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POLOMCI žnú úspechy, alebo VŽDY SA MÁME ČÍM POCHVÁLIŤ

STÁLO TO ZATO
V dňoch 15. až 17. septembra sa členovia organizácie SZTP z našej
obce zúčastnili v Kremnici na celoslovenskej súťaži „KREMNICKÁ BARLIČKA„ súťaž zdravotne postihnutých. Celé sa to zomlelo
rýchlo a my účinkujúci sme pri minimálnom počte skúšok išli reprezentovať našu organizáciu i našu obec. Súťažili sme v piatich disciplínach: próza, poézia, sólo spev, duo-spev a kolektívny spev. Každý z
nás sa snažil dať zo seba to najlepšie, veď aj kolektívy z predchádzajúcich rokov súťaženia vždy prišli s najlepším umiestnením. Tak aj tento
rok, hoci sme boli len štyria z našej organizácie, získali sme päť diplomov za pomoci piateho člena pána Dušana Lenga, ktorý nás hudobne
sprevádzal a ozvučil priestory pre všetkých účinkujúcich.
Na prvých miestach sa umiestnili: próza Zuzana Molčanová; poézia Zuzana Molčanová; sólový spev Ján Šafár; duo-spev Júlia Zatrochová, Mária Liptáková a za kolektívny spev sme získali „cenu
poroty“.
S t á l o t o z a t o!
Zožali sme aj po vystúpení veľa pochvál a uznania. Naša mini-skupinka spievala a dobrou náladou bavila po celý večer všetkých účinkujúcich. Sme radi a s povznášajúcim pocitom každý z nás cítil, že
sme dokázali za veľkej konkurencie obhájiť to, čo sa pred niekoľkými
rokmi začalo. Veľké poďakovanie patrí starostovi našej obce Ing. Miroslavovi Michalkovi, ktorý podal pomocnú ruku vtedy, keď už sme
to ani nečakali. Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
odsúhlasili finančnú podporou a my sme nemuseli riešiť financovanie
nášho tímu na tejto súťaži. Hlavnou organizátorkou celej našej akcie
bola Zuzka Molčanová, bez ktorej iniciatívy by sa to nebolo uskutočnilo „ďakujeme“ a nakoniec veľké „Ďakujem“ patrí Dušanovi Lengovi, ktorý si i pri svojich veľkých aktivitách našiel čas a pricestoval
na skúšky. A na záver čo dodať? V mene výboru SZTP Vám všetkým
účinkujúcim ďakujem za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej organizácie i našej obce.
text: Júlia Zatrochová
foto: Jaroslav Slašťan

ÚŽASNÉ ŽENY Z NAŠEJ OBCE
22. s e p t e m b e r 2017
Pod záštitou poslanca NR SR Petra Pamulu sa uskutočnila v Rožňave súťaž vo varení bryndzových halušiek. Našu obec reprezentovali
šikovné ženy, znalé svojho remesla – kuchárskeho umenia: MÁRIA
LIPTÁKOVÁ, RUŽENA GAZDÍKOVÁ, JÚLIA ROMOKOVÁ
a BOŽENA ANTALOVÁ. Pärtok a vyšívané servítky, servírovanie
na drevených tanieroch s drevenými „ložkami“, domáca bryndza - to
všetko dotváralo jedinečnú atmosféru podávaného. Halušky sa prešli
a naše ženy odchádzali s krásnym tretím miestom (celkove súťažilo 9
družstiev z obcí a miest v našom okrese). Úžasné ženy z našej obce
opäť raz ukázali, že sú šikovne zručné a obec dokážu reprezentovať za
akýchkoľvek okolností – veľká vďaka. Poďakovanie za bezprostrednú
pomoc patrí aj starostke zo susediacej obce Vierke Nemcovej a nášmu
starostovi obce Ing. Miroslavovi Michalkovi, ktorý opäť podržal nad
nami ruku starostlivo starostovskú. 			
sl
foto: Štefan Majerčák

V noci piekol, ráno cestoval,
a potom rozdával – čo?
Naše POLOMSKÉ KOLÁŠE
Pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania z Košíc
prebehla tradičná súťaž poslucháčok a poslucháčov Rádia
Regina Východ, kde už tradične pozývajú aj nášho VLADA
LIŠUCHA. Ako vždy, po koláši „sa zaprášilo“. Nevyhol sa
nekonečným otázkam. Každý
chcel recept a vedieť ako na
to – veď prečo aj nie – koláš
bol makovo orechový v tvare
čísla 90 a medzi ostatnými sa
vynímal. Bol jediný kysnutý
a našim Vladom vytvorený.
-rfoto: Valéria Mikolajová
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Narodili sa
Zdravím ťa malý človiečik
v našej krajine,
hľa tu je
tvoj ocko a mamka,
a teraz z teba
mladého princa
a princeznú urobíme.
h
Terézia Čapová
Damián Zbillý
Mia Kravec
Jakub Bari
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Spoločenská kronika k 30. 09. 2017
Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
Za dlhých jesenných večerov,
keď pri kozube sedieť budeš
so starými a láskavými ľuďmi,
ich reči pozorne počúvaj,
tie príbehy o časoch,
čo dávno zmenili sa na minulosť.

90 rokov
Štefan Šmelko

Uzavreli manželstvo
Blíži sa lásky hodina
a srdce tak búšiť začína.
Cesty naozajstnej lásky nikdy nie sú rovné.
A tak poďme spoločnou cestou.
Ja budem tvojou ženou,
ja tvojím mužom.

85rokov
Mária Liptáková
Zatrochová Emília
Juraj Žúdel
80rokov
Ján Kalina
Nadežda Žúdelová

Vitajte medzi nami!

Zomreli

75 rokov
Zuzana Ďuričeková
Anna Chocholová
Jozefína Koltášová
Ing. Ján Kušnier

Ach môcť tak vypiť z čaše
dúšok nápoja,
od ktorého sa muky
duše zahoja!
Bertha

Mgr. Zdenko Mišina 
Silvia Leštachová

70 rokov
Mária Ferenčíková

Zuzana Dovalová

Srdečne blahoželáme!

Pri vrátkach kľačí
vdova na kolenách,
práva sa domáha,
smutná a ubolená.
Bertha
Ján Madáč
Juraj Liba
Milan Lišuch
Július Ďurán
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Martin Nádeníček 
Monika Olexová
Peter Kristóf 
Beáta Ďuričeková
Srdečne blahoželáme!

stretnutie s jubilantmi

BARTOLOMEJ SPIŠIAK a ŠTEFAN ŠMELKO
Pri príležitosti ich životného jubilea 90 – tich
narodenín pripravil výbor ZO SZPB v našej obci
slávnostné posedenie. Pán Bartolomej Spišiak
je žiaľ už iba jediným členom našej základnej
organizácie, ktorý sa zúčastnil bojov II. svetovej
vojny a priamym účastníkom SNP. Je nositeľom
viacerých štátnych vyznamenaní pri príležitosti
výročí spomínaných udalostí (II. svetovej vojny,
respektíve SNP). Pán Štefan Šmelko je dlhodobým

Podporné pohrebné združenie oznamuje, že do 31. 12. 2017
sa môžu prihlásiť záujemci o členstvo PPZ, pričom im bude
odpustený poplatok zápisného, ktorý je 5 – 10,00 EUR v závislosti od veku člena.
Od januára 2017 sa vypláca pohrebná podpora 420,00 EUR; ročný príspevok je 15,00 EUR.
Pohrebná podpora sa vypláca podľa dĺžky členstva nasledovne:
- od 1 do 5 rokov členstva 145,00 EUR
- od 5 do 10 rokov členstva 220,00 EUR
- od 10 do 15 rokov členstva 295,00 EUR
- nad 15 rokov členstva 420,00 EUR.
Záujemci o členstvo zaplatia do konca roka len 3,50 EUR. Členský príspevok je potrebné každý rok zaplatiť do 30. júna. Po tomto termíne, členovia na výročnej schôdzi rozhodli o poplatku 1,00
EUR z omeškania. Prosíme členov, ktorí si túto povinnosť ešte
nesplnili, aby tak urobili v najkratšom čase.
Mgr. Alica Nemčková, predsedníčka PPZ 2
Janka Ciberajová, pokladníčka PPZ 2

členom ZO a bol dlhodobým členom výboru ZO.
Je nositeľom štátnych vyznamenaní. Stretnutie sa
nieslo v priateľskej atmosfére. Jubilanti sa podelili
so svojimi zážitkami s prítomnými členmi výboru.
Obidvaja však ,,konštatovali“, že s pribúdajúcimi
rokmi im ,,odchádza“ aj zdravie. Prítomní členovia
výboru sa im poďakovali za účasť a do ďalších
rokov im želali v mene svojom a členskej základne
hlavne zdravie.
Ján Cirbus
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oslavy 73. výročie SNP

Dňa 31. augusta sa konali v našej
obci oslavy 73. výročia SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO
POVSTANIA. Hlavná časť prebiehala na námestí SNP s nasledovným programom: - položenie
venca k pamätníku padlých so
štátnou hymnou SR a príhovorom
pána starostu obce Ing. Miroslava
Michalku. Vo svojom príhovore
zdôraznil význam SNP, ako jednu
z najvýznamnejších kapitol v dejinách slovenského národa a jeho
význam pre dnešok, kedy sa aktivizujú sily, ktoré jeho výsledky sa
snažia znehodnocovať. Potom sa zúčastnení presunuli a položili vence k pamätníkom na Kurtákovej a Flóse, kde si účastníci zaspievali
partizánsku ,,Tichú noc“. Oslavy pokračovali členskou schôdzou na
ihrisku, kde sme si v rozprave spomenuli na našich jubilantov a posedeli pri dobrom guláši, za ktorého prípravu patrí členom poďakovanie
DHZ. Na záver výbor ZO vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým
tým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu osláv, či už svojou
účasťou alebo priamou pomocou (dopravou na Kurtákovú, Flós).
Ján Cirbus

Patrí sa mi poďakovať všetkým, ktorí tak úspešne reprezentujú
náš klub, či už v rámci obce, ale najmä vonku. Je úžasné mať vo
svojom okolí takýchto ľudí a len dúfam, že sa pripoja aj ďalší.
EK
Nedali sme sa
zahanbiť ani pri
varení. Družstvo
Klubu dôchodcov so svojimi
„Polomskými
pirohami“
sa
s nadšením pustilo do súťaže
so
všetkými
druhmi gulášov
v rámci akcie
Polomský kotlík. Po pirohoch
sa len tak „zaprášilo“ a družstvo si vyslúžilo
4. miesto.

Seniori v akcii

Hoci aj seniori sú v letných mesiacoch zaneprázdnení viac, či už prácou v domácnosti, v záhrade, alebo trávením letných prázdnin so svojimi vnúčatami, niektorí z nich si našli čas aj na rozvíjanie rôznych
aktivít v rámci klubu. A musím povedať, že veľmi úspešne.

Začiatkom leta (16. 6. 2017) sa
konali 8. športové hry seniorov
vo Vyšnej Slanej, na ktorých
sa prvýkrát zúčastnilo aj naše
5-členné družstvo: E. Klobušník,
E. Fafráková, E. Ferenčíková,
Z. Ferenčíková, J. Lišuchová.
Z 19 družstiev okresu sa to naše

umiestnilo na 10. mieste, a to
bez nejakej zvláštnej prípravy.
V hodnotení jednotlivcov sa najlepšie umiestnila E. Fafráková
– na 5. mieste a J. Lišuchová na
7. mieste, z celkového počtu 95
súťažiacich.

Záver leta patril turistike „Tunel Slavošovce“ a veľmi peknej akcii –
Prehliadke speváckych a umeleckých skupín seniorov, ktoré organizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. Za našu
organizáciu sa jej zúčastnila spevácka skupina „Polomky“ v zložení:
J. Zatrochová, E. Fafráková, V. Spišiaková a M. Liptáková so zmesou
polomských piesní. Boli skvelé.
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
OBČAN píše

Máme tu problém, vieme ako ho vyriešiť? Obec na skrášlenie
a spríjemnenie voľného času postavila na námestí, pred budovou
obecného úradu altánok. Mal by slúžiť nám všetkým, ale využíva
ho iba určitá skupina, avšak svojským a vulgárnym spôsobom. Je
tam veľký neporiadok od pľuvancov, žuvačiek a šíriaci sa zápach
svedčí o tom, že tam možno aj močia. Pokiaľ by ste si aj vy, milí
spoluobčania, chceli v altánku oddýchnuť, veľmi ťažko by ste tam
našli miesto na sedenie, pretože na sedadlách sú všade stopy po
obuvi. Je to v zlej rodičovskej výchove? Alebo v množstve voľného
času? Pravdepodobne, majú málo povinností. Teraz sa treba spýtať,
je nám ten altánok treba? Veď sa pomaly mení na búdu - podobne
ako amfiteáter pred školou. Tak to vidím ja, OBČAN.

KOM UNÁLNY ODPAD
Kam a ako naložiť s prebytočným
odpadom z našich domácností?

Domáci odpad produkovaný z našich domácností je určite najobjemnejší zo všetkých odpadov. Už sme sa neraz pasovali, ako obec, so
skládkami rôzneho druhu. Hromady nevkusných skládok sme mohli
nájsť v rôznych častiach našej obce. Mali sme už aj skládky tzv. riadené a kontrolované, čo sa však nie veľmi osvedčilo – vždy to bol
„boj“ a obec to stálo priveľa námahy i peňazí. K nekontrolovateľným
skládkam sme prispeli spoločne a pomohli nám aj cezpoľní. Mnohé
sme už zlikvidovali, i keď kde tu sa ešte čosi objaví, a tak zamestnanci obce sú vždy v strehu a neustále niečo vypratávajú. Odpad dokážeme vyprodukovať z kde čoho. Je ťažké prinútiť sa odpad triediť,
pričom je fakt, že pri systémovom a pravidelnom triedení, by sme boli,
ako obec – bohatšia. Je potešiteľné, že už sme sa naučili časť odpadu
triediť. Vieme triediť: komunálny odpad, k tomu využívame zberné
kuka nádoby. Darí sa nám aj v zbere plastov, kde využívame zberné vrecia určené na tento druh odpadu. Obec má v obci umiestnené
zberné kontajnery na sklo a šatstvo. Zber akumulátorov a inej elektroniky obec tiež realizuje. Plánované kompostovisko sa nepodarilo zrealizovať, ale každá rodina do domácností dostala zdarma kompostér,
kde môže likvidovať biologicky rozložiteľný odpad. Žiaľ už niekoľko
rokov obec nie je úspešná pri realizácii zberného dvora, preto veľkoobjemový odpad je možné realizovať svojpomocne – objednaním si
na vlastné náklady takýto kontajner. V areáli bývalej školskej jedálne, na Hlavnej ulici, sú umiestnené dva kontajnery pre veľkoobjemový odpad, kde občania obce v neveľkej miere si môžu vypomôcť
veľkoobjemovým odpadom, a to v čase stránkových dní obecného
úradu.
-rPo likvidácii skládky
odpadu Na Hrabloch,
nezodpovednosť niektorých našich občanov naďalej
pretrváva a začali
robiť novú skládku v
lokalite Martinkovo.
Obec túto rodiacu sa
skládku včas zlikvidovala a dúfa, že si
všetci občania uvedomia aká ja čistota
prírody v okolí našej
obce dôležitá.
pracovníci MOS

výzva

obec Gemerská Poloma z r i a ď u j e:

STÁLU EXPOZÍCIU DOMU TRADÍCII
V GEMERSKEJ POLOME,

na ktorej vytvorenie vyzývame všetkých občanov obce. Darované
podklady materiálneho, či fotografického a textového charakteru bude
obec zhromažďovať za účelom uchovania tradícií a pripomenutia nedávnej, či dávnej histórie našej obce. Texty a fotografie budú skenované a vrátené.
Potrebné je: krátky opis darovaného materiálu s menom a adresou darcu (možné doplniť pri odovzdaní).
Pokiaľ doma vlastníte podklady či predmety, o ktoré sa chcete podeliť, neváhajte a kontaktujte:
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce – 0908 339 408,
starosta@gemerskapoloma.sk
Dana Červenáková, zamestnanec obce – 058 7950 106,
knižnica@gemerskapoloma.sk
v o p r e d ĎAKUJEME

Informácia PRE ZÁUJEMCOV O POSKYTNUTIE
DOTÁCIE na území obce Gemerská Poloma
v zmysle všeobecne záväzného
nariadenia č. 2 z roku 2013,
na základe ktorého je možné
získať finančné prostriedky na
podporu všeobecne prospešných
služieb, všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov
a na podporu podnikania a
zamestnanosti v obci Gemerská
Poloma v zmysle § 7 ods. 4 zákona
č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
O dotáciu sa môžu uchádzať

spoločenské
a
príspevkové
organizácie, združenia, kluby,
skupiny, cirkev - pôsobiace na
území obce.
Dotácia môže byť poskytnutá
žiadateľovi iba na základe
písomnej žiadosti podanej
najneskôr do 31. 10. bežného
roka pre obdobie nasledujúceho
kalendárneho roka na adresu:
OBEC GEMERSKÁ POLOMA,
obecný úrad, starosta obce,
Námestie SNP 211, 049 22
Gemerská Poloma.
-r-

VEGAnet
už od 23. októbra 2017
Milí občania obce,
s radosťou vám oznamujeme, že naša spoločnosť VEGAnet s.r.o. bude
pripájať našich prvých klientov do Internetu vo vašej obci odo dňa:
23. októbra 2017.
Inštalačný poplatok neplatíte, iba si vyberiete jeden z troch programov pripojenia:
u Home 2 - časovo a dátovo neobmedzený internet, download 2 Mbit/s, upload 512 kbit/s v cene 10,00 EUR mesačne
v Štandard - časovo a dátovo neobmedzený internet, download 5
Mbit/s, upload 1 Mbit/s v cene 13,00 EUR mesačne
w Premium - časovo a dátovo neobmedzený internet, download 10
Mbit/s, upload 2 Mbit/s   v cene 16,00 EUR mesačne.
Po inštalácii do konca mesiaca za internet neplatíte.
Inštalácia zahŕňa: montáž wifi anténky pripojenej LAN káblom na
váš PC.
Tiež vám radi pomôžeme s wifi pokrytím vašej domácnosti kvalitným
signálom pre váš notebook, tablet či smartfón.
Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na čísle: 0903
514 608 alebo servis 0948 235 350. Na spoluprácu s vami sa teší tím
spoločnosti VEGAnet s.r.o., Ak. Hronca 9, 04801 Rožňava.
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o p l a t i l o s a - BLAHOŽELÁME

Zapojili ste sa do riešenia úloh, ktoré
redakcia uverejnila v čísle 2/2017?
Riešiteľov nebolo veľa, ale bolo z čoho
losovať.
r i e š e n i a:
Riešenie šachovej úlohy z júlového
čísla 2/2017: 1. Df7 Kc8, 2. Dc7mat –
správnych riešení bolo 6 (celkove prišlo
6 riešení).
Riešenie krížovky z júlového čísla
2/2017: Alebo aj hlúpi buc ale spôsob
si nájďi – správnych riešení bolo 5 (celkove prišlo 5 vylúštených krížoviek).

Obec ponúka bývanie
v centre obce v zrekonštruo-

vanej bývalej školskej bytovke,
alebo v novom bytovom dome
obklopenom zeleňou, s praktickými dispozíciami bytov, vo vysokom energetickom štandarde,
s nadštandardným štartovným
vybavením (plávajúce podlahy,
sanita, kuchynská linka, sporák,
dvere atď.) a mnohými inými
výhodami. Zároveň s výstavbou
nových bytov bude zrealizovaná
výstavba parkovacích miest pre
každú bytovú jednotku. Energetická úspornosť bytov sa odrazí
aj na cene nákladov pri spotrebe
energií samotného spotrebiteľa –
nájomcu. V blízkosti sa nachádza
materská i základná škola, park,
obchod s potravinami, pošta,
obecná knižnica a ďalšie.
Zrekonštruovaná bytovka (bývalá školská bytovka) má 7 bytov, z toho 5 pôvodných bytov
je realizovaných ako dvojizbové
byty, v nadstavanej časti bytovky
sú 2 trojizbové byty. Na stavbe
prebiehajú dokončovacie práce
a príprava pre kolaudáciu. Predpokladá sa, že prví nájomníci sa
budú môcť nasťahovať začiatkom roka 2018.
V novom bytovom dome, kde sú

Žrebovanie sa uskutočnilo dňa 26. 09.
2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva, teda pod odborným dohľadom
samotných poslancov, ktorí vykonali
aj žrebovania. Cenu odovzdal starosta
obce Ing. Miroslav Michalka a Mgr.
Ondrej Bašták Ďurán.
v ý h e r c o v i a:
šach – MIRKO CHOMIAK (na fotografii)
krížovka – MARTINA TOMÁŠIKOVÁ (na fotografii cenu preberá mama
výherkyne)

započaté práce na jeho výstavbu,
bude realizovaných 6 bytových
jednotiek, z toho 5 budú trojizbové a 1 jednoizbový s možnosťou
obývania bytov s odstupom 1 až
4 mesiace po odovzdaní do užívania bytov v zrekonštruovanej
bytovke.
Byty sa budú odovzdávať nájomníkom až po úplnom dokončení
celého areálu vrátane výsadby
zelene, výstavby oplotenia, prístupových ciest a parkoviska.

5
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BLIŽŠIE K SVOJIM VOLIČOM
Orgánmi obce podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 69
(1) Orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej
území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
(3) Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý
pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva
tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným
orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania pred uplynutím volebného obdobia ustanoví
zákon.
Poslanci obecného zastupiteľstva v našej obci, na podnet redakcie,
poskytujú informácie, ktoré na základe Zákona č. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, kde sa Slovenská
národná rada uzniesla na tomto zákone v piatej časti POSLANCI
OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV v § 25 Povinnosti a oprávnenia
poslancov obecných zastupiteľstiev písmeno (1) Poslanec obecného
zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) je povinný najmä
OKREM INÉHO v bode d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Na druhej strane na základe písmena (3) poslanec je oprávnený
najmä OKREM INÉHO v bodoch a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, e) zúčastňovať sa na previerkach, na
kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú
orgány obce, § 26 Poslanec obecného zastupiteľstva a starosta obce
skladajú sľub tohto znenia: „Sľubujem, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“ V § 11 Obecné zastupiteľstvo písmeno (1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský
zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením
sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Slovom zjednodušeným: Poslanec (zastarano ablegát) je človek, ktorý
zastupuje občanov v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v
zastupiteľských zboroch.
PhDr. Ivana Antalová
poslankyňa
(prvé volebné obdobie)
zástupkyňa starostu obce
- zastúpenie v jednotlivých komisiách:
Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, predsedníčka
Komisia na ochranu verejného
záujmu, členka
Sociálna komisia, členka
Zástupca zriaďovateľa do Rady
materskej školy
- zverený obvod: ulice – Betliarska, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Partizánska
- kontakt: 0949 288 945; antalova.ivana@gmail.com
- informácie
- stav: vydatá, 2 deti
- status: zamestnaná – Riaditeľka
zariadenia podporovaného bývania a domova sociálnych služieb,
kde koordinuje aj dobrovoľnícke
aktivity. Má profesijné skúsenos-

ti s manažmentom v sociálnych
službách, s organizačným a technickým zabezpečením projektov,
či s riadením ľudských zdrojov,
lektoruje opatrovateľské kurzy.
Venuje sa individuálnemu a skupinovému sociálnemu poradenstvu a supervízii v pomáhajúcich
profesiách. Poskytuje špecializované poradenstvo pre jednotlivcov aj skupiny.
- záľuby: turistika, plávanie, čítanie.
Mgr. Lillian Bronďošová
poslankyňa
(druhé volebné obdobie)
- zastúpenie v jednotlivých komisiách:
Komisia na ochranu verejného
záujmu, predsedníčka
Komisia vzdelávania, kultúry
a športu, členka
- zverený obvod: ulice – Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová,

Mierová, Kukučínová, Staničná,
Šafáriková
- kontakt: lbrondosova@gmail.
com
- informácie
- stav: vydatá, 3 dcéry
- vzdelanie: Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave; Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava
- status: zamestnaná, Okresný
úrad v Rožňave 1992 – 2003;
Všeobecná zdravotná poisťovňa
a. s. od r. 2003 trvá
- členka spoločenských organizácií v obci: Miestny odbor Matice
slovenskej od r. 1997; Folklórna
skupina Dolina od r. 2009; Dobrovoľný hasičský zbor od r. 2016
- záľuby: folklór, šport, turistika.
Mgr. Jana Červenáková
poslankyňa
(prvé volebné obdobie)
- zastúpenie v jednotlivých komisiách:
Komisia na ochranu verejného
záujmu, členka
Komisia stavebná a životného
prostredia, členka
Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, členka
Rada základnej školy, zástupca
za poslancov
- zverený obvod: ulice - Betliarska, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Partizánska
- kontakt: 0907 476 070; cervenakovajana74mail.com
- informácie
- status: zamestnaná, finančný
poradca pre KOMUNÁLNU poisťovňu
- stav: vydatá, 2 deti
- záľuby: čítanie, bicyklovanie.
Juraj Dovala
poslanec
(prvé volebné obdobie)
- zastúpenie v jednotlivých komisiách:
Komisia vzdelávania, kultúry
a športu, člen
Komisia stavebná a životného
prostredia, člen
Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, člen
Zástupca zriaďovateľa do Rady
materskej školy
- zverený obvod: ulice - Krátka,
Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského,
Súlovská, Družstevná
- kontakt: 0904 935 605; jurajdovala1@gmail.com

október 2017
- informácie
- stav: ženatý, 2 deti
- status: zamestnaný, Lesy SR
Rožňava (strojník na zemných
strojoch, 1991 - 2001); Eurobus
Rožňava (vodič autobusu 2001 2005); školník, kurič - Základná
škola Gemerská Poloma, od r.
2005 trvá
- záľuby: posilňovanie, športová
streľba, práca s drevom, kultúra,
hudba, príroda.
Marian Ferenc
poslanec
(tretie volebné obdobie)
- zastúpenie v jednotlivých komisiách:
Komisia kultúry, vzdelávania
a športu, predseda
Komisia stavebná a životného
prostredia, člen
Rada základnej školy, zástupca za
poslancov
- zverený obvod: ulice - Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa,
9. mája, Dovčíková, Lipová, Letná
- kontakt:
0908 203 938; marfer04922@
gmail.com
- informácie
- stav: ženatý, 2 deti
- status: zamestnaný, vodič autobusu
- záľuby: šport, turistika, príroda.
Stanislav Kučerák
poslanec
(prvé volebné obdobie)
- poznámka: odmietol poskytnúť informácie
Mgr. Alica Nemčková
poslankyňa
(prvé volebné obdobie)
- zastúpenie v jednotlivých komisiách:
Sociálna komisia, predsedníčka
Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, členka
Zástupca do Rady materskej školy, zástupca za poslancov
Zástupca zriaďovateľa do Rady
materskej školy
- zverený obvod: ulice - Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová,
Mierová, Kukučínová, Staničná,
Šafáriková
- kontakt: alica.nemcko@gmail.
com
- informácie
- vzdelanie: SEŠ Rožňava, Univerzita Komenského Bratislava

pokračovanie na str. 7

október 2017
pokračovanie zo str. 6

- Fakulta manažmentu
- rodáčka a mama dvoch detí;
chová domáceho miláčika Bonku
(pes)
- status: zamestnaná, samostatný
referent Oddelenia poradenstva
a vzdelávania ÚPSVaR Rožňava
- záľuby: práca v záhrade, ručné
práce, čítanie kníh, hudba a cestovanie, spoznávanie regiónov
a zvykov.
Ondrej Tompoš
poslanec
(tretie volebné obdobie)
- zastúpenie v jednotlivých komisiách:
Komisia stavebná a životného
prostredia, predseda
Komisia vzdelávania, kultúry
a športu, člen
Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, člen náhradník
- zverený obvod: ulice - Krátka,
Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského,
Súlovská, Družstevná
- kontakt: 0907 376 616
- informácie
- otec dvoch detí
- záľuby: šport, knihy, príroda.
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druhá ORGÁNY OBCE, odstavec Hlavný kontrolór, § 18 Postavenie hlavného kontrolóra je
vymedzené jeho postavenie, výkon funkcie, plat, rozsah činnosti
a jeho úlohy. Veľmi zjednodušene napísané – hlavný kontrolór
obce vykonáva kontrolu plnenia
úloh obce.
Ing. Miloslav Brezňan
hlavný kontrolór obce
(druhé volebné obdobie, polovičný pracovný úväzok)

- kontakt: 0907 903 046
- informácie
- ženatý, 1 dieťa
- status: pracujúci dôchodca,
hlavný kontrolór obce Gemerská
Poloma a člen dozornej rady pozemkového spoločenstva v Gemerskej Polome
- záľuby: práca v záhrade, príroda, šport pasívne, stolný tenis.

Ing. Jaroslav Vešelínyi
poslanec
(prvé volebné obdobie)
- zastúpenie v jednotlivých komisiách:
Finančná komisia, predseda
Komisia na ochranu verejného
záujmu, člen
Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, člen náhradník
Zástupca do Rady materskej školy, zástupca za poslancov
Zástupcovia
zriaďovateľa
do Rady materskej školy
- zverený obvod: ulice - Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa,
9. mája, Dovčíková, Lipová, Letná
- kontakt: 0905 681 885; jaroslav.veselinyi@gmail.com
- informácie
- status: súkromný podnikateľ od
r. 1993 - trvá
- záľuby: šport, turistika, príroda,
stavbárina.
Osobitné miesto medzi orgánmi
obce má hlavný kontrolór obce,
ktorý je zamestnancom obce.
Na základe zákona č. 369/1990
Zb. - Zákon Slovenskej národnej
rady o obecnom zriadení, časť

Starosta obce
§ 13
zákona č. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom
zriadení, časť druhá ORGÁNY OBCE
(výber)
- zvoláva a vedie obecné zastupiteľstvo, obecnú radu a podpisuje uznesenia, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak,
- vykonáva obecnú správu
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám
a fyzickým osobám
- vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu
a poriadok odmeňovania zamestnancov obce
- informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom
alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- je štatutárnym orgánom obce
- môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej
správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec
obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
- môže pozastaviť výkon uznesenia – ak sa domnieva, že odporuje
zákonu – ak je pre obec zjavne nevýhodné. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.
Starosta je správny orgán, štatutár vo veciach: majetkovoprávnych,
pracovnoprávnych, obchodných, iných právnych vzťahoch.

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce
(prvé volebné obdobie, poslancom jedno volebné obdobie r. 2010 - 2014)
- zverený obvod: lokalita Huta,
Podsúľová, Hámor
- kontakt: 0908 339 408; starosta@gemerskapoloma.sk
- informácie
- otec 1 dcéry
- vzdelanie: Základná škola Gemerská Poloma (1987 - 1995),
Obchodná akadémia Rožňava
(1995 - 1999), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu (1999 - 2004)
- status: zamestnaný, samostatný
radca - Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Rožňava (2004 2014), živnostenské oprávnenie
(záhradníctvo, 2007 - 2008), starosta, obec Gemerská Poloma od
r. 2014 trvá
- záľuby: cestovanie, šport.
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.
DO KNIŽNICE aj v školskom roku 2017/2018
Pani učiteľka piateho ročníka na
tunajšej základnej škole, Mgr.
Jana Krivušová (zástupkyňa riaditeľa), na základe učebných
osnov literatúry priviedla svojich žiakov do našej knižnice.
Tu svoju hodinu viedla spoločne
s knihovníčkou. Je isté, že žiaci
si v prostredí knižnice rýchlejšie
osvoja základné údaje o knižnici,
naučia sa správne používať literatúru a vyhľadávať z nej infor-

mácie. Nik neodchádza z našej
knižnice bez overenia si získaných poznatkov, preto sme si zasúťažili a zároveň aj vyhodnotili
svoje výkony navzájom. Čas neskutočne rýchle ubehol a mňa teší
poznatok, že v tejto triede je veľa
žiakov, ktorí navštevujú obecnú
knižnicu a čítajú knihy – veď, základné vedomosti určite zúročia
vo vlastný prospech.

Dotácia

z Fondu na podporu umenia
pre obecnú knižnicu na nákup
literatúry v roku 2017
Aj toho roku bola knižnica úspešná a získala finančné prostriedky
na nákup novej literatúry. Pracovníčka knižnice plánuje nakúpiť knihy za účelom aktualizácie knižničného fondu, a to na základe
finančnej dostupnosti, požiadaviek používateľov, dostupnosti na knižnom trhu a na základe vypracovaného plánu nákupu literatúry. Finančné prostriedky poskytovateľa Fondu na podporu umenia sú poskytnuté
vo výške 1 000,00 EUR a spoluúčasť obce je vo finančnom náklade
200,00 EUR. Názov projektu je „Knihy poučenie aj zábava“.
(NE)vrátená kniha
Máte doma nevrátenú výpožičku z obecnej knižnice? Viete, že
nákup literatúry je drahá záležitosť? Pracovníci knižnice sa
snažia fond pravidelne obnovovať. Využívajú formu dotácie,
ktorá je čoraz náročnejšia. Takto
knižnica šetrí obecný rozpočet.
Zápisné v našej ustanovizni je
nízke, ako aj samotné pokuty za
upomienky. Iste, každý má mnoho všakovakých iných povinností, popri ktorých je táto „možno“
bezvýznamná. Ale predsa, skúste
sa zamyslieť. Pokiaľ potrebujete, prípadne vaše dieťa, narýchlo
knihu – je vám vyhovené. Náv-

števník knižnice vie, že sa môže
s pohľadávkou obrátiť na našu
knižnicu telefonicky, e-mailovou
poštou i osobne. Pokiaľ žiadaný dokument knižnica vlastní
a nie je vypožičaný neodchádza
bez nej, prípadne využije služby
MVS. No na druhej strane cesta
knihy späť do knižnice je často
nekonečná a niekedy sa vôbec neuskutoční. Začal sa nový školský
rok - žiaci a študujúci znova svoje
kroky nasmerovali do knižnice,
preto sa obraciame na našich používateľov, aby si žiak, či študent
bez vyzvania našli čas a doniesli
nevrátenú knihu – možno práve
tú potrebuje iný čitateľ.

Naši najmenší
čitatelia, alebo výchova „čitateľa“ od útleho veku
Výchova je jednou z najťažších
úloh – je to veda i umenie zároveň. Nie je tomu inak ani pri výchove k textu, či ináč – k čítaniu
a ku knihe. Aktívne vplývanie
a usmerňovanie čítania pomáha dieťaťu orientovať sa, vedieť
prebúdzať nové záujmy, vše-

stranne rozvíjať osobnosť a jeho
citové a rozumové individuálne
záľuby... Literárnu výchovu nemožno odtrhnúť od celkového
rozvíjania a formovania osobnosti. Aj v našej knižnici máme
čitateľov, ktorí ešte písmenka
abecedy nepoznajú, ale už vedia
krátke i dlhšie básničky spoločne s nami „dospelákmi“ celkom
úspešne „odrecitovať“. Úprimne
- spomeňme si, ako sme začínali
s knihou – zvykne sa hovorievať,
že človek si píše svoju knihu sám
a záleží len na nás, čo v nej bude
napísané.

október 2017
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ŠKOLA OPÄŤ OŽILA DETSKÝMI HLASMI

,,Učitelia sejú semienka vedomostí, ktoré rastú celý život.“
September
je každoročne jedinečný tým,
že na drôtoch elektrického vedenia sa zhromažďujú lastovičky – vtáky symbolizujúce nehu
a starostlivosť, aby po odchove
mláďat odleteli do teplých krajín. Z teplého leta sa popri tých
istých drôtoch vracajú a prichádzajú žiaci do svojich škôl, aby
začali nový školský rok. A ten tu
máme. Oddýchnutí, plní pekných
zážitkov, možno s nejakým tým
škrabancom na kolene či lakti, ale
s pohodou v duši prišli, aby sa so
svojimi pani učiteľkami vydali na
cestu za poznaním.
Škola vzdeláva, rodič vychováva. Vychovať dieťa neznamená len šatiť a kŕmiť ho, vstávať
k nemu v chorobe, utešovať ho.
To najťažšie je v rodičovstve byť
vlastným deťom príkladom, byť
nositeľom takých hodnôt, ktoré
s pomocou školy morálne pripra-

via dieťa na život. Do našich tried
nastupujú prvýkrát aj tí mladší
a panie učiteľky ako ich „školské
mamičky“ ich s láskou a trpezlivosťou zoznámia so všetkým, čo
potrebujú k životu. Budeme veľmi šťastní, keď sa v našej materskej škole budú cítiť ako doma,
vytvoria si kamarátstva, naučia
sa novým zručnostiam a bude im
chutiť to, čo pani kuchárky navaria.
V tomto školskom roku
2017/2018 je do MŠ zapísaných 58 detí. V I. triede 20 detí
- učiteľky Júlia Molčanová a Bc.
Dušana Hajdúková, II. trieda 19
detí – učiteľky Bc. Eva Žúdelová
a Edita Gallíková, III. trieda 19
detí – učiteľky Mária Mišinová,
Mgr. Rozália Albertová. O čistotu, poriadok, výdaj stravy sa
starajú Viera Gallová, Júlia Kraková.

VÝCHOVA DIEŤAŤA V ZDRAVOM PROSTREDÍ JE PRE
NÁS ŽIVOTNÝM POSLANÍM.
POTEŠÍ NÁS DOBRÝ NÁPAD,
ÚSMEV A KONŠTRUKTÍVNA
SPÄTNÁ VÄZBA.
Naďalej budeme pokračovať
v celoročných projektoch Dorotka a jej priatelia (spolupráca s SČK – prvá pomoc a pod.)
a Veselé zúbky (dentálna hygiena). Výchova a vzdelávanie bude
prebiehať podľa štátneho vzde-

lávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách v oblastiach: jazyk a komunikácia, matematika a práca
s informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek
a svet práce, umenie a kultúra,
zdravie a pohyb.
VŠETKÝM ŽIAKOM A ZAMESTNANCOM
MATERSKEJ ŠKOLY PRAJEME
ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK
2017/2018!

„POLOMSKÝ KOTLÍK“ 2017, Gemerská Poloma
Horúci letný deň, trocha zhonu
a neskutočne mnoho šikovných
i vynaliezavých ľudí - aj malí
a veľkí, samozrejme dobrá nálada a smiech – takto to vyzeralo
dňa 29. 07. 2017 na futbalovom
ihrisku. Organizátori 3. ročníka
akcie „POLOMSKÝ KOTLÍK“
prichystali dobré podmienky pre
súťažiacich a ako doteraz - postarali sa o mimoriadne horúce počasie. Osvieženie priniesli
miestni hasiči v podobe vodnej
sprchy, ktorú nadmieru využili
– samozrejme najviac deti. Počas ranných hodín sa súťažiaci

sústredili na potrebnú prípravu.
Neskôr to voňalo gulášom, bryndzou i rybacinou. Hotové jedlá
boli ukážkové a pekne servírované. Pred vyhlásením výsledkov poroty si prítomní mohli
pochutnať na guláši klasickom
i fazuľovom. V ponuke bol aj zajačí paprikáš, či držky, Halászlé
aj hovädzí perkelt na sušených
hubách a samozrejme polomské
pirohy. Porota rozhodla a vyhlásila právoplatné poradie.
Najviac ocenila domáci guláš,
ktorý pripravilo družstvo pod
názvom „Spišiakovci“. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo „Dolina“ s babgulášom. Na
treťom mieste skončilo družstvo
„Gajdoš“ s držkami. O štvrté
miesto sa podelili družstvá „Polomské medvede“ s hovädzím
perkeltom na sušených hubách a
„Klub dôchodcov“ s jedlom pirohy polomské. Prítomným labužníkom na ihrisku chutilo všetko
– každý si prišiel na svoje. Fantastický výkon súťažiacich ocenil aj poslanec NR SR PETER
PAMULA rodák z neďalekej
Dobšinej, ktorý zároveň podporil akciu sponzorstvom. Polomci
pre vzácneho hosťa pripravili
ochutnávku pravého polomského – makový rošťok a záverläky

na sladko. Pohostenie pripravil
Vladimír Lišuch, na ktorého sme
právom hrdí, pretože je jedným
z tých, ktorý verne zachovávajú
polomské tradície. Organizátori
Janka Ciberajová a obec Gemerská Poloma mali plné ruky
práce. Pre prítomných pripravili
veľký výber občerstvenia, deti si
mohli pochutnať na sladkej cukrovej vate a kto mal chuť a neodolal pochutil si na kukurici.
Pre šantivé deti bolo pripravené
odpoludnie plné hier a súťaženia – každý odišiel s výslužkou.
Deťom sa venovali Alenka Grešková a pani Darinka Ivaničová.
Dospeláci nemohli inakšie, a tak
v športovom zápolení ukázali,
ako sa súťaží, alebo keď sa bavia dospelí. Hod granátom ženy,
hod granátom muži, preťahovanie lanom priniesli smiech a rozruch na ihrisku. Nad všetkými
ochrannou rukou zdravotníčky
bdela pani Edita Bodnárová.
Je fajn, že medzi návštevníkmi
boli mladé rodinky, mamičky
so svojimi ratolesťami, starí rodičia, ale i vždy zaneprázdnení
zamestnaní, ktorí tu našli svoj
oddychový relax. V podvečer
prišla vytúžená a bohatá tombola – poniektorí sa otočili aj viackrát. O večernú a nočnú zábavu

sa postaral nám všetkým známy
Roman Zatroch. Veľký obdiv si
zaslúžia všetci súťažiaci, ktorí
okrem žiaru ohňa odolávali pod
slnečníkmi horúcim lúčom slnka.
Organizátori opäť pozdvihli úroveň tohto podujatia. Každý odchádzal s myšlienkou, dovidenia
na ďalšom ročníku Polomského
kotlíka, možno aj s tými, ktorým
to tento rok nevyšlo, a tak dovidenia na štvrtom ročníku domáckej akcie pri chutnom „guláši“!
dc.
viac na www.gemerskapoloma.sk
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

Milí žiaci,
leto sa nám pomaly obracia chrbtom a náruč všetkým žiakom
otvára tá veľká rodina, ktorú
voláme škola. Vitajte v nej, milí
žiaci! Bude plná kamarátov,
priateľov, učiteľov, nových kníh
a nových aktivít. Školský rok
2017/2018, ktorého brány teraz otvárame, prináša do života
mnohých veľké zmeny. Je zvlášť
jedinečný pre našich prvákov
a žiakov nultého ročníka, ktorých
medzi nami srdečne vítame. Príchodom do základnej školy sa pre
vás začína písať nová kapitola vo
vašom živote. Všetci veríme, že
sa vám v škole bude páčiť, každý deň bude pre vás zaujímavý
a zažijete vždy niečo nové a jedinečné. Tento školský rok bude
dôležitým medzníkom aj v živote
deviatakov. Želáme im, aby boli
vytrvalí v doterajšom snažení,
aby obstáli v skúškach, ktoré ich
v priebehu a na konci školského
roka čakajú. Všetkých žiakov
čakajú triedy a učebne, ktoré sú
nielen upratané a vyzdobené, ale
aj vhodne vybavené školským
nábytkom a pomôckami. Okrem
nových predmetov v jednotlivých ročníkoch vás čaká aj bohatá ponuka záujmových útvarov
a celý rad školských aktivít, súťaží a projektov. Veríme, že sa vám
bude dariť rozvíjať svoje jazykové, matematické, umelecké či
športové nadanie a že už čoskoro
dosiahnete veľa úspechov. My,
vaši učitelia, si prajeme, aby
i tento školský rok bola naša ško-

la na popredných miestach nielen
v okresných a krajských súťažiach, ale aj projektoch, v ktorých môžete využívať svoje jazykové znalosti a zručnosti v používaní informačno-komunikačných
technológií. V tomto školskom
roku nastali zmeny v pedagogickom kolektíve. Jeho novými
členmi sa stali pani učiteľky Mgr.
Gabriela Knišková, ktorá bude
triednou učiteľkou v 2.A triede
a súčasne bude vyučovať anglický jazyk v 2. a 3. ročníku, Mgr.
Eva Pástorová, ktorá bude triednou učiteľkou v 9.A triede, bude
vyučovať matematiku a anglický
jazyk, Ing. Beáta Kalánová, ktorá bude výchovnou poradkyňou,
bude vyučovať predmety informatika, fyzika, matematika a anglický jazyk a napokon v rámci
projektu Škola otvorená všetkým
bude na pozícii sociálnej pedagogičky pôsobiť Mgr. Jana Nemčková. Všetkým želáme v našej
škole mnoho pracovných úspechov. Milí žiaci, prichádzate opäť
do školy, aby ste mohli pokročiť
vo svojich vedomostiach o kúsok
ďalej a rozšíriť si svoj obzor
v duchu myšlienky: „Necením si
nikoho, kto nie je dnes múdrejší
ako včera.“ S múdrosťou súvisí
aj vaše správanie, postoje a dobré – priateľské vzájomné vzťahy.
Veríme, že vo svojich rodičoch
a učiteľoch nájdete pevnú oporu
a dobrých spoľahlivých pomocníkov na ceste k vášmu napredovaniu.
Mgr. J. Krivušová

Spoločensko-vedný kurz
“Už som školák, školáčka, už som piatak, piatačka!“

Aj v školskom roku
2017/2018 sa pre žiakov 0., 1.
a 5. ročníka našej školy uskutočnil spoločensko-vedný kurz „Už
som školák, školáčka, už som
piatak, piatačka!“ Tento rok
navštevuje našu školu 9 žiakov
v 0. ročníku, 15 žiakov v 1.A a
16 žiakov v 5.A triede, ktorých
sme, práve pomocou tohto kurzu, chceli pripraviť na ich lepšiu
adaptáciu a zvládania učiva preberaného na 1. i 2. stupni základnej školy. U mladších žiakov kurz
pozostával z tematických celkov:
povinnosti žiakov týkajúce sa

prezúvania, hygienické potreby
a návyky, správanie sa žiakov
počas vyučovania, správanie sa
žiakov počas prestávok a v školskej jedálni. Starší piataci sa zase
oboznámili s témami: oslovenie,
pozdrav, ďakujem, prosím, prepáčte, rozvoj sociálnych a komunikačných zručností – aktivity:
Dieťa dňa, Triedny panák, vlajka, zhrnuli význam školy, vymenovali jednotlivé štátne symboly,
ktoré sú v škole umiestnené a
stručne si povedali o rodákovi
obce, po ktorom je pomenovaná
naša škola. Kurz tiež pozostával

PODPORTE ZŠ, CHCEME SKRÁŠLIŤ OKOLIE ŠKOLY,
hlasujte v obchodnom dome
TESCO ROŽŇAVA

Základná škola v Gemerskej Polome je pomenovaná podľa miestneho
rodáka – štúrovca Petra Kellnera Hostinského a má už viac ako 50 ročnú tradíciu. Hlavným cieľom školy je snaha zabezpečiť jej žiakom
kvalitný výchovno-vzdelávací proces, atraktívne a rôznorodé aktivity
počas vyučovania i mimo neho, jedinečný školský bodovací systém,
v podobe vlastných školských peňazí – kellneriek, dôstojné podmienky a primerané vybavenie. V súčasnosti má škola 150 žiakov a 30 zamestnancov.
Projekt: NAŠA ŠKOLA –
DOBRÁ ŠKOLA
Budovu školy sa v posledných
rokoch podarilo významne zrenovovať a rovnakou premenou
prechádza aj jej areál. Po výrube
stromov sme tu svojpomocne vysadili rôzne druhy drevín a zo zostávajúcich pňov vytvorili veľké
drevené huby pripomínajúce hríby v rozprávkovom lese. Rovnako sme použili aj rámy obrazov,
pneumatiky a ďalšie okrasné prvky. Cieľom projektu je tvorivými
aktivitami so žiakmi ešte viac
skultúrniť areál školy.
ZA VAŠU PODPORU VOPRED ĎAKUJEME
z prehliadky celej školy a školského areálu, jednotlivých tried
a odborných učební, knižníc,
zborovne i riaditeľne. Žiaci sa zoznámili so staršími žiakmi a vyučujúcimi. Boli upozornení na dodržiavanie bezpečnosti v priestoroch školy. Po prezentácii budovy
školy, boli pre žiakov pripravené
aktivity, ktorými mala byť u nich
podporená súdržnosť, spolupráca,
tvorivosť, pozitívne oceňovanie
schopností spolužiakov s cieľom,

aby žiaci medzi sebou fungovali
ako jeden tím. Na záver im pani
triedne učiteľky odovzdali osvedčenia o úspešnom absolvovaní
spoločensko-vedného kurzu “Už
som školák, školáčka, už som
piatak, piatačka!“ Veríme, že
sa našim najmenším školákom
a piatakom bude úspešne dariť
zvládať školské povinnosti a radi
im budeme oporou.
Mgr. Dominika Potočná
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JÚN 2017
Posledný mesiac školského roka
ani trochu nezaostával za predchádzajúcimi aktivitami. Hneď
vo štvrtok 01. 06. sme spoločne oslávili MEDZINÁRODNÝ
DEŇ DETÍ a to v podobe ŠPORTOVÉHO DŇA venovaného
všetkým žiakom školy. Pán učiteľ
Mgr. F. Gallo určil deväť žiackych zmiešaných družstiev od
najmenších prvákov po najstarších deviatakov a tie spolu súťažili v rôznych zábavných i náročnejších športových disciplínach.
Okrem zaslúžených kellneriek
bola žiakom sladkou odmenou
cukrová vata a gélové perá od
spoločnosti TESCO. V ďalší deň
v piatok 02. 06. sa v telocvični
v MOBILNOM PLANETÁRIU
premietali rôzne zaujímavé filmy
o slnečnej sústave, ktoré si žiaci
mohli pozrieť netradične po ležiačky v kupolovitom priestore
planetária. Zároveň sa v tento deň
časť žiakov našej školy zúčastnila POĽOVNÍCKEHO DŇA v
Betliari, kde si prezreli výstavu
súčasných i historických poľovníckych trofejí a zúčastnili sa
aktivít lesnej pedagogiky venovaných školákom. Poľovnícky deň
v Betliari otvorili slávnostným
príhovorom a spevom žiaci 7.A
triedy Martina Tomášiková,
Matúš Ujházy a Samuel Kelecsényi. Dňa 06. 06. v utorok
sa konalo krajské kolo speváckej
súťaže SLÁVIK SLOVENSKA,
na ktorom sa zúčastnil Samuel
Kelecsényi (7.A) a pod vedením
pani učiteľky RNDr. M. Dovalovej a pána asistenta S. Gunára ZÍSKAL 1. MIESTO A POSTÚPIL DO CELOŠTÁTNEHO KOLA SÚŤAŽE. To sa
konalo v dňoch 28. a 29. 06.
v Skalici, KDE MU BOL ZA
JEHO VYNIKAJÚCI SPEV
A PREJAV UDELENÝ DIP-
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LOM LAUREÁT SLÁVIKA
SLOVENSKA 2017. V piatok
09. 06. sa žiaci 2.A triedy a najaktívnejší žiaci školského parlamentu zo 7.A triedy pod vedením
pani učiteľky Mgr. J. Nemčkovej
a pani zástupkyni Mgr. J. Krivušovej zúčastnili NÁUČNEJ EXKURZIE V KOŠICIACH, KDE
NAVŠTÍVILI ZOOLOGICKÚ
ZÁHRADU A KREATÍVNE
CENTRUM
STEELPARK.
Na ďalší týždeň vo štvrtok 15. 06.
pod vedením pani učiteľky Mgr.
D. Dieovej sa žiacke družstvo
v zložení Matúš Ferenčík (7.A),
Roman Spišiak (7.A), Martina
Tomášiková (7.A) a Samuel Sebastián Očkaík (9.A) zúčastnilo
okresnej prírodovednej súťaže
ZA KRÁSAMI SLOVENSKÉHO KRASU, v ktorej získalo
vynikajúce 2. miesto. V piatok
16. 06. pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Jergovej v rámci
poslednej tohoročnej aktivity
SPOLUPRÁCE MEDZI ŠKOLOU A ŠKÔLKOU sa zrealizovali DETSKÉ HRY V PRÍRODE
našich prvákov a predškolákov.
V tento deň sa zároveň uzavrela
aj činnosť záujmových útvarov,
v stredu 21. 06. sa uskutočnila
KONCOROČNÁ
KLASIFIKAČNÁ PORADA a na ďalší
deň vo štvrtok 22. 06. aj CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE. V piatok 23. 06.
sa konal RÓMSKY FESTIVAL
V OBCI BRZOTÍN, na ktorom
pod vedením pani asistentky
I. Gunárovej a pána asistenta S. Gunára predviedli ŽIACI
Z KRÚŽKU ROMANE JILORE
vystúpenie zamerané na rómske
svadobné zvyky a tradície. Po
ukončení a vyhodnotení 2. kola
školského bodovacieho systému
sa v utorok 27. 06. najúspešnejšia trieda 1.A pod vedením
pani učiteľky Mgr. E. Jergovej
a žiaci s najvyšším počtom kellneriek zúčastnili pekného VÝLETU ZA ODMENU tentoraz

V BELIANSKEJ JASKYNI
V TATRANSKEJ KOTLINE
A V KEŽMARSKOM HRADE.
Taktiež pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Jergovej sa v stredu 28. 06. konala aj PRVÁCKA
ROZLÚČKA S ABECEDOU,
na ktorej pod prísnou „pirátskou“ kontrolou žiakov 7.A triedy naši prváci predviedli nielen
svoje znalosti z čítania, písania
a matematiky, ale aj spevu, tanca, recitácie a iných zručností,
a riaditeľom školy boli pasovaní na „školákov – mazákov“.
V posledných školských dňoch
sa okrem odovzdávania učebníc,
úpravy tried a príprav na záver
školského roka pod vedením pani
učiteliek 1. stupňa realizovali DIDAKTICKÉ HRY PRE MLADŠÍCH ŽIAKOV a pod vedením
pána učiteľa Mgr. F. Galla ÚČELOVÉ CVIČENIE PRE ŽIAKOV 2. STUPŇA. Trieda 5.A
pod vedením pána učiteľa Mgr.
F. Galla absolvovala aj KURZ
ZAMERANÝ NA DOPRAVNÚ
VÝCHOVU. Praktická časť účelového cvičenia a didaktických
hier sa zrealizovala v stredu 28.
06. v spolupráci so Strednou
zdravotníckou školou z Rožňavy, ktorej zdravotnícky tím oboznamoval našich žiakov so zásadami a praktickými ukážkami
prvej pomoci, a tiež v spolupráci
s príslušníkmi Polície SR z obvodného oddelenia z Rožnavy,
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ktorí predviedli prácu psovodov
s názorným ukážkami z kynológie – obrana psovoda, blokovanie
výtržníkov, zadržanie a eskortovanie páchateľov a vyhľadávanie
predmetov a vecí psami. Záver
školského roka je tiež odjakživa
spojený s TRIEDNYMI VÝLETMI. Okrem návštevy blízkej Rožňavy (Olympijský deň v Rožňave
– 0.A, 3.B), Betliara (6.A), pobytov v okolitej prírode (2.A, 4.A,
6.A, 8.A) a výletu za odmenu
sa žiaci našej školy zúčastnili aj
TVORIVÝCH DIELNÍ V PROSTREDÍ UMELECKÉHO DVORA ARTFARM V OBCI DRIENOVEC (3.A pod vedením pani
učiteľky Mgr. E. Lőrincovej).
Predposledný deň školského
roka štvrtok 29. 06. bol venovaný
ROZLÚČKE S DEVIATAKMI
A KONČIACIMI ŽIAKMI, ktorá sa zrealizovala na Obecnom
úrade za účasti starostu obce Gemerská Poloma, a tiež ROZLÚČKE PREDŠKOLÁKOV S MATERSKOU ŠKOLOU, ktorým
pripravili pekný program naši
prváci. Napokon v piatok 30. 06.
sme spoločne – žiaci, učitelia, zamestnanci školy i rodičia v parku pred školou SLÁVNOSTNE
UKONČILI ŠKOLSKÝ ROK
2016/2017. Žiaci dostali od svojich triednych učiteľov vysvedčenia a začali sa im vytúžené letné
prázdniny.
PhDr. Vladimír Vnenčák
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MÁTE NEKĽUDNÉ DIEŤA,

vyskúšajte uplatniť projekt s chobotničkami

Projekt s chobotničkami vznikol v roku 2013 v Dánsku, kde si istý otec
objednal u pani Jozefíne Hagen Solgaard háčkovanú chobotničku
pre svoju hospitalizovanú dcérku na neonatologickej klinike. Pani sa
tento nápad páčil, a tak urobila zbierku. Projekt sa stretol s veľkým
záujmom šikovných žien aj neonatologických kliník. Za krátky čas sa
vyzbieralo 168 chobotničiek, ktoré následne rozdali do nemocníc po
celej krajine. Následne sa k tejto pani pridali ďalší a chobotničky sa
šírili po celom Dánsku aj Grónsku.
V anglickom Dorsetu sa robil
priekopnícky výskum, ktorý naznačuje, že háčkované chobotničky majú veľký vplyv na prežitie predčasne narodených detí.
Háčkované chobotnice pomáhajú
nedonoseným deťom, aby sa cítili bezpečnejšie. Táto myšlienka vznikla v Dánsku, kde vedci
zistili, že predčasne narodeným

deťom, ktoré objímali chobotnice
v inkubátoroch mali pravidelný
srdcový tep, lepšie dýchali a následne mali vyššiu hladinu kyslíka v krvi, deti boli kľudnejšie a
nevyťahovali si hadičky z končatín. Domnievajú sa, že chápadlá
chobotničky pripomínajú svojou
štruktúrou a vzhľadom nápadne
deťom pupočníkovú šnúru, a to v

Ovocie ako liek

Mnohí ľudia si myslia, že účinné liečivá môže poskytnúť iba farmaceutický priemysel. Najlepšou lekárňou je rastlinná ríša. Príroda vytvorila pestrú paletu rastlinných druhov a rovnako nespočetné
a rôznorodé účinné látky.
o v o c i e ako liek
Čerstvé ovocie je zdravšie ako hranolčeky zo stánku s rýchlym občerstvením. Zlepšuje kondíciu, optimálne upravuje metabolizmus a dodáva potrebnú energiu. Takisto poskytuje množstvo životne dôležitých
vitamínov. Cenné látky obsiahnuté v čerstvom ovocí udržiavajú prirodzenú obranyschopnosť nášho organizmu. Čím čerstvejšie a menej
upravované ovocie konzumujeme, tým účinnejšie sa to prejaví na našom zdraví.
P o ď m e do našej záhrady a pripomeňme si liečivé účinky ovocia:

Jablko
– znižuje krvný tlak, hladinu cholesterolu a krvných tukov. Posilňuje imunitný a srdcovo-cievny
systém, stabilizuje hladinu cukru
v krvi. Spevňuje cievy, najmä sla-

Hruška
– je veľmi dobrá n prečistenie
čriev. Odstraňuje poruchy trávenia, reguluje hospodárenie s vodou v organizme. Detoxikuje
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bé žily, prečisťuje črevá a posilňuje ďasná.
Recept na zdravie : jogurt s jablkom (pre 6 osôb)
4 jablká, 2 poháriky jogurtu, 2
ČL hrozienka, 2 ČL pomarančovej šťavy
Odstránime jadrovník a jablká so
šupkou pokrájame na kocôčky.
Zmiešame s jogurtom, premytými hrozienkami a pomarančovou
šťavou.
organizmus. Pomáha pri problémoch s obličkami a močovým
mechúrom. Má priaznivý vplyv
na krvotvorbu a stimuluje rast.
Recept na zdravie: hrušková pochúťka (2-4 osoby)
4 sladké hrušky, 2 PL citrónovej
šťavy, 2 PL medu
Hrušky umyjeme, rozkrojíme
a odstránime jadrovníky. Postrúhame, pokvapkáme citrónovou
šťavou a rozmiešame s medom.

nich evokuje spomienky z maternice a mäkká pletenina zase matkinu maternicu.

Chobotničky sa háčkujú podľa
presne stanovených pravidiel.
Na výrobu sa používa výhradne
100% bavlna a vyplnené sú dutým vláknom. Takáto hračka sa
môže prať pri teplote 60 – 90̊ C
alebo sterilizovať v etylénoxide.
Tento projekt s chobotničkami sa
rýchlo šíril všade do nemocníc.
Dnes sa tieto háčkované chobotničky používajú v Rakúsku, Českej republike, Francúzsku, Portugalsku, Írsku, Poľsku, Austrálii,
Chile a už aj na Slovensku, a to

Šípky

Slivky
– optimalizujú metabolizmus sacharidov, pomáhajú pri neurotických stavoch úzkosti a poruchách
koncentrácie. Zvyšujú odolnosť
voči stresu. Prečisťujú črevá pri
zápche a posilňujú srdce a imunitný systém.

Hrozno
– urýchľuje pasáž čriev a odstraňuje zápchu. Prečisťuje obličky,
močový mechúr a močové cesty.
Zmierňuje
predmenštruačný
syndróm. Podporuje redukciu

v Detskom kardiocentre v Bratislave.
„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove“
Johann Wolfgang von Goethe
pripravila
Mgr. Dana Červenáková
– pôsobia preventívne proti prechladnutiu a infekciám. Posilňujú
cievy, pomáhajú pri ochoreniach
žíl. Pomáhajú pri krvácavosti
ďasien a paradentóze. Zlepšujú
okysličovanie buniek. Blahodarne pôsobia na nervy a podporujú
schopnosť koncentrácie. Stimulujú libido a potenciu.
Recept na zdravie: slivkový lekvár
1kg sliviek, 600g cukru, šťava z 1
citróna, 1 klinček
Slivky odkôstkujeme, rozpučíme,
zmiešame s cukrom a citrónovou
šťavou, pridáme klinček a v hrnci vložíme do rúry najmenej na 3
hodiny (185 stupňov). Pod hrniec
podložíme nádobku s vodou na
zvýšenie vlhkosti v rúre. Občas
pomiešame. Necháme vychladnúť.
hmotnosti. Pomáha odstraňovať
únavu, nervozitu a depresie. Aktivizuje metabolizmus sacharidov.
Recept na zdravie: hroznové želé
1kg hrozna, 10 PL citrónovej šťavy, 1 kg želírovacieho cukru
Hrozno dôkladne očistíme a odšťavíme. Šťavu poriadne zmiešame so želírovacím cukrom a 5 minút povaríme. Pridáme citrónovú
šťavu, naplníme do misiek alebo
pohárov a necháme vychladnúť.

Slovo na záver: prešli sme sa, možno aj po vlastnej záhrade. Mohli
sme načrieť aj do tajov iného ovocia, ale toto nájdeme hádam
v každej záhrade v okolí - bežne dostupné ovocie, aj keď tohto
roku úroda bola slabšia. Mnohí si len pripomenú účinky ovocia na
naše zdravie, ale verím, že mnohí sa tu dozvedia informácie, ktoré
zúpročia. A možno, pre niekoho, to bude aj inšpirácia na pestovanie
niektorých plodov. V budúcom čísle sa vrátime k zelenine z našich
záhrad.
Mgr. Alena Grešková
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20 ROKOV, pre jedného veľa, pre druhého málo...

Pani JANKA CIBERAJOVÁ, podnikateľka, kamarátka, naša rodáčka oslavuje dvadsiate jubileum svojej úspešnej podnikateľskej
kariéry... Áno, úspešnej, pretože vybudovať si firmu a udržať ju 20
rokov funkčnú, ponúknuť ľuďom ráno čerstvý chlieb, prácu, zaúčať
absolventov na praxi, je v dnešnej dobe mimoriadny úspech založený
často na nadľudskom úsilí.				
-r-

S JANKOU CIBERAJOVOU
trocha netradične
Kto by ju nepoznal - je všade
kde sa niečo deje, srší nápadmi
a s každým si má čo povedať.
Je srdcom ako sa vraví pravou
obchodníčkou. Nie vždy všetko
vyjde, ale nepoloží ju to - naopak
poučí sa a ide ďalej. Je v tom
talent, skúsenosti a radosť zo
života.

Bolo spásonosným a prínosným rozhodnutím pani Janky začať podnikať a otvoriť prevádzku Potraviny, ako aj Lahôdky, terajšie Esspreso
OÁZA. Možno si ani sama neuvedomila, ale smerovaním svojej práce
ponúkla mnohým pracovné príležitosti, veľa študentov si k nej našlo
cestu pri vzdelávaní, pretože obe prevádzky pani Janky sa stali poskytovateľom odbornej praxe žiakom stredných odborných učilíšť.
Okrem podnikateľských aktivít sa pilne venuje aj kultúrnym podujatiam, spomeňme Polomský kotlík, rôzne akcie pre deti a mládež, rodinné posedenia či spoločenské podujatia, pri ktorých srší náramnou
energiou a entuziazmom. Vo svojich prevádzkach pestuje príjemnú
atmosféru nielen pre zákazníkov, ale aj zamestnancov. Je to človek,
ktorého charakterizuje citát: „Prijímanie naplňuje ruky, ale dávanie
napĺňa srdce“.
Touto cestou by som jej rada poďakovala v mene všetkých zamestnancov za jej ochotu, ľudskosť, ústretovosť, úprimné rady, empatiu,
otvorený prístup k problémom iných. Do ďalších rokov prajem hlavne
pevné zdravie, veľa elánu a chuti pri príprave ďalších akcií, ktoré pozdvihnú nielen kultúrnu úroveň obce ale dajú pocit spolupatričnosti
všetkým Polomcom. 		
Mgr. Alena Grešková

Prečo si sa rozhodla podnikať
v tejto oblasti, mala si po kom
zdediť tento talent podnikania?
Aby som to od začiatku zhrnula
- vyučila som sa v odbore predavač elektrotechnického tovaru
čierna technika (televízory, rádia,
ozvučovacia technika, amatérsky tovar) a podobne, kde som aj
pracovala. Večernou formou som
si doplnila vzdelanie - obchod
a podnikanie.
Spomínaš si na okamih, keď si
si uvedomila, že podnik bude
Tvojim ďalším údelom?
Po roku 1993 sa rušil náš podnik
Domáce potreby Prešov, tak som
prijala ponuku istej firmy pracovať ako vedúca predajne potravín
tu na dedine. Za krátku dobu firma zanikla a predajňu na dedine
získala Rožňavská mliekareň,
ktorá v júni 1997 tiež zanikla.
Vtedy prišla ponuka od vedenia
mliekarne, aby som si obchod
kúpila ... nemala som potrebné
financie. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, veď skoro 2 mil. v SK
boli veľmi veľké peniaze. Rodičia a sestra Táňa, tetky aj priatelia
mi finančne pomohli. Keď som sa
spoliehala, že môj muž dobre zarábal, že sa bude dať splácať dlh,
tak v apríli 1998 mal cievnu príhodu a od vtedy má ďalšie zdra-

votné problémy. Stal sa invalidným dôchodcom s málom peňazí.
Asi vtedy som si uvedomila, že
čo ma čaká, čo je to nemať a musieť mať... zabezpečiť chod predajne, aby bolo dostatok tovaru,
aby ľudia prichádzali a sa vracali
na nákup.
Aj keď nie všetko okolo podnikania bolo veselé, vždy sa javíš
ako veselý človek a znalá svojej
práce, je to len navonok, či skutočnosť, alebo ako to funguje
v praxi?
Veľmi ťažko som prijala fakt,
že to nebude ľahké, že som na
všetko ostala v podstate sama.
Nebála som sa zabezpečiť tovar,
získala som si veľmi dobrý kredit u dodávateľa. Opäť som si

doplnila vzdelanie o výučný list
kuchár čašník, keďže som nemala potrebné vzdelanie. Keď sa
vrátim k potravinám, po ťažkom
rozhodovaní (kvôli zdravotnému
stavu manžela), rozhodla som sa
dať potraviny do prenájmu. Tie aj
dnes prosperujú. Nechala som si
Espresso Oáza, ktoré momentálne prevádzkujem a snažím sa aj
s Alenou Greškovou vymýšľať
rôzne akcie v obci a byť nápomocná pri obecných oslavách.
Gro toho je samozrejme akcia
Polomský kotlík, ktorý sa stále
zlepšuje.
Ako hodnotíš ušlých 20 rokov
podnikania a čo bude ďalej?
Dvadsať rokov je veľa. Podnikať
som začala keď som mala 36 ro-

kov, ani sa mi veriť nechce ako
to ubehlo. „Vychovala“ som 37
predavačov – predavačky, ktoré
vykonávali prax v mojej predajni
zo školy v Nižnej Slanej. S mnohými sa stretávam a sú úspešné
učiteľky, inžinierky aj maminy
a predavačky – svoju prácu si
vykonávajú zodpovedne. Zamestnala som dlhodobo aj krátko 28 ľudí. Medzi sebou sme si
vybudovali profesionálny aj priateľský vzťah. Dnes, keby som
sa zamyslela čo bude, neviem
jednoznačne povedať, ale kým
zdravie, viera a optimizmus ma
neopúšťa sa budem snažiť ešte
pracovať a podporovať projekt
nájomcu Milk Agro potravín.
Chcem poďakovať manželovi,
mojim deťom za ich trpezlivosť
a pomoc, že mi verili, že to bude
niekedy dobré, mojim nebohým
rodičom, sestre, priateľom za
pomoc a podporu. Ďakujem všetkým minulým aj budúcim zákazníkom za to, že sa rozhodli u nás
nakupovať a stráviť voľný čas.
Ďakujem.
Zhovárala sa D. Červenáková
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H I S T Ó R I E

A J TA K TO S I S P O M Í NA M E NA Š KO L U
Po roku 1950 sme každý začiatok vyučovania (v pondelok) pri
začínajúcom týždni, nastúpili na
školský dvor. Postavili sme sa do
štvorradov 1. – 8. ročník a spievali túto známu a pre vtedajších
školákov obľúbenú „Pieseň práce“:
Znej pieseň slávne vznešená,
chváľ prácu ktorá jediná,
vie ľudstvo k blahu viesť.
Veď všetko čo tu človek má,
len práca dáva statočná!
Buď práci česť! Buď práci česť!
Tá práca matka pokroku
a s ňou armáda otrokov
si bráni svoju česť.
Svet striasa jarmo reťazí,
boj zásad našich víťazí!
Buď práci česť! Buď práci česť!
Keď sme boli pioniermi a mali
sme pionierske stretnutie, tak na
jeho začiatku sme spievali túto
milú pieseň:
Mám šatôčku červenú,
som tiež pionier,
aj ja budem bojovať
za svetový mier!
Aby všade pokoj bol,
mier a blahobyt,
mám šatôčku červenú,
som tiež pionier,
aj ja budem bojovať
za svetový mier.!
Obsah oboch týchto pesničiek
nám, podvedome zakotvil v našich srdiečkach a nikto nám to
z nich nevytrhne. Spoločné akcie
nás, žiakov pionierov, terajších
školákov ťažko nahradiť, a nám
„starým“ je to trošku ľúto.

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Darme zahnúl do kučky, aj tak ho apo starý dochrapili pri palánku
porazenieho.
Aj keď sa zlodej skryje medzi domy, starý otec ho dolapili.
Bôch vie kȁ čavargovala, mactará jie museli hodnú chvíľu bôdať
z boncoch a ešte ak pritem zgrevšäla.
Ktovie kade chodila, že mala toľko tŕňov v stehnách.
Tot bitang z nižnie chyži, to taký klägan. Zas sä skydál do hnojävici,
keť išôl do budárä.
Ten náš sused zase spadol do hnojovky, keď išiel na záchod.
Nienika z vyšnie chyži stratili harnáglu na zahrade calú zmo zrajtovali, ale ništ z toho.
Suseda stratila ,, harnáglu“ na záhrade, nemohli sme ju nájsť. (Harnágla - pomôcka k ženskému účesu z vylešteného mosadzného drôtu).
S obsecom mu pritläpšiel knošťok, tušta terás zgrevší o živiehoboha.
Pristúpil mu prst, nuž preto tak plače.
Schvátiel bärdo z krosnoch a tak ho lupnúl po gargu, že sä hnet sperpliel na striet pikleta.
Tak ho praštil s ,,bärdom“, že spadol na podlahu v kuchyni. (bärdo –
súčasť krosna)
Chto to vidiel tak sä znecudiť šô nemerkuješ, ale sä rôvno do lády
z vápnom prekotíš.
Ako to dávaš pozor, že spadneš rovno do vápna.
„ Šitky deti už na ringišpíru, lem mnä nechcete puštiť .“.... „Tale veď
choď ale nie že gargy polámeš.“
„Všetky deti sú už na kolotoči, len ja nie.“... “Nuž tak choď, ale dávaj
pozor“!						
K. J.
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Čas minulý a predsa nedávny...
POLOMSKÝ ODEV tak, ako ho zachytila naša pamätníčka pani
Mária Dovalová v slovách polomsko-slovenských (1. časť)
Pri narodení dieťatko malo košielku, reklík, šäpošku - to sä ušilo doma.
Perinka na povíjänie, povojník, plienky z domáceho plátna z pändlikoch, košeloch a plachtoch. Ak už bähalo nosilo kabátiky, viganšky.
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D A R pre občanom obce v podobe knihy od nášho rodáka z ďalekej Ameriky Janka Garguša
úryvok z knihy: COMBAT TALONS IN VIETNAM
JOHN GARGUS
Špeciálne Operácie v Druhej Svetovej Vojne (strana 5 a 6)
2. časť pokračovanie z čísla 2/2017 (júl)
Combat Talon
Combat Talon – Bojovný pazúr,
je meno amerického dopravného
Lockheed C – 130 lietadla, ktoré bolo prispôsobené najnovšou
leteckou a elektronickou technológiou na tajné špeciálne operácie v nepriateľskom vzdušnom
priestore. Bolo to prvé americké
lietadlo pripravené k takému mimoriadnemu vojnovému účelu
a bolo použité po prvýkrát proti
Severnému Vietnamu.
Prvé Talony, mali najnovšie
navigačné systémy pre presné
umiestnenie na akomkoľvek povrchu a tajný – vtedy ešte celkom
nový – terén sledujúci radar, ktorý im umožnil lietať veľmi nízko
nad zemou, kde ich nepriateľské
prehliadajúce obranné radary nemohli sledovať. To im dovolilo
priletieť do nepriateľského Vietnamu skôr než boli spozorované
vo vzdušnom priestore.
Talony mali čo najmodernejšiu, taktiež tajnú, elektromagnetickú technológiu, ktorá im
dovolila sledovať elektronické
signály všetkých sovietskych radarov. Tak vedeli nielen, kde boli
nepriateľské radary a ako ďaleko
boli vzdialené od ich vzdušnej línie, ale aj kedy boli pripravené na
protileteckú kanonádu, alebo na
raketovú paľbu. Tieto systémy im
dali okamžité upozornenie na to,
aby mohli rýchlo uniknúť z akéhokoľvek nebezpečného prostredia. Podobne, Talony mali systém
na objavenie a zmätok radarov,
ktoré mali nepriateľské stíhačky.
Zmätok im pomohol zostúpiť do
nižšieho terénu sledujúceho letu,
kde ich stíhačky nemohli svojim radarom prenasledovať. Taká
elektromagnetická technológia
im dovolia existovať vo vzdušnom priestore, ktorý mal najlepšiu protileteckú obranu na svete.
Pri tom všetkom najväčšou Talonov nebezpečnosťou bola normálna 426 km rýchlosť a nízky
let na 75, 150, alebo 300 metrov

nad zemou. Styk so zemou pri
takej rýchlosti a výške znamenal okamžitú smrť pre celú jedenásťčlennú posádku. Nikdy
sme však náš Talon nestratili pri
nepriateľskej protileteckej obrane. Z každého nebezpečného
letu sa posádke podarilo uniknúť
a šťastne sa vrátiť. Výnimočnou
charakteristikou Talonov bol
tzv. Fultonov záchranný systém,
ktorý nám dovoľoval vyzdvihnúť osoby i zajaté predmety zo
zeme do vzduchu. Jeho nápadný
nos s neobyčajným jarmom a natiahnutými lanami medzi nosom
a koncom krídel svedčil, že toto
bolo veľmi špeciálne lietadlo.
Po troch mesiacoch vo
Vietname som bol povýšený na
šéfa našich operačných plánov,
so zodpovednosťou za prípravu
letov do miest, kde sa mal doručiť potrebný lodný náklad. Naše
denné lety boli celkom normálne, lebo sme podporovali vojakov špeciálnej služby vzdušnou
dopravou v ich vzdialených táboroch v džungliach po celom
južnom Vietname. V noci sme
robili tajné operácie v Severnom
Vietname. Boli také tajné, že
nikto nemohol vedieť, že my na
tomto území účinkujeme. Naša
jednotka mala 4 Talony a 6 jedenásťčlenných, spolu vycvičených
posádok. Nočné lety boli také tajné, že jedna posádka sa nemohla
s inou posádkou o nočných letoch
rozprávať. Naše nočné rozkazy
prichádzali zo Saigonu, z tajného
štátu ktorý neexistoval na papieri,
a preto len najhlavnejší americký
vojnoví velitelia vedeli o našej
tajnej práci. Agenti z tohto štábu nám priviezli vycvičených
parašutistov, pripravili padákom
vybavené lodné náklady a lepenkové debny s miliónmi propagačných letákov pre obyvateľov
Vietnamu.
- pokračovanie v budúcom čísle
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Vážení podielnici,
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valné zhromaždenie, zo dňa 08. 04. 2017 sa konalo, za prítomnosti
zatiaľ najväčšieho počtu podielnikov (vrátane splnomocnených),
takže aj voľba nového výboru bola 57,68%.
AVŠAK: Obvodný lesný a pozemkový úrad zistil, že voľby
neboli platné, nakoľko za člena výboru môže byť zvolený
ten, kto získa nadpolovičnú
väčšinu všetkých hlasov členov PS, nie iba prítomných.
Z toho dôvodu voľby neboli
platné a budú sa konať nové,
ktoré bude organizovať lesný
a pozemkový úrad. Zaujímavé
je, že ani vo voľbách konaných
v r. 2012 ani jeden kandidát
nedosiahol nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, napriek
tomu výbor bol akceptovaný,

účasť bola 50,7%. Žiaľ, sú
medzi nami ľudia, ktorí nemôžu spávať pre svoje ego, a tak
možno naše spoločenstvo nebudú viesť podielnici ale pozemkový úrad a hodnoty, ktoré
sme dosiahli, môžeme stratiť.
Preto Vás žiadame, aby ste
k nasledujúcim
voľbám
pristupovali
zodpovedne
a vyslovili dôveru tým kandidátom, ktorým veríte, že
budú viesť PS zodpovedne,
nie formou sťažností a udaní, ale svojou prácou.
členovia PS

kolobeh života

.....nedávno som v jednom obchodnom reťazci zahliadol jednu veľmi múdru a výstižnú vetu na obaloch na pečivo pre kupujúcich „Láska
prechádza cez žalúdok“.
V krátkom článku objasníme čitateľom kúsok tohto tajomstva z Našej prírody.
V podstate je to tak a nie je voči tomu žiadne odvolanie. V prírode
má každý živý tvor a proces svoje určené miesto a čas. Počnúc polohou Zeme voči slnku a jej rotačnému pohybu, ktorý mení dĺžku dňa
a ročné obdobie, primárne distribuuje slnečnú energiu a sekundárne
určuje podobu vegetácie a výskyt živočíchov, pre ktoré predstavuje
zdroj potravy, ako zdroj života pre zachovanie populácií druhov zvierat. Týmto prinášame krátky pohľad do života jelenej zveri v kontexte
kolobehu života tohto druhu a z najkrajšieho obdobia poľovníckej sezóny v polomskom revíri.
Počas celého roka sa obe pohlavia vyhýbajú a navzájom nestretávajú. Dospelé jelenice
sa
starajú
o výchovu
svojho potomstva
a príslušníci samčieho
pohlavia
žijú samotárskym
životom.
Ale sotva
im
začnú
dozrievať
pohlavné
bunky, začnú byť nepokojnými,
jeleňa premôže túžba
po neveste
a znova vyhľadávajú
miesta kde
sa
stretli
na milostných hrách
po minulé
roky. Túžba
jeleňov je
čím ďalej
väčšia, napriek tomu,
že jeleň je
po celý rok
nemý a opatrný, prejavuje svoj duševný stav hlasitým trúbením a nízkym nosom hľadajúc
rovnako naladené lane. Potom prichádza vytúžené stretnutie, moment
kedy jeleň prepadne záchvatu lásky úplne, takmer nespí, neprijíma potravu a ostražito stráži svoje nežné stádo pred svojimi sokmi. Tento milostný stav, ktorý vychádza z dozrievania zárodočných buniek zachvacuje svojím hormonálnym vplyvom predovšetkým nervovú sústavu
samcov, na jednej strane vypína spomenuté inštinkty opatrnosti, jeleň
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nevníma bolesť, hlad a nebezpečie, na druhej strane stupňuje telesnú
silu a zmyslové vnímanie. Doposiaľ nie je známe, či sa u zvierat dostavuje omrzenosť z lásky, ale skúsený poľovníci zastávajú názor, že
v mnohých prípadoch o vydávaní týchto milostných zvukov rozhoduje
počasie. Stará skúsenosť hovorí, že jelene chabo trúbia keď je počasie
v období ruje teplé, vlhké a obzvlášť za teplých nocí. Ale aj napriek
všetkým spomenutým okolnostiam a priaznivej konštelácii faktorov
počasia a obdobia zrelosti života má toto vábenie zvukom veľmi veľmi
dôležitú podmienku, ktorú si musíme objasniť. Tou je naladenie druhého pohlavia. Zvuk musí mať príslušný rezonátor – ľudovo príjmač.
V prípade, že nie je tento rovnako naladený, unavený, alebo zaujatý niečím iným, nedostaví sa požadovaný úspech. Čitateľa to určite
neprekvapí, vie, že láska je vec náladová, vyžaduje si nielen telesné
rozpoloženie, prípravu zárodočných buniek, ale vyžaduje aj duševnú
náladu, na ktorú vplývajú rôzne vplyvy a čím je tvor intelektuálne vyššie, tým je to zložitejšie. Tak ako je horúci májový večer priaznivý pre
dušu ľudskú, také je mrazivé a jasné ráno pre jeleňa. Vtedy sa jelenie
vábenie ujíma, vedie sa cestou sluchových orgánov do mozgu, tam sa
spracováva a vyhodnocuje
a vedie ďalej vo forme nervových vzruchov do
tela a duše, tak nastáva
vytúženie stretnutie
oboch pohlaví.
Sama príroda sa
stará o symbiózu medzi
potravnými
nárokmi a prirodzenými
zdrojmi
potravy
voľne žijúcich živočíchov
a dáva tie najlepšie
podmienky pre zachovanie života v prírode. Presné
načasovanie období
párenia na mesiac september-október a kladenia mláďat v júni je v prospech oboch
pohlaví. Nová generácia
jelienčat sa narodí do letného
blahobytu. Ide o súhru období
bohatosti dostupnej potravy počas obdobia ruje, kedy sú samci bohato
tukovo zásobený a majú vytvorené zásoby ako zdroj energie na dlhšie
obdobie. Telo jelenej matky bohato vyživuje počatý plod počas deviatych mesiacov gravidity, v poslednom štádiu tvorí materského mlieko.
V pravde aj v potrave tkvie tajomstvo zachovania života na zemi.
Ing. Marián Rusnák
Jaj, čože je to za chlpáča?
Príroda je ako kniha, z ktorej môžeme každý deň čítať, avšak je potrebné, aby sme boli maximálne sústredení a pozorní. Až potom nám odkryje celú svoju krásu a zavedie nás do svojho bohatstva. Aj v našom
chotári nájdeme mnoho
č a - rovnej vône prírody s
množstvom
neodhaleného
tajomstva.
I s t e
väčšina
z nás si
cení každú
voľnú chvíľu
k e ď
ju môže
stráviť
vo voľnej
prírode
–
túlať
sa len
tak po medzi ach
poľných
ciest s rozkvitnutou
materinou
dúškou
a počúvať
bzukot
hmyzu –
po
lesoch
plných húb
a pookriať farbami jesennej prírody. Alebo
len tak, hoci
aj na krátko zahliadnuť srnku,
či poľného zajaca. Alebo čo tak
jazveca? V našom chotári
nič neobvyklé, ale
stretnúť ho v dedine, či dokonca vo vlastnej záhrade,
a to viackrát...V našej dedine
sa mu pravdepodobne páči, pretože ho videlo viac očí v rôz- nych častiach v strede obce a v rôznom čase. Dokonca sa niektorí pochválili, že i líška a divá mačka
prišli do blízkostí obydlí na okraji našej obce. Je čas keď kvety pomaly
dokvitajú. Lístie padá, možno už aj opadlo, vtáky odleteli a zimní spáči
už zaliezli, na kraj sadá hmla, každú chvíľu prší, slniečko čoraz menej
hreje a neskorá jeseň splýva s príchodom zimy takmer nepozorovane.
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zvláštny ÚKAZ nad našou obcou
Pokoj septembrového večera nám narušil pohľad na oblohu. Čo to je?
Zrak nám padol na podivuhodný úkaz na oblohe. Nastala chvíľa zamyslenia a potom... vzali sme do rúk fotoaparát a fotili. Urobili sme
dobre, pretože trval niekoľko minút (približne 2 až 3), a potom nič.
Bolo by trúfalé napísať čo to bolo, preto ponechávame na každého
fantázii.
poznámka: viac fotografií nájdete na webowej stránke obce v časti
aktuality.

posledná šanca zásobiť sa hubami

Potulky po našom chotári sa konečne vyplatia pre všetkých, ktorí celé
leto neboli úspešní, pretože hubárom nebolo dopriate. Od septembra
sa konečne môžeme tešiť, nik neodchádza naprázdno – avšak neteší
nás, keď sa stretneme v našom “revíri so škodnou“ – iným hubárom
a ešte nech nie je z našej rodnej. Teraz v jeseni už rastie menej druhov.
Poniektorí sme len „hríbkarmi“ iné si nevšímame. No sú medzi nami,
ktorí sa naučili zbierať napr. aj podpňovku obyčajnú, či čírovku sivú,
ktoré môžeme nájsť aj u nás na našich potulkách. Poznám pár našincov, ktorí zbierajú aj muchotrávku červenkastú, ktorej sa tiež nemusíme báť, pretože je to výborná jedlá huba, nezameniteľná a u nás sa
vo veľkom množstve vyskytuje. Je dobre pokiaľ sa naučíme poznávať
aj menej známe huby, avšak pozor, pokiaľ nie sme si istý radšej sa im
vyhnime. Majme na pamäti slovenské príslovie: Huby jedz, ale meno
im vedz!						
-r-
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Zo života na poľnohospodárskom družstve
píše Ing. Zuzana Subovitsová

Leto skončilo a začala jeseň.
Pre poľnohospodárov je to obdobie bilancovania ukončenej sezóny a zároveň príprava na nový
poľnohospodársky rok. Uplynulé
leto sa vyznačovalo nedostatkom
zrážok a suchom, ktoré ovplyvnili aj nás.
Naše družstvo patrí medzi poľnohospodárske podniky, ktoré
ešte vždy hospodária klasickým
spôsobom. Máme rastlinnú, živočíšnu výrobu a stredisko technických služieb.
Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie olejnín, obilnín
a krmovín. V uplynulom roku
sme pestovali pšenicu ozimnú,
jačmeň jarný, ovos siaty, repku
ozimnú olejnatú a sóju. Kým
obilniny pšenica, jačmeň a ovos
sú väčšinou skrmované našimi
hospodárskymi zvieratami, celá
produkcia repky a sóje bola hneď
po zbere očistená a predaná na
ďalšie spracovanie. Z krmovín
pestujeme lucernu siatu a siate
trávy. Tieto boli po zbere konzervované do jám a vakov vo forme
senáže a slúžia ako krmivo pre
hospodárske zvieratá počas celého roka, hlavne v zime. Okrem
toho sa časť pôdy na základe požiadaviek Európskej únie necháva ležať úhorom. Na nami obhospodarovanej ploche sa na výmere
cca 100 hektárov nachádzajú aj
mezofilné trvalé trávne porasty,
ktoré sa vyznačujú výskytom prírodných biotopov – rastlín a živočíchov, ktoré sa v prírode nachádzajú len v špecifických oblastiach a v obmedzenom množstve.
Ostatnú plochu poľnohospodárskej pôdy tvoria lúky a pasienky.
Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka
a oviec. Ťažiskom v tejto oblasti je výroba surového kravského
mlieka. Máme priemerne 185
dojníc plemena Slovenské strakaté, z ktorých mlieko dodávame
do Tatranskej mliekarne v Kežmarku. Okrem toho máme kravy
bez trhovej produkcie, jalovice
a mladý hovädzí dobytok. V tomto roku sme sa rozhodli prejsť na
prirodzenú reprodukciu a nahradiť umelú insemináciu prirodzeným spôsobom. Zatiaľ sme kúpili
dvoch plemenných býkov, ktorí
sa postupne pohybujú v našom
stáde. Hovädzí dobytok sa nachádza na hospodárskom dvore
v Nižnej Slanej, Gemerskej Polo-

me a v Betliari. V Betliari sa tiež
nachádza ovčín, kde sú umiestnené ovce, plemenné barany, jarky
a jahňatá. Naše družstvo je zamerané na chov plemena Zušľachtená valaška. Hlavnou úlohou v tejto oblasti pre tento a budúci rok
je obnova stáda. Za týmto účelom
boli zakúpené štyri nové plemenné barany.
Stredisko technických služieb
slúži na podporu a poskytovanie
služieb pre rastlinnú a živočíšnu
výrobu. Zabezpečuje strojový
park, opravy a údržbu pre ostatné
strediská.
V tomto období už zakladáme
novú úrodu. Na základe osevného
plánu máme vysiatu repku ozimnú olejnú a pokračujeme s výsevom pšenice ozimnej. Pozitívnou
správou v posledných dňoch je
nerodenie troch teliatok, ktoré sú
už potomkami nášho plemenného
býka.
Naše prvé „ prirodzené“ teliatko
– jalovička:
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VEREJNÉ POĎAKOVANIE

V mene starostu obce a v mene poslancov obecného zastupiteľstva
vyjadrujem poďakovanie všetkým členom a členkám Dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci, ktorí aktívne pomáhali pri hasení rozsiahlych lesných požiarov nad Gemerskou Polomou začiatkom augusta a prvé dva dni v septembri. Dobrovoľní hasiči a hasičky dokázali,
ako vedia narábať s hasičskou technikou a vedia sa postaviť po boku
profesionálnych hasičov na odpor ohňu. Napriek vyčerpanosti, pretože terén bol veľmi náročný, to zvládli na jednotku s hviezdičkou. Majú
nové skúsenosti a dobrý pocit, že pomohli. Spolupráca s profesionálmi a ostatnými dobrovoľníkmi z okresov Rožňava, Spišská Nová Ves
a Košíc bola ukážková. Rýchlosť, presnosť, dôvera a spolupráca .....
na tréningoch, súťažiach, aj pri zásahoch.
DOBRÁCI – ešte raz ĎAKUJEME.
Mgr. Lillian Bronďošová, poslankyňa

DOBROVOĽNÍ HASIČI Z NAŠEJ OBCE ZASAHUJÚ

01. a 02. september §
Rozsiahly požiar na rúbanisku neďaleko našej
obce, ktorý sa začal v piatok na obed. Až v sobotu
ráno vo včasných hodinách sa podaril lokalizovať. Na mieste zasahovali
profesionáli i dobrovoľní
hasiči. Zlá viditeľnosť
spôsobená silným zadymením a hmlou ako i zle
dostupný terén komplikovali práce, pri ktorých
pomáhali aj vojenské vrtuľníky s bambi vakmi.

24. 06. 2017, krajská súťaž 2017 § Ženský tím
vďaka postupu na previerkach pripravenosti
v Čiernej Lehote reprezentoval Košický kraj na
krajskej súťaži, ktorá sa
tentokrát konala v Rožňave. Okrem požiarnych
útokov tímy súťažili aj
v štafete; tu však ženy
neboli až také úspešné
a skončili na 4 mieste.
05. 07. 2017 § Najlepšie tímy Dobrovoľných
hasičských zborov z
okresov Košického samosprávneho kraja súperili o postup na majstrovstvá Slovenska a
nechýbal tam ani náš
ženský tím. Bola to pre
nás ďalšia nová výzva a
aj keď sa nám tu nepodarilo uspieť, priniesli sme
si so sebou veľa skúseností.

03. 08. 2017 § sme boli privolaní približne o piatej hodine k veľkému lestnému
požiaru nad Podsúľovou. Do 20 minút sme v počte 15 členov vyrážali na privolané
miesto. Náš tím sa na povel riaditeľa rozdelil a časť z nás dopĺňala vodu z vodného
zdroja do už prázdnych cisterien. Druhá skupinka ľudí išla pomôcť hasiť požiar
v lokalite Čertova hoľa. Na výpomoc bol privolaný aj vrtuľník Mi-17 s bambi vakom a neskôr boli privolaní aj dobrovoľní hasiči z iných obcí ako Betliar, Štitník,
Slavošovce a Plešivec. Náš tím bol ráno o tretej odvolaný z požiaroviska no zvyšok
tímu ostalo pri vodnom zdroji dopĺňať vodu nepretržite do ďalšieho dňa. Na druhý
deň 4. 8. 2017, okolo druhej hodiny sme boli znovu povolaní k haseniu a o dvadsiatej hodine sme zišli dole na základné stanovište, kde sa doplnila prázdna technika
a na povel veliteľa sme odišli. Tretí deň 5. 8. 2017 sa, bohužiaľ, už uhasené miesto
znova rozhorelo (pravá časť požiaroviska), a tak sme o šesnáctej hodine znova
išli hasiť. Po uhasení ohňa sme hľadali skryté ohniská a pomocou genfo vakov

a hasičských sekier sme
ich ničili. Aj v tento deň
nám prišli na pomoc dobrovoľníci z iných obcí ako
Gelnica, Prakovce, Dobšiná. Okrem nás sa počas
týchto troch dní na hasení tohto lesného požiaru
podieľali aj profesionálni
a dobrovoľní hasiči z okolia Spišskej Novej Vsi.
Marianna Leštachová
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2. POLOMSKÝ FESTIVAL
ŠPORTU, ktorý organizovalo
občianske združenie MEDVEDE
sa opäť vydaril. Na futbalovom
ihrisku sa zišli známe osobnosti
športu Slovenska. Mnoho športových aktivít, let teplovzdušným balónom, futbalový turnaj
a grilované špeciality nezmarilo
škaredé a nevľúdne počasie, ktoré sprevádzalo deň. Nechýbala
autogramiáda, či bohatá tombola
– nuž chlapci vedia ako zabaviť
našincov. Tešíme sa na 3. polomský festival športu.
-r-

LEN MINIMUM MLADÝCH CHLAPCOV
Z GEMERSKEJ POLOMY MÁ ZÁUJEM ŠPORTOVAŤ
OZ ŠK Polom Gemerská Poloma – futbalový oddiel začal druhú sezónu
M U Ž I Muži hrajú 7. ligu – najnižšiu súťaž okresného majstrovstva ObFZ Rožňava. Po dobrej jari, mužstvo ostalo verné svojej tradícii a na jeseň hrá opäť pod svoje možnosti. Opäť začalo prehrou 3:0
v Rakovnici, následne vyhralo doma vysoko 10:1 nad Mladosť Brzotín, následne prekvapili a zvíťazili v Lipovníku 3:2 a pravdepodobne
im stúpla sláva, prestali trénovať a bumerang sa vrátil. Prehrali sme
v Dobšinej 5:0 po slabom výkone, následne doma po veľmi dobrom
výkone po dvoch chybách v obrane 1:2 s Plešivcom a naposledy remíza s Vlachovom doma 1:1. Remízu sme utrpeli po žalostnom výkone
v druhom polčase. Kým vládzeme sme veľmi dobrý súper každému,
máme dobre vybavených technických hráčov, no mizivú kondíciu, ktorú bohužiaľ si nevieme zlepšiť, nakoľko veľa hráčov nemá záujem.
Cez zimné prestupové obdobie potrebujeme obmeniť časť mužstva,
nakoľko prístup niektorých hráčov sa za rok a pol nezmenil.
Ž I A C I hrajú tretiu žiacku ligu. Mužstvo budujeme za pochodu,
týždeň pred začiatkom súťaže nám vypadlo 8 hráčov. 5 odišlo do Rožňavy s predstavou hrania vo vyššej súťaži. Dvaja sú dlhodobo zranení a jeden nemá záujem. Prvé kolo sme si preložili a doplnili káder
s chlapcami a dievčaťom s celej doliny od Dobšinej po G. Polomu. Po
jedinom spoločnom tréningu sme skočili rovnými nohami, prvý zápas
sme hrali a v Kr. Podhradí, kde sme prekvapili sami seba a vyhrali 4:0.
Klobúk dole pred prístupom detí. Technické nedostatky nahradzovali
bojovnosťou a z ihriska šli s jazykom na kopačkách. Na víťaznej vlne
sme pokračovali aj doma s Rožňavou B, nad ktorou sme vyhrali 8:1.
Znova bojovný výkon. Následne nás čakal ťažký víkend v sobotu dohrávka doma so Slavošovcami, prehrali sme 0:7, bojovnosť nestačila
na súhru a vyspelosť Slavošoviec, mužstva, ktoré hrá spolu viac ako
3 roky. V podstate sme spokojní aj s takouto prehrou, nakoľko nám
reálne hrozila dvojciferná. V nedeľu sme hrali v Plešivci, kde sme zabojovali a prvý polčas vyhrali 3:0, v druhom nám odišla kondícia ako
aj šťastie, no podržal nás brankár a opäť prekvapili a vyhrali 3:2. Na

jeseň nás čakajú ešte dva zápasy,
nakoľko Gem. Hôrka odstúpila.
Doma hráme s Drnavou a vonku
s Dobšinou, ktorá vedie súťaž,
veľmi ťažký súper.
P R Í P R A V K Y Leto sme
venovali na zaradenie malých
hráčov do mužstva žiakov a vyhľadanie nových malých hráčov.
Od začiatku septembra sme sa
dohodli na trénovaní s p. Filipom Polákom, ktorý prebral prípravku. Na tréning mu chodí od
14 do 20 detí. Radosť pozrieť na
ich tréning a zábavu. Kým deti
trénujú, rodičia klebetia, preto
rozmýšľame o zavedení aktivity aj pre nich. V súčasnej dobe
pre prípravky začína základná
časť, skupinová fáza turnajovým
spôsobom spolu s Vyšnou Slanou
a Dobšinou.
CEZ LETO SME ZAČALI
S PRESTAVBOU šatní, kúpeľne
a skladov, prerábkou el. rozvodov
podľa novej normy, dobudovaním kanalizácie s pripojením na
verejnú, výmenou okien, nakoľko
pôvodne boli v dezolátnom stave.
Doplnili sme technické prostriedky na tréning, zakúpili tréningové
a súťažné lopty pre všetky mužstvá, priebežne doplňujeme vybavenie dresmi pre všetky mužstvá. S hľadiska zabezpečenia si
myslím že mužstvo dospelých má

nadštandardné podmienky, mužstvo žiakov má všetky základné,
aby mohlo fungovať, prípravky
už len potrebujú nové dresy, ktoré sme už zabezpečili. Budujeme
nové mužstvo dorastu, ktoré začne zimnou prípravou, do súťaže
nebolo zaradené pre nedostatok
hráčov. Len minimum mladých
chlapcov z G. Polomy má záujem
športovať. Stále u nich prevláda
záujem o branoorientačný pretek
medzi pohostinstvami, s heslom
„Na doraz, triezvych nás nedostanú“. Potrebujeme taktiež doplniť
aj funkcionársku základňu, ako
aj pritiahnuť ešte viacej mladých,
ako aj skôr narodených k pohybovej aktivite. Taktiež v lete
sme začali s prerábkou priľahlej
lúky na tréningové ihrisko, ako
aj súťažne ihrisko pre prípravky
a mladších žiakov. Musíme taktiež spoločne s obcou dať do poriadku aj všeúčelové ihrisko, nakoľko nezodpovedným užívaním
niektorými našimi spoluobčanmi,
je dosť zdevastované.
Pevne verím že po roku, dvoch
dostatočne naštartujeme občanov našej obce k pohybovej
aktivite a naši futbalisti začnú
dosahovať výsledky, ktoré ich
potešia.
Štefan Dorčák,
predseda OZ ŠK Polom
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JURAJ GALAJDA bilancuje
30 ROKOV ČINNOSTI
stolnotenisového klubu
Pokiaľ nepoznáme vlastnú minulosť, nemáme ani budúcnosť, a tak sa
spoločne pozrime na 30 rokov činnosti stolnotenisového klubu v našej
obci. Dlhá, niekedy tajomná aj úsmevná, ale súčasne bohatá je história stolnotenisového krúžku v našej obci. K „spovednici“ sme prizvali
toho najkompetentnejšieho - Juraja Galajdu.
Do obce prišlo niečo, čo tu ešte
nebolo – stolný tenis. Ako si spomínaš na jeho „pionierske“ začiatky? Začínali sme ako krúžok
pri Základnej škole v roku 1987.
Telocvičňa ešte nebola dokončená, tak sa trénovalo na chodbe
ZŠ, kde sme mali 2 stoly. Po dokončení telocvične sa nám zlepšili podmienky na tréning. Zakúpili
sa 4 nové stoly, vďaka riaditeľovi
školy p. Šramkovi a starostovi

obce p. Chanasovi. Záujem žiakov o stolný tenis bol veľký aj
vďaka učiteľovi telesnej výchovy p. Maruškovi, ktorý dokázal
žiakov motivovať pre šport. Pomáhali Olexa Ľ., Lipták M. Stolný tenis v obci sa hrával aj pred
rokom 1987, len sa nezachovali
písomnosti. (Hugo, Breznan J.,
Breznan O., Galajda J., Hatvaník
O. a ďalší).

Mladí Polomci za stolami priniesli prvé úspechy. Už v roku
1988 sme prihlásili 2 družstvá
žiakov do okresnej súťaže. Bol
to prvý úspech, keď A družstvo
v zložení Čižmár J., Rochfaluši
M., Bodnár J. obsadilo pekné 3.
miesto, o čom napísali aj okresné
noviny Zora Gemera: „...prekvapením je 3. miesto TJ Gemerská
Poloma, kde sa v krátkej dobe
podarilo pripraviť skupinu chlapcov, ktorá už prináša prvé výsledky, B družstvo v zložení Lipták
Š., Lišuch V., Greško Z. obsadilo
5. miesto.“ V ďalších rokoch sa
žiaci začali presadzovať v okresnej súťaži: v ročníku 1990/1991
to bolo 1. miesto a postup do II.
divízie Krajských majstrovstiev
(KM) – Lipták Š., Rochfaluši M.,
Bodnár J., Greško R. V krajských
súťažiach sme striedali slabšie
ročníky s lepšími, účel bol dať
možnosť chlapcom zahrať si s
lepšími hráčmi. Skúsenosti naberali Greško M., Ďurman M.,

Gunár Š., Romok P., Zatroch I.,
Lipták M., Ďurman P., Mráz R.,
Žúdel O., Lukáč V., Die R. a ďalší. Najväčší úspech žiakov: ročník 1997/1998 – 3. liga KM 1.
miesto a postup do 2. ligy starších
žiakov: Žúdel O., Lukáč V., Die
R., Červenák J., Facuna J. Družstvo mužov prihlásené do II. triedy Majstrovstiev okresu (MO) v
ročníku 1989/1990, kde obsadilo
3. miesto a postúpilo do I. triedy: Spišák M., Brezňan M., Galajda J., Čižmár J., Spišiak V. V
ročníku 1997/1998 muži vyhrali
okresnú súťaž a postúpili do 4.
ligy KM – Rochfaluši M., Greško
M., Gunár Š., Lipták M., kde
sme hrávali pravidelne do roku
2005/2006. V ročníku 1999/2000
sme mali v 4. lige 2 družstvá – A
aj B družstvo. Postupom času dostávali príležitosť v krajských súťažiach mladí hráči, aby získavali
skúsenosti. Zo skúsených hráčov
to boli: Minčev I., Bozo R., Bozo
Š., Leitner W., Ružík A. a ďalší.

Nie vždy všetko vychádza, aj napriek snahe a úsiliu - sú aj tienisté stránky v činnosti klubu?
V roku 2007 klub ukončil svoju
činnosť pre nedostatok hráčov,
ktorí odišli za prácou na západné
Slovensko a do zahraničia. V roku
2009 bola činnosť obnovená činnosť klubu – Romok O., Trojan
J., Trojan M., Lukáč V., a ďalší.
V roku 2013 sme prihlásili družstvo mužov do 4. ligy. V družstve
sme počítali s hráčmi, ktorí herne

vyrastali u nás, nakoniec sme museli vziať skúsených hráčov z Geológu Rožňava: Leitner W., Baláž
Š. Príležitosť pri nich dostali hráči, ktorí nemali skúsenosti z krajských súťaží Trojan M., Trojan J.,
Černický M., chopili sa jej a teraz
patria k tým lepším v 4. lige. Čo
sa týka žiakov sme na tom horšie
ako v rokoch 1990 – 2000, a to
pre slabší záujem detí o šport, aj
keď podmienky priestorové, či
materiálne máme teraz lepšie.
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Časť, sieň úspechov. V súťažiach jednotlivcov sa môžeme pochváliť
úspechmi z okresných majstrovstiev. Bolo to hlavne u žiakov a dorastencov.
1992 mladší žiaci dvojhra • 3. miesto Gunár Š., • 3. m Romok P. }
štvorhra • 3. m Gunár Š., Romok P.} 3. m Zatroch I., Kristof P.} starší
žiaci dvojhra • 2. m Ďurman M.} štvorhra • 3. m Ďurman M., Greško
M.} dorast štvorhra • 1. m Lipták Š., Romok O.
1993 mladší žiaci dvojhra • 1. m Ďurman P. • 3. m Mráz R.} starší žiaci
dvojhra • 3. m Gunár Š.} štvorhra • 2. m Gunár Š., Zatroch I.} dorast
dvojhra • 2. m Rochfaluši M. • 3. m Lipták Š. } štvorhra • 1. m Lipták
Š., Ďurman M. • 3. m Rochfaluši M., Bodnár J.
1994 mladší žiaci dvojhra • 1. m Ďurman P. • 2. m Mráz R.} štvorhra •
1. m Ďurman P., Mráz R. } starší žiaci dvojhra • 1. m Gunár Štefan • 3.
m Zatroch I.} štvorhra • 1. m Gunár Š., Šebesta P. (Geológ Rožňava)
• 3. m Zatroch I., Ďurman P.} dorast dvojhra • 3. m Rochfaluši M.}
štvorhra • 2. m Rochfaluši M., Gunár Š. • 3. m Ďurman M., Greško M.
1995 - mladší žiaci štvorhra • 3. m Žúdel O., Lipták P. } starší žiaci
dvojhra • 1. m Ďurman P. }štvorhra • 1. m Zatroch I., Lipták M. • 2. m
Ďurman P., Mráz R.} dorast štvorhra • 2. m
Greško M., Ďurman M.
1996 mladší žiaci dvojhra • 2. m Žúdel O. • 3. m Lukáč V.} starší žiaci
dvojhra • 1. m Ďurman P. • 2. m Mráz R. • 3. m Lukáč V.} štvorhra
• 1. m Žúdel O., Lukáč V. • 2. m Ďurman P., Mráz R.
1997 - mladší žiaci dvojhra • 1. m Žúdel O. • 2. m Lukáč V.} štvorhra •
1. m Žúdel O., Lukáč V. • 2. m Fafrák R., Facuna J.}starší žiaci dvojhra
• 1.miesto Lukáč V.} štvorhra • 2. m Lukáč V., Žúdel O.} dorast dvojhra • 2. m Lipták M. • 3.miesto Ďurman P. a Romok P.} štvorhra • 2.
m Lipták M., Ďurman P. • 3. m Lukáč V., Žúdel O. V ďalších rokoch
sme už také výsledky nezopakovali, už sa začali presadzovať hráči
Geológu Rožňava.
v ý s l e d k y dospelých
1995 muži dvojhra • 3. m Rochfaluši M.} štvorhra • 2. m Bozo R.,
Molnár O. (Geológ Rožňava) • 3. m Greško M., Lipták M.
1996 muži dvojhra • 3. m Rochfaluši M.} štvorhra • 3. m Rochfaluši
M., Ďurman M.
M a j s t r o v s t v á okresu základných škôl } 1994 • okres 1. m }
krajské kolo 3. m } 1995 • okres 1. m } krajské kolo 4.miesto } 1996 •
okres 1. m } krajské kolo • 3. m.
Pekný úspech dosiahli – Gunár Š., Romok P., Ďurman P., ako žiaci
SOU Nižná Slaná vyhrali okresné aj krajské kolo a na celoslovenskom
kole obsadili 3. miesto.
Začiatkom roka ste už oslavovali, a to 25 rokov od usporiadania
prvého ročníka turnaja „o pohár starostu obce“. V roku 1993 bol
založený turnaj O pohár starostu obce. Prvé ročníky sa zúčastnili hráči
okresnej súťaže, potom sa nám podarilo prilákať družstvá krajských
súťaží (Geológ Rožňava, Poproč, Revúca). Na 4. ročníku sme prvýkrát
privítali hráčov najvyššej súťaže SR Kováč J., Ondis J. (Geológ Rožňava). Potom to boli ďalšie extraligové kluby: Ružomberok, Čadca,
Mostex Rača, Start Horní Suchá (ČR), Baník Havířov (ČR), Vranov
n/T, STK Košice aj kompletná reprezentácia SR. Z jednotlivcov to
boli: Šereda P. (5 - násobný víťaz), Truksa J., Lelkeš Z., Illáš E., Šere-

da T., Novota S., Košťál R. (ČR),
Sirúček P. (ČR), Banikov J., Valuch A. a ďalší. Privítali sme aj
predstaviteľov SSTZ Bratislava – predseda p. Kríž, generálny
sekretár zväzu p.Hamran, pánov:
Mihočku a Grmana M. a i. Organizačný výbor turnaja tvorili:
Chanas J., Brezňan M., Galajda
J., Madáč Jur., Lipták M., Madáč
Jar., Ďurán M. a i.
Pre mňa pekným a zaujímavým
zápolením je turnaj starostov
obcí, kde si môžu medzi sebou
zašportovať za zeleným stolom
hráči zo susediacich obcí. Organizuje sa Turnaj 3 starostov obcí
- Gemerskej Polomy, Henckoviec
a Betliara. Tento rok to už bol 20
ročník.
Pekným turnajom je tiež Vianočný turnaj, ktorí založili hráči vracajúci sa na vianočné sviatky do
rodnej obce: Greško M., Rochfaluši M., Lipták M., Gunár Š.,
Ďurman P., Romok P., Lukáč V.
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Pri hre stolného tenisu sa hráči
dokážu aj zabaviť, aj keď práve
nemajú v ruke raketu a zelený
stôl. Organizovali sme a aj v súčasnosti organizujeme spoločné
výlety a posedenia pri guláši.
Spoločné chvíle sme strávili
na chatách: Volovec, Dedinky,
Mlynky, Rejdová a i tu (kde) sa
hráči viacej spoznávajú a utužuje
sa kolektív.
Zhovárala sa D. Červenáková
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cvičenie V TELOCVIČNI opäť začalo } KAŽDÝ PONDELOK
} od 18.00 hod. TABATA
veľmi efektívna a náročná metóda intervalového tréningu, pri ktorom
sa zvyšuje fyzička aj sila zároveň, čím získate aeróbnu kondíciu aj
nárast dynamiky
} od 19.00 hod. PILATES
cvičenie je jedna z najúčinnejších cvičebných programov zameraný
na rovnomerné vyváženie povrchových a hlbokých svalov ľudského
tela, udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového aparátu ako aj
zdokonalenie správneho postoja i pohybovej koordinácie
poznámka: potrebné je vziať si so sebou karimatku, botasky, uterák,
suché tričko a samozrejme nezabudnúť na pitný režim

Šachová úloha: mat 2. ťahom
Šachová úloha za odmenu § 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 } obecná knižnica, 9.
mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 16.11. 2017 (vrátane)
§ výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín.

Milí priaznivci šachu,
v tomto školskom roku bude prebiehať šachový krúžok na ZŠ GP
každý utorok od 13:00 do 15:00. Navštevovať ho môžu všetky deti
z obce, ktoré sa na krúžok prihlásia. Okrem detí, ktoré sa krúžku zúčastňovali minulý rok a prihlásili sa aj v tomto roku, sa budú deti môcť
nadchnúť pre šach na prezentácii šachu, ktorú pre deti zorganizujeme
začiatkom októbra v rámci vyučovania. V rámci krúžku sa budeme
venovať rozvoju šachovej hry detí, usporiadame krúžkový miniturnaj
a školské kolo šachového turnaja. Deti budú môcť v tomto školskom
roku využívať didaktický šachový softvér www.learningchess.net,
ktorý pre ne zakúpila ZŠ GP. Okrem šachového krúžku budú prebiehať aj šachové tréningy, ktorých predbežný termín sme určili na každú
stredu od 16:30 do 18:30. Tréningy budú prebiehať v sále OÚ GP.
Tešíme sa na vašu účasť.
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, predseda ŠK GP

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 } obecná knižnica, 9. mája
660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 16.11. 2017 (vrátane) § výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín. Krížovka ukrýva:
názvy kopcov nášho chotára.
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