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Vážení občania,
prihováram sa Vám prostredníctvom našich novín prvýkrát ako
starosta našej obce. Musím sa poďakovať každému z Vás, kto
využil svoju príležitosť a predstavu o riadení našej obce vložil do
obálky počas komunálnych volieb. Osobitne ďakujem všetkým,
ktorých dôveru sa mi podarilo získať. To, že nie je malá, je pre
mňa cťou a súčasne záväzkom, pretože predstavuje Vaše reálne
očakávania. Som pripravený a nepochybujem o tom, že spoločne
tieto očakávania naplníme. Uplynulé dni mi ukázali, že jednou
z mojich priorít musia byť práve medziľudské vzťahy. Získanie
a udržanie dôvery a rovnováhy medzi ľuďmi je mnohokrát ťažšie
ako uspieť v nejakom projekte.
Svoju prácu budem orientovať vždy tak, aby bol obecný
úrad vnímaný ako otvorený tím ľudí, ktorý je tu pre Vás, pre Vaše
potreby a záležitosti.
Chcel by som pri tejto príležitosti každému z Vás, každej
rodine popriať čo najpríjemnejšie prežitie vianočných sviatkov
a do budúceho roka pevné zdravie a mnoho úspechov. Využime
tento čas, a to nielen pri štedrovečernom stole, na podanie si rúk,
pretože iba tak sa dá posunúť ďalej. Ešte raz ďakujem.
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce

Redakcia Polomských novín praje svojim čitateľom príjemné
prežitie času vianočného. Svojím dopisovateľom vyslovujeme
poďakovanie a prajeme im množstvo nápadov a štedré pisateľské
pero, ktoré má vždy čo napísať. Svojim čitateľom, aby sa Vám
dobre čítali riadky v našich novinkách. Nám všetkým, nech i tieto
Vianoce prinesú do našich príbytkov a duší pokoj, vyrovnanosť
a lásku všetkých, ktorí nás obklopujú a milujú. Nech XX. ročník
nášho periodika je opäť pre nás dobre čitateľný a príjemným
spoločníkom vo dni všedné i sviatočné.

Silvestrovský
P
l
e
s

Obec Gemerská Poloma Vás pozýva
na Silvestrovský ples a obecný ohňostroj
Dňa 31. 12. 2014 so začiatkom o 19,30 hodine sa v sále
kultúrneho domu uskutoční Silvestrovský ples. Do tanca
hrá skupina RELAX z Vlachova. Vstupné je 15,00 EUR na
osobu (prípitok, víno, minerálna voda, kapustnica). Obecný
ohňostroj sa uskutoční v lokalite Konopiská so začiatkom
o 00,30 hodine. Predpredaj vstupeniek: obecný úrad p.
Helena Demková (058/7885599).

3. BENEFIČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT sa

uskutoční dňa 5. januára 2015 so začiatkom o 17,00 hodine
v Evanjelickom kostole v Gemerskej Polome, na ktorý Vás
srdečne pozývajú: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.
v Gemerskej Polome, Vesna o. z. Gemerská Poloma a Kellnerus
n. o. Gemerská Poloma.

Cesta nocou so svetlom

Pozdrav k Vianociam

Už viac mesiacov sme sa mohli
pripravovať na spríjemnenie
Vianoc. V súčasnosti máme
ponuky: vianočný trh, zájazdy,
rekreácie, slávnostné programy
– televízia, atď... Tí, ktorí prijali
ponuku sveta k Vianociam
už azda v tejto chvíli spia, iní
sa možno ešte zabávajú, iní
sa možno vracajú unavení či
znechutení zo zábavy domov.
Možno že v niektorých týchto
ľuďoch je zdanlivý pokoj, ale
u mnohých aj nepokoj. Prežili
večer, prežívajú noc, no bez
Ježiša. Prežili to neoriginálne?
Do rámu Vianoc nám dal svet
nepravý obraz, dal nám iba
klam. Pre mnohých je dnešný
večer a noc iba žľabom, slamou
a senom. Nevidia správne to,
čo nám ponúka Stvoriteľ už po
2014. krát v čase dejín.
Dnes sa nám narodil Spasiteľ
Kristus Pán, ktorý leží v jasliach.
Prišli k nám Vianoce, prišla
k nám znova noc a my cestou
v tejto tmavej noci kráčame
k novým udalostiam. Náš život je
pokračovanie na str. 14

Drahí čitatelia, obyvatelia našej
obce, bratia a sestry v Pánovi!
Vianoce sú každoročne
hádam
najočakávanejšími
sviatkami. Celý rok sa tešíme
na krásne chvíle s blízkymi,
na darčeky, slávnostnú večeru,
cestu do kostola, nádhernú
výzdobu, pokoj, lásku... Musím
sa priznať, že aj ja mám tento
adventný a vianočný čas veľmi
rada. V spomienkach sa vraciam
do detstva, keď sme ako deti
vnímali čaro Vianoc aj prípravou
a vôňou
mamkinej „juchy“,
„bobaľkoch“, ale aj krásnych
darčekov. Potom cestou do
kostola, ktorý bol v susednej
dedine, sme s bratom počítali
rozsvietené stromčeky, tešili sme
sa na slávnostné služby Božie
– kde sme ako deti vystupovali
a niesla sa nádherná zvesť o tom,
ako Mária s Jozefom idú do
Betlehema, aby sa dali zapísať
a tam sa v chudobnej maštaľke
narodí Spasiteľ sveta. Kázeň
Božieho slova, spev „Tichá noc,
svätá noc“ či „Nebo otvorené...“
pokračovanie na str. 14
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Spoločenská kronika k 15. 12. 2014

Zomreli

Životné jubileá oslávili

Povedali ste – zbohom a potom
ste sa nevrátili.
Odchádzali ste celkom obyčajne,
až sa nám zdalo,
že je priďaleko chvíľa,
keď sa to raz stane.
Chceli ste ešte čosi povedať,
ale blesk sťal strom
aby nebolo úrody.
Povedali ste len zbohom,
a potom sa už nevrátili,
to ste nemali.
Jaroslav Hatvaník
Patrik Kučerák
Mária Ďuričeková

Spinkaj až po úsvit bledý
s hlávkou v páperí
a keď slnce vstane,
vtedy vzhliadni k materi.
Zuzana Gunárová
Martin Kolesár
Karolína Lojová

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo
Pozri sa mi do očí,
sú v nich hviezdy,
čo padajú ti k nohám.
Dám ti moju lásku
na všedný deň
i na nedeľu mám,
pre teba jej bude...
vezmi moju lásku
v nej sú všetky hviezdy
pre skutočný sen.

90 rokov
Zuzana Chanasová
rod. Spišiaková
75 rokov
Paulína Hatvaníková
rod. Hatvaníková
August Olexa
Žofia Sústriková
rod. Kalinová
70 rokov
Zuzana Kristofová
rod. Ďuránová

Tomáš Kotlár
 Libuša Červenáková
Ivan Sústrik
 Zita Vrávniková

Pozostalým vyslovujeme
hlbokú a úprimnú sústrasť.
A keď nám všetko, všetko dala,
na vrátenie darov nepočkala.
Odišla s tvárou krásnou,
usmievavou, bez tieňa smrti
na zamknutých perách.
Pokorná cestou života
pokorná v smrti dverách.

Srdečne blahoželáme!

Srdečne blahoželáme!

Dňa 10. 12. 2014
uplynul rok
od úmrtia syna, synovca

Jána Ďuričeka.

Cez nekonečnú lúku snehom brodíme
v smutných snách
a z našich pohľadoch kričí žiaľ
naplnený nekonečným smútkom.

Nestačíme držať krok
sami so sebou,
kdesi sa podeli naše sily,
zbytočne ich hľadáme
pred zrkadlom
a márne vzdycháme nad svetom,
že sa prirýchlo
otočí a uskoruje naše dejiny
v jedinej knihe bez nákladu,
nečitateľnej odzadu,
lebo každý deň jej
pribúdajú útroby,
no skloniť sa
pred uplynutím času
nám rozum nedovolí.

Dňa 20. 12. 2014
uplynulo 7 rokov
od úmrtia manžela, švagra

Jána Ďuričeka.


Uplynul rok a my
so smútkom v srdciach
spomíname na našu nebohú
sestru, tetu a príbuznú

Emíliu Sustrikovú.


U nôh mi tíško leží. Z koruny výšok sneží,
ja žalujem na zlý svet a teba už nič nevyruší.

S úctou a láskou spomína mama,
strýko a teta.

Ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

Počuješ, mama, to som ja,
smútok mi mokvá do chvíľ,
aj keď sa rany zhoja...
Prečo si odišla?
Počuješ, mama, to som ja,
ja sa ťa spytujem, prečo mlčky
sama sa strácaš v diaľky neznáme.
Dňa 20. decembra uplynul 1 rok,
keď nás navždy opustila
naša milujúca mama,
stará mama, prastará mama a príbuzná

Hildegarda Romoková.

S láskou a úctou spomína dcéra Iveta s rodinou..

Spomienka

Tí, ktorí ste ju poznali
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Kvet zrána zdobí pestrá krása
a naraz rýchlo uvädne,
tak aj človek prv než nazdá sa
od svojich blízkych navždy odíde.
Dňa 27. 12. uplynie dlhých 15 rokov,
keď nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec a príbuzný

Štefan Červenák.

Už len spomienka nám zostala na krásne chvíle,
ktoré sme s ním prežili. Manželka a synovia s rodinami.
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70. VÝROČIE LETECK EJ T R AGÉDIE NA F LÔSE

Gemerská Poloma – Dňa 17. októbra 2014 sa v našej obci konali
oslavy 70. výročia leteckej tragédie na Flôse. Ich organizátormi boli
obec Gemerská Poloma, ZO SZPB v Gemerskej Polome a OblV
SZPB v Rožňave. Po privítaní a prezentácii pozvaných hostí, za účasti
miestnych obyvateľov, detí MŠ a žiakov ZŠ sa začal napĺňať program
slávnostného zasadnutia oblastného výboru SZPB. Za zvukov piesne
„Slovensko naše“, ktorú zaspieval evanjelický a. v. cirkevný zbor, bola
na námestí SNP odhalená tabuľa o priebehu SNP a bojov II. svetovej
vojny v našom regióne. Nasledoval presun všetkých zúčastnených
k pamätníku tragickej havárii lietadla na Kurtákovú. Lietadlo Douglas
17, ktoré letelo z Rzeszova prevážalo posily II. paradesantnej brigády
do centra SNP. Táto tragédia zabolela každého. Veď navždy vyhaslo
18 mladých životov udatných bojovníkov za dôstojnosť človeka, za
nový život. Na tabuli pamätníka je nápis: „Na večnú pamiatku 18
hrdinom SNP, ktorí tragicky zahynuli na tomto mieste pri havárii
lietadla 16. X. 1944“. Program pokračoval pietnym aktom – kladením
vencov zástupcov jednotlivých delegácií. Tóny hymny SR, ktorú tiež
zaspieval evanjelický cirkevný zbor sprevádzali salvy zo samopalov,
resp. delobuchy vo farbách zástavy SR, armády SR z VÚ v Rožňave.
Po hymne predniesla báseň s opisom tejto tragickej udalosti žiačka
ZŠ. Starosta obce p. Ján Chanas privítal hostí – zástupcov jednotlivých
spoločenských organizácií, občanov a žiakov ZŠ. Zvlášť vzácna
bola prítomnosť vojenského pridelenca MZV veľvyslanectva ruskej

Domovina

Hej otčina moja, krásna zem slovenská,
daroval ju Pán Boh Slovákom do vienka,
slovenskú reč našu krásnu, ľubozvučnú,
najkrajšie pesničky, čo oblažia dušu.
Naša zem slovenská, leží pod Tatrami,
ó vďaka Ti Bože za úrodné lány,
zurčiace potôčky, úbočia, doliny,
to je iba štipka z našej domoviny.
Keď sa Slovák cítiš, miluješ Slovensko,
hrdo sa k nemu hlás, vztýč hlavu vysoko!
Nenájdeš vo svete viac takú krajinu,
iba jednu vzácnu, našu domovinu!
Nedychtíme po moci, ba ani po sláve,
len o Tvoju lásku prosíme Ťa Pane,
usmievaj sa dobrý Bože, ochraňuj Slováka
i našu rodnú zem, buď Ti zato vďaka.
Krásna je vlasť naša, otčina premilá,
krásny je i národ, čo ju aj v srdci má!
J. Z.

federácie. Za všetkých prítomných hostí vystúpil podpredseda ÚV
SZPB a predseda OblVSZPB p. Ing. Norbert Lacko. Vo svojom
príhovore podrobne opísal priebeh bojov v našom regióne počas
SNP, ako aj samotnú tragickú udalosť – haváriu lietadla na kóte Flôs.
Veľký dôraz kládol na to, aby sme my, potomkovia našich otcov, ktorí
padli počas bojov II. svetovej vojny, resp. SNP, pripomínali udalosti
našim deťom a mládeži pri každej príležitosti. Zvlášť apeloval na
učiteľov. Po jeho príhovore boli ocenení členovia a funkcionári ZO
SZPB. Nasledoval slávnostný obed s občerstvením a gulášom pre
všetkých zúčastnených. Sprievodnými akciami tohto slávnostného
zasadnutia OblV SZPB boli vyhodnotené výtvarné práce detí MŠ a ZŠ
s tematikou zmeranou na túto tragickú haváriu lietadla. Ďalej to bola
ukážka bojovej techniky ASR ako i ukážka členov DHZ pri hasení
požiaru. Žiaľ pre nepriaznivé počasie sa neuskutočnili ďalšie podujatia
– ukážka bojových činností, ukážka leteckých modelárov, ukážka PZ
SR a zoskoky parašutistov. Záverom sa chcú organizátori podujatia:
OcÚ Gemerská Poloma, ZO SZPB v Gemerskej Polome a OblV
SZPB v Rožňave poďakovať všetkým tým, ktorí sa aktívne, alebo
svojou účasťou podieľali na tomto slávnostnom – spomienkovom
podujatí.
za výbor ZO SZPB Gemerská Poloma,
text: Ján Cirbus, tajomník ZO SZPB
fotografie: Ondrej Greško, člen ZO SZPB

O č a m i mladých

Dnes, 17.10.2014 sme si uctili haváriu lietadla v Gemerskej Polome. Vojaci, ktorí zahynuli nech odpočívajú v pokoji. Ich smrť nás zarmútila, niektorým sa nám v oku aj slza
zablysla a na úsmev sme nemali ani pomyslenie. Na ich počesť obec pripravila malú
slávnosť a teraz by som vám, milí čitatelia, rada opísala ako naše oslavy prebiehali.
K dôstojnosti osláv prispeli hasiči a vojaci. Spomienky na tragickú haváriu lietadla
v našom chotári sme si pripomenuli pri pomníku na Námestí SNP a pri pomníku na
Kurtákovej. Vojaci stáli pekne zoradení, v pozore a v stráži. Boli pripravení na výstrel
čestnej salvy. Ján Chanas, náš starosta obce, sa prihovoril nášmu zhromaždeniu a poklonil padlým vojakom. Za dnešný pokojný život v našej obci VÁM zo srdca ďakujeme!
Za žiakov základnej školy Michelle Kučeráková
V mesiaci október sa v našich poštových schránkach objavili pozvánky, ktoré nás pozývali
na priateľské posedenie dňa 24. X. 2014 do sály kultúrneho domu. Pán starosta Ján
Chanas, p. H. Demková a pracovníčky obecného úradu pripravili pre nás veľmi pekný
večer spojený s programom a večerou. O hodinový program sa postarali deti Základnej
školy v Gemerskej Polome pod vedením Beatky Trojanovej, Eriky Jergovej, Vladimíra
Vnenčáka, Stana Gunára. Pani Demková a pán starosta nás pozdravili teplými slovami,
ktoré boli pohladením pre naše duše. O pekné chvíle sa postarala aj hudobná skupina
Pavelčákovci – otec a 2 dcéry, ktorých hudba je pre našu generáciu veľmi lahodná, a tak
sme si mnohí aj zatancovali a zabudli aspoň na krátky čas na naše problémy. Pán Juraj
Brezňan nám ako vždy pripravil večeru, a tak sme sa aspoň na pár hodín odpútali od
každodenných starostí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili.
napísala: Oľga Štrbová
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome – prvé konané dňa 12. decembra 2014,
počet prítomných poslancov bolo 9 z celkového počtu 9 poslancov.
Novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Michalka sa vo svojom
príhovore poďakoval občanom obce za prejavenú dôveru, ktorú
vyjadrili veľkým počtom hlasov v komunálnych voľbách do orgánov
miestnej samosprávy (15. 11. 2014), kde svojím hlasovaním rozhodli
aj o zložení obecného zastupiteľstva. Hodnoty vytvorené doterajšou
činnosťou chce zachovať, hovoril o snahe vytvorenia lepších podmienok
pre mladých ľudí, aby zotrvali v obci aj po vyštudovaní. Slová vďaky
vyjadril starostovi obce Jánovi Chanasovi, ktorý obec riadil 28 rokov
čím, ako povedal, sa jeho meno zapísalo nezmazateľným písmom do
života obce Gemerská Poloma.

Z UZNESENÍ VYBERÁME
U z n e s e n i e č. 1 - Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
A/berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude
poslanec PhDr. Ivana Antalová
4. zánik poslaneckého mandátu Ing. Miroslava Michalku podľa §
25 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
B/vyhlasuje
podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie Mgr.
Jany Červenákovej za poslanca Obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome
C/konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Michalka zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: PhDr. Ivana Antalová, Bc. Lillian Bronďošová, Juraj Dovala, Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš a Ing. Jaroslav
Vešelínyi
3. Mgr. Jana Červenáková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a bolo jej odovzdané osvedčenie o tom,
že sa stala poslancom.
U z n e s e n i e č. 2 - Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
poveruje poslanca Bc. Lillian Bronďošovú zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
U z n e s e n i e č. 3 - Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
A/zriaďuje
obecnú radu
B/volí za členov obecnej rady
PhDr. Ivanu Antalovú, Bc. Lillian Bronďošovú a Ing. Jaroslava
Vešelínyiho.
U z n e s e n i e č. 4 - Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
A/zriaďuje
a) finančnú komisiu
b) komisiu vzdelávania, kultúry a športu
c) komisiu stavebnú a životného prostredia
d) sociálnu komisiu
e) komisiu na ochranu verejného záujmu
f) komisiu na vybavovanie sťažností a žiadostí
B/volí

1. predsedov komisií
a) finančná komisia: Ing. Jaroslav Vešelínyi
b) komisia vzdelávania, kultúry a športu: Marian Ferenc
c) komisia stavebná a životného prostredia: Ondrej Tompoš
d) sociálna komisia: Mgr. Alica Nemčková
e) komisia na ochranu verejného záujmu: Bc. Lillian Bronďošová
f) komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí: PhDr. Ivana Antalová
2. členov komisií
a) komisia na ochranu verejného záujmu: PhDr. Ivanu Antalovú,
Mgr. Janu Červenákovú, Stanislava Kučeráka, Ing. Jaroslava Vešelínyiho
b) komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí: Mgr. Janu Červenákovú, Juraja Dovalu, Stanislava Kučeráka, Mgr. Alicu Nemčkovú
a náhradníkov: Ondreja Tompoša a Ing. Jaroslava Vešelínyiho
3.
a) zástupcov do Rady základnej školy: Mgr. Janu Červenákovú, Mariana Ferenca, Stanislava Kučeráka
b) zástupcov do Rady materskej školy: Mgr. Alicu Nemčkovú, Ing.
Jaroslava Vešelínyiho
C/ukladá predsedom komisií pri obecnom zastupiteľstve predložiť na
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva (poslancov, odborníkov z radov občanov
obce a ďalšie navrhnuté osoby).
U z n e s e n i e č. 5 - Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi
obce Gemerská Poloma Ing. Miroslavovi Michalkovi v zmysle § 4 ods.
1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:
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súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základúdajo v Štatistického úradu Slovenskej
republiky za r. 2013 (824 EUR) a násobku koeficientu 1,98 (podľa § 4
ods. 1. Zákona č. 253/1994 Z. z. ) s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
navýšený v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona o 35 % mesačne, čo
činí 2 203,00 EUR.
U z n e s e n i e č. 6 - Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
A/schvaľuje
1.
a) zapojenie obce Gemerská Poloma do Národného projektu Komunitné centrá,
b) nákup notebooku s príslušenstvom pre potreby starostu obce
c) Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 3/2014 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3. vyplatenie náhrady platu starostu obce Jána Chanasa za nevyčerpanú dovolenku, a to za rok 2014 v rozsahu 15 dní (spolu 15 dní)
4. odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma za štvrtý
štvrťrok roku 2014 vo výške 15 %
B/poveruje
1. starostu obce podaním elektronickej žiadosti o zapojenie sa do
Národného projektu Komunitné centrá,
2. starostu obce zabezpečením nákupu notebooku s príslušenstvom
v primeranej kvalite a cene
3. dielčie inventarizačné komisie odovzdať inventarizačné zoznamy
a návrhy na vyradenie prebytočného resp. neupotrebiteľného majetku
obce ústrednej inventarizačnej komisii do 10. 01. 2015 vrátane
C/súhlasí
s vykonaním inventarizácie obecného majetku k 31. 12. 2014
C/berie na vedomie
viacročný rozpočet obce Gemerská Poloma na roky 2016 a 2017.

5

CENA CYRILA A METODA

Matice slovenskej bola
udelená starostovi obce Jánovi Chanasovi za jeho osobný prínos
v spoločenskom, kultúrnom živote a za rozvoj tradícií v obci Gemerská Poloma. Cenu odovzdali: p. Matej Lada (pracovník Domu
Matice slovenskej v Rožňave) a za obec Gemerská Poloma p. Lýdia
Sústriková (predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej). Ku
gratulácii sa pripojili aj zástupcovia KD, ZO SZPB, ZO ZTP a občania
obce Gemerská Poloma.

Ján Chanas sa poďakoval všetkým členom spoločenských organizácií v obci za ich kvalitnú spoluprácu pri organizovaní obecných
podujatí a mnohých iných činnostiach, počas celého obdobia 28
rokov, ktoré pôsobil vo funkcii starostu obce.

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 15. 11. 2014 v Gemerskej Polome
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 2
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1623
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1047
Počet odovzdaných obálok 1047
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do
obecného zastupiteľstva 1007
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
1024
Percentuálna účasť vo voľbách: 64,51 %
Výsledky hlasovania
za starostu obce Gemerská Poloma bol zvolený: Miroslav Michalka,
Ing., SDKÚ – DS, KDH, MOST – HÍD - počet platných hlasov 566
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
funkciu starostu obce
Ján Chanas, SMER – sociálna demokracia 256
Ivan Sústrik, Strana TIP 145
Ivan Murza, JUDr., SIEŤ 57
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome
1. LillianBronďošová, Bc, SMER – SD 569
2. Miroslav Michalka, Ing., SDKÚ – DS 496
3. Alica Nemčková, Mgr., SMER – SD 432
4. MarianFerenc, TIP 396
5. Jaroslav Vešelínyi, Ing., TIP374

6. Ondrej Tompoš, Smer – SD372
7. Ivana Antalová, PhDr., SDKÚ – DS340
8. Juraj Dovala, SMER – SD318
9. Stanislav Kučerák, SIEŤ315
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva
1. Jana Červenáková, Mgr., nezávislá kandidátka309
2. Zuzana Fafráková, TIP279
3. Miroslav Ďuríček, nezávislý kandidát272
4. Ondrej Lišuch, SMER – SD262
5. Ľubomír Greško, Ing., TIP259
6. Ján Gál, nezávislý kandidát253
7. Ján Mitrík, JUDr., SDS197
8. Vladimír Očkaik, JUDr., KSS143
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z n a š e j k n i ž n i č k y - p r i p r a v i l a D. Č .
Vianočná beseda v knižnici

p

Čas pred najkrajšími dňami v roku si deti z materskej školy spríjemnili
návštevou knižnice. Spoločne so staršími kamarátmi čitateľmi sa
započúvali do slov veršovanej rozprávky o Snehulienke. Básničky
sa striedali s pesničkami, ba dokonca dve čitateľky, šikovnice zahrali
na husliach a na varhanoch. Zazvonil zvonček a prišiel aj Mikuláš,
ktorý deti za správnu odpoveď o našej knižnici a knihách, odmenil
sladkým cukríkom. A bolo nám veselo, všetci domov odchádzali
s malým darčekom vo forme pozdravu, ktorý vyrobili deti za veľkej
pomoci mamičky Janky. Popoludnia strávené v knižnici s deťmi, ktoré
si nájdu voľnú chvíľu a venujú ju knihe, nácviku a pre radosť iných
sú pekným a závideniahodným darčekom, ktorý si navzájom môžu
deti darovať. Ďakujeme p. učiteľkám Evke a Brigitke, ktoré svoje deti
priviedli do obecnej knižnice a mamičke Janke, ktorá našu knižnicu
neobíde a vždy niečím pomôže. Spoločné prianie čitateľov knižnice
všetkým ľuďom, ktorí nepohrdnú knihou z knižnice je prianie,
aby tieto sviatočné chvíle prežili šťastne, pokojne a vo vzájomnom
porozumení - knižnica a jej pravidelní čitatelia.

r
á
v
i
č
k
y
Dáždniková beseda
s deťmi materskej školy
Bol pekný októbrový deň. V našej knižnici sa rozliehali hlasy a smiech
detí z materskej školy. Priviedla ich pani učiteľka Evka. Spoločne
prešli cestou poznania čitateľského kráľovstva. Naučili sa ako správne
zaobchádzať s knihou, ako v nej správne listovať a poznať základné
poznatky o nej. Preniesli sa prostredníctvom knihy na stavenisko,
ktoré ich každodenne sprevádza životom, pretože v obci momentálne
prebieha kanalizácia. Vhod nám prišla nová kniha s nálepkami
o stavenisku a strojoch. Deti boli ako doma, kopy piesku, bagre,
nákladné autá, nič im nebolo cudzie. Prostredníctvom Oblačnej
rozprávky od Kristy Bendovej sme sa preniesli do sveta zvieratiek
padajúcich kvapiek a rozprávkových dáždnikov, ktoré nakoniec
dotvorili samé. Deťom sa tak zapáčili, že sa s nimi nechceli rozlúčiť,
preto spoločne s vravou a sladkým cukríkom odchádzali z domu
plného kníh, ktorý môžu kedykoľvek navštíviť. Dnes už cestu dobre
poznajú, vedia ako sa správať, ako si knihu vypožičať, kto ju napísal
a kto nakreslil pekné obrázky. Ba čo viac, vedia kde je regál s detskými
knihami a tak dovidenia v knižnici.

V knižnici

Od jari do zimy
v knižnici sú besedy.
V knižnici sú pekné knihy,
na tvári sa nám sčervenejú pery.
Na besedách čítame,
voľakedy kreslíme.
Do knižnice chodíme,
vedomosti veľa máme.
Kto príde do knižnice
bez úsmevu neodíde.

Ten krásny úsmev nám
teta Danka vyčarí.
Ako správne čítame,
ba i v knihe listujeme,
či zoženieme informácie to všetko sa v knižnici naučíme.
Dobre je nám v knižnici,
aj pán Andersen nás pravidelne
navštívi a spoločne si čítame do
tmavej noci knižky.

Pravidelné čítanie

M
i
c
h
e
l
l
e
K
u
č
e
r
á
k
o
v
á

Zo školy tu hneď prídeme,
radosť veľkú z toho máme.
Knižnica je pekne vyzdobená
nájdeš tu aj kamaráta.
Máme tu dnes nové knižky,
nespapajú nám ich myšky.
No o myškách tu knihy máme
spomeniem si na čítanie.
Čítame si s prváčikmi,
radujú sa spolu s nami.
Balík plný kníh
dovezie nám ich
veľký ujo kuriér,
pričom zdolá mnoho bariér.
V kufri on má veľa kníh.
Za to všetko vďačíme
čitateľom z knižnice.
Preto my deti
z Gemerskej Polomy,
problémy s čítaním veru nemáme.
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Výzdoba knižnice

Naša knižnica sa dnes odela do nového šatu, dostala od detí prenádhernú
výzdobu. Ako zakaždým sú tu správni čitatelia, ba dokonca zdobia
s nami mamky a aj šantivé deti. Pridali sa aj tety a robia malé srdiečka,
ktoré určite ocenia deti zo škôlky, pretože sa potom naučia, načo sú
nám srdiečka. Zo školy chodia deti, lebo potrebujú knižky a pritom
sa občas pripoja, pomôžu a zároveň si knihu vypožičajú. Nezabudnú
pochváliť, čo nám vyčarí úsmev na tvári. Pri čítaní novej knihy sa
striedame – každý trocha, staršie deti viac textu a tie mladšie, ktorých
jazyk ešte moc neposlúcha menej. Preto je fajn, že tu máme knižnicu.
Preto sa tu všetci podpíšeme a budeme držať palce, aby sme znova
dostali do našej knižnice nové knihy.
Deti z knižnice v Gemerskej Polome

Domáce úlohy



K n i ž n é novinky 

Gemerská Poloma pohodovo číta a vzdeláva sa z nových kníh,
pod týmto názvom je realizovaný projekt na nákup kníh v obecnej
knižnici. Projekt je financovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky. Ponúkame niekoľko knižných noviniek, ktoré obohatili
fond obecnej knižnice.
Beletria pre dospelých
Jo Nesbo & Syn (detektívny román)
Ivana Ondriová & Nezvestný (triler)
Lucia Sasková & Nebezpečná (slovenský román zo súčasnosti)
Erik Alex Sund & Havranie dievča (kriminálny román)
Darina Hamarová & Slzy muža (triler)
Gaelen Foley & Môj hrdinský džentlmen (romanca)
Jennifer Probstová & Manželská pasca, Manželský zväzok,
Manželský omyl (trilógia)
Mary Baloghová & Žiadosť o ruku (historicko-romantický román)
Juraj Červenák & Mŕtvy na pekelnom vrchu (detektívny historický
román)
Noro Ölvecký & Na krídlach duše (skutočný príbeh)
Katarína Gillerová & Zvláštny príbeh (príbeh zo súčasnosti)
Jana Pronská & Rytierova česť(romanticko-historický román)
Mária Hamzová &Žiť, a pritom neumrieť (príbeh zo súčasnosti)
Táňa Keleová-Vasilková & Čo to bude? (spoločenský román)
Paulo Coelo & Cudzoložstvo (filozofický román)
Literatúra náučná
& Gramatika súčasnej slovenčiny
Martin Kurz & Nápady do domu a záhrady
Heike Roland, Stefanie Thomas & Gumičkománia!
Literatúra pre mládež
P. C. Castová, Kristin Castová & Škola noci 11: Odhalená (upíri)
C. Thomas Brezina & Ostrov desivých goríl (dobrodružstvo so
superlupou)
& Klasické slovenské zručnosti (návody, postupy, krok za
krokom...)
Eva Slobodová & Zlatá reťaz: Spievam si ja, spievam (piesne,
porekadlá, riekanky, zvyky... )
Snehulienka a sedem trpaslíkov; Ariel, malá morská víla
&Disneyovka (rozprávky)
Na dvore so psíkom Bobríkom & leporelo
Zvieratá, veľká kniha prírody & veľké leporelo
JacquelineWilsonová & Vzdušné zámky (dievčenský román)
&Deväť vílích rpozprávok (rozprávky)
Stroje na stavbe & aktivity s nálepkami
&Autá – Filmový príbeh (Disneyovka, rozprávky)

Keď zo školy prídeme domov a nechcú sa nám robiť domáce úlohy,
ideme do našej knižnice. Vždy, keď prídeme do knižnice urobíme si
domáce úlohy. Kamarátky, ja i teta Danka navzájom si pomôžeme.
Zakaždým, keď tetu Danku poprosíme pomôže nám zo slovenským
jazykom i literatúrou, ale i s iným predmetom. Či si dievča a či
chlapec pomôžeme si navzájom vypracovať domáce úlohy. Ďakujeme,
že máme v Polome knižnicu, fajn tetu knihovníčku a fajn čitateľov
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
Miška

Čo je u nás nového?
Od októbra 2014 sa naša MŠ rozrástla o jednu triedu. Táto trieda
je umiestnená v novej budove ZŠ na prízemí pri jedálni. O deti sa
starajú p. učiteľky Mišinová a Brigita Nagyová a asistentka Ivana
Rusňáková. O čistotu sa stará p. upratovačka Eva Koltášová. V 1.
triede v budove MŠ pracuje nová p. učiteľka Dušana Hajdúková.
V rámci projektu MRK II bola do našej MŠ prijatá asistentka Lucia
Cirbusová.
Školský rok je v plnom prúde a naša činnosť je obohatená záujmovými
činnosťami a aktivitami, ktoré obohacujú a dopĺňajú náš edukačný
proces. V rámci spolupráce ZŠ a MŠ
sa
začiatkom
októbra
stretli
deti
prípravného
ročníka MŠ a všetci
p r v á c i
na
športovom
dopoludní
v telocvični.
Spoločne
s
i
pospomínali na
strávené
chvíle v MŠ, zasúťažili
a zmerali
sily, šikovnosť a obratnosť v športových
h r á c h
a súťažiach. Teta Danka nám v knižnici
pripravila
zábavné a hlavné poučné dopoludnie. Deti
sa dozvedeli, ako sa majú starať o knihy. V našej škole sme privítali aj
bábkové divadlo, ktoré našim deťom rozprávkovou formou vysvetlili,
ako sa pes stal priateľom človeka. Divadielko malo veľký úspech
a s úsmevom na tvári sme sa s bábkohercami rozlúčili. Nezvyčajné
a hlavne poučné, zábavné a nezabudnuteľné dopoludnie, sme zažili
na našom školskom dvore s pánom hvezdárom. Vďaka novučičkému
ďalekohľadu, sme mohli na slnko pozerať bez strachu, že si poškodíme
očká. Dozvedeli sme sa od pána hvezdára aj veľa iných zaujímavostí
nielen o slniečku, ale o vesmíre a hviezdach.V základnej škole na nás
v telocvični čakala jedna výstava. Bola to výstava hadov a plazov.
Deti mohli na živo vidieť a aj sa dotknúť týchto živočíchov. Aj keď
mali pred nimi rešpekt, zvedavosť nakoniec predsa len zvíťazila
a všetci sme sa plný zážitkov zo stretnutia s týmito tvormi vracali do
našej materskej školy. Ešte na nás čakajú ďalšie aktivity, ktoré budú
spestrením nášho škôlkarského života. No o nich až nabudúce.
Bc. Eva Žúdelová
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

ŠKOLSKÉ PODUJATIA
október - november 2014

Všetci pedagógovia našej školy sa snažia o to, aby si naši
žiaci nespájali školu len s povinnosťami, ale aby škola bola pre ne
aj centrom hier, zábavy, smiechu a nových zážitkov. Podujatia organizované na našej škole sa zameriavajú na podporu zdravej výživy,
environmentálnej výchovy, rozvíjania vedomostí a zručností prostredníctvom rôznych súťaží a kvízov, na rozvoj športovej zdatnosti,
umeleckých zručností a mnohého ďalšieho. Taktiež nezabúdame na
akcie, ktoré u detí podporujú uchovávanie zvykov a tradícií a na tie,
ktoré sú zamerané na uvoľnenie a relax.
Začiatkom októbra sme zorganizovali podujatie pri príležitosti „Svetového dňa mlieka“. Žiaci si priniesli do školy zdravú mliečnu
desiatu a v popoludňajších hodinách pripravovali chutné mliečne nápoje z rôznych druhov ovocia. O niekoľko dní sa opäť zdravo súťažilo
a ochutnávalo. Pripomenuli sme si „Deň jablka“, ktorý bol spojený
s kvízom, súťažou v stavaní veže z jabĺk a tvorbou kníh. Ovocie bolo
súčasťou aj „Súťaže v príprave zdravých ovocných šalátov“. Tu sa
naplno prejavila fantázia našich žiakov, ich šaláty boli nielen chutné,
ale aj lahodiace oku. Možnosť ukázať svoje recitátorské schopnosti
dostali žiaci v súťaži „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ najprv
v školskom a potom v okresnom kole, v ktorom zvíťazil žiak 2.A triedy
Walter Marcinko a postúpil do celoslovenského kola. Pri príležitosti
medzinárodného dňa duševného zdravia sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili besedy so psychológom. Pre žiakov 1. stupňa boli pripravené
rôzne relaxačné aktivity, ktoré sa dajú využiť aj počas edukačného
procesu v prípade, že sú žiaci veľmi unavení. Najlepší matematici si
úspešne zmerali sily v „Matematickom kvíze“ a v súťaži „iBobor“,
žiaci sa mohli zapojiť tiež do kvízu venovanému štátnym sviatkom
a pamätným dňom. Nezabudnuteľným podujatím na našej škole bola
výstava exotických plazov, počas ktorej si žiaci mohli z blízkosti pozrieť viac ako 50 druhov rôznych hadov, jašteríc, pavúkov pochádzajúcich z Ameriky, Afriky i Ázie. Október sa niesol i v znamení „úcty
k starším“. Preto naša škola pripravila pre dôchodcov kultúrny program a pekné pozdravy. Priaznivé jesenné počasie nám umožnilo zorganizovať prvý ročník „Šarkaniády“. Išlo o prehliadku vlastnoručne
vyrobených šarkanov, ktorých autormi boli samotní žiaci a pri ich

NAŠE VYUČOVACIE PREDMETY
Hudobná výchova

Hudobná výchova prispieva k harmonickému rozvoju osobnosti
dieťaťa, umožňuje mu tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať umenie.
Pôsobenie hudobnej výchovy sa uskutočňuje v aktívnych a tvorivých
estetických prístupoch detí k hudbe, najmä v ich speváckych,
inštrumentálnych a pohybových činnostiach a pri rozvíjaní ich
individuálnych schopností.
Za účelom skvalitnenia hudobného umenia bola v tomto školskom
roku zriadená špecializovaná učebňa. Táto učebňa slúži na vyučovanie
hudobnej výchovy žiakov 2. stupňa, iných odborných predmetov a v
poobedňajších hodinách učebňa slúži aj na vyučovanie hudobnej
náuky a hudobného nástroja našich žiakov, pod vedením učiteľov
Základnej umeleckej školy v Rožňave. Učebňa je vybavená potrebnými
hudobnými nástrojmi, učebnými pomôckami, interaktívnou tabuľou a
počítačom s pripojením na internet.
Hudobnú výchovu na druhom stupni vyučuje dlhoročná speváčka
a folkloristka RNDr. Michala Dovalová v spolupráci s vynikajúcim

výrobe naplno využili svoju fantáziu. Pri púšťaní šarkanov vládla
na školskom dvore výborná atmosféra, žiaci sa dostatočne vyšantili
a radosť nemala konca-kraja. Naši žiaci svoju šikovnosť predviedli
aj pri výrobe záložiek do kníh, ktoré sú súčasťou česko–slovenského
projektu „Záložka do knihy spája školy.“ Zároveň sa už tradíciou stalo
každoročné „Jesenné aranžovanie“, na ktorom žiaci z prírodných materiálov vytvárali krásne ikebany a aranžmány. Aj v tomto školskom
roku bol u nás tretí novembrový týždeň vyhlásený za „Týždeň boja
proti drogám.“ Bol to týždeň plný aktivít - kvízov, výtvarných súťaží
a športových popoludní, kde mohli žiaci naplno využiť svoje vedomosti, zručnosti a talent. Týždeň bol zavŕšený besedou so psychológom,
vďaka ktorej získali žiaci cenné rady z oblasti protidrogovej prevencie. Naša škola sa opäť zviditeľnila aj v okrese. V streleckej súťaži
sa žiak 9. ročníka Štefan Ďurán umiestnil na 1. mieste v kategórii
starších žiakov. Základnú školu v okresnom kole stolnotenisového
turnaja dobre reprezentovali aj starší žiaci. Tohtoročný „Halloween“
charakterizovali zábava, tanec a strašidlá. Už od rána sa na chodbách
školy pohybovali rôzne príšerky. Nádherné a nápadité masky zaplavili
telocvičňu v popoludňajších hodinách. Súťaže a sladké odmeny boli
samozrejmosťou, nechýbali hudba, tanec. Dobrá nálada pretrvala takmer do večera. Ďakujeme preto všetkým žiakom, rodičom, učiteľom
a pedagogickým asistentom, že sa nám spoločne darí budovať krajšiu
a lepšiu školu.
Mgr. Marianna Molčanová
akordeonistom Stanislavom Gunárom.
Učebňu plánujeme využívať aj ako oddychovú a relaxačnú
miestnosť pre žiakov, ktorí si v nej v čase mimo vyučovania budú
môcť zahrať na hudobných nástrojoch, alebo si vypočuť piesne svojho
obľúbeného hudobného interpreta či skupiny.
RNDr. Michala Dovalová

Zápis budúcich prvákov
pre školský rok 2015/2016
sa uskutoční dňa 15. 01. 2015 (štvrtok) o 15:00 hod.
v priestoroch Základnej školy
Na zápise je potrebná prítomnosť dieťaťa a zákonného zástupcu.
Na zápis je potrebné doniesť:
- rodný list dieťaťa,
- občiansky preukaz rodiča (resp. zákonného zástupcu),
- 7,- € (potrebných na zakúpenie učebných pomôcok
na matematiku a slovenský jazyk).
Tešíme sa na stretnutie.

december 2014
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Budeme mať zápis budúcich prvákov
Mnohí rodičia veľkých škôlkarov majú často plnú hlavu starostí, keď
si majú pre svoje ratolesti vybrať tú správnu základnú školu – školu,
ktorá ponúkne ich deťom tie najlepšie vedomosti, maximálnu ústretovosť, citlivý prístup, rôznorodé aktivity a dôstojné priestory, v ktorých
budú tráviť niekoľko rokov svojho života. My o týchto starostiach
vieme a práve preto je našou snahou vychádzať v ústrety rodičom
a ich školopovinným deťom tak, ako sa len najlepšie dá. Pre žiakov
zabezpečujeme:
KVALITNÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES
1. Náš školský vzdelávací program sa prispôsobuje požiadavkám
žiakov, rodičov a učiteľov. V školskom roku 2014/2015 sme pilotne,
v triede 6.A, vyskúšali výber voliteľných predmetov.
VÝSLEDOK
Žiaci si zaviedli posilnenie výtvarnej výchovy, rodičia boli za posilnenie
anglického jazyka a z pohľadu školy sa zotrvalo pri posilnení geografie
a vyučovaní regionálnej výchovy.
2. Naša škola pripravuje žiakov tak, aby mohli, v rámci svojich schopností a záujmov, bez problémov ďalej študovať na ktorejkoľvek strednej škole.
PRETO VYUČUJEME:
slovenský jazyk a matematiku od 1. po 9. ročník každý deň v týždni,
s posilneným vyučovaním v 9. ročníku,
anglický jazyk od 3. ročníka tri hodiny do týždňa, s posilneným
vyučovaním v 5. a 6. ročníku a so zavedenými záujmovými útvarmi
od 1. a 2. ročníka (prípravka) po 9. ročník,
informatiku od 2. po 9. ročník jedenkrát týždenne s rozšírením vyučovania v rámci záujmových útvarov Malý informatik a Mladý informatik, pričom nezabúdame ani na ďalšie vyučovacie predmety – humanitné, prírodovedné a výchovné, ktorých úroveň plne zodpovedá
kritériám štátneho vzdelávacieho programu.
3. Na našej škole uprednostňujeme individuálny prístup, čo znamená,
že sa žiakom venujeme viac, vďaka: ● nižšiemu počtu žiakov v triedach, ● plne kvalifikovanému pedagogickému zboru ● piatim asistentom učiteľa.
VÝSLEDOK:
Nadaní a usilovní žiaci našej školy, napriek silnej konkurencii veľkých
škôl v okrese, každoročne vyhrávajú vo vedomostných a športových
súťažiach.
Žiaci s ťažkosťami v učení dosahujú omnoho lepšie výsledky, aké by
dosiahli, ak by boli v preplnených triedach len s jedným vyučujúcim.
4. Pre našich učiteľov a asistentov nekončí vyučovanie zazvonením na
konci poslednej vyučovacej hodiny. Okrem možnosti užitočne tráviť
čas v škole v Školskom klube detí, naša škola každoročne ponúka žiakom na výber viac ako tridsať záujmových útvarov so zameraním na
širokú oblasť ich záujmov.
Výsledok:
V školskom roku 2014/2015 naši žiaci navštevujú dve oddelenia ŠKD
a dvadsaťdva záujmových útvarov zameraných na environmentálnu
výchovu, šport a brannú výchovu, vedomostný rozvoj, vyučovanie anglického jazyka, počítačovú gramotnosť, tvorivú výrobu, tanec a spev
a celkovú všestrannosť.
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ATRAKTÍVNE A RÔZNORODÉ AKTIVITY
POČAS VYUČOVANIA A MIMO NEHO

Detstvo je po mnohých stránkach najkrajším obdobím v živote
človeka. Záleží nám na našich žiakoch a preto nechceme, aby ich
spomienky na školu boli len o učení. Okrem rôznorodých aktivít
v rámci záujmových útvarov pravidelne organizujeme: divadelné
predstavenia a výchovné koncerty, školské výlety a exkurzie, lyžiarsky
a korčuliarsky kurz, rôzne súťaže, kvízy a olympiády na školskej
i okresnej úrovni, besedy a stretnutia s odborníkmi v rozličných oblastiach, nadačné zvierky a aktivity smerujúce k správnemu formovaniu
charakteru žiakov, podujatia zamerané na zdravú školu, environmentálnu výchovu, športové dni a turnaje, turistické a poznávacie vychádzky, zimné a letné účelové cvičenia, rôzne programy a vystúpenia žiakov, karnevaly a besiedky, výstavy žiackych prác, Andersenovu
noc v škole a množstvo ďalších aktivít.

JEDINEČNÝ ŠKOLSKÝ BODOVACÍ SYSTÉM
My odmeňujeme žiakov, ktorí sú usilovní, zodpovední, poriadkumilovní, aktívni, pozorní, ktorým záleží na svojom okolí. V rámci rozpočtu školy a vďaka sponzorom školy je vyčlenená nemalá suma,
ktorou prispievame žiakom na odmeny ako vďaku za ich prácu.
VÝSLEDOK: V 1. kole bodovacieho systému v školskom roku
2014/2015 získali vybavenie do triedy v podobe: I.A - nových sedačiek
a koberca, III.A - interaktívnej tabule, nových lavíc a stoličiek, II.A špeciálneho náteru smartwallpaint, hracieho stola – minifutbal, dataprojektora s plátnom; ďalej výlet do Košíc pre I.A a prvých umiestnených z celej školy, ďalej všetky triedy 1. stupňa (po nazbieraní 1000
kellneriek) MP3 – USB prehrávač; a tiež prvých päť víťazov z celej
školy knihy podľa vlastného výberu, resp. prví traja mali možnosť vybrať si menší tablet.

DÔSTOJNÉ PODMIENKY A PRIMERANÉ
VYBAVENIE
Naša škola sa každý rok postupne vynovuje, dopĺňa potrebným inventárom a rekonštruuje. V súčasnosti patríme medzi školy, ktoré sa
môžu pochváliť:
- množstvom učební s interaktívnymi tabuľami,
- dvoma počítačovými učebňami (pre 1. a pre 2. stupeň),
- dobre zariadenými kmeňovými triedami a učebňami odborných predmetov (hudobnej výchovy, anglického jazyka, slovenského jazyka,
matematiky, dejepisu – zemepisu, chémie – fyziky, biológie – výtvarnej výchovy),
- novo vybavenými žiackymi knižnicami (pre 1. a pre 2. stupeň),
- vlastnou veľkou telocvičňou,
- vlastnou moderne zariadenou kuchyňou a jedálňou.
V školskom roku 2014/2015 realizujeme:
- vymaľovanie telocvične a telocvičných skladov, ich rekonštrukcia,
- inštalovanie troch interaktívnych tabúľ,
- výmena okien na budove prvého stupňa ZŠ a zakúpenie žalúzií,
- príprava triedy pre budúcich prvákov (interaktívna tabuľa, posuvná tabuľa dubno s riadkami a štvorcovou sieťou, nový koberec,
reštaurovanie staršieho nábytku, nákup nových nastaviteľných lavíc
a stoličiek – typ pre jedného sediaceho),
- postupná výmena a obnova informačných panelov v budove školy,
- postupná úprava a obnova areálu školy,
- rekonštrukcia žiackych toaliet (najprv na 2. stupni ZŠ),
- inštalovanie kamerového a poplašného systému na chodbe 1. stupňa
ZŠ (prízemie, poschodie) a v triedach ŠKD.
Zároveň sa formou projektov v spolupráci s obcou budeme uchádzať
o podporu v podobe dotácie pri rekonštrukcii strechy budovy prvého
stupňa ZŠ a vymaľovania budovy, výmeny okien a zateplenia budovy
telocvične, vybudovania korčuliarskeho ihriska vedľa budovy
telocvične a odstránení ďalších nedostatkov v interiéri a v areáli školy.
PhDr. Vladimír Vnenčák
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svojom správaní môže však dospelý človek pracovať uvedomelejšie
a ľahšie než malé dieťa.

l

o

v

ÜSilné stránky rodičovskej výchovy súvisia tiež so schopnosťou jasne
sa vyjadrovať. Znamená to vyjadrovať sa stručne a jasne pri určovaní
hraníc, nekompromisné zotrvávanie na vlastnom rozhodnutí, ak dieťa
o príkazoch a zákazoch rodiča veľmi diskutuje.

e

k

Ako zvládať výchovné problémy?
Ako vznikajú výchovné problémy? Prečo je doma neustále krik? Je to
s výchovou skutočne také ťažké?
Keď sa nahromadí veľké množstvo problémov, človek nemôže jednoducho utiecť. Naopak, musí nájsť spôsob ako tieto problémy vyriešiť.
Čo by mali rodičia robiť, aby ich deti šťastne vyrastali a nič im
nechýbalo?
ÜMali by si uvedomiť, že ak dieťa zúri a kričí, neznamená to, že
je rozmaznané alebo dokonca zlé. Jednoducho ešte nepochopilo, že
v živote vždy nedostane to, po čom túži.
ÜRodičia by mali vymedziť určité hranice a vysloviť pravidlá,
ktorých sa ich dieťa má držať. Do akej miery je dieťa schopné
dodržiavať pravidlá, vypovedá o miere jeho sociálnej prispôsobivosti
(sociálna kompatibilita).
ÜDôležité je koncentrovať sa na kladné vlastnosti dieťaťa a rozvíjať
ich. Tým, že rodič oceňuje jeho pozitívne stránky, dáva mu včas
a jasne najavo, že má z neho radosť, napomáha mu naďalej sa pozitívne
rozvíjať.

ÜNa to nadväzuje schopnosť dôsledného jednania. Pokiaľ už teda
slová nestačia, je na rodičoch, aby začali konať avšak spôsobom, ktorý
je vopred premyslený a férový k dieťaťu. Vyvodené dôsledky by mali
byť priamo úmerné tomu, čo dieťa vyviedlo. Predpokladá to však
zreteľné vyjasnenie toho, čo je a čo nie je dovolené.
ÜNemenej dôležitým aspektom kvalitnej výchovy je prejavovanie
náklonnosti dieťaťu v dostatočnej miere a podporovanie jeho
sebavedomia. Zahŕňa prejavovanie spokojnosti s dieťaťom, ak sa
správa pekne, prejavovanie dôvery a lásky, dostatok nehy. V tejto
oblasti neexistujú presné hranice, pretože lásky a náklonnosti nikdy
nie je dosť. Sú to aspekty, ktoré dieťa potrebuje zo všetkého najviac.
Najdôležitejšie je predsa to, ak dieťa vie, že ho rodič miluje.
Spracované podľa knihy od AnetteKast – Zahn:
Ako spoločne s deťmi zvládať výchovné krízy
Mgr. JurinaFerenčíková, CPPPaP Rožňava

Tvorivé dielne

V jeden jesenný pondelkový večer sme sa znova zišli na tvorivých
dielňach, kde sme pod vedením Marty Kamenskej tvorili ozdoby zo
stúh. Doniesli sme si rôznofarebné stuhy a pomocou nožníc a sviečky
sme si vytvorili lupene, z ktorých sme lepili kvet. V dobrej spoločnosti
nám práca išla od ruky a ani sme sa nenazdali a mali sme ozdoby
hotové. Ďakujeme p. farárke J. Maťovej za zorganizovanie tvorivých
dielní a tešíme sa na ďalšie.
Andrejka Grešková

ÜRodič môže taktiež zostať úplne pokojný, ak sa stupňuje hnev
a zúrivosť jeho potomka a trvať na tom, aby sa dieťa naučilo
samo sa upokojiť. Tým mu ukáže, že ono samo nesie za svoj hnev
zodpovednosť.
ÜMotivovať dieťa k vlastnej spokojnosti môže vyjadrením radosti,
keď sa napríklad dlho a pekne hrá alebo keď sa mu niečo podarí. Rodič
by mu mal hovoriť vety, ktoré si ľahko zapamätá, napr.: „Ty si to
zvládol úplne sám!“ Alebo: „Ty si šikovný!“ „Robíš mi radosť.“ „Som
rada, že sa tak dlho pekne hráš.“
ÜPodstatným aspektom rozvoja sociálnej prispôsobivosti je hra na
role, ktoré umožňujú dieťaťu vidieť svet z iného uhla. Ak sa takto dieťa
nehrá, vyzvú ho rodičia sami, napríklad mu navrhnú hru na zvieratká
alebo hru na kráľa a sluhu, kde rolu sluhu obetavo prevezme rodič.
ÜU detí, ktoré sú uzavreté a rozprávajú o sebe zriedka, by mali rodičia
urobiť všetko pre to, aby sa s nimi aspoň príležitostne rozprávali o tom,
čo majú na srdci. Napríklad sa ich môžu večer pred spaním spýtať, čo
sa im na dnešnom dni páčilo a čo nie. Rovnako im rodičia rozprávajú
o tom, čo ich dnes potešilo a čo napríklad rozhnevalo. V každom
prípade je potrebné viesť rozhovor pozitívnym smerom, aby mohlo
dieťa zaspávať s dobrým pocitom.
ÜKvalita rodičovskej výchovy vyplýva zo zvládnutia vlastnej
sebakontroly. Rodič má svoje správanie pod kontrolou, hovorí
s dieťaťom jasne a zreteľne, situáciu mu vyjasní bez akýchkoľvek
urážlivých poznámok. Je schopný na konflikt rýchlo zabudnúť
a dieťaťu odpustiť, ospravedlniť sa, ak reagoval neprimerane. Je
pochopiteľné, že čím viac je dieťa impulzívne a tvrdohlavé, tým ťažšie
je pre rodiča udržať svoje správanie pod kontrolou. Na zmenách vo

Miestny odbor Matice slovenskej Gemerská Poloma pozýva
členov a priaznivcov na akcie v r. 2015 ❅ 1. časť plánu práce
Január Nový rok, oslava výročia vzniku slovenskej republiky,
Účasť na novoročný výstup na Volovec Výročie P. K.
HostinskéhoSpravovanie žiadostí o poskytnutie dotáciíVýročie
oslobodenia obce – Spomienková slávnosť
FebruárNárodopis a tradície
MarecMiestne tradície k Veľkonočným sviatkom
27. 03. – Noc s Andersenom 2015 (čajovňa)
Lýdia Sústriková
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Zdravotná starostlivosť poskytovaná formou
ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotná starostlivosť poskytovaná formou ústavnej zdravotnej starostlivosti je buď plánovaná alebo
neodkladná zdravotná starostlivosť. Pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa poskytujú zdravotné
výkony, ktoré vedú k záchrane života kedy nie je možné sa na hospitalizáciu v nemocnici adekvátne
pripraviť.
Pri plánovanej hospitalizácii pacienta v nemocnici na plánovaný výkon, ktorý je hradený verejným zdravotným poistením (zákon 577/2007 Z.z. v znení neskorších noviel) je potrebné sa pripraviť aby, priebeh hospitalizácie nebol ničím prerušený.
Každá plánovaná hospitalizácia pacienta má svoje špecifiká, a to podľa špecifikácie ochorenia a druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Môže to byť: hospitalizácia s následným operačným výkonom, hospitalizácia na nastavenie liečby, hospitalizácia za účelom dodiagnostikovania
ochorenia a nastavenie adekvátnej liečby, hospitalizácia pred určitým druhom vyšetrenia, ktoré si vyžaduje následnú lekársku a ošetrovateľskú
starostlivosť (napr. gastrofibroskopia v celkovej anestéze).

Plánovaná hospitalizácia

Pri plánovanej hospitalizácii je priebeh väčšinou nasledovný:
prijatie prebieha v príjmovej ambulancii príslušného oddelenia:
neurologická, interná, ORL ambulancia a iné. Následne je tu pacient
vyšetrený lekárom za asistencie sestry, lekár mu tu vystaví prijímací
lístok, s ktorým ide do prijímacej kancelárie, kde je potrebné
preukázať sa platným občianskym preukazom a kartičkou
poistenca. V príjmovej kancelárií je vystavený chorobopis a ak
je potrebné i vystavenie tlačiva o dočasnej práceneschopnosti
(je potrebné uviesť názov zamestnávateľa a presnú adresu), ak PN
pokračuje aj nasledujúci mesiac (napr.: prelom január/február) pred
koncom mesiaca (január) je potrebné poslať do sociálnej poisťovne
tlačivo „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti“ (tzv.
lístok na peniaze) v nemocnici ho vystavuje príslušný izbový lekár
pacienta. Následne ide do šatne, ak ju dané ústavné zariadenie má,
kde mu je vystavený doklad o odovzdaní vecí, ktorý je potrebný
si počas hospitalizácie uschovať. Pri dlhodobejšej hospitalizácii
zabezpečiť doručenie dôchodku do nemocnice – pomôže vybaviť
úseková sestra na oddelení alebo vrchná sestra. Po absolvovaní
týchto náležitostí môže ísť pacient na príslušné oddelenie kde sa
zahlási službukonajúcej sestre.

Pri všetkých týchto hospitalizáciách
je potrebné so sebou si priniesť:
 kartičku poistenca, platný občiansky preukaz
 zdravotný záznam od všeobecného lekára
 RTG snímky, dnes sú už väčšinou v počítačovej forme, CD s CT
vyšetrenia, MR vyšetrenia,
 špeciálne lieky, ktoré sa užívajú dlhodobo
 veci osobnej hygieny – mydlo, šampón, zubná kefka, pasta, toaletný
papier
 nočnú košeľu, župan (kožné oddelenie a gynekologické – nedovoľu
jú vlastné)
 uterák, ponožky, spodné oblečenie, príbor, pohár
 prezuvky – šľapky, papuče
 ostatné – knihy, časopisy, notebook, fén, písacie potreby, mobilný
telefón, (v prípade potreby pacienta)
 po dohode s personálom na oddelení vlastný vankúš, paplón,
televízny prijímač, rádio, rýchlovarná kanvica.
Prajem čitateľom Polomských novín príjemné a zdravé Vianoce
a šťastné vykročenie do roku 2015. Na záver pridávam niekoľko
užitočných informácií z Deklarácie práv pacientov.
Mgr. Dana Červenáková

V Deklarácií o rozvoji práv pacientov v Európe bolo vymedzených
šesť oblastí, v rámci ktorých treba humanizovať zdravotnú starostlivosť:
1. Ľudské práva a hodnoty v zdravotnej starostlivosti
kultúrna podmienenosť a uplatnenie hodnôt v systéme zdravotnej
starostlivosti v súlade s Chartou ľudských práv, úcta k osobnosti
a ochrana jej integrity, dodržiavanie práv, ktoré sa musia odrážať
v zdravotníckom systéme.
2. Informovanosť
o systéme zdravotnej starostlivosti a sieti poskytovaných služieb,
o zdravotnom stave,
o možnostiach diagnostiky a sieti poskytovaných služieb, rizík, ako
aj dôsledkov neuskutočnenia liečby.
3. Súhlas
pacient alebo jeho zákonného zástupcu so všetkými lekárskymi
a ošetrovateľskými intervenciami, s účasťou na výskume, na výučbe
a i.
4. Dôvernosť a súkromie
ochrana všetkých údajov v akejkoľvek forme (zdravotná
dokumentácia, biologický materiál, genetické informácie a i.).
5. Liečenie a ošetrovanie
kvalita, kontinuita, voľba ošetrujúcich, podmienky premiestnenia
alebo prepustenia, liečba a ošetrovanie s úctou k dôstojnosti, 		
zmierňovanie utrpenia v súlade so súčasnými poznatkami, podpora
zo strany rodiny a blízkych a i.
6. Uplatnenie
vytvoriť primerané prostriedky na realizáciu práv,
liečenie a ošetrovanie sa musí poskytovať bez diskriminácie,
pacientov možno podrobiť iba takým obmedzeniam, ktoré sú
v súlade s Chartou ľudských práv a s postupom určeným podľa zákona,
ak pacient nemôže uplatniť uvedené práva sám, majú sa uplatňovať
prostredníctvom jeho právneho zástupcu alebo osoby poverenej pa 		
cientom,
pacienti musia mať prístup k informáciám a poradenstvu,
okrem prístupu k súdom musia existovať nezávislé mechanizmy na
úrovni zdravotných zriadení, resp. iných úrovniach uľahčujúce pro		
ces podávania, sprostredkovania a posudzovania sťažností,
pacienti majú právo na dôkladné, spravodlivé, efektívne a okamžité
posúdenie a prešetrenie svojich sťažností, ako aj informáciu o ich
výsledku (Declaration ..., 1994, s. 8-12).
Výňatok z knihy Práva pacientov, Mária Nemčeková a kolektív
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K Ú T I K

P O L O M S K E J

NAJSMUTNEJŠIE VIANOCE
MÔJHO ŽIVOTA
Štedrý deň
Veľmi ťažko sa mi píšu tieto riadky, pretože Vianoce a Štedrý
deň v roku 1944 zostanú navždy v mojej pamäti. Bol Štedrý deň,
dedina bola plná nemeckých a maďarských vojakov. Bývali zmo
na konci dediny, za našim domom bol zakopaný kanón, u nás
bola plná kuchyňa a predná izba maďarských vojakov. Môj otec
doma neboli, lebo narukovali do Povstania, boli zmo s mamô len
my tri sestry. Moja mama piekli chleba a koláč akože na Štedrý
deň a Vianoce, my deti zmo vešali vianočný stromček v zadnej
izbe, mama ešte upratovali v kuchyni a dovárali večeru. Keď zmo
vešali stromček moja najmladšia sestra, ktorá mala vtedy tri roky
odpadla a ostala nehybne ležať. My zo sestrô zmo začali volať
na mamu. Mama prišla, ale aj dvaja vojaci, keď videli čo sa stalo
eden povedal, že vie kde je lekár a išiel pre neho do Madáša, lekár
prišiel vyšetril ju a povedal, že má mozgovú blanu zapálenú a dal
jie hneď enekciu a povedal mame čo majú robiť. Ale povedal aj
- keď sa do pol noci nepreberie tak je koniec. Moja mama sedeli
na posteli plakali a prosili Pána Boha, aby nezomrela.Všetci zmo
čakali polnoc aj vojaci a poniektorí sa aj modlili. Keď prišla
polnoc, moja sestrička sa prebrala, otvorila očká a povedala - kde
je môj Ježiško. Vojaci hneď išli do pivnice a doniesli stromček,
položili ho na komot, lebo vojaci ho odniesli do pivnice, aby lekár
mal lepší prístup ku chorej. Mama od radosti plakali a ďakovali
Pánu Bohu a tí vojaci všetci chodili k posteli a nosili jie darčeky
- sladkosti, ktoré oni dostali na Štedrý večer. Mama sa všetkým
poďakovala a odmenili ich dobrým jedlom - aj Ježiškovi, že im
prinavrátiel dcéru. Na Božie narodenie, ráno mama zobrali jeden
celý chlieb, slaninu, masť nakladli do hrnčeka a išli do Madáša sa
poďakovať lekárovi, lebo peniaze nechcel zobrať. Tak sa skončil
smutný príbeh Štedrého večera. U nás nikto v ten večer nevečeral.
M. D.
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H I S T Ó R I E

Vyhradené pre Zuzanu Kalinovú
T
Mesto sä mu tam udalo.
Dobre sa tam má.
T
Zvonä na priecez.
Večerné zvonenie.
T
Ukradne aj s krista pána plášť.
Zlodej čo sa pred ničím nezastaví.
T
Otec sä mu zabiel do šiernieho
bílä.
Je nemanželské dieťa, nemá otca.

T
Kôžka ako na kuräcem zobole.
Tenká kožka, starecká.
T
Dievka nemá štestie.
Nevydáva sa, nemá frajera.
T
Bula pekná keď cicala.
Teraz je škaredá.
T
Skratiel Pán Boh mertuk od
neho.
Je veľmi vysoký.

nárečové slová
bigloš, bicläk
bitkár
čamkať
mľaskať
číris
dačo riedke
farbärskie
modrotlač
konáriť
zaťažovať
kusý palec
malíček
kermík
brav
mentovaťsä
striasť sa
nedorädu
nie
v poriadku, nedokonalé
nešusne
tají
pisne
povie slovo

pod porädkom
s mierou
prašuch
väčšie prasa
sekva
studený dážď
šodronka
lanovka
šutka
šúľok kukurice
verchnovaťsä
pomstiť sa
vysuperováný
zbavený
vojenskej služby
ukraďomky
tajne
záduch
astma
foršner
horár
chlomp
trs trávy
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Aj toto sa môže stať na Vianoce
Príbeh mi vyrozprávala bývalá spolupracovníčka a mne sa
zdal sprvu akýsi nepravdivý. Posúďte sami.
Táto moja kolegyňa zašla podvečer na „Božie narodenie“ na návštevu
k dcére. Všetci tam mali nesmierne dobrú náladu. „Čo sa stalo vyhrali
ste v lotérii, keď sa toľko chichocete?“ – spýtala sa. „Skoro tak mama
a niečo som dokonca aj ušetril.“ – pritakával jej zať a porozprával
jej, čo sa vlastne stalo. Včera po dobrej štedrovečernej večeri sa mi
chcelo tak od srdca zívnuť. Zívol som a ostal som s otvorenými ústami.
Zasekla sa mi sánka na ľavej strane tváre! Najprv som sa ju pokúšal
vrátiť do pôvodnej polohy, potom sa o to pokúšala manželka, no
bezvýsledne. Vonku bolo dosť napadaného snehu, spoje nešli, tak som
vytiahol moje lyže – bežky a na štedrý večer som na lyžiach šiel do
mesta (asi 4 km) na pohotovosť. Bola tam mladá lekárka so sestričkou.
Keď ma uvideli, smiali sa. Aj doktorka sa pokúšala napraviť mi tu
sánku, no nešlo to. Dohodli sme sa, že včas ráno prídem do nemocnice,
a tak som sa pobral domov. Vonku bola samozrejme už tma, a tak moje
ústa – doširoka otvorené – nikto nevidel. Zapol som si svoje bežky
a dobrým tempom som sa ponáhľal domov. Ako tak svižným krokom
šliapem, nabehol som na akýsi výmoľ a... Odrazu som sa ocitol na
snehu a cítim, že mi je nejako dobre. Ústa mi pri páde sklapli a domov
som prišiel vyliečený...“ Kuchyňou zaznel smiech. Jej zať však otváral
ústa iba, ako sa hovorí „na pol brány“. Ale bol šťastný, lebo druhý raz
by ten výmoľ už nemusel nájsť a musel by ísť do nemocnice.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Jä mu tot prielôch neengedujem a budem sä s nim pravotiť, keť ho
aj porazí.
Za tú lúku sa budem s ním v každom prípade súdiť.
Na bále furt vyrastóval:,,Hosún čardáš, hosún čardáš!“, kym ho
parobci neodvliekli a nešmarili do hnojävici.
Na zábave stále otravoval muzikantov, aby mu hrali čardáš, až kým sa
mládenci nerozčúlili a nevyhostili ho zo sály.
Tot zgrevšuch s tie nižnie chyži, sä lem sepe, že akieho härdieho frejárä má, a to lem taký obroslák.
Tá sopľanda od susedov sa len chváli s tým svojim frajerom, a to len
taký, čo sa ani poriadne neoholí.
Nekeker sä s tyma tvojima botošami, bo ti sáry longajú a lem tak
v nich grondzeš.
Nechváľ sa s tými čižmami, veď ledva v nich dokážeš chodiť.
Tá furt lem vrága za tym svojim starým pocalie dedine, neviem preš
jie ednú neflingne.
Stále kvičí za tým svojim manželom, prečo jej jednu nevylepí.
Motalo sä popot krosná, tušta mu s podnožäjo ožobrášila temaško.
̋
Lozilo popod krosná, a tak ho uderila s ,,podnožäjô“. (podnožäj nožná páka pri tkaní na krosnách).
Dák sä zašputalo medzi obodzie, ta ho berce vytäli po garšku.
Motalo sa za zapriahnutými koňmi, nuž utrpelo úraz.
Ozdá klince hoblovala na tem hoblu, že ho tak zrontovala. (hobel-pomôcka na hobľovanie kapusty).
Čo porábala s tým hoblíkom na kapustu, že ho tak zatupila.
K. J.
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Spomienky na noc 17. októbra 1944
Keď vypuklo SNP ešte nikto nevedel čo ho čaká. Mala som vtedy 13
rokov, otec nám narukovali a my tri deti zmo ostali s mamou. Bývali
zmo na kraji dediny. V tú noc, keď havarovalo lietadlo na Flôse, moja
mama na mňa volali, či počujem tot hukot, že azda nejdu bombardovať
a vynšli von pozrieť - čo sa to robí. Ja som išla s nimi, vynšli zmo
von na gang a videli zmo záblesk. Odrazu bolo všade ticho. Mama
povedali, že to len dáke letadlo preletelo nízko a išli zmo ďalej spať.
Ráno, keď zmo postavali, už po ceste išli furmani s vozmi (chlapi,
čo ešte boli v dedine a naši vojaci). Mama sa opýtali, že de to šitko
tak rukuje, tak eden muž im povedal, že lietadlo havarovalo na Flôse
a že sú tam veľo mŕtvi. Keď sa furmani vracali späť, už zmo videli
vo vozoch mŕtvych. Vozili ich do kultúrneho domu, tam ich umývali
a dávali do truhly.
Pohreb bol na Polomskom cintoríne. Keď sa pohreb konal, u nás
doma už boli nemeckí vojaci - ako kozáci, ale my zmo vedeli, že sú to
Nemci, lebo mali nemecké uniformy. Mali baranice a na nich červené
hviezdy. Len ak moju mamu zobrali dvaja vojaci a pod automatom jich
vodili do pivnice, na pôjd, do humna, maštale a stále jeden volal „de
partizán“, „de náš partizán“, mama hovorili - „ja nemám partizán,
ani neviem, čo je partizán“, tak prišli do kuchyni, ešte sa obzreli po
izbe, a tak sa rozložili po stole – salámy, chleba, víno, pálenku. Ak
sa najedli, tak povedali mame „de je richtár“ - mama vynšli von
a ukázali im cestu. No oni, že nevedia cestu a musia ich tam odviesť.
Moja mama nás nechceli nechať a tí dvaja tam poslali mňa. Prišli zmo
k richtárovi. Vtedy boli richtár bašok Greško z Lušišky. Ja som im
povedala, že chcú sa s nimi rozprávať tí dvaja vojaci, ale som už aj
utekala domov - len toľko som počula, „tri foršpangi, a to hneď“
(foršpangi - konské povozy). Keď som bola už doma, tak prišli aj oni
s týma vozmi – bašok Jevrinc, Spišék, Ferenčík s popod fary a Zatroch
od keršmy. Šice posedali na tie vozy a smer Súlová. Ale keď prišli ku
strosu (kameňolom) na Kurtákovú, tak ich odúrili nazad, lebo v strose
buli už naši vojaci zajatí a strážili ich Nemci a v tem strose ich držali
až kým sa nezotmelo.
Keď odchádzali od nás tí kozáci, tak ešte mojej mame eden povedal
„babo idi z chaty preč, lebo tvoja chata do rana bude zrovnaná zo
zemou“. Tak večer, keď mama pokermili všetko pozamykali a išli zmo
do susedô do Šimšíka.
Ráno, keď zmo prišli od suseda domov, tak zmo najšli spúšť – dvere
boli rozbité a všetko vyrabovano - izba aj špajz. Mama plakali, že čo
budemo robiť a museli zmo hneď dať opraviť dvere. Vojaci zobrali
ocovi tri obleky, aj banícku uniformu a všetky košele čo mali. Nechali
tam ich handry. Zo špajzu brali všetko čo sa dalo zjesť – slaninu, masť,
cukor a čo sa im hodilo.
Keď už bola tma, tak prišli dvaja nemeckí esesáci. Eden si dal čiapku
dole a utieral si pot, pýtal si „vaser“ a jie jedna tetka povedala, „dajte
im vodu“. On sa obrátil ku mne a povedal: „šprechen si dojč?“. Ja
som povedala, že hej a on mi na to „kom, kom, dajn fater ist hin“. Ja
som povedala, že nie a že môj otec je ďaleko a potom odišli preč.
Tí zajatci boli môj báči Pajer, Očkaík, Šimšík, Mazura, Puškáš
a ostatní vojaci čo bojovali sa Súlovej. Odviedli ich do Dovalu a tam
ich strážili do rána. Ráno ich transportovali smerom na Dobšinú.
Ale ak prišli za Henckovce, tak tam ich napadli partizáni. Veľa ich
tam padlo Nemcov, ale aj naši partizáni. Keď masaker prestal tých
našich zajatcov transportovali až do Stratenej. Tam ich naložili do
železničných vozňov a odviezli ich do koncentračných táborov
v Nemecku. Bolo to hrozné, a to sa ešte len začalo. Potom našu dedinu
zaplavili nemeckí a maďarskí vojaci, vystrájali zverstvá, znásilňovali
ženy a mladé dievčatá. Potom museli chodiť kopať zákopy – mládež
od 16 rokov, aj ženy a chlapi, čo ešte doma ostali. Potom už bola
riadna vojna.
Spomienky rozprávala a zapísala teta, ktorá ich prežila.
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Cesta nocou so svetlom
dokončenie zo str. 1

cesta nocou. Ľudstvo v hriechu je ľudstvo v tme, ľudstvo bez svetla,
nezdravé, ľudstvo bez tepla, chladné voči blížnemu i voči Bohu. A tu
prichádza ten, ktorý nás svojím svetlom a láskou priťahuje, aby nás
viedol po ceste nášho života k svojmu Otcovi a nášmu Otcovi.
Belgický spisovateľ Maeterling napísal strhujúcu príhodu. Chovanci
slepeckého ústavu išli so svojim riaditeľom na výlet. Pohybujú sa
lesom. Blíži sa búrka. Zrazu riaditeľ – jediný vidiaci dostal srdcový
záchvat. Slepci upadajú do zmätku. Volajú: „Kto nás vyvedie z lesa
von a privedie domov?“ A tu sa objaví dieťa, ktoré zbieralo v lese
maliny. Najsilnejší zo slepcov berie dieťa do náručia. Dieťa ho vedie
svojimi očami... Hovorí kde sa nachádzajú, a takto slepci prichádzajú
šťastlivo do ústavu.
Ako slepci sme aj my. Potrebujeme oči Dieťaťa. Ono nám ukáže
cestu radosti, cestu opravdivého šťastia, ktorá nás privedie tam, na
počiatok človeka, k pôvodcovi človeka, k Bohu. Veď aj dnes mnohí
blúdia. Blúdia preto, lebo nepoznajú cieľ svojej cesty. Iní cieľ poznajú,
ale nevidia na cestu, lebo nechcú, aby im niekto osvetľoval život. Iní
zas poznajú i cieľ i svetlo znesú , ale sú slabí na tejto ceste. Je tu dieťa
Ježiš, ktorý je Cesta, Svetlo a Život. Len ho treba zobrať ako slepec.
Zoberme však nie to dieťa z jasieľ, ktoré nám symbolizuje historické
Dieťa, ale zoberme si Ježiša v Eucharistii do svojho srdca a kráčajme
s ním cestou svojho života. Nech je to kráčanie možno aj v noci, ale
s Ježišom Kristom, Bohom Otcom i Duchom Svätým.
Prajem všetkým požehnané a radostné Vianoce.
JUDR. Mgr. Štefan Magut, PhD.,
katolícky správca farnosti

Pozdrav k Vianociam
Cesta domov a vyštípané líca, praskajúci sneh... Všade ticho, pokoj,
sviatočná atmosféra.
Na toto všetko veľmi rada spomínam a som vďačná za krásne
chvíle. Dnes je to už inak. Nie som dieťaťom, ale rodičom. U nás
„na fare“ sviatky prežívame rušnejšie ako v iných domácnostiach.
Príprava nielen večere, výzdoby, darčekov... ale najmä duchovná
príprava – písanie kázní, nacvičovanie programu s deťmi, príprava
služieb Božích... Je to celkom iné, ale tiež veľmi vzácne a požehnané.
Vianoce, nech sú prežívané a vnímané očami detí, dospelých
či starších ľudí, majú vždy svoje čaro, prinášajú pokoj a lásku. A to
je ich posolstvo. Lebo láska, ktorú má Pán Boh k nám, sa prejavila
príchodom malého Betlehemského dieťatka, ktoré leží bezbranné,
zavinuté v plienkach. Túto atmosféru lásky pocítili a prežili aj pastieri,
ktorí pásli v tú noc stádo na betlehemských poliach. Aj oni pochopili,
že ide o niečo výnimočné, neopakovateľné a vzácne, pretože sám Boží
posol – anjel sa im prihovoril a oznámil radostnú novinu. Vydali sa
teda na cestu a uvideli na vlastné oči Spasiteľa sveta. Prežili dotyk
lásky – Božej lásky. Iste to pre nich bola najdôležitejšia chvíľa v
živote, keď uvideli Máriu, Jozefa a malé dieťa Ježiša. Nebo sa v tej
chvíli dotklo zeme, sám Pán Boh sa dotkol ich sŕdc. Pred ich očami
leží Záchranca, dlho očakávaný a vytúžený Mesiáš, ktorý prichádza
k záchrane a vykúpeniu od hriechov a večného zatratenia.
Po tom úžasnom zážitku sa však pastieri musia vrátiť späť
k svojmu stádu a neskôr domov. V Božom slove čítame: „Potom
sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli
a videli, ako im bolo povedané.“ (L 2, 20) Prvé Vianoce sa skončili,
stretnutie s narodeným Spasiteľom sa skončilo a oni sa musia vrátiť
ku každodenným povinnostiam, do reality všedných dní. Tak sa to
každoročne deje a opakuje aj v našom živote. Počas sviatkov je všetko
krásne, ale po nich sa ťažko začína každodenný život. Ale od pastierov
sa môžeme niečomu naučiť: oni sa vrátili oslavujúc a chváliac Boha za
všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Oni oslavovali Pána
Boha, rozprávali ľuďom vo svojom okolí o tom, čo im oznámil anjel,
čo videli a prežili v Betlehemskej maštali.
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Aj keď by sme možno chceli viac „vianočných“ dní počas roka, teda
viac dní pokoja, lásky, času s blízkymi, oddychu, povzbudenia, predsa
len ich môžeme častejšie prežívať. Za to, čo sa na Vianoce stalo – teda
že sa narodil Spasiteľ a dotkol sa našich sŕdc – môžeme a máme za
to oslavovať Pána Boha aj v obyčajné dni. Šírme túto Božiu lásku
a radostnú správu okolo seba. Nech atmosféra a najmä posolstvo
Vianoc sa šíri do celého sveta. Pretože Pán Boh je s nami vo svojom
Synovi Pánovi Ježišovi nielen na Vianoce, ale každý deň života. A tak,
či sme len deťmi, či sme dospelí alebo starší, prajem všetkým nám, aby
sme prežili počas týchto sviatkov nielen to povrchné čaro plné krásnej
výzdoby, darov, chutného jedla či oddychu. Prajem nám všetkým,
aby sme rovnako ako betlehemskí pastieri, prežili osobné stretnutie
s narodeným Spasiteľom, aby sa nebeský svet dotkol našich životov
a zmenil všetky aj tie obyčajné a všedné dni na dni plné vianočného
posolstva. Nech sám Boží Syn nás sprevádza počas Vianočných
sviatkov aj v novom roku 2015. Pán s Vami!
Mgr. Janka Maťová, evanjelická farárka

Deň radosti
a vďačnosti
Modlitba, ktorá odznela pred kázňou:
Boží chrám
Postavil si pre mňa tento Boží chrám,
s Tebou sa tu stále zhováram, či radosť, bolesť,
alebo iné v srdci mám, vždy sa len Tebe spovedám.
Ty počúvaš moje slová, aj keď sú tie isté, znova a znova.
Do môjho srdca mi trošku zo svojej sily dáš,
svojou nekonečnou láskou slzy mi z tváre utieraš.
Ďakujem ti za tento Boží chrám,
ďakujem ti, Pane Bože, že Ťa mám. Amen
Pre evanjelikov v Gemerskej Polome bol 26. október 2014 dňom
radosti a vďačnosti. Zišli sme sa v našom chráme Božom pri príležitosti
227. výročia pamiatky posvätenia nášho chrámu a tiež pri príležitosti
jubilujúcej – „zlatej“ konfirmácie (50 rokov od konfirmácie). K oltáru v sprievode kráčalo 16 jubilantov, ktorí si pripomenuli deň svojej
konfirmácie, teda 26. apríl 1964. Celá slávnosť sa niesla v duchu slov
118. žalmu, 24. verša: „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, jasajme
sa radujme sa v ňom.“ 16 jubilujúcich konfirmandov ďakovalo Pánu
Bohu za život viery, za Božie požehnanie a vedenie v uplynulých
rokoch života – teda v čase po ich konfirmácii. K slávnostnej atmosfére prispel aj náš zborový spevokol, príhovory za cirkevný zbor aj
jubilantov. Pre posilnenie viery poslúžilo aj prijímanie sviatosti večere
Pánovej. Sme vďační Pánu Bohu za krásny čas v chráme Božom, za
stretnutie po rokoch, za každého, kto neváhal v to nádherné nedeľné
ráno merať cestu do nášho kostola – či už z blízka, alebo z ďaleka.
Bohu vďaka za takéto vzácne chvíle!
Mgr. Janka Maťová, evanjelická farárka
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Z ohlasov čitateľov Polomských novín
Milé Polomské noviny,

tak ako sa navštevujú dobrí priatelia a prinášajú si rôzne správy, tak aj nás Polomcov navštevujú
ako dobrý priateľ Polomské noviny, aby priniesli do našich rodín noviny, ktoré sa udiali v našej
obci. Nie každá obec v našom regióne sa môže pochváliť vlastnými novinami. Je to už devätnásť
rokov odvtedy, čo vyšlo prvé vydanie. Začali skromnejšie, najskôr boli štvorstranové, ale čím
ďalej úroveň novín vzrastá a dnes sa môžeme pochváliť rôznorodosťou príspevkov či fotografií,
zaujímavých článkov. Zobrazujú a približujú aktuálne dianie v kultúrnej, historickej, školskej aj
inej odbornej oblasti. Vieme o čom sa rokuje v obecnom zastupiteľstve, vrátane rozpočtu obce a
jeho plnenie. Priestor dostáva aj duchovná oblasť, kde prispievajú naši brat a sestra farári. Kto ich
pozorne číta dozvie sa veľa. Zaujímavé sú príbehy zo života z minulého storočia s fotografiami
a pripomíname si aj naše polomské nárečie. Na vysokej úrovni sú prezentované rozhovory so
zaujímavými osobnosťami našej obce. Nedá sa všetko opísať, čo sa v nich nachádza. Posledné
číslo malo úctyhodných osemnásť strán a bolo čo čítať. Sedemdesiatšesť vydaní nie je maličkosť.
Zozbierať materiály, dokompletizovať ich to vyžaduje kus poctivej práce, trpezlivosť, ale aj
šikovnosť a rutinu pri ich zostavovaní. Chválim, oceňujem a ďakujem ako čitateľka všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili pri tvorbe našich novín. Do budúcnosti prajem našim
novinám, aby sa im darilo, aby každého Polomčana zaujali a potešili.
J. Z.

Dobrý deň prajem,

som Róbert Surovec z Turne nad Bodvou a som novozvoleným poslancom. Aj v našej obci
plánujeme vydávať miestne noviny a z tohto dôvodu som hľadal inšpiráciu v iných mestách,
obciach. Priznám sa, že Vaše Polomské noviny ma uchvátili najviac. Je tam naozaj všetko, s
čím by obyvatelia mali byť oboznámení ...
S pozdravom, Róbert Surovec

Čas minulý a predsa nedávny...
Základným materiálom k výrobe odevu bol
teplý, mäkký, poddajný, trvácny materiál.
Poskytovala ho samotná príroda: koža, kožušina, ľan, konope, vlna priadza, z ktorej sa
vyrábali a tkali textílie. Pretože bol použitý
domácky materiál aj spôsob šitia odevu
bol domácky. Plátno sa strihalo tak, aby sa
zabránilo strapkaniu (po osnove). Pri materiály
koža a kožušina sa vychádzalo z veľkosti materiálu. Pri plátenných a súkenných častiach
odevu strih určovala šírka krosien, ktorej potom zodpovedala šírka plátna, a to s využitím
pevného okraja. Domácke oblečenie bolo
prispôsobené pre prácu a umožňovalo voľnosť
pohybu pri práci a čo najlepšie pohodlie. Tento základný materiál na výrobu domáckeho
odevu bol na dlhý čas základným materiálom
pri výrobe domáckeho oblečenia. Až neskôr
sa začali využívať a nahrádzať výrobky remeselníkov, ktoré sa dostali aj na našu dedinu.
K zásadným zmenám dochádza v 19. storočí

(manufaktúry), kedy prichádzajú aj na Slovensko nové lacnejšie materiály a nové dekoratívne prvky – výšivka rôznej farby. Koncom
19. storočia a začiatkom 20. storočia odev
ovplyvnilo mnoho faktorov – panská móda,
hospodárstvo, náboženstvo a národnostné
pomery. Do odevu sa dostáva viac ozdobných
prvkov: výšivka (napr. krížik – vyšívali všetky
ženy od veku 8 – 10 rokov), čipka, aplikácie,
šnurovanie, našívania. Do ženskej časti odevu
pribúda živôtik, kabátik, lajblík. Do mužskej
časti odevu je zakomponované šnurovanie do
nohavíc, vesta.
Narodenie dieťatka v rodine, ako sa hovorievalo Boží dar, je i dnes požehnaním pre
rodičov a najbližšie okolie. Aj my začíname
narodením dieťaťa. Pokúsime sa zachytiť
rozprávanie žien, ktoré pri tejto téme nesmierne pookriali a s úsmevom sa rozhovorili.
Pokračovanie v budúcom čísle.
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Udelenie
ZLATEJ MEDAILY
Matice slovenskej
našej rodáčke
Pri príležitosti 70. výročia životného
jubilea bola ocenená Zlatou medailou
Matice slovenskej mimoriadna osobnosť
našej obce Mgr. Zuzana Hanuštiaková,
rodená Pajerová. Hodnota tvorby na úseku
pedagogickej činnosti našej rodáčky
a vzťah k zachovaniu tradícií tvorí
celoživotný a celospoločenský prínos
pani Zuzany. Svojou tvorbou celý život
dokazuje, že miluje svoj rodný kraj a je
bytostne spätá s jeho koreňmi. Poslanie
učiteľky slovenského jazyka a dejepisu
povýšila na umenie (1965 - 2005).
Začiatok učiteľského pôsobenia v rodnej
Gemerskej Polome datuje k roku 1964.
Je autorkou pedagogického čítania na
tému Metodické otázky umeleckého
predmetu na ZŠ (r. 1975). Spoločne
s manželom Mgr. Rudolfom Hanuštiakom
zostavili zborník polomských ľudových
piesní pod názvom Povedzže mi, milá,
milenká (r.1998). Spomienky na svoju
rodnú dedinu spred 60tich rokov opísala
v knihe zvanej Pramene I. (r. 2007).
Spolupracovala pri redigovaní Slovníka
nárečových slov (r. 2012) a v roku
2013 vydala autorské dielo Pramene
II. (doplnené vydanie knihy Pramene
I.). Aktívne pracovala vo viacerých
spoločenských
organizáciách:
MO
Slovenského zväzu žien (predsedníčka),
MO Matice slovenskej (predsedníčka) –
v r. 1997 bola činná pri jej oživení. Bola
spoluzakladateľkou matičného spevokolu
Svornosť, recitátorkou zboru pre občianske
záležitosti,
poslankyňou
Obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
členkou kabinetu slovenského jazyka
pri okresnom Pedagogickom stredisku
v Rožňave, lektorkou pre novú koncepciu
slovenského jazyka. Zanietenosť, cit a
vlohy pre prednes akéhokoľvek textu
uplatnila pri akcii Kellnerova Poloma,
kde mnoho mladých recitátorov uvítalo
jej odborné a praktické skúsenosti.
Zanietenosť pomáhať mladým začínajúcim
recitátorom možno len závidieť. Všetci sa
tešíme z udelenej ceny a blahoželáme!
Prajeme veľa zdravia a pekné prežitie
sviatkov zimy v kruhu najbližších a na
záver si dovolíme požičať slová pani
Zuzky, aby sme smeli aspoň napodobniť
jej činy a stali sa i pre nás skutkami: „Od
času, keď som dokázala chápať obsah
životných udalostí a príbehov, stala som
sa nadšenou pozorovateľkou života,
ktorý som milovala a usilovala som sa,
v závislosti od môjho veku, poznať život,
zmocniť sa jeho veľkosti, pochopiť jeho
mnohorakosť a žiť ho užitočne.“
D. Č.
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Všimli sme si

Pestovateľ mäsožravých rastlín v Gemerskej Polome, Ing. Jaroslav Dovec

Každý začiatok je ťažký, hneď sa všetko nepodarí. Ale keď rozkvitne
prvá rastlinka, ktorú ste si sami vypestovali zo semena alebo z rezku,
už si život bez rastlinky nebudete vedieť ani predstaviť. Možno práve
takéto začiatočnícke skúsenosti mal aj mladý pestovateľ z našej obce
Ing. Jaroslav Dovec. Dovoľte nám milí čitatelia položiť mu niekoľko
otázok a spoznať aj túto oblasť šikovnosti našich mladých Polomcov.
Mäsožravé rastliny, môžeme ich
nazvať živými skvostami našej
prírody. Môžeš tieto slová bližšie
špecifikovať?
Mäsožravé
rastliny
sú
zaujímavou skupinou, ktorá
porušuje zaužívaný potravinový
reťazec v ktorom sú rastliny
potravou pre živočíchy a nie
lovcom. Majú teda schopnosť
chytiť a stráviť menšie živočíchy
(ide prevažne o drobný hmyz).
Táto vlastnosť sa im vyvinula
ako akési prilepšenie, keďže rastú
v pôdach chudobných na živiny.
Na lov im slúžia listy, ktoré sa
v priebehu evolúcie premenili
na akési „pasce“ ktorými
usmrcujú svoju korisť. Typy
pascí sú špecifické pre jednotlivé
druhy. Aktívne pasce majú rody
(Dionaea a Aldrovanda), tie
lovia aktívnym pohybom dvoch
mušľovitých polovíc, ktoré sa po
podráždení zovrú. Ostatné druhy
majú pasce pasívne, lepkavé
listy na ktoré sa korisť prilepí
(Drosera, Pinguicula, Byblis,
Drosophyllum) lieviky a nádrže
do ktorých korisť spadne a utopí
sa (Sarracenia, Heliamphora,
Nepenthes,
Cephalotus)
a podtlakové mechúriky do
ktorých je korisť
nasatá
(Utricularia).
Rozmanitosť našej neživej
prírody, podnebia a mnoho
iných činiteľov vytvorili vhodné
životné podmienky pre pestré

rastlinné aj živočíšne populácie,
ktoré sa tvarmi i farbami neraz
približujú exotickým druhom.
Pre nás neodborníkov sú aj
mäsožravé rastliny „exotickými
druhmi“. Kde v najbližšom okolí
ich môžeme vidieť a ako ich
spoznáme?
Presne lokality v okolí nebudem
radšej
zverejňovať
kvôli
„vykrádaniu“ ale všeobecne na
Slovensku rastie celkovo cca
13 druhov mäsožravých rastlín
z rodov Pinguicula, Drosera
a Utricularia. Ich biotopy tvoria
prevažne rašeliniská, podmáčané
vlhké pôdy, vlhké skalné
steny, jazierka a vodné nádrže.
Rozmerovo sú to pomerne malé
rastlinky a v prírode ich ľahko
prehliadneme pokiaľ nevieme
čo hľadať. Podotýkam že všetky
u nás sa vyskytujúce mäsožravé
rastliny sú zákonom chránené.
Rastlina je živá bytosť, niet
presného návodu ako ju
pestovať, vždy je potrebné
uplatniť
aj
improvizáciu,
experiment, ale i fantáziu takže
pestovanie rastlín spĺňa všetky
podmienky dobrej „zábavy“.
V Tvojom prípade ide o zábavu,
alebo profesionálne pestovanie?
Pestovanie mám ako hobby,
ktoré niekedy prerastá cez hlavu
najmä s príchodom zimy keď je
potrebné rastliny zazimovať.
Ale predsa mi nedá, ak
chceme pestovať tieto rastliny

je potrebné osvojiť si aspoň
základné,
hlavné
zásady
pestovania. Poradíš prípadným
záujemcom, s čím začať a ako?
Všeobecný návod na pestovanie
neexistuje keďže množstvo
druhov ktoré spadajú do tejto
skupiny pochádza z rôznych
kontinentov a obýva rôzne biotopy.
Základné druhy sú však na
pestovanie nenáročné a dajú sa
pestovať na okennom parapete
(v lete ich môžeme umiestniť aj
vonku). Pestujeme ich v čistej
rašeline, podľa druhu môžeme do
substrátu pridať kremičitý piesok,
perlit, štrk, kúsky molitanu alebo,
rašeliník. Rastliny zalievame
výhradne mäkkou dažďovou
vodou (výnimkou sú vápnomilné
druhy) tak, aby bol substrát stále
vlhký (u väčšiny druhov môže
stáť kvetináč aj trvalo vo vode
s nie príliš vysokou hladinou).
Pre správny rast a prežitie je
potrebné zabezpečiť vyššiu
vzdušnú vlhkosť cca 60-90%.
Ako si začal a ktoré rastlinky sú
pre Teba naj?
S pestovaním som začal veľmi
dávno, ako prvé som pestoval
kaktusy, potom rôzne tropické
rastliny, až neskôr keď som

natrafil v kvetinárstve na
mucholapku podivnú (Dionaea
muscipula) som začal pestovať
mäsožravé rastliny. Naj? Každá
rastlinka je niečím výnimočná,
ale moje najobľúbenejšie sú
druhy z Austrálie najme rod
Byblis.
(viac na www.exotikplantae.eu)
Na svete hádam ani niet miesta,
ktoré by sústreďovalo na tak
obmedzenom priestore toľko
prírodných krás koľko ich má
naše malé Slovensko. Pestrosť
našej prírody vytvorili vhodné
podmienky aj pre pestovanie
tohto druhu rastlinstva, a preto
je dobre, že načrieme aj do tajov
týchto rastliniek. Umožnil nám
to mladý pestovateľ, ktorému
sa chcem poďakovať za prijaté
pozvanie k rozhovoru, veď
dnešný uponáhľaný človek ani
nemá čas poláskať sa s kvietkom
a obdivovať jeho krásu, možno
ani vtedy, keď sú na dosah ruky,
aj napriek tomu, že má k prírode
blízko. Som rada, že sme mohli
odhaliť časť tajomstva prírody
z domáckeho prostredia.
Zhovárala sa Dana Červenáková
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STOLNOTENISOVÝ   KLUB   V   GEMERSKEJ   POLOME - píše  Juraj  Galajda
Viac info ❅ 4. liga Spiš-Gemer ❅ www.pinec.sk 5. a 6. liga Gemer ❅ ostzroznava.webnode.sk

Po dvojročnej odmlke sa
stolný tenis opäť vrátil do
našej obce vďaka skupine
nadšencov - Trojanovci J. a M.,
Romok O., Gajdoš J. Ďurán M.
a ďalší, ktorí sa v roku 2009
prihlásili do okresnej súťaže
– 5. liga Gemer. Nadviazali
tak na tradíciu, keď sa obec
presadzovala v okresných aj
krajských súťažiach v rokoch

1987 – 2007. Po odchode
skúsených hráčov - za prácov
do zahraničia Lipták M.,
Romok P., Lukáč V., Gunár
Š., v Bratislave Rochfaluši
M., Greško M., Ďurman P.
a ďalší Žúdel O., Ďurman
M., Ďuríček M. prestúpili do
Henckoviec začal sa budovať
nový kolektív.

družstvo B

V súčasnosti máme 3 družstvá
dospelých – A družstvo hrá 4.
ligu Spiš – Gemer, B družstvo
hrá 5. ligu Gemer a C
družstvo hrá 6. ligu Gemer.
Káder
A
družstva
tvoria: Žúdel O. vrátil sa
z Henckoviec, Leitner W.
a Baláž Š. sú na hosťovaní
z Geológu Rožňava, Trojan
M., ktorých doplňajú hráči
z B družstva Trojan J.
a Černický M. B družstvo
sú to: Trojan J., Černický
M., Gajdoš J., Červenák R.
C družstvo – Černická A.,

Gunár M., Romok O., Ďurán
M., Rezmuveš D., Kučerák
J. a ďalší. Škoda odchodu
Ďuríčeka M. na hosťovanie
do Revúcej. Sú to väčšinou
mladý hráči, ktorí získavajú
skúsenosti.
Keď by mal niekto záujem
o stolný tenis nájde nás
v telocvični: utorok a štvrtok
od 17. 00 - 19. 00 hod tréning,
piatok od 17. 30 – 20. 30 hod
zápasy 5. a 6. liga Gemer,
sobota od 16. 30 – 20. 30 hod
zápasy 4. liga Spiš – Gemer.

družstvo C

VÝSLEDKY
družstvo

A

4. liga ● Spiš – Gemer
1. kolo: ŠKST Margecany CSTK G. Poloma8 : 10
bodyLeitner W. 4,5, Baláž Š. 2,5, Trojan M. 1,5, Trojan J. 1,5
2. kolo: G. PolomaSTK Plešivec16 : 2
body Leitner W. 4,5, Trojan M. 4,5, Baláž Š. 3,5, Černický M. 3,
Trojan J. 0,5
3. kolo: STO LetanovceG. Poloma17 : 1
bodyTrojan M. 1
4. kolo: G. PolomaGeológ Rožňava D7 : 11
bodyŽúdel O. 2, Trojan M. 1,5, Leitner W. 1, Baláž Š. 0,5, 2x wo
5. kolo: voľno
6. kolo: G. PolomaOŠK Arnutovce7 : 11
body
7. kolo: AŠK Mária HutaG. Poloma13 : 5
body Leitner 3, Trojan M. 2,5, Baláž 1,5
8. kolo: G. PolomaŠK Henckovce11 : 7
body Žúdel O. 3,5, Leitner W. 3,5, Baláž Š. 2, Trojan J. 2
9. kolo: MPC Sp. N. VesG. Poloma A8 : 10
body Žúdel O. 4,5, Leitner W. 3,5, Baláž Š 2
10. kolo: ŠK Harichovce  G. Poloma A 6 : 12
body Trojan M. 4, Žúdel O. 3, Baláž Š. 3, Leitner W. 2
Po 10. kole sme na 5. mieste – 5 výhry, 0 remíz, 4 prehry, skóre
79:83, body 24
pokračovanie na str. 18

18
dokončenie zo str. 17
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5. liga ● Gemer
1. kolo: ŠK Henckovce BG. Poloma B9 : 9
bodyČernický M. 4,5, Trojan J. 2,5, Gajdoš J. 2
2. kolo: G. Poloma BGeológ Rožňava E10 : 8
bodyTrojan J. 3,5, Černický M. 2,5, Gajdoš J. 2, Červenák R. 1
3. kolo: ŠKST SlavošovceG. Poloma B7 : 11
bodyTrojan J. 4,5, Černický M. 3,5, Gajdoš J. 2, Červenák R. 1
4. kolo: ŠKST GočovoG. Poloma B10 : 8
bodyTrojan J. 3, Gajdoš J. 3, Černický M. 2
5. kolo: G. Poloma BŠK Jablonov n/T B4: 14
bodyTrojan J. 1,5, Černický M. 1,5 Gunár M. 1
6. kolo: TJ Lokom. DedinkyG. Poloma B14:4
body Trojan J. 2, Gajdoš J. 1, Černický M 1
7. kolo: G. Poloma BHonce A6:12
body Trojan J. 2, Černický M. 1, Gajdoš J. 1, Ďurán M.1,1xwo
8. kolo: Tatran BetliarG. Poloma B12 : 5
body Trojan, J. 2, Černický M. 2, Gajdoš J. 1
9. kolo : G. Poloma B  ŠK Jablonov n/T C8 : 10
body Trojan J. 3, 5, Černický M. 2, 5, Gajdoš J. 2
Po 9. kole sme na 8. mieste – 2 výhry, 1 remíza, 6 prehry, skóre
66:96, body 16
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6. liga ● Gemer
1. kolo: G. Poloma CSTO Hrhov7 : 11
bodyGunár M. 3, Černická A. 2, Ďurán M. 1, Rezmeveš D. 1
2. kolo: STK Baník RakovnicaG. Poloma C11 : 7
bodyČernická A. 3, Romok O. 3, Ďurán M. 1
3. kolo: G. Poloma CGeológ Rožňava F12 : 6
bodyČernická A.4,5, Ďurán M. 4,5, Romok O. 3
4. kolo: G. Poloma CSTK Sokol Krásnohorské Podhradie12 : 6
bodyGunár M. 4,5, Černická A. 4, Ďurán M. 2, Mišina Š. 1, Romok
O. 0,5
5. kolo: MSTO DobšináG. Poloma C14 : 4
bodyRomok O. 2, Černická A. 1, Mišina Š. 1
6. kolo: G. Poloma CSTK Honce B 5 : 13
body Ďurán M. 3, Mišina Š 2
7. kolo: Čierna LehotaG. Poloma C11 : 7
body Černická A. 2, Romok O. 2, Mišina Š. 2, Ďurán M. 1
8. kolo: STO HrhovG. Poloma C8 : 10
body Romok O. 3,5, Mišina Š. 2,5, Černická A. 2, Ďurán M. 2
9. kolo : G. Poloma C STK Baník Rakovnica8 : 10
body Romok O. 3, Ďurán M. 3, Mišina Š. 2
Po 9. kole sme na 6. mieste – 3 víťazstvá, 0 remízy, 6 prehry, skóre
72:90, body 18

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby stolný tenis v našej obci napredoval. Malá prosba k tým, ktorí
hrávali stolný tenis a mali by záujem, pridajte sa k nám! Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka - prajeme všetkým pekné Vianoce a v Novom
roku hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody.Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech. Šťastie nech sprevádza Váš
krok, Silvestrovskú náladu po celý rok, praje výbor stolnotenisového klubu.

P O Z V Á N K A

Stolnotenisový klub v spolupráci s obecným úradom zorganizujú dňa 10. januára 2015 (sobota) stolnotenisový turnaj O pohár starostu
obce, ktorý sa uskutoční v telocvični pri ZŠ. Je to už XXIII. ročník na ktorý Vás organizačný výbor pozýva. Tak ako po minulé ročníky aj
teraz máme prisľúbenú účasť družstiev – DTJ Hradec Králové (Šereda P. reprezentant SR), extraligové kluby Geológ Rožňava, MŠK Kysucké Nové Mesto (Valuch A. dorastenecký reprezentant SR), dojednáva sa účasť momentálne najlepšieho družstva našej extraligy Vydrany
(Lelkeš, Muskó, Grežo), z 1. ligy sú to Rimavská Sobota, Lučenec, z 2. ligy Levoča, Vranov N/T, Vojčice, Udavské a ďalšie. Začiatok turnaja
je naplánovaný na 9, 30 hod. Tešíme sa na vašu účasť a prežite pekný športový zážitok.
- organizačný výbor -

Týždenný rozpis využívania telocvične
pre mimovyučovacie aktivity
k 08. 12. 2014
pondelok, utorok
17:00 – 19:00stolný tenis/Galajda
19:00 – 20:00futbal/Benedik
20:00 – 22:00futbal/Greško
streda
16:00 – 18:00futbal/Arvay
18:00 – 19:00stolný tenis/Lindák
19:00 – 20:00zumba/Kerestešová
štvrtok
17:00 – 19:00stolný tenis/Galajda
20:00 – 22:00futbal/Greško
piatok
16:00 – 17:30futbal/Šimún, Maťo
17:30 – 20:30stolný tenis/Galajda
sobota
16:30 – 19:30stolný tenis/Galajda
nedeľa
10:00 – 12:00futbal/Nahalka
20:00 – 22:00futbal/Greško

Polomské noviny

O pohár Gemersko- malohontianskej
VII. hasičskej ligy r. 2014

27. 9. 2014 areál základnej školy
Hasičské družstvo bolo účastné pretekov dňa 27. 9. 2014 v Gemerskej Vsi. Naši hasiči sa
umiestnili na 5. mieste, a to z celkového počtu 33 súťažiacich družstiev. Touto cestou sa chcem
poďakovať celému mužstvu. Veľkým povzbudením počas súťaže boli hostia, ktorí fandili aj
nášmu družstvu. Výbor DHZ plánuje v blízkej budúcnosti postaviť hasičské družstvo žien,
kde je vidieť záujem zo strán nežnejšieho pohlavia. Takto plánuje obnoviť a zviditeľniť
DHZ pri obci Gemerská Poloma aj v roku 2015, a to pod vedením Jána Chanasa, Krajca, M.,
Dorkina, Dovala J.
Ďakujem za spoluprácu, predseda Krajec

Príslovia

T Čo nič nebudeme mať, len aby sme
boli zdraví.
T Chorému všetko horké.
T Nesmie naň ani vetrík poduť.
T Jedno zdravie a sto chorôb.
T Každá nemoc má svoj liek, lenže		
ľudia nevedia naň natrafiť.

Zaručene domácke ľudové liečiteľstvo
z Gemerskej Polomy
Bolestivé hrdlo
1 a ¼ lyžica masť bravčová
1 a ¼ lyžica borovička
1 a ¼ lyžica alpa
1 lyžica med
Privedieme k varu a pijeme teplé po lyžičkách
(koľko znesieme).
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