08.12
h., v obci Gemerská Poloma na
námestí SNP pred pohostinstvom
Oáza v altánku, došlo k úmrtiu
osoby mužského pohlavia, po
príchode na miesto bolo zistené,
že sa jedná o už nebohého J. L.,
ktorý bol nájdený bez známok života, službukonajúci ohliadajúci
lekár uviedol, že k úmrtiu došlo
pravdepodobne o 07.15 h. dňa 21.
07. 2017, bez svedkov, ohliadkou
na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu, zo dňa 21. 07.
2017.

w

Požiar Lesa N – Gemerská
Poloma, lokalita Pod čertovou
hoľou, číslo porastu 190,
poškodený Lesy SR, dňa 03. 08.
2017 o 22.30 h. oznámil na linku
158 správca LS Betliar Ing. Jozef
Trojan, požiar lesa. Na mieste
bolo ohňom zachvátených cca
5 ha lesa, pričom príčina vzniku
požiaru nebola zistená, zo dňa 03.
08. 2017.

x

Požiar Lesa N – Gemerská

Poloma, lokalita Rovienky, číslo
porastu 111, 112a, poškodený
Lesy SR, dňa 01. 09. 2017
o 13.07 h. oznámil na linku 158
lesník Lesnej správy Betliar p.
Zoltán TÓTH, požiar lesa. Na
mieste bolo ohňom zachvátených
cca 5 ha lesa, pričom príčina
vzniku požiaru nebola zistená,
zo dňa 01. 09. 2017.

y

Výtržníctvo Z – Gemerská
Poloma, poškodená J. C., v čase
o 21.50 hod. v pohostinstve
Oáza podozrivý ml. B. G.
rozbil sklenenú výplň a iné
zariadenie, zo dňa 03. 11. 2017.
Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za II. polrok
2017
Pokiaľ sa týka nápadu priestupkov v obci Gemerská Poloma, tak
v II. polroku 2017 v obci napadlo
spolu 31 priestupkov, z toho bolo
10 proti majetku, 19 proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému poriadku, z iných
priestupkov napadli 2. V 3 prí-

padoch priestupkov proti majetku
páchateľ nie je známy.
Nápad priestupkov a trestných
činov v celom služobnom obvode č. 4 za II. polrok 2017
Čo sa týka služobného obvodu
Policajnej stanice (t. z. aj obce
Nadabula, Betliar a Henckovce) napadlo v uvedenom období
celkom 62 priestupkov, v 51 prípadoch je páchateľ známy. Trestných činov napadlo spolu 10,
pričom v 8 prípadoch je páchateľ
známy.
Nápad priestupkov a trestných
činov na OO PZ Rožňava spolu
za II. polrok 2017
V územnej časti celého obvodu
OO PZ Rožňava v II. polroku
2017 bol nápad trestných činov
celkom 175, s objasnenosťou
65,73 %. Nápad priestupkov bol
486, s objasnenosťou 67,32 %.
spracoval: starší referent pre
riadenie PS,
npor. Slavomír Kuchár
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obce Gemerská Poloma na rok 2017  po III. úprave rozpočtu

p r í j m o v á časť
daň z príjmov fyzickej osoby P587 000
daň z nehnuteľností P56 707
dane za špecifické služby P26 676
dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností P1 322
daňové príjmy spolu P671 705
príjmy z vlastníctva P11 220
administratívne poplatky P8 000
poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb P45 250
poplatky za znečisťovanie P1 100
príjem z predaja pozemkov P5 500
úroky z vkladov P20
ostatné príjmy P8 214
nedaňové príjmy spolu P79 304
tuzemské bežné granty sponzorstvo P3 000
transféry v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu P113 831
bežné granty a transfery zo ŠR/EF spolu P113 831
bežné príjmy obce spolu P867 840
ostatné príjmy P19 592
transféry v rámci verejnej správy - školstvo P474 218
bežné príjmy školstvo spolu P496 823
bežné príjmy obce spolu so školstvom P1 364 663
kapitálové príjmy
príjem z predaja kapitálových aktív P16 635
transfery v rámci verejnej správy P57 300
kapitálové príjmy spolu P73 935
finančné operácie
bankové úvery P16 641
úver ŠFRB P34 428
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov P8 916
prevod prostriedkov z peňažných fondov P45 685
splácanie pôžičiek P2 400
finančné operácie spolu P108 070
PRÍJMY SPOLU P1 546 668
v ý d a v k o v á časť
bežné výdavky P1 368 280
výdavky verejnej správy P300 760
mzdy a platy P121 919
poistné a príspevky do poisťovní P49 001
tovary a služby P124 220
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P5 620
finančná rozpočtová oblasť - tovary a služby P2 060
voľby P825
poistné a príspevky do poisťovní P50
tovary a služby P775
transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov P6 000
civilné ochrana P238
poistné a príspevky do poisťovní P26
tovary a služby P 212
ochrana pred požiarmi P 9 516
tovary a služby P7 916
transfery jednotlivcom P1 600
cestná doprava vrátane aktiv. činností P35 842
mzdy a platy P8 500
poistenie a príspevky do poisťovní P4 202
tovary a služby P 23 140
nakladanie s odpadmi - tovary a služby P25 100

nakladanie s odpadovými vodamiP89 885
mzdy a platy P22 500
poistné a príspevky do poisťovní P9 608
tovary a služby P57 697
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P80
rozvoj obce P59 665
mzdy a platy P38 565
poistné a príspevky do poisťovní P13 900
tovary a služby P7 000
tranfery jednotlivcom a nezisk. org. P200
verejné osvetlenie P15 070
poistné a príspevky do poisťovní P670
tovary a služby P14 400
rekreačné a športové služby P22 365
poistné a príspevky do poisťovní P695
tovary a služby P8 770
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P12 900
kultúrne služby P18 077
tovary a služby P17 711
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P366
miestny rozhlas - tovary a služby P300
náboženské a iné spoločenské služby P13 519
poistné a príspevky do poisťovní P1 300
tovary a služby P10 069
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P2 150
predškolská výchova P128 250
mzdy a platy P80 000
poistné a príspevky do poisťovní P28 950
tovary a služby P19 080
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P220
primárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou - základná škola - tovary a služby P1 570
primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou - základná škola P477 984
mzdy a platy P293 858
poistné a príspevky do poisťovní P107 274
tovary a služby P71 675
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P5 177
vzdelanie nedefinované - CVČ - tovary a služby P600
vzdelanie nedefinované - ŠKD P25 894
mzdy a platy P17 692
poistné a príspevky do poisťovní P7 182
tovary a služby P1 020
vedľajšie služby v školstve - SJ P66 845
mzdy a platy P39 583
poistné a príspevky do poisťovní P14 442
tovary a služby P12 620
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P200
staroba - sociálne služby - dôchodcovia P19 215
mzdy a platy P8 000
poistné a príspevky do poisťovní P4 160
tovary a služby P5 800
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P1 255
soc. pomoc občan. v hm. a soc. núdzi P48 700
tovary a služby P23 000
transfery jednotlivcom a nezisk. org. P25 700
kapitálové výdavky P89 028
finančné operácie - splácanie istín P89 360
ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM P 1 546 668
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EUROTALC s. r. o.

Štôlňa Elisabeth 1, 049 22 Gemerská Poloma, Slovenská Republika

Novinky v Banskej prevádzke:
„Na pracoviskách v podzemí
bane Elisabeth toho času pracuje v trojzmennej prevádzke 33
zamestnancov, z toho 4 technici.
Okrem dobývania mastencovej
suroviny za účelom jej ďalšieho
spracovania a výroby mastencových produktov sa súčasne razia
prípravné banské diela na dobývacích horizontoch západného aj
východného poľa. Po ukončení
týchto prípravných banských diel
bude možné v roku 2018 navý-

šiť produkčnú kapacitu bane na
výšku cca 40.000 ton mastencovej suroviny za rok. V rámci
budovania infraštruktúry bane
a investičných banských diel sa
finalizuje výstavba nakladacej
stanice v podzemí, ktorá bude už
začiatkom roku 2018 slúžiť na
nakladanie mastencovej suroviny ako aj sprievodných hornín do
vlakových súprav“ uvádza vedúci podzemia Ing. Ján Greňa.

Čo sa týka Úpravni mastenca:
„Investičná výstavba časti prevádzky na úpravu a spracovanie
vyťaženej mastencovej suroviny
bola po zdĺhavej a komplikovanej
povoľovacej činnosti realizovaná
v priebehu rokov 2016/2017. Začiatkom prebiehajúceho roku boli
všetky stavebné a montážne práce
I. etapy výstavby ukončené a následne sa začalo s technologickými skúškami jednotlivých strojných zariadení a prevádzkových
celkov. Po ukončení povoľovacích konaní uvádzania priestorov a technológie novej výrobnej
časti do užívania a tiež úspešnom
absolvovaní testov zariadení sa
začiatkom mesiaca september
2017 oficiálne spustila výrobná
činnosť „Úpravne mastenca“. Vyťažená mastencová rúbanina z ložiska sa po jej primárnej predpríprave ďalej upravuje v „Úpravni
mastenca“ mokrou technológiou
separácie tzv. flotáciou. Výsled-

kom úpravy mastencovej suroviny je vysušený produkt - flotačný koncentrát, ktorý končí po
procese sušenia v expedičných
silách hotových produktov, odkiaľ sa dopravuje k odberateľom
na ďalšie spracovanie. Prevádzka spoločnosti EUROTALC
sa môže pochváliť inštaláciou
a prevádzkou najmodernejšej dostupnej technológie úpravy, a ako
jedna z mála prevádzok v Európe
ekologickou technológiou výroby s plne uzatvoreným okruhom
technologickej vody. Aj vďaka
plnému nasadeniu všetkých našich zamestnancov z Gemerskej
Polomy a blízkeho okolia sa nám
v rekordnom čase podarilo vyrobiť a expedovať k zákazníkom
prvé tony tých najkvalitnejších
dostupných produktov, aké je
možné touto cestou úpravy dosiahnuť.
   Cieľom spoločnosti EURO-

TALC do budúcna je klásť vysoký dôraz na ochranu životného
prostredia, bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci, nastaviť tie najvyššie štandardy v každej oblasti
výroby, zvyšovať zamestnanosť
miestnych obyvateľov a prispievať priamo aj nepriamo k rozvoju
regiónu, budovať dobré vzťahy
s obcou a občanmi Gemerská
Poloma, byť spoľahlivým partnerom a stabilným zamestnávateľom so spokojnými zamestnancami, modernou rozvíjajúcou spoločnosťou s dopytom po kvalitnej
pracovnej sile. Už toho času
u nás pracuje celkovo 70 zamestnancov (z toho spustenie výroby
na Úpravni mastenca so sebou

prinieslo prijatie 20 nových zamestnancov) pričom v nadväznosti s nábehom na plánované
výrobné kapacity ťažby a úpravy
v rozmedzí 3 až 5 rokoch plánujeme počet zamestnancov aj naďalej rozširovať, až na konečných
120 zamestnancov. Veríme, že
spojenie kvalitnej pracovnej sily,
úsilia a dobrých vzájomných
vzťahov prispeje k zviditeľneniu
našej výrobnej prevádzky ako aj
obce Gemerská Poloma na Slovensku a v celej Európe, a prinesie nášmu partnerstvu želanú
prosperitu a rozvoj.„ upresňuje
vedúci povrchu Ing. Gabriel
Hámroš.
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

D o t á c i a z Fondu na podporu umenia
pre obecnú knižnicu na nákup literatúry v roku 2017 – projekt pod názvom:
„knihy poučenie aj zábava“. Ponúkame krátky pohľad na novo nakúpenú literatúru, ktorú si môžete vypožičať v našej knižnici. Prví nedočkavci si už stihli zalistovať v novučičkej literatúre, ako si aj niektoré
rezervovať. Pracovníčky knižnice prajú svojim čitateľom pekné Vianoce, hoc aj s knihou v ruke z našej knižnice.

Beletria pre dospelých

Karika Jozef 		
Čierny rok: Vojna mafie;
			detektívny triler
Sóltész Arpád		
Mäso – Vtedy na východe;
			detektívny triler
Dán Dominik 		
Korene zla; detektívny triler
Fischerová V.; Tóthová V.
Mengeleho dievča; skutočný príbeh
Sasková Lucia		
Zlatokopka 3; ženský román
Keleová-Vasilkova Táňa
Priateľky; ženský román
Pronská Jana		
Kumánska princezná; historický román
Fitzek Sebastian		
Balík; psychologický triler
Lacková Jolana		
Muž z Gulagu; skutočný príbeh
Mazzeo J. Tilar		
Irenine deti; skutočný príbeh

Mikulášske spravodajstvo

Vitajte v našej knižnici, už sme sa na vás veľmi tešili – čo to k nám ide,
kto nás to hľadá? Rozprávka. Chcela by sa nás dotknúť, aj sa na nás
usmieva. Ba čo viac, prišiel nás navštíviť dobrý starec v červenom kabáte, bielou bradou a predstavte si obdarúva deti – deti dobré a pozorné. Vonku za oknom sa mihla snehová vločka a poriadne unavená sadla
si na okno našej knižnice. Nakukuje do vnútra vraj sa chvíľu zastaví,
Knihy pre mládež
veď opäť nastal vianočný čas. Vonku je zima, sneh a my sme spoločCass Kiera		
Koruna; dievčenský román
ne s deťmi tunajšej materskej školy sedeli vo vykúrených priestoroch
Hlušíková Marta		
Žiaden káčer navyše; román pre mládež našej knižnice. Anjel s čertom sa hneď dali do práce a poukazovali deCass Kiera		
Sirény; dievčenský román
ťom nové knihy – zábavné i poučné. Prezradili kde knihy bývajú a saBrezina C. Thomas		
Volanie zlatej sovy;
mozrejme ochotne pomohli Mikulášovi. Ten darčeky len tak nerozdá			
dobrodružná detektívka so superlupou
val, deti si ich museli správnou odpoveďou zaslúžiť. Nezabudol na
Varáčková Miroslava
Grafitové dievča; román pre mládež
pani učiteľky, ktoré tiež museli preukázať svoje schopnosti a vynájsť
sa v pravý čas. Aby si Mikuláš aj čižmičky zohrial deti ho pozvali na
Náučná literatúra pre mládež tanec, pridali sa j pani učiteľky a samozrejme jeho verní pomocníci –
Leporelá pre najmenších
čert a anjel. Pri toľkej práci sa Mikuláš unavil, ale zďaleka v ten deň
Dopravné rozprávky
Vyber si svoju rastlinku
nevybavil všetko dôležité - veď mu už aj volali zo susednej obce, ako
Tajomstvá našej Zeme
Vyber si svojho maznáčika
deti správne poznamenali z Betliara, pretože Henckovce vraj už naTajomstvá
záhrady
Ľadové kráľovstvo: kniha puzzle
vštívil. Čas pokročil bolo treba vrátiť sa do škôlky, no najskôr im čert
Máša a medveď: Koľko je hodín? Moje Slovensko
Kirigami (papierové vystrihovač- s anjelikom odovzdali mikulášske pozdravy. Deti vedia, že Vianoce sa
Dobrú nôcku
blížia, veď sme sa aj dozvedeli, čo všetko si deti želajú. No najskôr je
ky)
Prvých 100 zvierat
potrebnú popratať si izbičku, pomôcť mamke s medovníkmi, či inými
cukrovinkami, zavesiť vianočné gule na stromček a potom - potom už
Náučná literatúra
len čakať na tú sviatočnú chvíľu, čo rozozvučí zvonček v duši.
Donnermeyer Anja Pečieme bez múky
Dorkinová M., Marčáková M. Príbehy z kuchyne 2
Černý M., Černá D Kozmetický poradca
Žureková Štefková N., Rau D. Kváskovanie 2
Kostelníček Leonard Štefan Škola slovenského ornamentu
Dobiáš Viliam 5P Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov
Bukovský I., Gálisová P., Mesárošová I. (Za)chráň svoje črevo/ Protiprdkavá kuchárska kniha

Prvýkrát som sa zúčastnila
Mikuláša v knižnici v našej obci.
Bola tam skvelá atmosféra a dobrý
kolektív, ktorý si pripravil pre deti
z MŠ mikulášske prekvapenie.
Beseda sa konala dva dni
a zúčastnilo sa jej veľa šikovných

detí, ktoré prišli aj so svojimi
učiteľkami – samozrejme sa tiež
pripájali do rôznych aktivít. Deti
sa oboznámili s rôznymi knihami
(rozprávkové, náučné i leporelá)
a pravidlami našej knižnice.
Na záver prišiel Mikuláš, ktorý
obdaril deti za správne odpovede
a krásne piesne aj básne, ktoré sa
naše deti naučili vo škôlke. Za
takúto poučnú besedu sa chcem
poďakovať v mene všetkých
mamičiek našej knihovníčke
a jej kolektívu, ktorý sa postaral
o zábavný program pre naše
deti. Taktiež by som chcela
poďakovať naším pani učiteľkám
za trpezlivosť, ktorú vkladajú do
našich detí. Som rada, že som
aj ja bola súčasťou tejto akcie
spoločne s mojimi kamarátmi Mikulášom a čertíkom.
mama a čitatelia knižnice
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Spievanky z Polomy
alebo
spievajúce „POLOMKY“
S P E V nie je len o mechanickom vydávaní
zvuku pomocou hlasiviek – je to hra emócii
a tvorivosti, ide z nášho vnútra, ktoré spájame s vonkajším prostredím. Už Aristoteles
tvrdil, že po hudobnom zážitku prichádza
psychické uvoľnenie. Bájny spevák Orfeus zasa vedel svojím spevom
a hrou na lýre nielen upokojiť zvieratá, ale aj rozplakať ľudí. Pytagoras v 6. storočí p. n. l. liečil žiakov hrou na lutnu. Už v minulosti
mnohí vedeli, že spev a hudba majú čarovnú moc. Vedia to aj naše
„Polomky“, ktoré svoje prvé vystúpenie venovali hosťom a deťom
na akcii v našej obecnej knižnici, ktorá bola venovaná oslave knihy. Dovoľte mi, aby som vám predstavila – JULKU, MARIENKU,
VLAĎKU a MILKU. (zhovárala sa D. Červenáková)
V úvode som naznačila, že spievate nielen pre svoje potešenie.
Aj napriek veľmi krátkemu obdobiu ako spoločne spievate, ste
hojne pozývané - kde všade ste
hosťovali? Veľmi radi si zaspievame aj pre vlastné potešenie, ale
keď môžeme svoj spev predniesť
a snáď aj potešiť iných, je to naplňujúci pocit, že náš spev má
význam. Spievame necelý rok.
Nácviky, alebo skôr spievanie
po prírode, s ktorým sme začali
nebolo zbytočné. Raz pri návšteve v knižnici, medzi rečou, sme
prehodili, že cvičíme spievanie
peknej pesničky, ktorú chystáme
na výročnú schôdzu MS. Danka si to chcela vypočuť, páčilo
sa jej a hneď prišla prvá ponuka
zaspievať na akcii pre deti „Noc
s Andersenom.“ A tak to začalo.
V apríli- Valné zhromaždenie
MS, máj- beseda pri 72. výročí
ukončenia 2. svetovej vojny, májDomov dôchodcov Deň matiek,
august-schôdza SZTP, september
-prehliadka skupín a jednotlivcov
v Rožňave akcia Jednoty dôchodcov, október – Domov dôchodcov-úcta k starším, december
-Domov dôchodcov -predvianočný pozdrav.
Úžasná tvorivá atmosféra, neustále dobrá nálada, vášeň,
skupina skvelých žien, ale
i uvoľnenie – to vo mne evokuje
vždy, keď sa pozriem na známe
tváre, ktoré práve otvoria dvere
knižnice. Spev pre nás znamená
veľmi veľa. Už odmalička som
vystupovala v škole, v zbore pre
občianske záležitosti, neskôr
v zamestnaní a cez 20 rokov v

evanjelickom cirkevnom spevokole (Julka). Spev je balzamom
na dušu. Veď človek sa odjakživa utiekal k piesni či mal radosť,
smútok, sklamanie. Pieseň je výborný komunikatívny nástroj pre
každú príležitosť.
Všetko je to o tréningu, hneď na
začiatku pri spoločnom rozospievaní pociťujem zo všetkých pozitívnu energiu, kde ju beriete?
Pozitívnu energiu získavame už
pri našom stretnutí. Určite každá
jedna z nás sa teší na tie ostatné a
na nácvik. Je to aj v povahe človeka. Myslíme, že máme veľké
šťastie, že sme sa stretli ako sa
hovorí ženy z „jednej krvnej skupiny.“ Samozrejme, že radi spievame a keď sa nám darí tešíme sa
a posúva nás to ďalej.
Piesne, ktoré spievate máte textovo pripravené, nevšimla som
si však noty. Viem, že je možné
naučiť sa pieseň podľa ucha –
čiže sa môžem pridať, aj keď
nepoznám noty? Sme samoukovia, i keď nie celkom. Aj keď sme
zatiaľ len štyri, musí byť medzi
nami jedna, ktorá piesne hľadá,
upravuje trebárs do polomského
nárečia a keď je pieseň pekná
dotvorí sa ďalší verš a začne sa s
nácvikom. To zatiaľ zabezpečuje
Julka. Žiadne noty nemáme i keď
začať pieseň z pamäti nie je ľahké. Kto má hudobný sluch, vie si
udržať hlas, ostatné je o nácviku. Pokiaľ spievame dvojhlasne,
cvičí Julka s ostatnými základný
hlas a keď je to utvrdené môže
ako tomu hovoríme odskakovať
a tercovať.

Ste z rôznych kútov obce, i keď
dnes už dôchodkyne, predsa
každá iného povolania - čo vás
spojilo? Poznáme sa cez 20 rokov
z pôsobenia v spevokole. Keď sa
náš spevokol rozišiel a viaceré
ženy začali chodiť na prechádzky
do prírody naše cesty sa znova
spojili. Jeden nápad spievať iný
žáner sa ujal a začal rozvíjať.
Našu prvú pieseň „Od širokého
Dunaja“ som náhodou zachytila
v TV, našla som text, melódiu,
zaspievala na prechádzke chytila
sa a bolo (Julka). Nebolo to jednoduché, boli sme zvyknuté spievať duchovné piesne, ale naša
prvotina sa vydarila, čo potvrdili
aj hudobníci. Momentálne sa pripravujeme na predvianočné vystúpenie s vianočnými piesňami.
Aj napriek tomu, že je prirodzené chcenie byť lepší a profesionálnejší, v prvom rade ide
o radosť zo spievania. Áno, ide
o radosť zo spievania. Keď si človek zaspieva tak od srdca svoju
obľúbenú pieseň „všetko sa mu
pohojí“ a zabudne na všetko. Je
to relax, sebauspokojenie, uvoľnenie. A keď sa dá pri dobrej
piesni aj poskočiť, čo viac treba?
Myslíme, že naše spievanie, priateľstvo nebola náhoda. Vzniklo
viac situácii, ktoré sme nevyhľadávali, neplánovali, boli nám do-

slova „ponúknuté“.
Aké piesne spievate? Piesne,
ktoré spievame sú ľudové, väčšinou z nášho regiónu. Niektoré
sú upravené do nášho polomského nárečia a niektoré aj doplnené. Aj u nás v našej dedine sme
odmalička vyrastali s ľudovou
piesňou. Každá udalosť sa bez
ľudovej piesne nezaobišla, či to
boli zábavy, svadby a rôzne iné
príležitosti, kedy bola možnosť
zaspievať si tú našu „polomskú“.
Škoda, že v dnešnej modernej
dobe ľudové klenoty idú bokom a
na starodávne polomské piesne sa
zabúda. Nikdy nezabudnem ako
pred odchodom na vojnu, ale nielen vtedy „polomskí parobci“ po
večeroch na „kockoch“ spievali
piesne, pri ktorých vám srdiečko
poskočilo. Som rada,že som to
mohla zažiť a že mám nádherné
spomienky na krásnu mladosť s
krásnymi polomskými piesňami. (Julka) Na záver nášho rozhovoru chceme poďakovať za
umožnené priestory knižnice na
naše nácviky. Ďakujeme Danke,
vedúcej knižnice za ústretovosť
vo všetkom o čo ju požiadame. Je
to jej zásluha, že posunula naše
spievanie ďalej. Želáme krásne
Vianoce plné lásky a porozumenia všetkým POLOMCOM!
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

SEPTEMBER 2017
Nový školský rok 2017/2018 sme začali v pondelok dňa 04. 09.
jeho SLÁVNOSTNÝM OTVORENÍM v telocvični našej školy.
Všetkým žiakom a zamestnancom školy v ňom prajeme veľa zdaru,
usilovnej práce a úspechov, a to najmä najmladším žiakom 0. a 1.
ročníka, ktorým sa začala nová kapitola ich života, a tiež najstarším
deviatakom, pred ktorými stojí dôležitá životná skúška a rozhodnutie
pri výbere strednej školy.
V stredu 06. 09., ako to už tradične v našej škole býva, absolvovali
žiaci 0., 1. a 5. ročníka spoločensko-vedný kurz „UŽ SOM PRVÁK –
PRVÁČKA, UŽ SOM PIATAK – PIATAČKA“. Prvoradou úlohou
kurzu bolo oboznámiť žiakov nielen s priestormi školy, ale najmä s ich
školskými povinnosťami, školským poriadkom a všetkým potrebným
pre úspešnú prácu žiakov v našej škole.
V utorok 12. 09. pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci
sa pod vedením pani asistentky I. Gunárovej vybraní žiaci z 2.
stupňa zúčastnili v Rožňave PROGRAMU SLOVENSKÉHO
ČERVENÉHO KRÍŽA „ZACHRAŇUJ ŽIVOTY, BUĎ
HRDINOM“. Cieľom programu bolo získať kompetencie v oblasti
ochrany života a zdravia, osvojiť si praktické zručnosti a rozpoznať
nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie. Žiaci sa okrem iných
zaujímavých informácií dozvedeli o kardiopulmonálnej resuscitácii,
ktorú si aj prakticky vyskúšali na figuríne, pracovali s defibrilátorom,
poučné bolo vzhliadnutie videa s ukážkami najčastejších detských
úrazov a s poskytovaním prvej pomoci pri takýchto úrazoch.
Posledný septembrový týždeň bol venovaný viacerým podujatiam:
Pri príležitosti 26. 09. EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV žiaci 2. až
9. ročníka pod vedením pani učiteliek anglického a nemeckého jazyka
zrealizovali na vyučovacích hodinách i po skončení vyučovania
rozličné aktivity – tvorili zaujímavé náučné a výtvarné projekty,
absolvovali didaktické hry o Európskej únii či kreslili štátne vlajky
na tričká.
Dňa 27. 09. žiaci 3., 4. a 5. ročníka pod vedením triednych učiteliek
absolvovali PRAKTICKÝ KURZ DOPRAVNEJ VÝCHOVY NA
DOPRAVNOM IHRISKU V ROŽŇAVE. Vyskúšali si jazdu na
bicykli a kolobežkách tak, aby neohrozovali chodcov a rešpektovali
dopravné značenia. Napokon družstvá chlapcov a dievčat predviedli aj
súťažnú jazdu nadobudnutých cyklistických a dopravných zručností.
V posledný septembrový týždeň sme si v našej škole pripomenuli
SVETOVÝ DEŇ MLIEKA. Žiaci 1. stupňa si do školy priniesli
mliečne desiaty a pod vedením pani učiteľky Mgr. G. Kniškovej
a svojich triednych učiteliek k uvedenej téme opäť vytvárali projekty,
tvorili, súťažili a tiež si pripíjali na zdravie pohármi naplnenými
mliekom.
V piatok dňa 29. 09. žiaci 2., 3. a 4. ročníka spolu so svojimi
triednymi učiteľkami navštívili VOJENSKÝ ÚTVAR V ROŽŇAVE
PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ. Vďaka
zaujímavému programu, predvedeniu vojenskej techniky a simulácií
rôznych zásahov a situácií z vojenského prostredia si odtiaľ odniesli
množstvo zážitkov.
September bol tiež mesiacom, v ktorom sa naši žiaci a učitelia
začali pripravovať na viacero významných podujatí a súťaží, v ktorých
máme každoročné zastúpenie a úspechy – RECITAČNÚ SÚŤAŽ
ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS pod vedením
pani učiteliek slovenského jazyka a literatúry na 1. a 2. stupni; SÚŤAŽ
DOMESTOS zameranú na skrášlenie žiackych toaliet a KAMPAŇ
ČERVENÉ STUŽKY zameranú na problematiku choroby AIDS pod
vedením pani učiteľky Mgr. G. Kniškovej; SEPAROVANÝ ZBER,
ZBER PAPIERA A PLASTOVÝCH VRCHNÁČIKOV na pomoc

deťom s ťažkým zdravotným postihnutím pod vedením pána asistenta
S. Gunára; PROJEKT ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY, v ktorom sme
nadviazali kontakt so Základnou školou v Rišňovciach na západnom
Slovensku a PROJEKT SPOLUPRÁCE S MATERSKOU
ŠKOLOU pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Lörincovej Minďášovej;
SÚŤAŽNÝ PROJEKT NADÁCIE TESCO s cieľom tvorivými
aktivitami so žiakmi skrášliť školský areál a okolie školy a SÚŤAŽ
POTRAVINOVÉHO REŤAZCA AGROMILK „RECYKLUJ
A VYHRAJ“ pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Potočnej; a najmä,
ako to už v septembri býva, začalo sa s riadnym vyučovaním, školskými
povinnosťami a tiež bohatou krúžkovou činnosťou, ktorú v škole
máme aj vďaka zapojeniu sa do NÁRODNÉHO PROJEKTU
„ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM“. O tom, že sa naši žiaci
vyučovania nemusia báť a práve naopak, môžu sa naň tešiť, svedčí aj
naša vynovená internetová stránka www.zsgempoloma.edupage.sk,
za ktorej súčasný vzhľad a aktualizácie ďakujeme pani učiteľke Mgr.
J. Nemčkovej a celému tímu, ktorý sa na nej podieľa. Vďaka nej sa
môžu rodičia a priaznivci našej školy dozvedieť viac aj o „drobných“
triednych projektoch, zaujímavých činnostiach, exkurziách,
návštevách a iných akciách a podujatiach. Napr. v mesiaci september,
okrem iných, naši žiaci zažili:
22. 9. 2017 „Začiatkom septembra žiaci 5.A triedy na hodine SJL
navštívili obecnú knižnicu, kde si v prostredí knižnice rýchlejšie
zopakovali, ale i osvojili nové informácie o knižnici, o knihe, o
rozdelení kníh do jednotlivých oblastí. Ale predovšetkým išlo o to,
aby sa žiaci naučili správne používať literatúru a vyhľadávať v nej
informácie. Ani teraz neodišli bez overenia poznatkov. Po súťaži si
navzájom svoje výkony aj vyhodnotili.“ Mgr. J. Krivušová;
26. 9. 2017 „Jeseň - najväčšia umelkyňa vymaľúva prírodu
najkrajšími farbami. Tretiaci sa na chvíľu stali jej pomocníkmi a
namiešali farieb neúrekom. Všimnite si, ako sa na túto úlohu vystrojili
a vyzbrojili.“ Mgr. J. Nemčková;
29. 9. 2017 „Žiaci ôsmeho ročníka navštívili Banícke múzeum
v Rožňave. Hlavným cieľom návštevy bola prehliadka zážitkového
centra Sentinel, v ktorom je umiestnený parný valec a auto Škoda
Sentinel. Nedali si   ujsť ani príležitosť navštíviť banské pracovisko,
v ktorom sú umiestnené banské mechanizmy a tiež sa povozili na
banskej železničke.“ Ing. B. Kalánová.

OKTÓBER 2017
Mesiac október nedal na seba dlho čakať a niektoré jeho dni
boli pre našu školu mimoriadne výnimočné, spojené so skvelými
podujatiami a úspechmi našich žiakov a učiteľov. V utorok 03. 10.
sa pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej konala obľúbená
ŽIACKA BURZA, ktorá zábavnou formou rozvíja nielen finančnú
gramotnosť žiakov, ale aj ich podnikateľský talent a vystupovanie
navonok.
V ten istý deň 03. 10. sa naši športovci z 2. stupňa pod vedením
pána učiteľa Mgr. F. Galla, zúčastnili OKRESNÉHO KOLA
V CEZPOĽNOM BEHU ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
V DOBŠINEJ. V kategórii žiačky nás reprezentovali ôsmačky
Barbora Priesterová, Martina Tomášiková, Laura Molnárová,
ktoré podali pekný športový výkon. Za žiakov to boli Jaroslav Ďurák
(8.A), Michal Baláž (8.A), Erik Kučerák (6.A) a Juraj Koltáš
(5.A). Tí dosiahli vynikajúci výsledok a to tretie miesto v hodnotení
družstiev. Jaroslav Ďurák (8.A) si dokonca vo svojej kategórii
vybojoval výborné 1. miesto a postúpil do krajského kola.
Vo štvrtok 05. 10. sa našim žiakom a deťom z materskej školy
predstavil na školskom ihrisku SOKOLIAR. Jeho zverenci – výr
skalný, sokol rároh, plamienka driemavá či jastrab myšiak ihneď
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reagovali na jeho pokyny, predviedli nádherné prelety nad hlavami
žiakov a peknú ukážku svojich schopností.
V ten istý deň 05. 10. sa žiaci našej školy pod vedením pani
učiteliek Mgr. D. Potočnej, Ing. B. Kalánovej a pani asistentky
I. Gunárovej vybrali DO BRATISLAVY, kde sa zúčastnili
NATÁČANIA ZÁBAVNO-SÚŤAŽNEJ RELÁCIE „DAJ SI ČAS“,
ktorú odvysiela RTVS dňa 16. 12. Súťažné družstvo žiakov 5.A triedy
v zložení Aneta Ferencová, Sofia Horková, Samuel Šimun a Juraj
Koltáš, za podpory povzbudzujúcich z našej školy, si zmeralo sily so
žiakmi Základnej školy z Poník. Všetci žiaci si domov odniesli kopec
skvelých zážitkov a súťažiaci získali pekné vecné ceny.
V piatok 06. 10. sa Jaroslav Ďurák a Michal Baláž z 8.A
triedy zúčastnili BIKROSOVEJ SÚŤAŽE na špeciálne upravenej
bikrosovej dráhe pri ZŠ Akademika J. Hronca v Rožňave. Obaja sa
držali statočne - v rámci jednotlivcov Jaroslav Ďurák najazdil tretí
najrýchlejší a Michal Baláž štvrtý najrýchlejší čas.
V ten istý deň 06. 10. sa v Slavošovciach konalo OKRESNÉ
KOLO RECITAČNEJ SÚŤAŽE „ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ
PERO, ZLATÝ VLAS“, zameranej na prednes slovenských
rozprávok. Našu školu vzorne reprezentovali žiaci Matej Garčár
(2.A), Šimon Vnenčák (2.A), Miroslav Chomiak (3.A), Anna
Romoková (5.A) a Walter Marcinko (5.A), z ktorých najlepšie obstál
Šimon Vnenčák (2.A) a za svoj pekný prednes si odniesol cenu poroty.
V piatok 13. 10. sa v Rožňave konalo OKRESNÉ KOLO
V ŠPORTOVEJ STREĽBE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, na
ktorom pod vedením pána J. Dovalu získalo žiacke družstvo v zložení
Michal Baláž (8.A), Jaroslav Ďurák (8.A) a Matúš Ferenčík (8.A)
vynikajúce 2. miesto, keď nastrieľalo spolu 593 bodov.
V pondelok 16. 10. nám vyučovanie spestril pán Mgr. Ondrej
Bašták Ďurán zo šachového klubu z Gemerskej Polomy, ktorý žiakom
1. a 2. stupňa predviedol ZAUJÍMAVÝM A INTERAKTÍVNYM
SPÔSOBOM ŠACHOVÚ HRU a pozval ich do šachového krúžku
v našej škole.
Zároveň týždeň od 16. 10. do 20. 10. bol vyhlásený za TÝŽDEŇ
ZDRAVEJ VÝŽIVY. So žiakmi 1. a 2. stupňa boli v žiackej kuchynke
zrealizované nielen rôzne aktivity spojené s propagáciou zdravej
výživy a stravovania – výroba zeleninových a ovocných šalátov a
rôznych chutných a zdravých jedál, ale aj náučný kvíz o zdravej
výžive pre piatakov, ktoré pripravili učitelia pre žiakov. Naopak žiaci
si na hodinách informatiky pripravili dotazník zameraný na zisťovanie
stravovacích návykov učiteľov. Na jedlách si pochutnali rovnako žiaci
ako aj zamestnanci školy.
Vo štvrtok 19. 10. sa pod vedením pani zástupkyne Mgr. J.
Krivušovej zrealizovalo pre žiakov 1. a 2. stupňa ŠPORTOVÉ
PODUJATIE „NA BICYKLI BEZPEČNE“. Malí a veľkí cyklisti sa
presunuli NA PODSÚLOVÚ, kde sa zabavili drobnými športovými
súťažami. Taktiež si malou prestávkou pri pomníku pripomenuli 73.
výročie tragickej havárie lietadla, ktoré dňa 16. 10. 1944 prepravovalo
vojakov na pomoc Slovenskému národnému povstaniu.
Ďalší októbrový týždeň bol v pondelok a utorok 23. a 24. 10.
venovaný JESENNÉMU ARANŽOVANIU - VÝROBE IKEBAN
A VENCOV. Žiaci pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej
a pani učiteľky Mgr. D. Potočnej zhotovili prekrásne ikebany. Nimi
najprv skrášlili priestory školy a neskôr aj čestné miesta na cintorínoch
počas Pamiatky zosnulých.
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Zároveň sa v pondelok 23. 10. v sále pri obecnom úrade pri
príležitosti OKTÓBRA - MESIACA ÚCTY K STARŠÍM konalo
vystúpenie žiakov pre Klub dôchodcov v Gemerskej Polome. Šimon
Vnenčák (2.A) predniesol našim najstarším peknú rozprávku a dievčatá
z druhého a tretieho ročníka zase svojim starým a prastarým rodičom
veselo zatancovali a obdarili ich milými pozdravmi.
V utorok 24. 10. sa v Centre voľného času v Rožňave uskutočnila
OKRESNÁ SÚŤAŽ V JESENNOM ARANŽOVANÍ na tému
„truhlík na okno“, v ktorej naše žiačky pod vedením pani učiteľky Mgr.
D. Potočnej dosiahli vynikajúce výsledky. Piatačky Aneta Ferencová
a jej pomocníčka Kristína Demková sa v I. kategórii umiestnili
na 1. mieste a ôsmačky Barbora Priesterová s pomocníčkou
Laurou Molnárovou v II. kategórii na 2. mieste. Aneta Ferencová
a Barbora Priesterová postúpili do krajského kola.
V stredu 25. 10. sa v telocvični našej školy konala OBĽÚBENÁ
HALLOWEENSKA PÁRTY.
Okrem
detskej
diskotéky
a strašidelných masiek si mohli žiaci vyskúšať aj rôzne súťaže,
prechádzať tunelom
hrôzy a najmä sa dobre zabaviť.
V ten istý deň 25. 10. sa po víťazstve v obvodnom kole náš žiak
Jaroslav Ďurák zúčastnil KRAJSKÉHO KOLA V CEZPOĽNOM
BEHU ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V KYSAKU, kde vo
veľkej konkurencii obsadil pekné 10. miesto.
Vo štvrtok 26. 10. sa žiaci deviateho ročníka pod vedením pani
učiteľky Ing. B. Kalánovej zúčastnili prezentácie stredných škôl
v Rožňave pod názvom VOĽBA POVOLANIA, z ktorej si odniesli
dôležité informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a študijných
odboroch na stredných školách.
V stredu a v piatok 25. a 27. 10. sa pod vedením pána učiteľa Mgr.
F. Galla konalo ÚČELOVÉ CVIČENIE ŽIAKOV 2. STUPŇA.
Počas jeho praktickej časti sa žiaci a učitelia presunuli do Martinkova,
kde podľa plánu účelového cvičenia zvládli pohyb a orientáciu
v prírode, zakladanie ohňa, zdravotnú prípravu, vyskúšali si streľbu zo
vzduchovky a záver cvičenia si spestrili súbojom v preťahovaní lanom
medzi triedami.
V piatok 27. 10. Samuel Kelecsényi (8.A) s hudobným
sprievodom pána asistenta S. Gunára spríjemnil svojím speváckym
vystúpením podujatie v obecnej knižnici venované ŽIVOTNÉMU
JUBILEU PÁNA JÁNA ŠAFÁRA, výborného speváka, heligonkára
a dlhoročného člena Matice slovenskej.
Záver mesiaca október bol napokon v dňoch 30. a 31. 10. vyplnený
JESENNÝMI PRÁZDNINAMI spojenými s návštevou cintorínov
a uctením si pamiatky zosnulých.
V októbri boli v našej škole vyhlásené aj rôzne ďalšie
súťaže a aktivity - KRÁĽ ČITATEĽOV – súťaž zameraná na
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov, rozvíjanie slovnej zásoby
a vyjadrovacích schopností; SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU HALLOWEENSKU VÝZDOBU TRIEDY, ktorá sa stretla s veľmi dobrou
odozvou vo všetkých triedach na 1. a 2. stupni; DARY JESENE –
aktivity na skrášlenie vstupných priestorov školy vkusnou výstavou;
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY s cieľom
vytvoriť pohľadnicu poukazujúcu na problematiku choroby AIDS; po
septembrovej aktivite súťaže DOMESTOS PRE ŠKOLY, v ktorej si
žiaci museli vyrobiť preukaz Lovca baktérií, žiaci pod vedením pani
učiteľky Mgr. G. Kniškovej loveckú pieseň, ktorá má odstrašiť zdraviu
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škodlivé baktérie, keď žiaci splachujú a umývajú si ruky; vyvrcholil
SÚŤAŽNÝ PROJEKT NADÁCIE TESCO, v ktorom sa naša škola
pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Potočnej uchádzala o podporu
zákazníkov v rámci kampane „Naša škola – dobrá škola“ s cieľom
tvorivými aktivitami so žiakmi zatraktívniť, skrášliť a skultúrniť
školský areál; pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Molčanovej bol
zrealizovaný a vyhodnotený DOTAZNÍK NA ZISTENIE, ČI SA
V ŠKOLE VYSKYTUJE ŠIKANOVANIE; v rámci PROJEKTU
ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY žiaci 1. stupňa pod vedením pani
učiteľky Mgr. E. Lörincovej Minďášovej vyrobili zaujímavé
a netradičné záložky do kníh a odoslali ich našej partnerskej základnej
škole v obci Rišňovce na západnom Slovensku; a napokon v rámci
PROJEKTU SPOLUPRÁCE MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ
ŠKOLY sa pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Lörincovej Minďášovej
zrealizovalo projektové vyučovanie s názvom „Prišla jeseň“ zamerané
na vzájomné sa spoznanie detí a výrobu jesenných dekorácií.

NOVEMBER 2017

Mesiac november sa začal SVIATKOM VŠETKÝCH
SVÄTÝCH, počas ktorého rodiny navštevujú cintoríny a zapaľujú
sviečky na hroboch svojich blízkych. Po tomto dni sa opäť začalo
vyučovanie a úspechy našich žiakov nedali na seba dlho čakať.
V piatok dňa 03. 11. sa v sále pri obecnom úrade v Gemerskej
Polome konalo OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL V ZRÝCHLENOM ŠACHU, na ktorom nás pod vedením
pána Mgr. O. Baštáka Ďurána reprezentovalo žiacke družstvo
v zložení Patrik Fabián (4.A), Miroslav Chomiak (3.A) a Bianka
Chomiaková (2.A). Žiaci v silnej konkurencii obsadili v súťaži
družstiev 3. miesto, pričom v súťaži jednotlivcov v kategórií žiačok
Bianka Chomiaková získala taktiež pekné 3. miesto.
V stredu dňa 08. 11. sa v Rožňave konalo OBVODNÉ KOLO
V BEDMINTONE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, na ktorom
pod vedením pána učiteľa Mgr. F. Galla žiacke družstvo v zložení
Branislav Chochol (9.A), Michal Jerga (9.A) a Jaroslav Ďurák
(8.A) obsadilo výborné 3. miesto.
Vo štvrtok dňa 09. 11. aj vďaka projektu E-TESTOVANIE, do
ktorého je naša škola zapojená, si žiaci 5. ročníka mohli overiť svoje
vedomosti z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra,
vyskúšať si rôzne typy úloh a pripraviť sa na povinné celoslovenské
testovanie v týchto predmetoch.
V ten istý deň sa konalo aj OBVODNÉ KOLO V BEDMINTONE
ŽIAČOK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, na ktorom nás vzorne
reprezentovali ôsmačky Barbora Priesterová, Laura Molnárová,
Martina Tomášiková a Sandra Kučeráková.
V piatok dňa 10. 11. sa žiaci školského parlamentu pod vedením
pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej, za pomoci asistentov I. Gunárovej
a S. Gunára a sociálnej pedagogičky Mgr. J. Nemčkovej zapojili do
verejnej zbierky HODINA DEŤOM. Pre deti v ťažkej životnej situácii
spoločnými silami vyzbierali 152,62 €.
V ten istý deň 10. 11. sa v Košiciach konalo KRAJSKÉ KOLO
SÚŤAŽE V JESENNOM ARANŽOVANÍ, na ktorom sa pod vedením
pani učiteľky Mgr. D. Potočnej zúčastnili Barbora Priesterová (8.A)
a Aneta Ferencová (5.A). Aneta Ferencová vo svojej kategórii
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získala vynikajúce 3. miesto.
Týždeň od 13. 11. po 16. 11. bol vyhlásený za TÝŽDEŇ
BOJA PROTI DROGÁM. Počas neho žiaci a učitelia na 1. a 2. stupni
zrealizovali obrovské množstvo rôznorodých aktivít venovaných tejto
problematike – výtvarné popoludnie, kvízy o drogách, literárna
súťaž, interaktívne vyučovanie o nezmyselnosti drog, florbalový
turnaj pre starších žiakov a športové popoludnie pre mladších,
zorganizované aj v rámci KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY,
projektové vyučovanie počas hodín etickej výchovy, dejepisu,
slovenského jazyka a literatúry a preventívne aktivity v spolupráci
s pani Mgr. M. Banďošovou z CPPPaP v Rožňave. Výsledkom
aktivít boli aj zaujímavé práce žiakov vystavené na chodbách školy.
V sobotu dňa 18. 11. sa Miroslav Chomiak (3.A) a Bianka
Chomiaková (2.A) zúčastnili pod vedením pána Mgr. O. Baštáka
Ďurána 2. TURNAJA XVII. ROČNÍKA KOŠICKEJ ŽIACKEJ
LIGY V ŠACHU, na ktorom Bianka Chomiaková získala vo svojej
kategórii vynikajúce 1. miesto.
V utorok dňa 21. 11. sa v Rožňave konalo OBVODNÉ KOLO
ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL VO FLORBALE. Pod vedením
pána učiteľa Mgr. F. Galla reprezentovalo našu školu družstvo zložené
zo žiakov 2. stupňa.
V stredu dňa 22. 11. sa konalo CELOSLOVENSKÉ
TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA v predmetoch matematika
a slovenský jazyk a literatúra. Overovali sa nadobudnuté vedomosti
žiakov z prvého stupňa základnej školy.
Zároveň sa v ten istý deň 22. 11. konala ŠTVRŤROČNÁ
HODNOTIACA PORADA, na ktorej učitelia zhodnotili doterajšiu
prácu a úspechy žiakov školy.
Tie ocenil aj riaditeľ školy v piatok dňa 24. 11. na
CELOŠKOLSKOM ZHROMAŽDENÍ, kde vyzdvihol výborné
výsledky a úspechy aktívnych žiakov, ktorí nás v školskom roku
2017/2018 reprezentovali v obvodných, okresných aj krajských kolách
súťaží a ich diplomy sa vyvesil na školskú „Stenu slávy“.
V rámci PROJEKTU „ČERVENÉ STUŽKY – DEŇ V
ČERVENOM“ žiaci celej školy, ktorí prišli 24. 11. do školy
v červenom oblečení, spoločne vytvorili symbolickú veľkú červenú
stužku s cieľom vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi postihnutými
chorobou AIDS.
V stredu dňa
29. 11. z rovnakého
dôvodu v rámci
P R O J E K T U
„ Č E R V E N É
STUŽKY“
pod
vedením
pani
učiteľky Mgr. G.
Kniškovej
žiaci
vyrábali
malé
červené
stužky
na
odev
pre
žiakov 1. stupňa
a zamestnancov školy.
V posledný novembrový deň 30. 11. sa pod vedením pani
asistentky I. Gunárovej zrealizovalo KULTÚRNE PODUJATIE
„SPIEVA CELÁ RODINA“, venované spievaniu tých najkrajších
rómskych piesní. Pekné popoludnie spojilo rodičov, žiakov, učiteľov
a navodilo príjemnú atmosféru všetkým zúčastneným.
V ten istý deň 30. 11. sa v Rožňave konalo OKRESNÉ KOLO
TECHNICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom pod vedením pani učiteľky
Mgr. D. Potočnej našu školu reprezentovali žiaci Michal Jerga (9.A)
a Matúš Ujházy (8.A).
Okrem uvedených akcií bol november tiež mesiacom, v ktorom
sa uskutočnila VÝSTAVA KNÍH SPOJENÁ S ICH PREDAJOM
v učebni slovenského jazyka a literatúry; zrealizovalo sa ŠKOLSKÉ
KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY pre žiakov 2. stupňa pod
vedením pani učiteliek Mgr. E. Pástorovej a Ing. B. Kalánovej; a žiaci
1. stupňa sa so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili VÝSTAVY
ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ v sále pri obecnom úrade, ktorú organizoval
Klub dôchodcov v Gemerskej Polome.
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Všimli sme si

krojované BÁBIKY
Ľudové bábiky v tradičných ručne šitých krojoch vznikajú pod šikovnými rukami našej rodáčky HELENY LIPTÁKOVEJ. Majú šaty šité
presne na mieru. Na rozdiel od barbie bábik sa nedajú kúpiť v obchode, ale môžeme ich vidieť v Gemerskej Polome v originály. Pozvali
sme pani Helenku na krátky rozhovor. Aj napriek mnohým povinnostiam si našla priestor, aby nám čo - to prezradila. (zhovárala sa D.
Červenáková)

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí, harmónii  prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa Vám darí,
zdravie nech slúži k spokojnosti a dom aby ste mali plný hostí.

MŠ

Od začiatku školského roka uplynuli už tri mesiace a my sa pomaličky pripravujeme na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Hoci tri mesiace nie je dlhá doba, ale my sme toho v materskej škole zažili veľa.
Koncom septembra sme sa vybrali na výlet do Rožňavy, kde sme sa
zúčastnili Dňa otvorených dverí na vojenskom útvare. Mali sme možnosť sadnúť si do vojenských vozidiel a prezrieť si vojenskú techniku.
Vojaci pripravili tiež súťažné disciplíny, za ktoré bola potom sladká
odmena. V mesiaci október k nám zavítalo divadlo Theátrum a zahrali
nám predstavenie pod názvom ,,Zvieratkovo“, kde deti mali možnosť
nakoniec si zatancovať spolu s hercami. V ten týždeň nás čakalo ešte
vystúpenie sokoliarov na školskom dvore a ten, kto bol odvážny, mal
možnosť si toto krásne zviera aj pohladkať. O týždeň neskôr sme zorganizovali športový deň MŠ na ihrisku, kde deti ukázali svoju šikovnosť v rôznych športových disciplínach, za ktoré nasledovala aj odmena. Tu by sme sa chceli poďakovať p. Marekovi Vaisovi za to, že nám
ukázal futbalové dresy a víťazné poháre. V októbri nás prišli potešiť
divadelným predstavením herci z divadla Cililing z Prešova a zahrali
nám divadlo ,,Čarovná muzika“. Všetci dobre vieme, že mesiac október sa označuje ako mesiac úcty k starším a preto naši prípravkári ani
tento raz nezabudli na našich najstarších a pripravili si pre nich krátky
program, kde ich potešili peknými básničkami a pesničkami. Trieda
motýlikov (prípravkári) sa v mesiaci október zapojili do výtvarnej
súťaže Pramienok 2017, kde výtvarne znázornili ich pozitívny vzťah
k prírode. Koniec tohto mesiaca sme zavŕšili jesennou party, ktorá bola
spojená s ochutnávkou ovocia a zeleniny. Koncom novembra sme navštívili knižnicu, kde sme sa rozprávali o tom, načo knižnica slúži,
prezreli sme si rôzne knihy a prišiel k nám aj Mikuláš s čertom a anjelikom. Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať rodičom a starým
rodičom, ktorí sa zúčastnili brigády na školskom dvore pri betónovaní
lavičiek a to p. J. Puškášovi, V. Vnenčákovi, J. Liptákovi, O. Hatvaníkovi, J. Palečkovi, R. Cirbusovi a M. Smolkovi. Na záver by sme vám
chceli zapriať do nového roka veľa zdravia, šťastia a splnených snov.                                                          
Bc. Dušana Hajdúková a Mgr. Rozália Albertová

Nie je bábika, ako bábika - tie
Vaše sú jedinečné svojim oblečením. Prečo práve krojované
bábiky a keby ste sa mali vrátiť
späť do obdobia začiatkov, čo by
sme sa dozvedeli? Nemala som
v úmysle šiť krojované bábiky,
ale keďže chodím do folklórneho
súboru, tak som si musela ušiť
vlastný kroj a aj svojej dcére. Zo
zvyšných látok som sa rozhodla,
že pre svoju starú bábiku tiež ušijem kroj. Veľa ľudí táto bábika
zaujala, a tak som sa rozhodla, že
ušijem kroje pre ďalšie bábiky.
Čo všetko predchádza tomu než
si môžeme pozrieť túto miniatúrnu krásu - bábiky oblečené v
ľudových krojoch. Ide o vzácne
zberateľské diela. Je o ne veľký
záujem aj v zahraničí, kde všade
ste prezentovali svoje bábiky a
máte v zbierke zastúpené všetky
kroje – mužský, ženský, detský?
Spoznáme aj POLOMKU, či POLOMCA v kroji? Každá bábika
je presnou kópiou nášho polomského kroja. Všetky časti, ktoré
obsahuje ženský polomský kroj
majú aj moje bábiky. To sú cudnica, spodnička, sukňa, rúbok,
oplecko, lajblík, na hlave hantúška alebo čepiec a keď dievka, tak
pártu. Všetkým bábikám som ušila aj čižmičky. Môj šikovný sused
vymyslel k bábikám doplnky, ako
sú kužeľ, hrable, metla, postieľka
a taktiež mi pomohol s pártami,
ktoré sa zvárajú z drôtov.

Pamätám si, ako sme doma
chceli pod vianočný stromček
nájsť bábiku - mnohé ju nedostali, no možno tieto Vianoce budú pre všetky dievčence
štedré a potešia sa vysnívanou
bábikou.
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HĽA ČLOVEK
STRACH, ŽE NIEČO ZMEŠKÁM, O NIEČO PRÍDEM
Napriek tomu, že žijeme v reálnom svete, technický pokrok a s ním
spojené technológie posúvajú naše prežívanie do virtuálnej roviny. S
týmto je spojené aj rozširovanie sa ochorenia, ktorým možno trpíte
aj vy a vaši blízki. Táto porucha so sebou nesie psychické, telesné
a sociálne dôsledky. Syndróm FOMO, tento pojem zaradilo v roku
2014 Oxford English dictionary do slovníka.
FOMO: Fear of missing out –
strach, že niečo zmeškám, o niečo prídem.
Dnes je bežné, že nemáme na nič čas a ani na život, a tak si ho
prenášame na sociálne siete. Žijeme cez ne doma, v práci, škole,
reštaurácií - prosto všade.
Syndróm FOMO je forma nelátkovej závislosti, efekt pozitívneho
zážitku, rýchlej odmeny. Ide o vnútornú túžbu vedieť čo sa deje, mať
všetko pod kontrolou. Niekto tento zážitok hľadá v droge, niekto v
alkohole, iný v kontrole statusov na sociálnych sieťach. Ak si nedáte
svoju „dávku“ objavia sa abstinenčné príznaky. Dnes je to veľmi
jednoduché keďže intertnet je veľmi ľahko prístupný aj v mobile je vlastne poruke 24 hodín denne. Nejde o novú diagnózu, príchod
nových technológií vyplavil na povrch staré problémy a prežívanie
nového syndrómu.
Postihuje najmä mladých ľudí vo veku od 18-33 rokov. Strach z
„chýbania“ na sociálnej sieti môže byť problémom aj vtedy, keď nás
začne obmedzovať v reálnych kontaktoch a reálnom trávení času s
ľuďmi okolo nás. Je to napríklad, keď si vezmeme mladú rodinku s
deťmi na výlete a matka, alebo otec sú ustavične zavesení na sociálnej
sieti, nevenujú sa deťom, ani jeden druhému. Toto počínanie nie je
v poriadku, upozornil na to klinický psychológ Martin Miller.
Príčinou nie sú sociálne siete, ale precitlivelosť, zraniteľnosť,
zvedavosť, súťaživosť, nedostatok reálneho sociálneho kontaktu,
snaha dosiahnuť vlastnú sociálnu spokojnosť a sebaistotu, túžba
premietnuť sa do virtuálnej reality.
Prejavy syndrómu FOMO: nervozita, strata kontroly, silná túžba
niekde patriť, úzkosť, nesústredenosť, výčitky, pochybnosti,
depresívny syndróm, zanedbávanie povinností, nespavosť, stres,
redukcia záujmov, nerozhodnosť, únava, myšlienky, že život nie je
vzrušujúci a do popredia sa dostáva virtuálny život na sociálnych
sieťach.
Ako sa vyhnúť tomuto syndrómu:
* nahradiť „chatovanie“ osobných stretnutím,
* neprihlasovať sa, ak nemám konkrétny cieľ, zámer,
* obklopovať sa reálnymi priateľmi a reálne tráviť čas,
* vyhradiť si deň – víkend bez „chatovania“ na sociálnej sieti,
* zúčastniť sa na akciách kde sám chcem, nie preto, že je to in a idú
tam aj ostatní,
* žiť a robiť si krajší reálny život, nie ten čo vidia ostatní.
Dôležité je ustrážiť si hranice, byť sebou samým, nájsť primeranú
mieru medzi kontaktom smerom von a smerom dovnútra, chrániť si
svoje súkromie. V čase sviatočnom prajem čitateľom veľa zdravia,
veľa ľudského tepla a rodinnej pohody. Nech nik neostane sám a nech
krása Vianoc pohladí všetkých na vôkol.
Mgr. Dana Červenáková

Zelenina ako liek,

december 2017
Mgr. Alena Grešková

Naši predkovia dobre vedeli, aké blahodárne účinky má zelenina
pre náš organizmus. Ak zeleninu správne upravíme a pripravíme,
potešíme nielen chuťové bunky, ale predovšetkým urobíme veľa pre
svoje zdravie. Mnohé zeleniny môžeme konzumovať v surovom stave,
niektoré tepelne upravíme, aby sme optimálne využili ich obsah.
Poďme sa prejsť našou záhradou.
Fazuľa ô Pomáha pri ochoreniach pečene a močových ciest. Má
omladzujúci účinok na bunky, stimuluje syntézu bielkovín v bunkách.
Pomáha pri tráviacich problémoch, pôsobí odvodňujúco. Posilňuje
srdce a krvný obeh.
Recept na zdravie pre 4 osoby ô 350g zelenej fazuľky, 30g masla,
1 cibuľa, 2 rajčiaky, pol pohára kyslej smotany, soľ, čierne korenie
ô Struky očistíme, pokrájame na polovice a asi 10 minút povaríme
v slanej vode. Cibuľu pokrájame na kolieska a opražíme na masle.
Rajčiaky zalejeme vriacou vodou, ošúpeme, pokrájame na kocky
a pridáme k cibuli. Pridáme uvarenú fazuľku, zamiešame, dochutíme
kyslou smotanou, čiernym korením a soľou.
Mrkva ô Posilňuje sliznice v organizme. Aktivizuje bunkový
metabolizmus. Má omladzujúce účinky a spomaľuje proces starnutia.
Stimuluje rast vlasov a nechtov. Posilňuje imunitu, zlepšuje zrakovú
schopnosť, pomáha pri šeroslepote a bráni vzniku sivého zákalu.
Posilňuje srdce a krvný obeh. Aktivizuje tvorbu spermií, zvyšuje
rozmnožovaciu schopnosť muža.
Recept na zdravie pre 2-4 osoby ô 200g mrkvy, 1 jablko, 1 PL
rastlinného oleja, 1 PL citrónovej šťavy, 1 PL hrozienok ô Mrkvu
umyjeme, očistíme a nastrúhame. Jablko ošúpeme, vyberieme
jadrovník a nastrúhame. Zmiešame s mrkvou. Pridáme olej, citrónovú
šťavu a hrozienka.
Zemiaky ô Regulujú hospodárenie organizmu s vodou. Stimulujú
transport živín do buniek. Podporujú rast kostnej hmoty. Spevňujú
svalstvo, posilňujú srdce a krvný obeh. Aktivizujú celú látkovú
premenu, odkysličujú organizmus. Podnecujú rast, spevňujú
väzivové svalstvo. Stimulujú produkciu hormónov. Regulujú trávenie
a odstraňujú zápchu. Podporujú mentálnu sviežosť a odstraňujú únavu.
Recept na zdravie pre 2-4 osoby ô 6-8 biologicky pestovaných
zemiakov, 30 g masla, soľ, tvaroh s bylinkami, 1 PL posekanej
petržlenovej vňate ô Zemiaky umyjeme, očistíme a v šupke uvaríme.
Rozdelíme na taniere, pridáme tvaroh a kúsok masla, posypeme
petržlenovou vňaťou.
Cesnak ô Zlepšuje prekrvenie. Znižuje hladinu tukov v krvi, pomáha
predchádzať arterioskleróze, pomáha proti ochoreniam žíl a kŕčových
žíl. Zmierňuje problémy s hemeroidmi. Posilňuje srdce a krvný obeh.
Ničí škodlivé črevné baktérie a huby, podporuje redukciu hmotnosti.
Znižuje krvný tlak. Zvyšuje schopnosť koncentrácie. Pomáha pri
črevných problémoch, zápche a nadúvaní. Spomaľuje proces starnutia.
Recept na zdravie pre 2-4 osoby ô 4 strúčiky cesnaku, 0,5l vody, 2
plátky hriankového chleba, kocka polievkového bujónu na 0,5l vody,
1 ČL slivovice ô Hriankový chlieb pokrájame na kocky a opražíme na
oleji. Pridáme pretlačený cesnak. Vodu uvedieme do varu, vmiešame
kocku bujónu a všetko nalejeme na cesnak s chlebovými kockami.
Pridáme slivovicu.
Kaleráb ô Podporuje bunkový metabolizmus a krvotvorbu. Spevňuje
pokožku a vlasy. Zabezpečuje energiu a vitalitu. Posilňuje imunitný
systém, pomáha predchádzať infenkciám. Zabezpečuje mentálnu
sviežosť a koncentráciu. Stimuluje okysličovanie a dýchanie buniek.
Posilňuje srdce. Zlepšuje náladu, pomáha prekonávať stres. Má
odvodňujúce účinky. Pomáha redukovať hmotnosť.
Recept na zdravie pre 2-4 osoby ô 2 kaleráby, 100g nízkotučného
tvarohu, 1 PL citrónovej šťavy, bylinková soľ ô Kaleráb umyjeme,
ošúpeme, odstránime drevité časti a dužinu postrúhame. Tvaroh
ochutíme citrónovou šťavou a soľou a zmiešame s nastrúhaným
kalerábom.
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Cvikla ô Spevňuje väzivové tkanivo. Spevňuje pokožku, cievy
a kosti. Neutralizuje a odstraňuje toxíny najmä v mozgu. Podporuje
rast buniek a regeneruje jadrá buniek. Zabezpečuje tvorbu žalúdočnej
kyseliny na lepšie využitie bielkovín v organizme. Aktivizuje tvorbu
červených krviniek a okysličovanie buniek. Podporuje optimistickú
náladu. Dodáva vlasom lesk, pokožke hebkosť a nechtom pevnosť.
Má odvodňujúce a odkysľujúce účinky. Detoxikuje črevá a odstraňuje
zápchu.
Recept na zdravie pre 2-4 osoby ô 500g cvikle, 1 cibuľa, 2PL
oleja, 2PL octu, pol PL rasce, soľ, čierne korenie ô Cviklu sparíme
a pokrájame na kolieska. Pridáme cibuľu pokrájanú na kolieska
a zalejeme marinádou z oleja, octu, soli a čierneho korenia.
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Hrach ô Má omladzujúce účinky, stimuluje rast buniek. Stimuluje
rast svalovej hmoty pri športe a kondičnom tréningu. Posilňuje nervy
a zabezpečuje duševnú sviežosť. Aktivizuje bunkový metabolizmus.
Spevňuje vlasy a väzivové tkanivá. Zlepšuje zrakovú schopnosť.
Pomáha pri zápche, detoxikuje organizmus. Znižuje hladinu
cholesterolu a tukov v krvi.
Recept na zdravie pre 3-4 osoby ô 1 balenie mrazeného hrášku, pol
pohára kyslej smotany, 1 PL oleja, 1PL citrónovej šťavyôMrazený
hrášok si krátko podusíme v trocha osolenej vody., necháme odkvapkať.
Z oleja, kyslej smotany, a soli pripravíme remuládu a zmiešame ju
s hráškom.
pokračovanie v budúcom čísle

ŠTEDRÁ VEČERA PO SLOVENSKY, píše Mgr. Alena Grešková

ô Podľa starých vianočných zvykov sa pod obrus na štedrovečernom
stole dávali šupiny z kapra alebo peniaze. Niekde sa šupiny kládli pod
taniere a peniaze pod obrus. Oba zvyky však znamenali jediné, aby
ich rodina mala v budúcom roku dostatok. Aj v súčasnosti tento zvyk
pretrváva vo väčšine slovenských domácností. ô Štedrá večera bola
odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala jej spoločná modlitba,
po ktorej gazdiná namočila do medzu strúčik cesnaku a urobila ním
krížik na čelo mužovi a deťom. Gazda potom rozkrojil najkrajšie jablko
a každému z neho dal kúsok. Znamenalo to, že rodinu tvorí každý
jej člen, ako kúsky tvoria celé jablko. ô Na slávnostnom stole preto
nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak a jablko, ktoré sa vždy krájalo
priečne na polovicu. Ak sa po prekrojení z jadrovníka vytvoria hviezda,
znamenalo to šťastie a zdravie, ak krížik, potom rodinu „navštívila“
choroba alebo dokonca smrť. ô V rodinách dodržiavajúcich tradície,
sa štedrovečerné hodovanie začínalo jedením oblátky s medom, resp
aj cesnakom, prípitkom a kapustnicou, ale niekde bývalo zvykom
namiesto klasickej kapustnice podávať aj šošovicovú, či hrachovú
polievku, pretože tieto strukoviny symbolizovali blahobyt, teda toľko
peňazí ako šošovice či hrachu v hrnci, kde sa polievka varila. ô
V niektorých regiónoch sa zachovával zvyk, že skôr ako sa začalo jesť,

hlava rodiny ešte predniesla prípitok s pohárikom „ostrého“ a až potom
nasledovalo jedenie oblátok s medom a cesnakom, orechov a jabĺčka
a polievky, najmä hríbovej, šošovicovej či kapustovej s hubami
a sušenými slivkami. ô Štedrý večer bol vždy opradený rúškom
tajomstva a vianočných povier. Na stole musel byť prestretý párny
počet tanierov, pri nepárnom by si pre posledného stolovníka prišla
smrť. V niektorých regiónoch sa tiež uchoval zvyk prestierať o jeden
tanier a príbor navyše pre prípad, že by počas večere prišiel náhodný
hosť. Touto formou sa však niekde vzdávala aj úcta zosnulému členovi
rodiny, ktorý v tom roku zomrel. ôOd štedrovečerného stola sa
nesmelo počas večere odbiehať, čo platilo aj pre gazdinú, aby „vinník“
do roka nezomrel. Preto bolo vždy všetko jedlo buď na stole, alebo
v jeho bezprostrednej blízkosti. ôPo večeri sa rodina opäť krátko
pomodlila a hlava rodiny, alebo jej najstarší člen sa Bohu poďakoval
za jedlo a pitie, ktoré im doprial. ôV období Vianoc slobodné
vydajachtivé dievčatá hádzali topánku za hlavu smerom k dverám.
Ak sa špička topánky otočila smerom ku dverám, bolo to znamenie, že
dievča sa do roka vydá. Ak ku dverám smerovala päta topánky, dievča
zostalo, ešte jeden rok slobodné.

ponúkame tradičnú večeru dnes a pár osvedčených receptov na sviatočné rezy
ZUZÁKY MAKOVÉ
ô 6 rožkov (koláč), 30 dg maku,
15 dg cukru, soľ, maslo ô
Rožky pokrájame na kolieska,
polejeme osolenou, horúcou
vodou, ešte vlhké zmiešame s
makom, osladíme a polejeme
rozpusteným maslom.
KAPUSTNICA
S HUBAMI A KLOBÁSOU
ô 2,5 litra voda, 10 dg sušené
huby, 2 ks cibuľa, 500g bravčové
mäso, 500g kyslá kapusta, 350g
udená klobása, štipka rasce,
majoránu, mleté čierne korenie,
štvrtinu KL mletý zázvor, 2
strúčiky cesnak, olej, 2 PL hladká
múka ô Do vody dáme variť
sušené huby, nakrájanú cibuľu
a bravčové mäso. Asi po hodine
varenia
pridáme
nakrájanú
kyslú kapustu a umytú klobásu.
Posypeme potlčenou rascou,
majoránom, korením, zázvorom

a pretlačeným cesnakom. Mäkké
mäso a klobásu vyberieme. Z
oleja a múky urobíme zápražku,
vlejeme do polievky a povaríme.
Uvarené mäso a klobásu
nakrájame a vložíme do polievky.
ZEMIAKOVÝ ŠALÁT
ô 1,5 zemiaky, 1fľ sterilizovaná
mrkva s hráškom, 1ks konzerva
kukurice, 1 kyslé sterilizované
uhorky, 1 ks stredne veľká
cibuľa, soľ, mleté čierne
korenie, majonéza resp. tatárska
omáčka, 2 dcl smotany na
zjemnenie ô Zemiaky poriadne
očistíme a dáme ich variť v
šupke do osolenej vody. Keď sú
zemiaky mäkké, vyberieme ich a
necháme vychladnúť. Potom ich
ošúpeme a nakrájame na malé
kocky. Pridáme k ním mrkvu
a hrášok, kukuricu, nakrájanú
cibuľu, kyslé uhorky a majonézu
(tatársku omáčku). Poriadne
premiešame a dochutíme soľou
a čiernym korením. Pre kyslejšiu
chuť prilejeme trocha šťavy z

kyslých uhoriek. Ak by bol šalát
veľmi tuhý, môžeme ho zjemniť
troškou smotany.
VYPRÁŽANÉ FILÉ
Z KAPRA
ô 1 ks kapor, soľ, mleté čierne
korenie, 2 ks vajcia, 200 g hladká
múka, 300g strúhanka ô Bez
vnútorností a dobre očisteného
kapra narežeme po chrbtici a
filetovacím nožom mäso zrežeme
pozdĺž rebrovej kosti. Odstránime
plutvy. Získané filety naporcuje,
dobre osolíme a okoreníme a
necháme ich chvíľu uležať.
Pripravené porcie obalíme v
trojobale, smažíme v rozpálenom
oleji.
RÝCHLE A MÄKKÉ
MEDOVNÍKY
ô 40 dg hladkej múky, 17 dg
práškový cukor, 2 ks vajcia, 2
PL zohriaty med, 5 dg hery, 1
perníkový prášok ô Všetko spolu
vymiešame, cesto nemusíme
nechať odležať. Vykrajujeme

rôzne tvary. Pečieme pri teplote
150 stupňov približne 12-14
minút. Po upečené potrieme
rozšľahaným
vajíčkom.
Po
vychladnutí zdobíme.
ôbielková ozdoba:1bielko, 15dg
práškového cukru a pár kvapiek
citrónu ô
Bielko poriadne vyšľaháme, pridáme práškový cukor a na koniec
citrón.

16
Dňa 30. 11. 2017 sa v sále
pri obecnom úrade konala
výstava pod názvom „Výstava ľudových tradícií“, ktorú
pripravili členovia Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov
v Gemerskej Polome.

„TAK TOTO JE
MOJA MLADOSŤ“
Týmito slovami reagovala pri
príchode do sály jedna návštevníčka. A práve toto bolo cieľom
organizátorov tejto výstavy: oživiť spomienky na mladosť tých
starších a najstarších A   prostredníctvom vystavovaných predmetov priblížiť našu minulosť
tým mladším a NAJMLADŠÍM A
pripraviť podmienky pre inštaláciu stálej expozície, ktorú má v
pláne zrealizovať obecný úrad.
Myslím, že sa nám to podarilo.
Výstavu navštívilo za ten deň
223 návštevníkov a do projektu
sa okrem organizátorov zapojilo
33 občanov tejto obce, ktorí nám
ochotne zapožičali svoje vzácne zdedené predmety. Na výstave bolo vystavených 68 druhov
a viac ako 180 kusov exponátov: krásne vytkávané a vyšívané obrusy, „servietky, hantúchy,
pärtky“, nástenky, kroje a súčasti
krojov, maľované taniere, mlynčeky, džbány a iné predmety do
domácnosti, či pracovné predmety, vzácne staré dokumenty a fotografie. Hádam najviac upútala
pozornosť vzácna stará drevená
práčka z r. 1901, krásne viazaný
Tranoscius z r. 1903, či sklenená
maselnička (predchodca terajšieho šľahača). Zaujali aj ďalšie
novšie predmety, ktoré slúžili na
dekoráciu: bábiky v polomských
krojoch od p. H. Liptákovej
a maketa klasického stavaného
kachľového šporáka od p. Mgr.
Š. Liptáka. Vydarili sa nám aj
tradičné jedlá – posúchy od p. Z.
Žúdelovej, domáci chlieb, piro-
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VÝSTAVA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ
obohatená o ochutnávku tradičných jedál
píše EVA KLOBUŠNÍKOVÁ,
predsedníčka Klubu dôchodcov Gemerská Poloma

hy, šúľance, mäsové
guľky, „grúlovníky,
záverläky“,
ktoré
pripravili naše ženy
pod vedením p. M.
Gallovej. Pripomenuli sme si tradíciu
črepov na Ondreja. Touto cestou
sa chcem veľmi
pekne poďakovať
za ochotu všetkým,
ktorí sa nebáli nám
na krátky čas zveriť
svoje vzácne poklady, pretože bez nich
by sa táto výstava
neuskutočnila. Ďakujem aj všetkým
členom realizačného
tímu za prácu a čas
pri príprave tejto
akcie. A keďže organizátorom sa nepatrí hodnotiť svoje
dielo, na záver si
dovolím uviesť len
jedno z mnohých
kladných hodnotení,
ktoré nám návštevníci napísali a je od
p. M. Gubekovej:
„Cieľavedomá práca prináša radosť
všetkým. Ďakujem
za pekný zážitok
a oživenie spomienok.“ Je to krásna
bodka za odchádzajúcim rokom. Čo
poviete?
Prajem
všetkým
občanom tejto obce
krásne
Vianoce
a šťastný nový rok.

„mesiac úcty k starším“
Valné zhromaždenie OSN na svojom zasadnutí dňa 14. 12.
1990 vyhlásilo 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí.
Má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie
v spoločnosti, ocenenie jej prínosov, znalostí a skúseností.
Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými znalosťami a cennými radami môže obohatiť život
rodiny, byť jej oporou a príkladom. Preto úcta k starším by
mala byť spontánna, nenásilná a hlavne samozrejmá. Aj naše
slávnostné priateľské posedenia v mesiaci október, ktoré
každoročne pripravuje obecný úrad v spolupráci s Klubom
dôchodcov sú už samozrejmé, obohatené vystúpeniami detí
materskej a základnej školy a príhovorom starostu obce. Na
tohtoročnom slávnostnom popoludní sme kvetmi pozdravili
tohtoročných jubilantov a celé to „okorenila“ pekným slovom

a básňou p. Helena Demková. Prekvapením bolo vystúpenie speváckej
skupiny „Polomky“, pod vedením p. Júlie Zatrochovej, so svojou humornou scénkou - Babky v akcii - ktoré zožali veľký aplauz.
Baby ďakujeme.					
EK
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Prešlo už 20 rokov od vtedy, čo
v roku 1997 miestni folkloristi v Gemerskej Polome založili
skupinu, ktorú pomenovali názvom Dolina. Netrvalo dlho a
už čoskoro po svojom založení
Dolina prekročila pomyselné
hranice Gemera a svojimi vystúpeniami i úspechmi vo folklórnych súťažiach šírila dobré meno
obce Gemerská Poloma po celom
Slovensku a v blízkom zahraničí,
a to nielen vo folklórnom svete.
Dvadsaťročné výročie si členovia Doliny pripomenuli uvedením slávnostného celovečerného
programu s názvom „Ako môhol, tak spomôhol“ s podtitulom
Folklórna skupina Dolina patrí
medzi jeden z mála kolektívov,
ktoré sa vo väčšej miere venujú uchovávaniu a prezentovaniu
tradičnej ľudovej kultúry horného Gemera. Od svojho vzniku
sa skupina pravidelne zúčastňuje
folklórnych prehliadok, súťaží
a festivalov nielen na Gemeri,
ale aj v iných kútoch Slovenska,
a všetkých významných kultúrnych podujatí v obci. V súčasnosti má skupina spoločne s detským
folklórnym súborom takmer 60
členov všetkých vekových generácii. Od roku 2014 folklórnu
skupinu hudobne sprevádzajú ľudová hudba Ondreja Hlaváča a na
akordeóne Stanislav Gunár.
Po založení skupiny
v roku 1997 Štefanom Liptákom,
sa v rokoch 1998 – 2005 stal jej
vedúcim Ján Puškáš, ktorý do
javiskovej podoby postupne spracoval takmer celý kalendárny
a rodinný obradový folklór. Popri tom zozbieral vyše 250 piesní
v podobe, aká sa tu zachovala v 2.
polovici 20. storočia. Najvýznamnejšími dosiahnutými úspechmi
v tomto období sú 2. miesto pre
mužskú spevácku zložku v speve
ľudových piesní na krajskej súťaži v Michalovciach v roku 2003,
titul Laureát celoslovenskej súťažnej prehliadky folklórnych
skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ
v roku 2003 za folklórne pásmo
„Furmani“, ocenenie v striebornom pásme pre mužskú a v bronzovom pre ženskú spevácku zložku v speve ľudových piesní na
krajskej súťaži v Rožňave v roku
2005 a tiež nahrávanie piesní pre
slovenský rozhlas Košice v roku
2004.
Od roku 2006 prevzali
vedenie folklórnej skupiny manželia Janka a Vladimír Vnenčákoví. Skupina sa postupne rozšírila
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„Poturšenec horší od Turka“,
v ktorom, rovnako ako na predchádzajúcom pätnástom výročí,
nechýbali hrdosť, vtip, erotika,
láska, či rozum. Nasadenie malých a veľkých folkloristov, netradičný scenár, pekné ľudové
piesne a hudba, tanečné a herecké
výkony, ale i podpora a spokojnosť divákov boli nielen veľkým
poďakovaním pre celú folklórnu
skupinu, ale sú aj výzvou do budúcich rokov pokračovať vo svojej činnosti a pokúsiť sa priblížiť
ešte vyšším métam ako doteraz.
Za doterajšiu činnosť a dosiahnuté úspechy ďakujem celému
kolektívu.

Dvadsaťročná Dolina

o tanečnú zložku a detský folklórny súbor Bambuchy. Najvýznamnejšími úspechmi v tomto období
bolo predvedenie niekoľkých
celovečerných programov – Od
kolísky po hrob (2007), Ako sa
v Polome tancovalo (2011), Ako
môhol, tak spomôhol, alebo aj
Hlúpi buc, ale spôsob si nájďi
(2012), Polomská svadba a Náš
svet (2015), vydanie hudobných
albumov – Ore Jäník ore (2009),
Ej, mám jä lúšku (2011), Polom-

ská svadba (2013), Ako môhol,
tak spomôhol, alebo aj Hlúpi buc,
ale spôsob si nájďi (2017) a publikácií – Spevník polomských
piesní (2012) a Svadba v Gemerskej Polome (2015). Vo folklórnych súťažiach získala skupina
ocenenie za autentické spracovanie pásma „Tri daromnie tance“
v roku 2008 na krajskej súťaži
folklórnych skupín v Trebišove,
2. miesto v súťaži mladých choreografov v Košiciach v roku 2008

za choreografiu „Tanec podľa
výskumu“, titul Laureát celoslovenskej súťaže tanečných párov
a sólistov tanečníkov ŠAFFOVA OSTROHA v roku 2009 pre
manželov Zuzanu a Jána Puškášových a v rokoch 2005, 2009
a 2016 pre manželov Janku
a Vladimíra Vnenčákových, titul
Laureát celoslovenskej súťažnej
prehliadky folklórnych skupín
NOSITELIA TRADÍCIÍ v roku
2015 za folklórne pásmo „O polnoci na svadbe“ a titul Laureát na medzinárodnom festivale
folklóru horských zemí v roku
2016 v poľskom meste Zakopane
za folklórne pásmo „Polomská
svadba“.
PhDr. Vladimír Vnenčák
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Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Dahdie sä mi harnágla zapotrošila, keť zmo fujdali järec, porazilo
to! Stretila som sponu do vlasov, keď sme „fujdali“. (fujdať- čistiť
zrno od pliev a prachu).
Tot šivák sä furt len rince, šô to si tie škuty cholem ráz do týždnä
s petrôlejom neobrȁdí. Stále sa škrabe, mal by si aspoň raz do týždňa
umyť vlasy a petrolejom.
Akurát oroplán išôl, keť utekál po dvore, nemerkovál hlädiel na
oroplán, tušta gegnúl do lády z vápnom. Utekal, pozeral na lietadlo
a spadol do vápna.
Príde ako čákov a potem do rana orgonuje na pošťeli. Príde opitý
a potom do rána bľaboce zo sna.
Tale netievaj sä s tô chôjô po tem dvore, vezmi si porȁdnú metlu.
Nezametaj s konárom, vezmi si poriadnu metlu.
Lem sä natne tych fízoloch a potem fúlí ak víďás, že nehodno kolo
neho obsedeť. Natrieska sa fazule a potom všetko okolo seba zasmradí.
Tot váš rablôv zas povybierál štiglíncôm golšätá, šô to ho nevytneš
po gargu. Ten váš zlodej zase povyberal škovránčie mláďatá, daj mu
poriadnu bitku.
Choť ku tomu bitangovi z nižnie chyži a povec mu nadúvodne a zretedelne, že ty sä nechceš z nikým pravotiť. Choď k susedovi a povedz
mu, že ty sa nechceš súdiť.
K. J.

D A R pre občanom obce v podobe knihy
od nášho rodáka z ďalekej Ameriky Janka Garguša
úryvok z knihy: COMBAT TALONS IN VIETNAM
Recovering a Covert Special Ops Crew
JOHN GARGUS
Špeciálne Operácie v Druhej Svetovej Vojne
(strana 5 a 6)
3. časť pokračovanie z čísla 3/2017 (október)

Stratili sme jeden Talon s celou posádkou na prvom nočnom lete, ktorý
som plánoval. Bol to pre mňa hrozný pocit, lebo som stratil 11 mojich
kolegov, a to pri mojom prvom plánovaní. Prvou úlohou stratenej posádky bolo vypustiť 6 miliónov letákov z vysokej výšky na západ od
Hanoja. Druhá časť letu bola na západnej časti najvyšších vietnamských hôr, kde mali spúšťať vojnové zásoby pre domácu partizánsku
skupinu, ktorá vôbec neexistovala. Účel tohto plánu bol ten, aby domáca obrana túto starostlivo zinscenovanú zásobu našla a začala podozrievať miestnych obyvateľov z podpory partizánov. Tento let som
sledoval na rádiu. Všetko išlo dobre a lietadlo sa vrátilo na nízke zeme-sledovanie bez obranného útoku delostreľbou, raketami alebo stíhačkami. Posledné spojenie s lietadlom bolo keď sa posádka pripravovala
na doručenie falošnej zásoby. Oznam, že doručenie sa uskutočnilo sme
nikdy nedostali a hneď sme vedeli, že lietadlo sa dostalo do nešťastia,
lebo v tejto oblasti džungle neboli nijaké obranné jednotky. Keďže
naše lety na severe boli prísne tajné, strata lietadla bola úradne ozná-
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Zima a Vianoce v spomienkach ...
Spomínam si na moje prvé lyžovanie! “Lyže sme si vyrobili z dvoch dýh veľkého suda“.
V strede dyhy sme pribili remienok na zasúvanie topánok. Palice boli z liesky, alebo z poriska
opotrebovanej metly. Lyžovačka
na takýchto lyžiach išla len po
udupanom snehu, dolu strmším
kopcom. No i tak nás to bavilo
a vydržali sme sa lyžovať celý
deň. S príchodom Vianoc si spomínam na výraz „gubančȁre“.
Boli to chlapci oblečení v chološniach a baraniciach, ktorí nám
prišli zvestovať blížiace sa Vianoce. Najčastejšie prichádzali až
z Hnilca a okolia a v treskúcej
zime, snehu, aj fujavici prichádzali peši z takej diaľky. Chodili
aj po okolitých dedinách a večer
vždy u niekoho prespali. Ja som
sa ako chlapec, veľmi tešil, keď
mali prespať u nás so mnou na
posteli. Kto sa nepomestil na
posteľ, tak spal na „strôžläku“
na pokrôvcu pri kachloch. Na
druhý deň som bol medzi kamarátmi veľmi pyšný, že u nás

prespali „gubančȁre“. Vianočné
stromčeky boli skromné, malé,
nestáli na zemi v stojane, ale boli
zavesené na „tragári“ nad stolom.
Salónky nám pripravovala mama
doma a náplň v nich bola z upečeného karamelu, sformovaného
do malého hranolčeka. Salónky
sme vždy „vykrádali“, karamel
spapali a zabalili namiesto neho
kúsok tvrdšieho chleba. Ak to
mama zistila, tak sme „vyfasovali“. Darčeky pod stromčekom
boli vtedy napr. „grúlôv cuker“
- čo bol cukor zo zemiakov, formovaný ako tablička čokolády,
alebo „gundža“ odseknutá v obchode z veľkej tehly a zabalená
do baliaceho papiera. Niekedy,
ako darček bola „pracharanda“,
čo bol akýsi kakaovo - čokoládový prášok, naplnený v papierovom kornútku, z ktorého sme ho
potom s veľkou chuťou vylizovali. Boli to pre nás však výborné
pochúťky. Darčekmi boli aj „napolitánky“ náplň, ktorých bola
citrónovej chuti a pre nás to bola
mimoriadna pochúťka.

mená len tak, že jedno dopravné lietadlo sa nevrátilo z nočného letu.
Také isté oznámenie bolo zaslané rodinám našich stratených kolegov.
Na dopisy od rodín sme odpovedali len úradnou správou. Nikdy sa nič
nehovorilo o našich letoch na sever. Tak sme stratili dôveru rodín našich kolegov a naša komunikácia s nimi sa prerušila po našom návrate
domov, keď sme sa rozpŕchli do nových leteckých jednotiek. V roku
1997 – Talonoví veteráni z Vietnamu, všetci už na vojenskej penzii, sa
rozhodli postaviť pomník pre našich stratených kolegov. Keďže ja som
najviac vedel o tom lete, požiadali ma, aby som napísal o tom článok.
Po takom dlhom čase naša tajná operácia vo Vietname bola zverejnená
a my sme chceli obnoviť stratený styk s rodinami. Len vtedy sme sa
dozvedeli, že rodiny mali spojenie s leteckou organizáciou pre padlých vo Vietname a že pozostatky našej posádky boli vo výskumnom
ústave na Hawai na zistenie totožnosti. Išiel som s manželkou Anitou na Hawai, kde nás pekne uvítali a cenili moje pamäti na tento let.
Taktiež nám ukázali a vysvetlili ich výskumnú prácu. Nemohol som
uveriť, keď som videl pozostatky mojich kolegov. Bolo tam asi len 5
kg popolavých kostí, z ktorých zistili totožnosť len piatich členov posádky. Ukázali nám fotografie z miesta stroskotania a vysvetlili prácu
pri výkopoch a v laboratóriu. Lietadlo narazilo do vrchu asi 20 m pod
jeho kamenným hrebeňom. Zrútilo sa takou veľkou silou, že všetci
okamžite zomreli. S rodinami som sa stretol pri odhaľovaní pamätníka
na Floride, kde dostali môj článok o našej práci vo Vietname i o tom
nešťastnom lete. V roku 2000 sme sa znovu stretli v Arlingtone na národnom cintoríne, kde sme pochovali pozostatky celej jedenásťčlennej
posádky v jednej spoločnej truhle.
koniec
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Mám doma malú knižôčku Múdrosť sveta, zväzok “ČLOVEK“ a v tejto
miniatúrnej knižôčke, presnejšie v jej časti Človek a ľudia okolo, je takýto citát - “človek má občas niekomu urobiť radosť.“ H. Lustig
Dlhšie som rozmýšľala, komu urobiť radosť a keď som jedného dňa prezerala fotografie, zaujala ma jedna z nich a zrazu som si uvedomila, že obrázok je nielen dokument minulosti, on sa nás aj dotýka, opakovane oslovuje, zasahuje aj naše city, tešíme sa, smútime, spomíname a objavujeme
nové alebo už aj zabudnuté skutočnosti. Jednu z mnohých vám ponúkam
v presvedčení, že urobím radosť tým, ktorí boli účastníkmi udalosti súvisiacej s obrázkom. V spomienke sa vraciam o 40 rokov naspäť do času,
keď miestna organizácia Slovenského zväzu žien organizovala kurzy varenia na rôznych miestach nášho okresu a tiež aj v našej obci.

Pre oživenie spomienky na túto udalosť - činnosť som zašla za p. H.
Suchou, aby mi povedala, ako si spomína na takú obyčajnú, nenápadnú
činnosť, ktorej účastníčkou bola. Očividne sa potešila. Viackrát zdôraznila, aké to bolo dobré rozhodnutie naučiť sa niečo nové, ba dokonca
nezabudla ani na to, ako ju manžel vždy upozorňoval, aby na kurz varenia išla včas. „Bolo to dobré, veľmi dobré“, týmito slovami sa so mnou
lúčila. Nuž, čo k tomu dodať. Mladé dievčatká na kurze varenia získali
zručnosti a vydaté ženy, ktoré sa ho zúčastnili obohatili svoje kuchárske
schopnosti a vedomosti. Všetky treba pochváliť za ich predsavzatie zdokonaľovať seba ku prospechu celej ich rodiny. Čas vždy ukáže, či naše
rozhodnutia a činy boli správne. Spokojné tváre mladých žien na fotografii a atmosféra tej chvíle tomu nasvedčujú. Áno, bolo to dobré a potrebné,
užitočné a napĺňa i obsah úvodného citátu H. Lustiga. Vďaka Vám dnes
už nie dievčatá, ale mamičky a manželky, dnes už nielen manželky ale aj
babičky za krásnu spomienku, lebo bez Vás, by dnešná spomienka nemohla žiť. Verím, že mnohé z toho, čo ste sa na kurze naučili odovzdávate
ďalej svojim deťom.
Mgr. Zuzana Hanuštiaková

Spomienky na vojnu nemecký kuchár
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Keď som bol študentom na vysokej škole v Ohiu, navštívili
nás hudobníci z Boston-Pops Orchestra. Mávali sme kultúrne
vystúpenia rôznych súborov, ktoré sprostredkovávali študentské
gréckobratranské spolky, ktorým to univerzita umožňovala. Na
týchto večierkoch bývali rozličné vystúpenia. Môj spolok, Phi
Kappa Psi, bol pozvaný na tento večierok a asi 25 z nás sa ho
zúčastnili.
Hneď na začiatku som si všimol jedného husliara, ktorý bol
veľmi podobný nemeckému kuchárovi, ktorý pripravoval jedlá
pre vysokých esesákov v čiernych uniformách, ktorí bývali
v našej prednej izbe (na terajšej Súlovskej ulici u Puškášky).
Ako obyčajne, boli len traja, no na každú večeru prišli aj iní,
a tak ich bolo niekedy aj 6. Skoro každý deň bola v našej prednej
izbe nejaká konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 6-8 vojakov.
Kedykoľvek sa dvere otvorili, videli sme všelijaké mapy
a papiere na našom roztiahnutom stole. Jeden ozbrojený vojak
stál pri dverách, otváral a zatváral ich a stál v pozore. Neviem
akú hodnosť mal ten veliteľ, ale musel byť veľmi dôležitý,
keď mal svojho nemeckého kuchára. Ten sa udomácnil v našej
kuchyni a používal náš riad na varenie. Nemci mali svoj luxusný
stolný riad. Kuchár používal aj naše zemiaky a kyslú kapustu,
mäso a všelijaké klobásky si prinášali so sebou. Kuchár sa dobre
znášal s našou mamou, na ktorú sa v mnohom spoliehal. Raz
si od nás kúpil živú kuru, pri ktorej zabití a pitvaní mu musela
pomáhať. Najviac sa pamätám na to, že každodenne pripravoval
puding. Raz to bol čokoládový a potom vanilkový. Dával nám
misky a lyžice oblízať, a to sa nám deťom páčilo.
Po predstavení som ho našiel v skupine spolužiakov, ktorí
ho kŕmili čajom a zákuskami. Spozoroval som, že hovorí
nemeckým prízvukom. Opýtal som sa ho, či slúžil dakedy
v Nemecku ako vojak. Odpovedal, že áno, ale hneď dodal, že
bol na východnom fronte proti Rusom. Každý jeden bývalý
nemecký vojak, ktorého som neskôr pri mojej službe stretol, mi
to isté povedal. Potom som sa ho opýtal, či on slúžil ako kuchár.
To ho prekvapilo a dodal, že on bol už starý na boj, a preto slúžil
len ako kuchár pre hlavných dôstojníkov. Hneď som mu podal
ruku a povedal som mu, že ja sa na neho pamätám. Rozpamätal
sa, keď som mu o našom dome v Polome hovoril a spomenul si,
že naša mama bola tiež vyškolenou kuchárkou, ktorá mala svoju,
rukou písanú kuchársku knihu s receptami na jedlá a pečivo. I na
mňa si spomenul, že keď u nás varil, ja som niečo hľadal na
vrchu kredenca. Zošmykol som sa zo stoličky a prevrátil vrchnú
polovicu kredenca. Rozbil som niekoľko tanierov a pohárov.
Rachot vyplašil našich troch v prednej izbe. Vbehli do kuchyne,
aby videli, čo sa stalo. On videl, že som sa veľmi zľakol a bál
sa, že ma otec bude trestať. S otcom sa začal rozprávať a niečo
mu vysvetľovať. Otec rozumel trochu nemecky a ja som bitku
nedostal. Potom som ho ja prekvapil, keď som mu povedal, že on
povedal otcovi nemecké porekadlo „Že črepy prinášajú šťastie!“
To ho potešilo. Na rozhovor s mojim otcom sa tiež pamätal.
Dlho sme sa rozprávali. Chcel vedieť ako sa naša rodina
dostala do Ameriky. Vysvetlil som mu, že ja som bol jediný,
ktorý som odišiel. On mi potom povedal, že on tak isto sám
prišiel do Ameriky. Po vojne doma v Nemecku nikoho nenašiel.
Bol z Drážďan, ktoré americké bombardovanie tohto mesta
zničilo. Aj ich dom. Zabilo nielen jeho ženu s dvoma deťmi,
ale i jeho už starých rodičov.
Janko Garguš, Amerika
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športový strelecký klub
ô

VYHODNOTENIE SEZÓNY 2017
Športový strelecký klub Gemerská Poloma začal súťažnú sezónu
2017 usporiadaním tradičnej súťaže v streľbe zo vzduchovky pre občanov Gemerskej Polomy. Dňa 4.februára sa v miestnej telocvični zišli
priaznivci vzduchoviek a užili si túto „rekreačnú“ súťaž. Teší nás, že
zastrieľať si prišli strelci všetkých vekových kategórií. Vidieť, že tento
druh športu je pre všetkých. Disciplíny z „ostrých“ zbraní sa v roku
2017 objavili v našom kalendári už od apríla a strieľalo sa až do zimných mesiacov. Každoročne streleckú sezónu uzatvára Vianočná súťaž
v disciplíne veľkorážna pištoľ/revolver, ktorá sa uskutočňuje týždeň
pred Vianocami na strelnici v Ochtinej.
Svojim aktívnym prístupom k súťažiam sme sa ako športový strelecký klub stali najaktívnejším klubom v našom regióne. Podarilo sa
nám zorganizovať 5 kôl regionálnej ligy v malokalibrovej odstreľovačke a 3 kolá súťaže veľkorážna odstreľovačka. Týchto osem súťaží
sme organizovali na strelnici v Rožňave. Teší nás, že záujem o športovú streľbu prejavujú naši členovia svojou účasťou na súťažiach a do
budúcna je záujem usporiadať súťaže aj v nových disciplínach z krátkych a dlhých zbraní. Musíme vyzdvihnúť aj kvality našich „mimopolomských“ členov, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky a z ich strany
je ochota pricestovať k nám na tréningy a súťaže. V tomto smere sa
najaktívnejšie prejavuje „košická vetva“ nášho klubu. Samozrejme
okrem domácich strelcov, k nám prichádzajú súťažiť aj naši členovia z Rožňavy, Levíc, Brezna a iných častí Slovenska. Smelo môžeme
konštatovať, že činnosť nášho klubu prekročila hranice nášho okresu.
Taktiež spolupráca s inými klubmi prináša svoje ovocie. Človeka vždy
poteší, keď počuje vetu „ k Vám na súťaž prídeme kedykoľvek a radi“.
Okrem vlastných súťaží sa naši strelci zúčastňovali aj súťaží, ktoré
organizovali okolité strelecké kluby (často krát sme im pomáhali s organizáciou súťaže). V priemere pripadá jedna súťaž na jeden klub (nás
sa to netýka). Mohli sme si tak zmerať sily a naberať skúsenosti na
strelniciach v Ochtinej, Pači, Rožňave, Rákoši, Lubeníku a v Jelšave.
Teší nás aj skutočnosť, že okrem klubu funguje aj strelecký krúžok pri
našej Základnej škole. Žiaci pravidelne dosahujú výborné výsledky v
súťažiach. Pravidelné tréningy dávajú informáciu, že aj medzi nimi sa
nájdu talentovaní dorastenci a majú predpoklad rozvíjať svoje zručnosti aj do budúcna. Medzi výrazný úspech dorastu patrí druhé miesto
v okresnej súťaži v streľbe zo vzduchovky.
Umiestnenie členov Športového streleckého klubu v ligových a mimoligových súťažiacich • Športová sezóna 2017
} výsledky sú v poradí: Malokalibrová odstreľovačka, dátum, lokalita, umiestnenie: 1. údaj – jednotlivci, 2. údaj - družstvá
1. kolo } 29. 04. 2017 } strelnica Rožňava } 2,3,4,7,12 } 2,3
2. kolo } 18. 06. 2017 } strelnica Rožňava } 1,4,5,7,11 } 1
3. kolo } 26. 08. 2017 } strelnica Rožňava } 1,3,5,13,15 }2,3,5
4. kolo } 16. 09. 2017 } strelnica Rožňava } 2,5,6,14
}2,3
5. kolo } 14. 10. 2017 } strelnica Rožňava } 1,3,5,9,13 }1,2,3
celkové hodnotenie ligy }2, 4, 5, 10, 18
} výsledky sú v poradí: Veľkokalibrová odstreľovačka, dátum, lokalita, umiestnenie: 1. údaj – jednotlivci, 2. údaj - družstvá
1. kolo } 03. 06. 2017 }strelnica Rožňava } 1,2,3 } 1,2,3
2. kolo } 08. 07. 2017 } strelnica Rožňava } 1,2,3 } 1,2,3
3. kolo } 11. 11. 2017 }strelnica Rožňava } 1,3,4,5
} výsledky sú v poradí: Veľkorážna pištoľ/revolver, dátum, lokalita,
umiestnenie: 1. údaj – jednotlivci, 2. údaj - družstvá
Pohár starostu obce Lubeník } 11. 06. 2017 } strelnica Lubeník }
1,6,8 } 5
Pohár gen. riaditeľa SMZ } 02. 09. 2017 } strelnica Rákoš } 11,12 } 7
Pohár primátora mesta Jelšava } 23.9.2017 }strelnica Jelšava }1,11,14
}3
Pohár starostu obce Slavošovce } 30. 09. 2017 } strelnica Ochtiná }
6,15,20,22 } 6
Pohár starostu obce Pača 2017 } 07. 10. 2017 } strelnica Pača }6,13,18
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}5
} výsledky sú v poradí: služobná pištoľ, dátum, lokalita, umiestnenie: 1. údaj – jednotlivci, 2. údaj - družstvá
Putovný pohár ŠKP Rožňava } 16.11.2017 } strelnica Rožňava }
4,15,25 }2
Dorast - žiaci } Okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky } Rožňava }
družstvá: 2. miesto.
POČAS ROKA SA ZAOBERÁME NIE LEN SÚŤAŽAMI A TRÉNINGAMI, ALE AJ SAMOTNÝM CHODOM KLUBU. Tento rok
sa nám podarilo zaobstarať finančné prostriedky určené na chod klubu,
na organizovanie súťaží, ale aj na technicko-materiálne vybavenie klubu. Môžeme tak skonštatovať, že klub začína byť seriózne vybavený
po technickej stránke (prebíjacie lisy, príslušenstvo, strelivo, terčové
zariadenia a ďalšie technické pomôcky) a zároveň je klub pripravený
aj na elektronizáciu a digitalizáciu svojej agendy. Zakúpila sa výpočtová technika, programové vybavenie a dal sa na mieru vyhotoviť informačný systém na evidenciu športového klubu. Elektronická komunikácia a chystaná zmena legislatívy pre športové kluby nás tak nájde
pripravených. Zároveň sa aktívne pristupuje k chodu internetových
stránok a na nich zverejneného diskusného fóra. Toto všetko prispieva
k dobrej informovanosti našich členov a ostatnej športovej verejnosti. Naďalej by sme chceli udržať tento trend a na obdobie roka 2018
už máme pripravené ďalšie plány, ktoré podporia rozvoj nášho klubu.
Strelecký klub sa snaží informovať svojich členov aj o pripravovanej
zmene, novele zákona o zbraniach a strelive. Chystané úpravy zákona
sa odvíjajú od diania v parlamente EÚ, kde často krát aj bez praktického opodstatnenia prejdú hlasovaním návrhy, ktoré nám sťažia situáciu a obmedzia aj to dobré, čo u nás funguje. Prostredníctvom našej
komunikácie s PZ SR, (oddelenie evidencie zbraní a streliva) vieme
členskú základňu informovať o potrebných opatreniach a plánovaných
zmenách v oblasti evidencie, registrácie, držby a uskladnenia zbraní
a streliva. Zároveň sme ponúkli našim členom a nie len im, pomocnú ruku pri príprave žiadateľov o zbrojný preukaz. Vieme poskytnúť
pomoc a skúsenosti pri praktickej a aj teoretickej príprave žiadateľa.
Keďže náš klub už funguje viac ako rok, spracovali sme agendu a zaregistrovali sme klub ako poberateľa 2% dane z príjmu. Čiže v prvom
štvrťroku 2018 už môžeme klub podporiť aj touto formou. Tlačivá
budú zverejnené na našich stránkach. Aj tak malá čiastka od jednotlivca môže napomôcť k rozvoju našich aktivít a pomôcť činnosti klubu.
Toľko v skratke o našej činnosti v roku 2017. Veríme, že rok 2018 nám
prinesie nové výzvy, nových členov a množstvo športových zážitkov.
Za vedenie streleckého klubu spracoval: Adrian Gallo

Vyhodnotenie činnosti OZ ŠK Polom
Gemerská Poloma za kalendárny rok 2017
V kalendárnom roku 2017, v prvej polovici roka náš futbalový
oddiel dohral prvý súťažný ročník v súťažiach organizovaných
ObFZ Rožňava. MUŽSTVO DOSPELÝCH Na jar sa prístup ako
aj bojovnosť hráčov mužstva zlepšila, z 9 zápasov sme dva prehrali,
1 remizovali a 6 vyhrali. Podrobnejšie prebraté prehrali sme s prvým
mužstvo súťaže FK Baník Štítnik, na ktoré sme v tomto ročníku herne
a mentálne nemali. Bohužiaľ prehrali sme aj u posledného tímu súťaže Mladosť Brzotín. Nedali sme vyložené príležitosti a doplatili sme
na to. Výborný bol posledný zápas súťaže v ŠK Baník Štítnik, druhý
tím súťaže, kde sme v oklieštenej zostave podali poctivý bojovný výkon a uhrali remízu. Myslím si, že na tomto výkone by sa dalo začať
stavať. V zime sme doplnili mužstvo o brankára, čo malo pozitívne
následky na hru mužstva. Treba nám doplniť mužstvo najmä na poste
obrany, nakoľko i keď máme na tomto poste hráčov, bohužiaľ nechodili na zápasy, a potom sme museli veľmi kombinovať a využívať
hráčov z iných postov. Plán bol na základe skladby mužstva skončiť
do 3 miesta, ten sa nám nepodarilo splniť, skončili sme na 5 mieste. Z 18 odohratých zápasov sme 9 vyhrali, 1 remízovali, 8 prehrali
s negatívnym skóre 44:48, získali sme 28 bodov. Na prvý FK Baník
Štítnik sme stratili 21 bodov, na plánované 3. miesto, ktoré obsadil FK
pokračovanie na str. 21
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Mladosť Lipovník sme stratili 6 bodov. Pokazenú jeseň sme už nedokázali dobehnúť. Najlepším strelcom súťažného ročníka za náš klub
bol Michal Dorčák zo 17 gólmi za sezónu, ktorý skončil ako 4 najlepší
strelec v súťaži. Najviac odohratých minút v mužstve mal Pavol Kašai, ktorý odohral 1546 minút. MUŽSTVO ŽIAKOV v súťažnom r.
2016-2017 hralo 1. triedu OM ObFZ starších žiakov. V súťaži skončili na 5. mieste s bilanciou 10 zápasov, 1 výhra, 1 remíza, 8 prehier
a skóre 9:65. Mužstvo podalo výkon, na ktorý pri tvorbe malo. Veľká
časť mužstva bola prvýkrát na ihrisku a nebola tam zohratosť. Je však
na čom budovať. MUŽSTVO PRÍPRAVIEK vyhralo svoju skupinu
a postúpilo do finálového turnaja OM ObFZ Rožňava, ktorý sa hral
v Dobšinej. Po neregulérnom finále, keď mužstva súperov postavili
na zápasy aj hráčov neregistrovaných vo svojich kluboch a starších
skončili na 4. mieste. Odvolanie voči neoprávnenému štartu hráčov
súperov ObFZ Rožňava neriešilo. Bola však radosť pozrieť na snahu
detí. Predstava na nový ročník bola, stabilizovať mužstvo dospelých,
podľa možnosti doplniť, vyriešiť trénerskú otázku a v novom ročníku
postúpiť do 6. ligy Okresného majstrovstva ObFZ. V lete sa však
veľa vecí pomenilo, nie všetky však k lepšiemu. Z mužstva dospelých
po nezhodách s hráčmi odišiel tréner Karol Kováč a následne prestal
trénovať aj žiakov. U mužov sa dotiahli hosťovania a prestupy časti vytipovaných hráčov. Bohužiaľ začala upadať tréningová morálka,
najmä dochádzka na tréning. V súťažnom ročníku 7. ligy dospelých
sme po jeseni na 6. mieste s bilanciou 9 zápasov, z toho 4 výhry, 1
remíza a 4 prehry so skóre 28:17, máme 13 bodov a na prvý FK Plešivec strácame 11 bodov. Na jeseň nás veľmi musieť bolieť prehra s Plešivcom doma 1:2, keď behom 1 minúty sme dostali 2 góly a prišli o 3
body, ako aj zbytočné prehry 5:0 v Dobšinej a 2:0 na Pači. Najlepším
strelcom mužstva po jesennej časti je Michal Dorčák s 10 gólmi. Tak
ako na jeseň r. 2016 sme dobabrali svojim prístupom nádeje na lepší
výsledok, tak to bolo aj teraz. Horšie je že sa zhoršil prístup niektorých
hráčov k povinnostiam na ihrisku, ako aj, a najmä tréningová morálka
a zodpovednosť. V tejto veci nás čaká veľmi veľa práce cez zimu,
nakoľko nie sme vôbec spokojní s dosiahnutými výsledkami. Opakom
je MUŽSTVO ŽIAKOV. V súťažnom r. 2017/2018 hrá 3. ligu. SFZ.
Jeseň bola turbulentná. Mužstvo prebral ako tréner Štefan Dorčák.
Týždeň pred začiatkom súťaže z mužstva odišlo do MFK Rožňava 5
hráčov, 2 sa cez leto zranili tak, že nemohli odohrať jeseň. Prvý zápas
sme si preložili, aby sme stihli poskladať mužstvo tak, aby mohlo hrať
súťaž. Pred 1. zápasom sme mali 1 tréning, no hráči a hráčka majú
iný prístup a chcú trénovať. Mužstvo trénuje najmenej 2 x týždenne
+ 1 zápas. Mužstvo svoje technické nedostatky nahradzovalo veľkou
bojovnosťou, čo im na jeseň vynieslo 3. miesto v súťaži s bilanciou 6
zápasov, z toho 4 výhry a 2 prehry, skóre 23:15, získali 12 bodov a na
prvého strácajú len 3 body. Na začiatku bol plán získať aspoň 6 bodov
a nebyť posledný, čo prekročili. Jar bude ťažká, no plán je zachovať 3.
miesto. Potešujúce je, že za žiakov už začali hrať aj 2 hráči z prípravky
+ 2 odchovanci prípravky. NAJMENŠÍ HRÁČI od 1. septembra majú
nového trénera p. Ing. Filipa Poláka, ktorý trénoval prípravky MFK
Rožňava a Gemerské blesky. Sme veľmi radi, že prijal našu ponuka
a začal najmenších trénovať. Na tréning mu chodí od 12 do 20 detí,
podľa zdravotných a iných možností. Skladba tréningov sa skvalitnila.
Veríme, že vychová dobrých budúcich futbalistov, ktorí nám v budúcnosti pomôžu. Mužstvo hrá OM ObFZ. Výsledky sú premenlivé, no
pre nás nie sú ukazovateľom. Deti sa snažíme dostať aj na kvalitnejšie
turnaje, aby mali stimul a vyššie ciele. Od jesene sme začali budovať
MUŽSTVO DORASTU, ktoré pravidelne trénuje a od nového súťažného ročníka ho prihlasujeme do 4 ligy. Chcem poďakovať trénerovi
p. Karolovi Kováčovi za odvedenú prácu s prácou u žiakov a mužstve
dospelých v súťažnom r. 2016/2017,ako aj Ondrejovi Tompošovi
za prípravky. Ďakujem aj rodičom detí z prípraviek za podporu.
V zimnej medzi sezóne, nám je potrebné stabilizovať výbor OZ, doplniť káder mužov, žiakov a dorastu. Dostať na školenie trénerov prihlásených záujemcov, podľa možnosti nájsť trénera pre mužstvo dospelých. Postupne podľa finančných možností pokračovať v rekonštrukcii
areálu ihriska. Podarilo sa nám v r. 2017 opraviť šatňu hostí a domácich, nanovo urobiť kúpeľňu pre hostí a domácich. Napojiť areál na
kanalizáciu a v časti objektu opraviť elektroinštaláciu podľa nových
noriem. Začali sme s havarijnou opravou časti strechy a nainštalovali
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sme zvody, ktoré doposiaľ neboli a voda podmáčala budovu. Začali
sme s výstavbou tréningového ihriska. Podarilo sa nám zastabilizovať
technické vybavenie pre mužstva a údržbu areálu. V r. 2018 mimo uvedených vecí nám treba začať s opravou oplotenia nakoľko časť plotu je
v dezolátnom stave následkom opotrebovania a ohrozuje bezpečnosť.
Štefan Dorčák, predseda OZ ŠK Polom

Bianka Chomiaková zo ZŠ Gemerská Poloma
postúpila do Krajských majstrovstiev v šachu 2017

Šachový klub Gemerská Poloma usporiadal dňa 3.11.2017 v sále becného úradu v G. Polome Školské majstrovstvá okresu Rožňava žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2017.
Turnaj je ďalšou z aktivít klubu, ktorá prispieva k rozvoju šachovej
mládeže v našom regióne. Na okresnej úrovni sme za posledné 2 roky
usporiadali už 3 žiacke turnaje, čo nás radí medzi hlavných podporovateľov šachu mládeže v okrese. Tento aktuálny bol významný aj tým,
že je súčasťou postupových turnajov v rámci celoslovenskej súťaže
žiakov ZŠ, ktoré zastrešuje Slovenský šachový zväz. Teší nás, že postupovú pozíciu obsadila aj hráčka nášho klubu Bianka Chomiaková
- umiestnila sa na 3. mieste v kategórii dievčat, čím získala právo
zúčastniť sa Krajského kola šachových majstrovstiev mládeže, ktoré
sa uskutoční 1.12.2017 v Košiciach. Bianka je zároveň aj najmladším
postupujúcim z turnaja. Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl: ZŠ Gemerská
Poloma, ZŠ Zlatá Rožňava, ZŠ Štítnik, ZŠ Zakarpatská Rožňava, ZŠ
Pionierov Rožňava, 8. ročné gymnázium Rožňava – 1. stupeň. Za ZŠ
Gemerská Poloma nastúpili 3 hráči: Bianka Chomiaková, Mirko Chomiak a Patrik Fabián.
Do Krajského kola postúpili prví traja v kategórii chlapcov a v
kategórii dievčat:
1. Simon Tomi (7), ZŠ Štítnik, 13 rokov } 2. Tobias Koós (6), ZŠ Zlatá
RV, 11 rokov } 3. Richard Sakal (5, Bhlz 29,5), 8. ročného Gymnázia
v RV, 12 rokov • 1. Katarína Adamková (5), ZŠ Zakarpatská RV, 11 rokov } 2. Chiara Albertová (3, Bhlz 24), ZŠ Pionierov RV, 14 rokov }3.
Bianka Chomiaková (3, Bhlz 22,5), ZŠ G. Poloma, 7 rokov. Zaujímavosťou je, že každá zo 6 zúčastnených škôl má jedného postupujúceho,
postupy boli teda rozdelené spravodlivo.
Okrem kategórie chlapcov a dievčat bola vyhlásená aj kategória tímov - 2-členný tím tvorili najlepší chlapec a dievča danej školy. Aj v
tejto kategórii sa podarilo ZŠ G. Poloma obsadiť medailovú pozíciu
- do brondzového tímu spolu s Biankou bol podľa výsledkov zaradený
jej brat Mirko Chomiak, ktorý v kategórii chlapcov obsadil výborné
6. miesto.
Výsledky zmiešaných tímov za jednotlivé školy } 1. ZŠ Zakarpatská RV (10) s hráčmi Katarína Adamková (5) a Michal Vrzal (5) }
2. ZŠ Zlatá RV (8,5) s hráčmi Emka Üveges (2,5) a Tobias Koós (6) }
3. ZŠ Gemerská Poloma (7,5, Bhlz 53) s hráčmi Bianka Chomiaková
(3, Bhlz 22,5) a Mirko Chomiak (4,5, Bhlz 30,5). Náš hráč, Patrik
Fabián, skončil v kategórii chlapcov so 4 bodmi na 14 mieste z 24 zúčastnených. Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších
šachových súťažiach. Ďakujem všetkým, ktorí sa na organizácii turnaja zúčastnili, najmä členom klubu ŠK GP, obci Gemerská Poloma,
osobitne starostovi Miroslavovi Michalkovi a hlavnému rozhodcovi
turnaja Robertovi Szaszákovi. Viac informácií o turnaji nájdete na
našej webovej stránke www.sachovyklugp.org, alebo na stránke obce
v sekcii športov.
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, predseda ŠK GP
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POZVÁNKA
Obecný úrad a stolnotenisový klub v Gemerskej Polome Vás pozývajú na 26. ročník Turnaja o pohár starostu obce, ktorý sa
uskutoční dňa 06. 01. 2018 v telocvični pri ZŠ. Začiatok turnaja je
naplánovaný na 9.30 hod, predpokladané semifinále o 14.00 hod. Je
to turnaj, ktorý má bohatú tradíciu s poprednými hráčmi a klubmi
našej extraligy. Aj tento rok je snaha organizátorov prilákať hráčov,
ktorí sú zárukou kvalitného športového zážitku pre priaznivcov
stolného tenisu. Účasť prisľúbili aj najvyšší funkcionári Slovenského stolnotenisového zväzu. Tešíme sa na vašu účasť.
organizačný výbor

ô vianočný turnaj (stolný tenis, obecná telocvičňa) } 25. 12. 2017
ô turnaj v minifutbale (obecná telocvičňa)
} 28. 12. 2017
ô výstup na Volovec
} 06. 01. 2018
(zraz účastníkov pred Kasínom, pešia túra z obce na Volovec)
ô strelecká súťaž (obecná telocvičňa)
} druhá polovica
mesiaca január 2018
ô polomský mini-maratón
} marec-apríl 2018

Šachová úloha: biely dáva mat 2. ťahom § výherná cena: 20,00 EUR
§ obálku je potrebné označiť slovom: ŠACH
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma,
Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica, 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 16. 02. 2018
(vrátane) § potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú
zverejnené v najbližšom čísle novín.

NOVOROČNÝ
OHŇOSTROJ

oprava z čísla 3/2017/október, str.
6, text: cervenakovajana74mail.com
– správne je:
cervenakovajana74@gmail.com

OZNAM – tohoročný tradičný VIAna KONOPISKÁCH
NOČNÝ KONCERT sa z technic01. 01. 2018
so začiatkom o 0,30 hodine. kých príčin neuskutoční, za porozumenie ďakujeme.

Krížovka za odmenu § výherná cena: 20,00 EUR § obálku je potrebné označiť slovom: KRÍŽOVKA
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica, 9.
mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 16. 02. 2018 (vrátane) § potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené
v najbližšom čísle novín.
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