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V čas príhodný, ó Bože,
v čas smútkov, súženia
daj, nechže rozpoznáme
dni svojho spasenia!
Nech zrieme v Duchu Tvojom,
čo k hriechu neskloní,
lež vedie na pokánie...
V čas príhodný, Pane,
veď nás cestou žitia
bez všetkej úhony!
Amen

Vážení spoluobčania,
prajem všetkým v našej rodnej
obci krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech nechýba
v každom dome srdce naplnené
láskou a pokojom, ostaňme verní našim zvykom a nech sa šibe
len jemným korbáčikom a slabučko pokropí sa vodou. Želám
mládeži veľa smiechu a na Veľkú noc len potechu. V pondelok
veľký zhon, deťom plnú misku
sladkých koláčov. A podľa dobrých zvykov pripájam sa k radu
vinšovníkov.
Ing. Miroslav Michalka,
starosta obce
Dávno zabudnuté a predsa
trvale prítomné zvyky a obyčaje sviatkov Veľkej noci
pretrvávajú aj v našich domácnostiach. Hodnotu prastarých ľudových zvykov si snáď
každý Polomec cení, rád sa
vracia späť v pamäti a oživuje ducha svojich predkov.
Sviatočnú tabuľu zdobia jarné kvety a nejaké to vajíčko,
snáď vŕbový korbáč. Každá
dievčina, či žena očakáva pár
kvapiek vody, milé slovo a na
oplátku chlapci a muži nejakú
tú výslužku. No čoraz častejšie trávime tieto dni voľna
v kruhu rodiny, či priateľov,
možno niekde v prírode,
alebo u príbuzných. Príjemným spoločníkom v tieto dni
sviatočné nech vám všetkým
sú aj naše Polomské noviny. Prajeme vám príjemné
prežitie Veľkonočných sviatkov plných vody, jarného
slniečka a rodinnej pohody.
redakcia

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti

Týždeň pred Veľkou
nocou slávime Kvetnú nedeľu. Ona ostane navždy zapísaná
v ľudských dejinách. Je to deň,
keď človek pozdvihol ruku na
Boha, keď mu na plecia položil
drevo kríža, keď človek priviedol
Boha na kalváriu a pribil ho na
kríž. Na kalvárii sa skončilo jedno dejstvo histórie ľudstva a začalo nové. Boh – človek zomrel
pre tento svet, aby sa svet narodil
pre nový život. Ježiš zomrel, aby
skrze svoju smrť udelil život každému z nás.
Bolo by veľmi málo,
keby sme len smútili nad Ježišovým utrpením. Ide o to, aby sme
dokonale pochopili, prečo Ježiš
umrel, že zomrel, aby sme my
žili. A to nás nabáda k náprave.
Máme si napraviť svoj život, ak
je zlý a neplodný v láske. Máme
sa zrieknuť hriechu a nepokoja,
ktorý hriech spôsobuje. Máme
znova žiť a nie živoriť. A to je
plod Ježišovej smrti na kríži.
Lurdské noviny priniesli 26. novembra 1960 správu
o zázraku: V nemocnici istého
francúzskeho mesta ležal dvanásťročný chlapec. Celé telo mal
pokryté nádormi. Každý malý

pohyb mu spôsoboval ukrutné
bolesti. Mal už len jedno želanie.
Navštíviť Lurdskú jaskyňu. Jeho
otec, ktorý bol zarytý neverec,
nechcel o synovej ceste ani počuť.
Keď videl, že chlapec tým trpí
ešte väčšmi, napokon súhlasil.
V Lurdoch sa chlapec ubytoval
v nemocnici naproti jaskyni. Istá
sestrička sa oňho starala a získala
si jeho dôveru. Pred odchodom
sa ho opýtala: „Si spokojný s púťou a pobytom?“ Chlapec vážne
odpovedal: „Ja som viac prosil
o otcovo obrátenie, ako o svoje
zdravie.“ Potom plakal. Po návrate z Lúrd ho previezli opäť do
nemocnice. Jeho stav sa zhoršoval zo dňa na deň. Preto prosil,
aby mohol zomrieť doma medzi
otcom a mamou. Jeho želanie
splnili. Ešte večer toho istého
dňa zomrel. Jeho matka prezradila tajomstvo, že ten večer sa stal
zázrak. Len čo chlapec skonal,
jeho otec zvolal: „Bože, chcem
sa s ním stretnúť v nebeskom
kráľovstve vo večnosti. Zajtra ma
zavedieš do kostola!“
Dobre si všimnime slová otca: „Chcem sa s ním stretnúť
vo večnosti! Chcem ísť do kospokračovanie na str. 14

List Židom 4, 14-16
„Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša,
Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. Veď nemáme Veľkňaza,
ktorý by nemohol cítiť s našimi
slabosťami, ale máme Veľkňaza,
podobne pokúšaného vo všetkom,
ale bez hriechu. Pristupujme teda
s dôverou ku trónu milosti, aby
sme prijali milosrdenstvo a našli
milosť na pomoc v pravý čas.“
Milí priatelia!
Pôstna doba je príležitosťou k predveľkonočnej príprave, príležitosťou na stíšenie sa
uprostred zhonu života. Pôstna
doba je pozornejšie upretie pohľadu na Toho, ktorý prenikol
nebesá a zostúpil, teda na Toho,
ktorý je stredobodom nielen pôstnej doby, ale každého okamihu
života a celého vesmíru. Je to
pohľad na Ježiša Krista, nášho
Pána, ktorý je v texte výstižne
pomenovaný Veľkňazom. Možno nás, keď hovoríme o tomto
dnes, v dnešnom svete, napadnú otázky, dotazy, či myšlienky o dnešných našich kňazoch,
senioroch a biskupoch, ktorí sú
služobníkmi Toho Najvyššieho
Veľkňaza, Ježiša Krista o tom
ako my rozumieme im a ako
oni rozumejú nám, o tom ako
má kňaz rozumieť človeku. Ale
nechceme zostať iba pri takých
myšlienkach. Chceme si naozaj,
viacej všimnúť a všímať Veľkňaza, pána Ježiša Krista, Toho,
ktorý vstúpil do starozmluvného
veľkňažského úradu a dovŕšil ho,
naplnil ho a prevzal ho na seba.
pokračovanie na str. 14
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Narodili sa
Lessia Bettešová (v r. 2016)
Boris Kučerák
Simona Kučeráková
William Lányi
Joachim Eliáš Lupták
Nina Šimčáková
Sophia Zábelka

Vitajte medzi nami!
Nikdy si nepovedal že ťa bolí,
vždy si prišiel usmievavo
a ja som vždy zbadala,
že máš v očiach čosi stratené.
Posadil si sa a hovoril o všeličom
- len tak,
akoby svet bežal poza teba.
Dňa 23. mája 2017
uplynie 1 rok,
ako nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec, syn, brat,
príbuzný a známy

Viliam Cirbus.

S láskou spomína
milujúca rodina.
Kto žije v našich srdciach
spomienkach, nezomiera.
Odišla:
Bola si tu a už nie si.
Zbehlo to tak rýchlo,
ako vietor, ktorý všetko ničí.
Po tvárach nám tečú slzy.
Zármutok a smútok kričí.
Prečo si odišla?
Prečo tak skoro?
Nikto to nečakal
a nedal ti zbohom.
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Uzavreli manželstvo

Spoločenská kronika k 31. 03. 2017

Miroslav Mako
Valéria Gunárová

Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
90 rokov
Ján Barto
Zuzana Koltášová
85 rokov
Magda Dovalová
Mária Puškášová
80 rokov
Mária Gunárová
Vojtech Jáczik
Ján Očkaik
Ján Zatroch

Bc. Pavol Vozár
Mgr. Martina Ďuričeková
Srdečne blahoželáme!

75 rokov
Ondrej Breznen
Mária Očkaiková

Zomreli

70 rokov
Emília Ďuránová
Ing. Milan Lančarič
JUDr. Lýdia Sústriková
Jaroslava Vozárová
Mária Červenáková (v r. 2016)

Srdečne blahoželáme!

Mária Madáčová (v r. 2016)
Magdaléna Gunárová (v r. 2016)
Žofia Sáreníková
Igor Zatroch
Juraj Dovala
Juraj Antal
Božena Ďuričeková
Emília Kolesárová
Paulína Hatvaníková
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Dňa 16. 12. 2016
uplynulo 30 rokov,
ako nás navždy opustil
môj otec, starý otec, známy


Štefan Greško.
A dom je nemý.
Vráta už neškrípu,
čas v tichom skučaní prievanu.
Odišla od muža, detí,
vnukov i vnučiek
nesúc si všetko v hrsti
a ďalšie dni života
nám len žiaľ ponúkajú.
Dňa 13. 03. 2017
nás navždy opustila
naša milovaná manželka a mama,
stará mama, sestra a príbuzná

Dňa 6. apríla 2017
uplynulo 5 rokov,
čo nás vo veku 26 rokov
opustila dcéra, sestra a príbuzná

Čas ubieha a nevráti čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdciach zostávajú.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na Vás myslíme.
Osud Vám nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budete navždy žiť.

Dňa 12. 02. 2017 uplynul 1 rok,
ako nás navždy opustila
moja drahá mama,
stará mama, známa

S úctou a láskou spomína
milujúca dcéra Ľubica s rodinou.


Mária Grešková.

Tichučko bez posledného
zbohom si nám odišiel.
Toto nikto z nás nečakal.
V srdci si nám veľkú bolesť zanechal.
Stíchol dvor, záhrada,
dom i Tvoje kroky v ňom.
Smutný a prázdny je náš dom v ňom.
Márne Ťa naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Tichučko snívaj svoj večný sen,
nikdy nezabudneme na ten smutný deň.

Dňa 18. 02. 2017
nás navždy opustil
náš milovaný manžel
a otec, starý otec,
brat a príbuzný

Juraj Dovala.

Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary všetkým,
ktorí sa s našim drahým zosnulým
prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.
Smútiaca rodina.

Spomienka
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.


Božena Ďuričeková.

Jaroslava Krasničanová.
S úctou a láskou spomína
milujúca rodina.

Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary všetkým,
ktorí sa s našou drahou zosnulou
prišli rozlúčiť
na jej poslednej ceste.
Smútiaca rodina.

30. marca 2017 uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil, manžel,
otec a starý otec
S úctou a láskou spomína
celá rodina.


Stefan Očkaik.

apríl 2017

Polomské noviny

3

Oslavy oslobodenia obce Gemerská Poloma

ZO SZPB HODNOTILA SVOJU ČINNOSŤ

Kostolné zvony práve odbíjajú poludnie a k pamätnej tabuli, pripevnenej na stene budovy obecného úradu, sa schádzajú obyvatelia obce,
žiaci základnej školy a deti materskej školy (cca 80 ľudí). Prišli, aby
spoločne vzdali úctu tým, ktorí 23. januára 1945 oslobodili našu obec.
Boli to vojská 40 sovietskej armády a 4. rumunskej armády. Slávnostný obrad sa začal zavesením venca pod pamätnú tabuľu. Zazneli tóny
štátnej hymny SR a aktuálnou básňou k danej udalosti, ktorú predniesli
žiačky ZŠ. Potom predniesol príhovor k zúčastneným starosta obce p.
Ing. Miroslav Michalka. Spomenul aké straty, či hmotné ale najmä na

Dňa 24. februára 2017 sa konala hodnotiaca schôdza ZO SZPB.
Predseda ZO p. Juraj Sústrik privítal prítomných členov ako aj p. starostu obce Ing. Miroslava Michalku. Po privítaní prítomných sme si
minútou ticha uctili pamiatku členov, ktorí nás navždy opustili.
V hodnotení činnosti základnej organizácie za rok 2016 sa pripomenuli tieto aktivity: január – oslavy oslobodenia obce; máj – oslobodenie SR; august – výročie SNP; október – havária lietadla na
Flôse. Za pomoc pri ich organizovaní poďakoval OcÚ – p. starostovi
a ostatným spoločenským organizáciám – KD, MO MS, SZŤP, DHZ,
riaditeľstvu ZŠ a MŠ, Fs Doline a ev. a. v. cirkevnému zboru. Zvlášť je
potrebné zdôrazniť spoluprácu so ZŠ a MŠ za účasť na vedomostných
súťažiach a oslobodení obce, SR, SNP a iné pamätné udalosti.
V uplynulom období prijala organizácia 7 nových členov, celkový
stav členov je 73.
V programe schôdze boli spomenutí jubilanti ZO, ktorí sa v tomto
roku dožijú svojich životných jubileí. Zvlášť významného životného
jubilea sa dožijú: 25. 05. p. Bartolomej Spišiak – 90. rokov. Je jediný
žijúci účastník 2. svetovej vojny a SNP a držiteľom viacerých štátnych
vyznamenaní, ktoré mu boli udelené pri oslavách týchto pamätných
dní. Druhým členom je p. Štefan Šmelko, ktorý sa 30. 07. dožije tiež
90. rokov.
Jednohlasne do výboru ZO bol zvolený p. Ing. Miroslav Michalka.
Výbor ZO SZPB ďakuje všetkým svojim členom za účasť na spomínaných podujatiach a teší sa na ďalšie stretnutia.

píše: Ján Cirbus, tajomník ZO SZP

ľudských životoch priniesla táto doposiaľ najväčšia svetová katastrofa
ľudstva. Aj v našej obci zostali po otcoch a synoch, ktorí bojovali v 2.
svetovej vojne vdovy a siroty. Preto by sme na tieto udalosti nemali
zabúdať, ale pripomínať si ich pri každej možnej príležitosti, a to najmä pri stretnutiach s mladými ľuďmi. Aj v dnešnej dobe prebiehajú
na mnohých miestach našej zemegule lokálne vojny, ktoré prinášajú
obrovské materiálne straty, no najmä straty na ľudských životoch, tiež
detí a hladujúcich sirôt. Po skončení slávnostného aktu nás starosta
obce pozval na malé osvieženie. Členovia výboru Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Gemerskej
Polome pri tejto príležitosti navštívili a pozdravili svojich najstarších
členov: pána Bartolomeja Spišiaka, už jediného účastníka druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania, ktorý v máji tohoto
roku oslávi svoje 90 narodeniny a pána Štefana Šmelku, ktorý svoje
90 narodeniny oslávi v júli tohto roku.

25

rokov činnosti Klubu dôchodcov

V zaplnenej sále kultúrneho domu sa dňa 17. 3. 2017 konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov, na ktorej sme si pripomenuli
25. výročie jeho založenia. Klub vznikol dňa 26. 3. 1992 na podnet
vtedajšieho starostu obce J. Chanasa a pri jeho založení mal 55 členov.
Celý program schôdze prebiehal v slávnostnej atmosfére, ktorú
v úvode navodila báseň o rodnej zemi v podaní p. H. Demkovej. Správa
o činnosti obsahovala krátke zhrnutie 25 ročnej činnosti klubu, v ktorej
sme pripomenuli a vyzdvihli: úspešnú a prospešnú brigádnickú prácu členov, nezabudnuteľné poznávacie zájazdy, návštevy divadelných
a filmových predstavení, krásne výstavky ručných prác, športové a iné
aktivity, ktoré nám budú do budúcna príkladom a inšpiráciou. Bola zameraná aj na vyhodnotenie činnosti klubu v predchádzajúcom roku,
súčasnosť a najmä jeho smerovanie.
K nášmu výročiu zablahoželal aj starosta obce Ing. Miroslav Michalka a poprial klubu veľa úspechov v ďalšej činnosti.
Svojou účasťou a vystúpením v diskusii nás potešil vzácny hosť –
zakladajúci predseda – L. Bolčák, ktorý sa s nami podelil o svoje dojmy zo zariadenia pre seniorov, kde teraz žije.
Záver slávnostnej schôdze patril gratulácii jubilantom, ktorí v 1.
štvrťroku 2017 oslávili svoje životné jubileá – p. L. Sústrikovej, M.
Očkaíkovej, M. Dovalovej a V. Jáczikovi.

Po skončení hodnotiacej časti vystúpila v kultúrnom programe detská folklórna skupina „Bambuchy“ a folklórna skupina „Dolina“. Ich
vystúpenie nás doslova chytilo za srdce a ešte umocnilo slávnostnú
atmosféru popoludnia, za čo im srdečnej ďakujeme.
Súčasťou celého programu bola aj výstavka fotografií z 25 ročnej
činnosti, ktoré sa nám podarilo zozbierať. A nám ostáva len dúfať, že
všetky naše budúce aktivity budú také úspešné, ako bola táto slávnostná schôdza. Pretože, ako povedal Cicero: „Ničoho sa staroba nesmie
vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“
EK
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Výstavba nájomných bytov alebo rekonštrukcia školskej bytovky
Dňa 27. februára 2017 sa konečne začala. Pre obec a veríme,
že aj pre záujemcov o nájomné
bývanie je to výborná správa. Po
tom, ako bola bytovka nevyužívaná, alebo využívaná nie úplne
s jej pôvodným účelom, sa obci
podarilo uspieť so zámerom získania dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a súčasne úveru so
Štátneho fondu rozvoja bývania.
Nenávratná dotácia je zložená
z časti určenej priamo na obstaranie nájomných bytov vo výške
146 800,- € a z časti určenej na
obstaranie technickej vybavenosti (inžinierske siete, parkovacie
miesta) vo výške 17 720,- €. Výška úveru predstavuje 220 200,- €
s nulovou úrokovou sadzbou
a splatnosťou 30 rokov. Úver by
mal zvýšiť úverovú zaťaženosť
obce iba účtovne, jeho splácanie

budú totiž znášať v podobe nájomného priamo užívatelia bytov
– podnájomníci.
Výbornou správou je, že bytový dom, či domy budú spĺňať tie
najprísnejšie energetické normy,
t. j. ide o nízkoenergetické bytové
domy, čo pre nájomníkov predstavuje značnú finančnú úsporu
nákladov na domácnosť.
Bytový dom bude po rekonštrukcii pozostávať z 2 trojizbových bytov nachádzajúcich sa na
štvrtom nadstavovanom podlaží
(z dreva) a z piatich dvojizbových bytov nachádzajúcich sa na
prvom, druhom a treťom podlaží. Druhá polovica prízemného
podlažia bude slúžiť na spoločné priestory pre podnájomníkov
(pivnice).
Každý byt bude mať vlastnú
vykurovaciu jednotku slúžiacu
tak na vykurovanie bytu, ako aj

Obecné zastupiteľstvo Dodatkom č. 1/2016 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Gemerská Poloma č. 3/2016 o verejnej
kanalizácii a odpadových vodách na území obce Gemerská Poloma
zo dňa 12. 12. 2016 uznesením č. 87/OcZ/A/3 schválilo povinnosť
napojenia všetkých nehnuteľností produkujúcich odpadové vody
na kanalizáciu do 30. júna 2017. Týmto všeobecne záväzným
nariadením boli súčasne schválené aj sankcie za nesplnenie
tejto povinnosti. Obec žiada všetkých vlastníkov nenapojených
nehnuteľností, aby za účelom splnenia tejto povinnosti aj v roku
2017 kontaktovali povereného pracovníka Milana Dovalu, ktorý
vykonáva stavebný dozor. Viac informácie získate na obecnom
úrade.
Obec Gemerská Poloma hľadá záujemcov o členstvo v Zbore pre
občianske záležitosti. Zbor pre občianske záležitosti pôsobí ako orgán
obce na zásadách dobrovoľnosti za odplatu a vyvíja záujmovo-spoločenskú a nepolitickú činnosť. Organizuje a spoluorganizuje občianske
obrady, slávnosti a ďalšie významné podujatia usporadúvané obcou,
ako napr. uvítanie dieťaťa do života, životné jubileá, rozlúčka s materskou školou, so základnou školou, rôzne spomienkové slávnosti,
slávnosti samosprávy.
Podrobnejšie informácie:
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce
0908 339 408, starosta@gemerskapoloma.sk

ohrev teplej vody. Súčasťou každého bytu budú tiež vykurovacie
telesá, kuchynská linka, sanita
a ďalšie interiérové vybavenie
(dvere, podlahy, okná, parapety
a i.). Ako sa hovorí: „Už iba postele“.
O podmienkach prideľovania
bytov zatiaľ nechcem hovoriť,
budú upravené priamo všeobecne záväzným nariadením obce.
Verím, že rozhodovanie o schválení, či neschválení žiadosti o pridelenie nájomného bytu nebude
ponechané starostovi obce, ale
za vhodných vopred určených
podmienok ho prevezme obecné
zastupiteľstvo, resp. ním zriadená komisia zložená z poslancov
a starostu. Všetky podmienky
Vám a hlavne prípadným záujemcom budú oznámené včas.
Žiadosti zatiaľ na obecný úrad
nie je potrebné podávať.
Určite Vás zaujíma, aké budú
mesačné náklady na takýto byt.
Tento údaj nie je konečný a určite sa môže meniť. Je však priamo ovplyvnený rozlohou bytu
v m2, od ktorého sa odvíja výška nájmu, či príspevok do fondu
údržby. Predpokladám však, že
náklady na jeden byt o približnej
výmere 60 m2 pre bežnú rodinku
vrátane nákladov na energie nepresiahne 200,- €.

Najdôležitejšia informácia pre
záujemcov však je, že ak všetko
pôjde ako má a harmonogram stavebných prác na tomto bytovom
dome, nebude výrazne posunutý,
výstavba by mala byť ukončená do konca tohto roka. Aj keď
nás po jej ukončení čaká zrejme
niekoľkomesačný proces schvaľovania, verím, že po jeho úspešnom ukončení by sa mohli prví
podnájomníci do bytového domu
nasťahovať na jar budúceho roka.
Ako iste viete, obec má v tomto
areáli opakovane podaný zámer
aj na výstavbu druhého bytového
domu pozostávajúceho z 5 trojizbových bytov a 1 jednoizbového
bytu. Posudzovanie našich žiadostí už úspešne prešlo „prvým
kolom“ a verím, že budeme opäť
úspešní. Pokiaľ sa tak stane,
jeho výstavba by mohla byť po
podpise zmlúv začatá niekedy
v letných mesiacoch. Ukončená
v priebehu toho budúceho.
Výstavbu a s ňou súvisiaci stavebný ruch som sa snažil zosúladiť čo najviac, aby sme čo najmenej obmedzovali najbližších
susedov, či deti v materskej, či v
základnej škole. Za pochopenie
im vopred ďakujem.
Ing. Miroslav Michalka,
starosta obce

Za účelom zabezpečenia dôstojnej rozlúčky so zosnulým
obecný úrad v Gemerskej Polome hľadá záujemcov
na funkciu rečníka a recitátora pri výkone smútočných obradov.
Podrobnejšie informácie:
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce
0908 339 408, starosta@gemerskapoloma.sk
nový správca cintorínov JAROSLAV MADÁČ, 0907 173 274
určí miesto hrobu; otvorí a uzavrie dom smútku na čas uloženia zosnulého; dohodnete, alebo mu oznámite dátum a čas pohrebu.
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Rozpočet obce Gemerská Poloma na rok 2017
príjmová časť

daňové príjmy
daň z príjmov fyzickej osoby
584 000
daň z nehnuteľností
55 507
dane za špecifické služby
26 676
dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností
1322
daňové príjmy spolu
667 505
nedaňové príjmy
príjmy z vlastníctva
10 000
príjmy z prenájmu ŠFRB
0
administratívne poplatky
8 000
pokuty, penále a iné sankcie
poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
7 150
príjem z predaja pozemkov
5 500
úroky z vkladov
20
ostatné príjmy
500
nedaňové príjmy spolu
31 170
tuzemské bežné granty, sponzorstvo
2 000
transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozvoja
79 556
bežné granty a transfery zo ŠR/EF spolu
79 556
bežné príjmy obce spolu
780 231
transfery v rámci verejnej správy – školstvo
460 796
bežné príjmy školstvo spolu
460 796
bežné príjmy obce spolu so školstvom
1 241 027
kapitálové príjmy
príjem z predaja kapitálových aktivít
16 635
transfery v rámci verejnej správy
155 740
kapitálové príjmy spolu
172 375
finančné operácie
bankové úvery
15 000
úver ŠFRB
226 800
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov
4 500
splácanie pôžičiek
2 400
finančné operácie spolu
248 700

príjmy spolu

výdavková časť

bežné výdavky
mzdy a platy
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk. org.
finančná rozpočtová oblasť, tovary a služby
voľby
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transakcie verejného dlhu, splácanie úrokov
civilná ochrana
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
ochrana pred požiarmi
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk. org.
cestná doprava vrátane aktiv. činnosti
mzdy a platy
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
nakladanie s odpadovými vodami, tovar a služby
rozvoj obce
mzdy a platy
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org.

1 662 102

1 207 317
122 519
48 901
123 170
3 700
2060
550
50
500
6 000
238
26
216
6 096
4 096
2 000
5 1942
8 500
4 202
39 240
2 556
34 000
20 000
7 200
6 700
100

verejné osvetlenie
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
rekreačné a športové služby
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org.
kultúrne služby
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org.
miestny rozhlas, tovary a služby
náboženské a iné spoločenské služby
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org
predškolská výchova
mzdy a platy
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org.
primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – ZŠ
mzdy a platy
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org.
vzdelanie nedefinované – CVČ, tovary a služby
vzdelanie nedefinované – ŠKD
mzdy a platy
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
vedľajšie služby v školstve – SJ
mzdy a platy
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org.
staroba, sociálne služby, dôchodcovia
mzdy a platy
poistné a príspevky do poisťovní
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org.
soc. pomoc občan. v hm. núdzi
tovary a služby
transfery jednotlivcom a nezisk org.
kapitálové výdavky
finančné operácie, splácanie listín

rozpočet výdavkov celkom

16 070
670
15 400
20 250
1 250
6 100
12 900
15 177
14 827
350
600
11 419
1 300
7 469
2 650
125 150
77 200
28 250
19 680
20
436 073
267 802
99 089
67 926
1 256
550
25 094
17 340
6 384
1 370
67 387
38 273
14 294
14 620
200
19 615
10 500
4 160
3 800
1 155
34 700
19 700
15 000
373 875
80 910

1 662 102

OBČAN PÍŠE
Program
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Gemerská Poloma 2017-2025
takto sa volá dokument, ktorý
je jedným z najdôležitejších
strategických
dokumentov
obce a ktorý mohli pripomienkovať občania našej obce. Žiaľ
zdá sa, že občania neprikladali
tomuto dokumentu takú dôležitosť, ako bolo potrebné.
Veľa občanov sa „zabudlo“

vyjadriť, ale títo občania nezabúdajú na tzv. „krčmové reči“,
kde sa bez problémov k týmto veciam vyjadrujú a hlavne
všetko kritizujú, ale keď sa
majú možnosť vyjadriť oficiálne, akoby sa za svoje vyjadrenia hanbili. Je na zamyslenie
takéto konanie občana voči
obci – čo vlastne takýto občan
očakáva?
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.

Noc s Andersenom 2017
Organizátori a účastníci akcie Noc s Andersenom Ď A K U J Ú
sponzorom, ktorí podporili podujatie, menovite: obec Gemerská
Poloma, Miestny odbor Matice slovenskej Gemerská Poloma,
Mgr. Alena Grešková, Peter Vozár, Jozef Krak, Anna Kováčová,
Ing. Jaroslav Vešelínyi, Stolnotenisový klub Gemerská Poloma,
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Gemerská Poloma, strelecký
krúžok Gemerská Poloma.
GEMERSKÁ POLOMA 31. 03. 2017 Bola raz jedna rozprávka,
v ktorej sa stretli písmenká. Písmenká každé trošku iné. Jedno rovné, iné krivé. Spojili svoje sily a hneď bol príbeh milý. Možno práve
príbeh taký, ako písal aj pán rozprávkový. A aký je to pán? No predsa
Andersen, rozprávkar. Na počesť tohto pána, si knižnice na celom
svete, vyhradili jednu noc. Keď nezamknú svoje brány, ba naopak,
otvoria ich pre deti, mamky, ockov, dedkov, babky, pre všetkých, čo
s knihami sú kamaráti. V knižnici v Gemerskej Polome sa Noc s Andersenom konala už deviatykrát. Po privítaní hostí sa slova ujali deti
s ich krásnym programom. Zaspievali sme si veselé pesničky, prečítali
rozprávočky. Ani pán starosta sa nedal zahanbiť a deťom prečítal obľúbenú rozprávočku. Stretli sa tu všetky vekové skupiny. Detičky, mladí
hasiči, stredná generácia a aj dôchodcovia. Všetci, ktorých kniha spája.
Kniha a jej príbehy. Veď snívať môžeme aj my dospelí a kniha nám
to krásne umožní. Myslím, že pri počúvaní rozprávok, sa každý z nás
vrátil do svojich detských čias. Zaspomínal si na časy krásne, keď pri
posteli sedela mama s knihou v ruke a čítala nám rozprávky. Takými
mamami boli aj hostia v knižnici. Deti tichúčko počúvali. Očká im
žiarili šťastím. Ale noc pre nich ešte nekončila. S ujom Jurom pozorovali nočnú oblohu a potom ich čakalo vypúšťanie balónov šťastia na
ihrisku. V telocvični sa rozšantili s neposednou loptičkou a ostrostrelcami z obce. Vyzdobili si tričká ale aj okná knižnice. A aby sa im dobre
spinkalo, vypočuli si rozprávku na dobrú noc.
Tatiana Tomková

apríl 2017

Dňa 31. 3. 2017 sa uskutočnilo v obecnej knižnici veľmi
milé podujatie, ktoré sa koná
každoročne na počesť dánskeho
rozprávkara Hansa Christiana
Andersena. Celé podujatie bolo
v réžii pani Danky Červenákovej,
ktorá vo vynovených priestoroch
knižnice pripravila krásny večer
pre deti, ale aj pre dospelých.
Program detí doplnilo kvarteto
žien peknou piesňou. Hudobný doprovod mal Michal Sklenár. Pani Oľga Štrbová spestrila

program rozprávaním o kalendári. Dve „staré mamy“ Klobušníková a Ferenčíková čítali rozprávky „vnúčatám“. Účastníci
podujatia ďakujú starostovi obce
za vynovené priestory knižnice, sponzorom, ktorí poskytli občerstvenie pre dospelých
a deti na celú noc, ale hlavne
pani Červenákovej za to, že po
deviatykrát aj polomská knižnica sa zapojila do celosvetového
podujatia „Noc s Andersenom“.
KZ

Rekonštrukčné práce

Obecná knižnica je opäť prístupná verejnosti - od 19. 04. 2017.
V priestoroch výpožičiek bol opravený strop, vymaľované steny,
osadené nové vchodové dvere s uzavretím priestorov od schodišťa
a došlo k výmene stropných svietidiel za LED svietidlá.
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Čo si predstavujeme pod slovom literatúra?
Je síce už apríl, no z dôvodu prebiehajúcich prác v
priestoroch obecnej knižnice sme prvých žiakov v
rámci marcového maratónu privítali na besedách až
v apríli. Prví, ktorí sa rozprávali o knihách a literatúre a stihli toto vydanie novín boli žiaci siedmeho
ročníka, ktorých priviedla pani učiteľka Krivušová.
Nič neubralo marcovej knihovníckej atmosfére, veď

knihu môžu žiaci po celý rok. Hlavnou témou bolo
získanie zručností s knihovníckym elektronickým
katalógom knižnice a vedieť vypracovať prednášku
pre žiakov druhej triedy s pútavým informačným letákom, a to na tému Ľudmila Podjavoriská (slovenská spisovateľka detskej literatúry).

Ženy MATIČIARKY z prechádzky za knihou do obecnej knižnice
Kto by v našej obci nestretol ženy, ktoré ráno čo ráno, v športovom
oblečení a palicami v ruke, svorne smerujú do prírody v chotári našej
obce. Prejdú svoju zvyčajnú trasu, pritom nazbierajú nejakú bylinku
a cestou späť prehodia pár slov, dohodnú ďalšie aktivity. Cesta vedie
okolo obecnej knižnice. Pár schodov navyše a boli v priestoroch výpožičiek, kde práve knihovníčka zapisovala novučičké knihy. Každá
začala vyberať, pridala komentár k tej svojej vybranej a už aj uložila
dve – tri bokom s lístočkom, svojim menom a slovom – rezervované.

Čo nové v MŠ
v novom roku?

Po vianočných prázdninách nás
v novom roku 2017 čakali v našej MŠ nové hračky a zaujímavé
aktivity. Oddýchnutí, plní zážitkov a informácií o tom, čo sme
si našli pod stromčekom a aké
dobrodružstvá sme cez prázdniny zažili, sme sa znova zišli
v našej milej MŠ s kamarátmi,
pani učiteľkami a našimi tetami
upratovačkami. Od januára nám
pokračovali akcie s projektom
,,Dorotka a jej priatelia“ (SČK
Rožňava), pri ktorých sa deti naučili chrániť zdravie svoje, ale aj
druhých a poskytnúť prvú pomoc.
Vo februári sme sa stali malými
modelkami a modelmi – dievčatá sa fotili na tému rozprávkovej
postavy ,,Frozen“ a chlapci boli
,,Hasiči“. V jedno ráno sa naše
lienky (I. trieda), včielky (II.
trieda) a motýliky (III. trieda)
premenili na rozprávkové a iné
bytosti a začal sa KARNEVAL,
na ktorom sme sa dosýta vytancovali a pozabávali. Mali sme
aj výborné občerstvenie a džús.
Taktiež sme v tomto mesiaci mali
triedne kolá v prednese poézie a
prózy ,,Kelnerovej Polomy“ a na

Bez knihy to nejde
Tlačená kniha, ktorá má začiatok a koniec, príjemný materiál a farebnosť je balzamom na oči a spojením s fyzickým svetom. Kniha dnes
nie je lacná záležitosť. Je rozhodnutím, ktoré doslova „niečo stojí“.
Vedia to aj používatelia našej knižnice, ktorí jej služby využívajú, a tak
pracovníčka knižnice realizuje nákup novej literatúry formou dotácie.
Ponúkame ďalšie nahliadnutie zakúpených kníh
BELETRIA PE DOSPELÝCH
Shari Lapenová & Pár od susedov; mysteriózny román
Jorgen Brekke & V ľudskej koži; krimi
Tracy AnneWarrenová & Podvedený vojvoda; romanca
BELETRIA PRE MLÁDEŽ
Tomáš Janovic & Zažmúr očká; poézia
Thomas C. Brezina & Jazda cez strašidelné močiare; dobrodružné
čítanie so superlupou
David Erica & Anna a Elsa, Horúce dobrodružstvo; rozprávka
LEPORELÁ PRE NAJMENŠÍCH
Emily Bone & Cesty za poznaním objavmi; leporelo náučné s otváracími okienkami
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Lucia Wagnerová & Štíhle recepty do 15 minút; fit recepty
NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE MLÁDEŽ
Tomislav Sencanski & Malý vedec; experimenty
od 45-60 minút. Každé stretnutie malo svoj obsah a cieľ. Témy
stretnutí: 1. stretnutie: Kto sa
stratil, 2. stretnutie: Kráľovská
kapela, 3. stretnutie: Kto je za čo
zodpovedný (Povolania v kráľovstve), 4. stretnutie: Kráľovská záhrada, 5. stretnutie: Smelý
princ a bojazlivá princezná, 6.
stretnutie: Pošliapaný tanec. Deti
sa prostredníctvom tohto projektu
zabavili a zároveň sa aj niečo naučili. Zapojili sa aj do Medzinárodnej Logickej olympiády, kde
si precvičili svoje múdre hlavičky. Od začiatku roka sa museli
recitáciu postúpili - 1. trieda: Eliška Vnenčáková, II. trieda: Viliam
veľa snažiť, počúvať pani učiSmolka, III. trieda: Tobias Ďurán, Richard Ferenc a Tomáš Rogos.
teľky, aby sa mohli pripraviť na
Marec sa začal kúzelne - s kúzelníckym predstavením v telocvični
ich vytúžený deň, a to Zápis do 1.
ZŠ v G. Polome, na ktorom sme sa skvelo zabavili a nahliadli do tajov
ročníka. Tento veľký deň sa uskukúziel. Hneď na druhý deň sme sa zúčastnili v priestoroch ZŠ súťaže
toční dňa 06. 04. 2017. Poctivo
v prednese poézie a prózy ,,Kelnerovej Polomy“, v ktorej sa Eliška
sa pripravovali nácvikom piesní,
Vnenčáková umiestnila na krásnom prvom mieste. Znova sme sa prena Andersenovu noc. Marec naši
menili na modelov a modelky a tentokrát sme sa fotili na tému JAR
predškoláci ukončia čarovnou
a prebehla beseda s pracovníčkou SČK z RV s projektom ,,Dorotka
nocou plnou rozprávok a tvoria jej priatelia“. Materská škola trieda motýlikov sa v spolupráci s Cenvých aktivít v miestnej knižnici
trom pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie zapo– Nocou s Andersenom. Zo zimy
jilo do projektu ,,Aby sme si rozumeli “. Tento projekt bol zameraný
sme sa prehupli veľmi rýchlo do
na skvalitnenie interakcie dieťa –dieťa, učiteľ- dieťa v predškolských
jari a už teraz sa tešíme na ďalšie
zariadeniach. Tvorivé aktivity, plné porozumenia, dôvery, akceptácie
dobrodružstvá, ktoré nás v našej
i empatie s dôrazom na nedirektívny prístup, ktorý prispieval k skvaMŠ čakajú a znovu vám všetko
litneniu vzťahov medzi deťmi. Hrou na kráľovstvo a cez postavy s ním
prostredníctvom týchto novín vysúvisiace ponúkli deťom možnosť prežiť silné emócie a na druhej strarozprávame.
ne sa deti učili poznávať svet a porozumieť mu. Projekt sme ukončili
Rozália Albertová a
v mesiaci február a spočíval v 6 stretnutiach raz týždenne, ktorý trval
Júlia Molčanová
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

DECEMBER 2016

Hneď v prvý decembrový deň
vo štvrtok 1. 12. sa žiaci 7. až 9.
ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Leštachovej zúčastnili okresného kola Technickej
olympiády v Rožňave, kde dvojica Michal Jerga z 8.A a Samuel
S. Očkaík z 9.A získala výborné
umiestnenie – 2. miesto a Matúš
Ferenčík zo 7.A pekné 4. miesto
v okrese. Dňa 03. 12. v sobotu
pod vedením pani učiteľky Ing. I.
Hajdúkovej a pani vychovávateľky Mgr. S. Gecelovskej sa žiaci
našej školy z krúžku „Túlavé
topánky“ a tiež deti z materskej
školy a detského folklórneho
súboru Bambuchy s finančnou
pomocou občianskeho združenia VEZUERES spolu s rodičmi
zúčastnili poznávacieho výletu v Tatranskej Lomnici, kde
navštívili zábavné centrum
Tricklandia a výstavu ľadových
sôch na Hrebienku v Tatranskej Lomnici. Druhý decembrový týždeň hneď v pondelok našu
školu navštívili Mikuláš s čertom a anjelom, ktorí preverili,
či sa žiaci dobre učia, počúvajú
doma i v škole a dali im i drobnú sladkú odmenu. V ďalší deň
v utorok 6. 12. bol mimoriadne
bohatý program: našu školu navštívili dve zahraničné študentky z Kanady a spoločne s pani
učiteľkou Ing. I. Hajdúkovou sa
zúčastnili hodín anglického jazyka; pod vedením pani zástupkyne
Mgr. J. Krivušovej sa na zimnom

štadióne v Rožňave zrealizoval
korčuliarsky kurz pre záujemcov z celej školy a žiaci 1. stupňa
pod vedením pani učiteliek Mgr.
Ľ. Leškovej, Mgr. J. Očkaíkovej
a Mgr. E. Lörincovej vytvárali
pekné výrobky na Mikulášskych
tvorivých dielňach zameraných
na zimné aranžovanie, čomu sa
pod vedením pani učiteľky Mgr.
E. Jergovej rovnako venovali
aj naši prváci spoločne s deťmi
z materskej školy v rámci spoločného projektu spolupráce oboch
škôl. V dňoch 7. a 8. 12. pani učiteľka Mgr. E. Leštachová zrealizovala so žiakmi prvého a druhého stupňa školské kolo matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda. Najúspešnejšími žiakmi
boli v triede 3.A Janka Maťová,
v 4.A Valter Marcinko, v 7.A
Roman Spišiak a v 8.A Branislav Chochol. V piatok 9. 12.
žiaci 3. ročníka pod vedením
pani učiteľky Mgr. E. Lörincovej
predviedli pre dôchodcov našej
obce kratšie predvianočné vystúpenie v sále obecného úradu. Tretí decembrový týždeň sa
v našej škole začal strigônskym
dňom. Dievčatá 7.A triedy Barbora Priesterová a Laura K. Molnárová prezlečené za Lucie spolu
s pani učiteľkou Mgr. J. Ferencovou podľa starodávneho zvyku
vymetali pierkami zo všetkých
kútov našej školy zlo a taktiež
každého ponúkli malým kúskom
cesnaku, aby ho všetky strigy ob-

chádzali. Dňa 13. 12. v utorok sa
uzavrelo aj prvé kolo školského
bodovacieho systému. Vtedy
sa už celá škola pripravovala na
najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatie v školskom
roku – slávnostnú Vianočnú
akadémiu, ktorú sme v réžii pani
učiteľky Mgr. J. Ferencovej zrealizovali dňa 15. 12. vo štvrtok.
V takmer dvojhodinovom programe pod moderátorskou taktovkou
Matúša Ujházyho zo 7.A a Viktórie Kolesárovej z 9.A vystúpili
najmä žiaci prvého stupňa. Viaceré programy boli mimoriadne
vydarené a prispeli k peknej predvianočnej atmosfére. Na záver
Vianočnej akadémie riaditeľ školy vyhlásil výsledky školského
bodovacieho systému – najúspešnejších žiakov a najúspešnejšie
triedy a po zaspievaní piesne
Tichá noc sa všetci presunuli na
školský dvor, kde sa do vzduchu
vzniesli lampióny šťastia a podával sa tiež sladký vianočný punč.
Posledný „školský“ decembrový
týždeň sa viaceré triedne kolektívy prvého aj druhého stupňa
a školský klub detí, rovnako aj
žiaci krúžku Romane jilore, venovali pečeniu chutného vianočného pečiva. V utorok dňa
20. 12. sa víťazi prvého kola
školského bodovacieho systému
– žiaci 2.A triedy a žiaci s najväčším počtom nazbieraných
kellneriek zúčastnili zaslúženého výletu za odmenu, tentokrát
v kreatívnom centre Steelpark

v Košiciach. Na ďalší deň v stredu žiaci z krúžku Romane jilore
pod vedením asistentov I. Gunárovej a S. Gunára viacerým rómskym rodinám príjemne spestrili
predpoludnie vianočným koledovaním sprevádzaným spevom,
hrou na husliach a akordeóne
a vinšovaním všetkého dobrého.
V mesiaci december žiaci školského parlamentu pod vedením
pani učiteľky Mgr. D. Balážovej
vyhlásili súťaž o najkrajšiu
vianočnú výzdobu tried. Tú na
druhom stupni tentokrát vyhrala
trieda 7.A, na druhom mieste sa
umiestnila 8.A a na treťom trieda 6.A. Výzdoba tried na prvom
stupni bola opäť tak vyrovnaná,
že im žiaci školského parlamentu
udelili rovnaký počet kellneriek.
V posledný školský deň pred
vianočnými prázdninami vo štvrtok dňa 22. 12. bolo vyhlásené
riaditeľské voľno z dôvodu celodenného školenia pedagogických i prevádzkových zamestnancov zameraného na tréning
zvládania agresívnych žiakov.
Žiaci 1.A triedy pod vedením
pani učiteľky Mgr. E. Jergovej sa
v ten deň ešte zúčastnili Vianočného koncertu organizovaného
obcou Gemerská Poloma, kde
predviedli svoje „čertovské“ vianočné vystúpenie, z ktorého sa
deti veľmi tešili. V piatok 23. 12.
sa napokon začali vytúžené vianočné prázdniny, počas ktorých
sa školský rok prehupol do nového kalendárneho roka 2017.
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Mesiac január a zároveň nový kalendárny rok 2017 sa nám začali
v priebehu zimných školských prázdnin. Hneď prvý deň po prázdninách, pondelok 09. 01., sme odštartovali stolnotenisovým kurzom
venovaným všetkým žiakom 1. a 2. stupňa a zrealizovaným pod vedením pána Juraja Galajdu, predsedu stolnotenisového klubu v Gemerskej Polome a pána učiteľa Mgr. F. Galla. Na kurze sa mali žiaci možnosť oboznámiť s pravidlami a technikou hry stolného tenisu
a svoje poznatky si ihneď aj prakticky vyskúšali. Ďalšie januárové dni
sa žiaci a učitelia sústredili najmä na ukončenie hodnotenia kvôli
blížiacej sa polročnej klasifikácii. Dňa 20. 01. v piatok sa konala pod
vedením pani učiteľky Mgr. D. Balážovej obľúbená tradičná Novoročná burza, na ktorej si žiaci mohli vyskúšať svoje obchodné zdatnosti
a predávať a nakupovať množstvo rozličného tovaru. V pondelok 23.
01. sme sa aktívne zúčastnili pietneho aktu na Námestí SNP venovaného spomienke na 72. výročie oslobodenia obce Gemerská Poloma
rumunskou a sovietskou armádou. V utorok 24. 01. sa žiak Samuel
Sebastián Očkaík (9.A) pod vedením pani učiteľky Ing. Ľ. Kroupovej zúčastnil okresného kola matematickej olympiády v Rožňave,
kde v kategórii Z9 získal vynikajúce 3. miesto. V ten istý deň pani
učiteľka Mgr. D. Balážová spoločne so žiakmi 4.A triedy predviedla učiteľom 2. stupňa vzorovú hodinu anglického jazyka na tému
„Poľovačka na medveďa – projektové vyučovanie“, zameranú na
výučbu zvukomalebných slov, čísloviek a slovies. Očakávaná klasifikačná porada sa napokon konala dňa 25. 01. v stredu. Žiaci mali
v ten deň skrátené vyučovanie a učitelia museli čo najspravodlivejšie
zhodnotiť ich prácu v 1. polroku školského roka. V piatok dňa 27.
01. pani asistentka I. Gunárová v spolupráci so žiakmi 1. a 2. stupňa
zorganizovala veľkolepú módnu prehliadku, na ktorej sa mnohí žiaci
zúčastnili nielen ako diváci, ale aj sami navrhli rôzne módne odevy
a predviedli ich ako ozajstní modeli a modelky. V ten istý deň sa naši
najšikovnejší recitátori Miroslav Chomiak (2.A) a Walter Marcin-
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ko (4.A) zúčastnili pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Jergovej okresného kola súťaže v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko,
na ktorom našu školu vzorne reprezentovali. V pondelok 30. 01. sme
sa spolu zo záujemcami z obyvateľov obce a deťmi materskej školy
zúčastnili v miestnom kine predstavenia Muzikálu Mníšky, ktoré
predviedli profesionálni herci Detského kočovného divadlo DRaK
z Prešova. V posledný januárový deň, utorok 31. 01., usporiadala pani
učiteľka Mgr. D. Dieová pre žiakov 7. až 9. ročníka besedu na tému:
Fauna Slovenského krasu, na ktorú k nám prišla pani MVDr. Andrea
Balážová zo Správy Národného parku Slovenský kras. V ten deň žiaci
dostali od svojich triednych učiteľov na posledných vyučovacích hodinách odpisy polročných vysvedčení, čím sa nám skončil 1. polrok
školského roka 2016/2017. Mesiac január bol výnimočný tiež v tom,
že priniesol obrovskú snehovú nádielku, ktorú sme využili na hneď
niekoľko podujatí spojených so sánkovačkou, rôznymi zimnými
hrami a zábavnými súťažami. Zorganizovali ich so žiakmi učitelia
na hodinách telesnej a športovej výchovy a pani vychovávateľky počas
poobedňajšej činnosti školského klubu detí. Zimu máme radi!

FEBRUÁR 2017

Mesiacom február sa začal aj druhý polrok školského roka 2016/2017.
Hneď v piatok 03. 02. boli polročné prázdniny, po ktorých sa naši žiaci a učitelia pustili do ďalších skvelých súťaží, podujatí a olympiád. A
tých zďaleka nebolo málo. Vďaka ich obrovskej snahe a aktivite môžeme gratulovať predovšetkým Romanovi Spišiakovi (6.A) za 1. miesto
v kategórii F a Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi (9.A) za 1. miesto
v kategórii Z9 v okresnom kole geografickej olympiády konanej dňa
07. 02. v Rožňave a rovnako obom Romanovi Spišiakovi (6.A) ako
úspešnému riešiteľovi v kategórii E a Samuelovi Sebastiánovi Očkaíkovi (9.A) ako víťazovi v kategórii C v okresnom kole dejepisnej
olympiády konanej dňa 14. 02. v Rožňave. Dňa 09. 02. vo štvrtok
sa naši prváci spolu s predškolákmi z materskej školy opäť spoločne
stretli pod vedením p. uč. Mgr. E. Jergovej a pani učiteliek materskej
školy tentoraz v projekte Rozprávkovo. Žiaci sa venovali téme ľudo-

vá slovesnosť, hľadali v knihách rozprávkové postavy, názvy rozprávok, televíznych i literárnych a čítali najmä zo slovenských ľudových
rozprávok Pavla Dobšinského. Ku dňu sv. Valentína 14. 02. žiaci školského parlamentu pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej
pripravili valentínsku poštu, vďaka ktorej sa milými pozdravmi mohli
navzájom potešiť všetci žiaci a zamestnanci školy. Vo štvrtok 16. 02.
sa na zimnom štadióne v Rožňave po druhýkrát konal obľúbený korčuliarsky výcvik tentoraz s rekordnou účasťou žiakov od začiatočníkov až po pokročilých korčuliarov. Trénovala sa správna technika
korčuľovania, súťažilo sa v rozličných disciplínach a hlavne po celý
čas panovala výborná atmosféra bez vážnych zranení. Dňa 23. 2. vo
štvrtok sa usporiadali hneď dve výnimočné podujatia – žiaci 4.A a 7.A
triedy pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Krivušovej, pani učiteľky
Mgr. Ľ. Leškovej a pani asistentky Mgr. L. Eltschlägerovej sa v budove Gemerského osvetového strediska v Rožňave zúčastnili tvorivých dielní zameraných na výrobu keramiky a tkania koberčekov,
vlastnoručne zhotovené a naozaj veľmi pekné výrobky si aj zobrali
na pamiatku domov; a pod vedením pani asistentky I. Gunárovej sa
so žiakmi 1. až 8. ročníka uskutočnilo ďalšie zaujímavé podujatie zamerané na prednes poézie a prózy od rómskych autorov s názvom
Vakeriben. Záver mesiaca február sa niesol v znamení dlho očakávaného veľkolepého fašiangového karnevalu, ktorý zorganizovala
pani učiteľka Mgr. E. Lörincová. Karneval viedol v krásne vyzdobenej
telocvični profesionálny herec pán Peter Szöllösz z Rožňavy oblečený
ako karnevalový harlekýn. Všetci zúčastnení sa pri dobrej hudbe a všelijakých žartovných súťažiach zabávali a vyskákali do sýtosti.
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Pohybové aktivity

HĽA ČLOVEK

v predškolskom období

Upevňovanie zdravia, dosiahnutie optimálneho telesného rozvoja a
rozvoja motoriky, na vštepovanie hygienických návykov je telesná výchova u detí raného veku najideálnejšia aktivita. Prvé dva roky života dieťaťa charakterizuje prudký telesný vývoj, intenzívne sa menia
proporcie dieťaťa a antropometrické ukazovatele – výška, hmotnosť,
rozmery hlavy a hrudného koša. Najlepším prostriedkom cvičenia je
hra. Aktivita dieťaťa počas dňa (bdenia) spôsobuje, že dieťa rýchlejšie zaspí a jeho spánok je hlboký. Rozvoj pohybov rúk umožňuje
dieťaťu narábať s predmetmi. Pohybová aktivita vplýva na funkčný
stav mozgu, telocvik upevňuje svalovú sústavu, zvyšuje tonus, pružnosť
a pohyblivosť kĺbov, povzbudzujú ústrednú nervovú sústavu. Už v druhom roku je vhodné rozvíjať základné pohyby: chôdzu, beh, lezenie,
hádzanie a jemnejšie pohyby rúk, zachovávať smer pri chôdzi, chodiť
nielen na hladkom povrchu, ale aj po tráve, obchádzať a prekračovať
menšie prekážky.
Pohybové aktivity v predškolskom období tvoria základ zdravého, celostného rozvoja osobnosti dieťaťa. Sú prostriedkom,
ktorý svojim špecifickým zameraním zabezpečuje pôsobenie na
dieťa v oblasti perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej. Dôležité je, aby

každé dieťa pri nich zažívalo
pocit úspechu a pozitívneho naladenia. Cieľom každej zostavy
cvičení je precvičiť celé telo,
zapojiť do cvičenia čo najviac
svalových skupín, rozvíjať optimálnu hybnosť kĺbov, upevňovať
správne držanie tela a rozohriať
organizmus.

Pri cvičení uplatňujeme tieto zásady:
♥ cvičíme pred jedlom v dobre vyvetranej miestnosti, deti majú voľný
odev, cvičia bez obuvi,
♥ pri cvičeniach, ktoré si to vyžadujú použijeme podložku na cvičenie,
♥ pri cvičeniach, ktoré si to vyžadujú deti cvičia bosé,
♥ počas každého cvičenia dbáme na správne držanie tela,
♥ cvičenia, ktoré si to vyžadujú, zosúladíme s dychom,
♥ opakovanie cvičení volíme podľa jeho obtiažnosti (čím zložitejšie
cvičenie, tým menej opakovaní).
K zdravému telesnému a pohybovému vývinu dieťaťa patrí aj
denný program, ktorý je organizovaný v súlade s psychohygienickými zásadami a zodpovedá

zdravému spôsobu života: strava,
výdatný spánok, duševná pohoda,
využívanie prírodných faktorov,
ako je vzduch, voda, slnko.
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7. sed roznožný

10. zpor vzadu ležmo

13. kľak sedmo

8. podpor na predlaktí
9. vzpor ležmo
ležmo

11. podpor na predlaktí kľačmo

12. vzpor kľačmo

14. podpor na pred15. vzpor drepmo
laktí vzadu ležmo

Grafické ukážky cvičení

16. vzpor drepmo zá17. vzpor stojmo
nožný pravou

1. sed

2. vzpor sedmo

3. sed skrčmo skrížny

19. upažiť skrčmo – ruky do tyla

4. vzpor sedmo po5. sed skrčmo
krčmo

18. upažiť pokrčmo
predlaktia – zvisle
hore

6. podpor na predlaktiach vzadu sedmo

20. pripažiť skrčmo – dlane na
plecia

Spracovala: Mgr. Dana Červenáková
Použitá literatúra: Zdravotné cvičenia pre deti predškolského
veku; Jarmila Ondrejová, 2016
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Jedna z najdôležitejších jarných
bylín, ale aj bylín u nás celkovo
je žihľava, rastie skoro všade ale
rada má vlhko a tieň. Dá sa jesť aj
surová (napríklad rozmixovaná),
alebo aj varená, ale čaj z čerstvej
žihľavy je tiež výborný, prečisťujúci, povzbudzujúci, liečivý, obsahuje napríklad železo a vitamín
C. Na zber žihľavy je dôležité
nájsť čisté miesto, pretože rada
rastie na znečistených miestach
ako sú smetiská, močiare, odkiaľ
nie je vhodné zberať bylinky na
liečenie. Tiež je dobré vybrať aj
vhodný okamih na zber, aby
bola bylinka
silná, za tým
účelom
je potrebné
sledovať lunárny
kalendár.
Dôležit é
je, aby
Mesiac
dorastal,
vted y
s a

zberajú
nadzemné
časti rastlín a
ešte lepšie je, ak je
v príslušnom znamení zvieratníka. Žihľavu je dobré
zbierať, ak je Mesiac v Panne,
alebo v Škorpiónovi, samozrejme
ak v tom čase dorastá. Ak chcete
použiť lunárny kalendár, je dôležité mať taký, ktorý má zaznačené aj presné časy vstupu Mesiaca do znamení, takýto kalendár
sa nachádza napríklad na mojej
stránke: www.astrologia-mbd.sk/
lunarny.html.

Ja r n é by l i n k y
Po zime nám príroda prináša svoje dary v podobe prírodných liečív,
byliniek. Tieto bylinky nám môžu pomôcť sa zregenerovať, prečistiť
a preliečiť po dlhej zime. Ideálne je ich užívať surové, alebo ich vysušiť a odložiť na neskôr. Niektoré sa dajú aj surové jesť.
Ďalšou nemenej dôležitou jarnou
bylinkou, ale aj tak celkovo, je
rebríček. Má širokú škálu liečebného pôsobenia, napríklad
uvoľňuje svaly, je
to liek
na
spanie,
zlepšuje
tráv e nie, m
á
protizápalové
pôsobenie,
dobrý
liek na zápal
močových
ciest, či už ako
kúpeľ, alebo
ako čaj, zastavuje krvácanie atď. Rebríček
sa často pridáva do zmesí s inými
bylinkami, napríklad so žihľavou.
Túto bylinku je ale potrebné užívať s mierou, pretože vo väčších
množstvách má nežiadúce vedľajšie účinky. Rebríček je dobré
zberať, keď je Mesiac v Rakovi,
alebo v Panne dorastajúci.

Spomeniem ešte jednu bylinku, z
zberá koreň, je to kostihoj. Ak
účinný liek, vyk o p - te
Mesiac ubúda, pret
podzemné časti
zberajú, keď Meubúda, a je v znaKozorožEšte v ten
neho pripravte

olej,
masť,
alebo tinktúKostihoj sa
zlomeninách,
kostných
niach, vykĺbeniach a po-

Viacero bylín, ktoré liečia dýchacie cesty rastie na jar, je to
napríklad podbeľ, pľúcnik a
prvosienka. Tieto tri bylinky je
dobré zberať, keď je dorastajúci
Mesiac v Blížencoch, podbeľ aj
keď je Mesiac v Býkovi. Pľúcnik
rastie v okolí Gemerskej Polomy
hojne v lese, dá sa jesť aj surový. Prvosienka u nás až tak
hojne nerastie, ale
d á
sa nájsť.
A
p o d beľ
rastie
tiež v
lesoch a
na poliach,
ale lepšie je ho
zberať
v
lese.
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Prvú jarnú zeleninu nie je potrebné ani sadiť, rastie skoro všade, je
to púp a v a . Je prospešné
jesť
sur o v é
stopky, listy, prípadaj
kvePúpava čiskožu, lieči pečeň
zlepšuje

n e
t y.
t í
a
trá- venie.

pľúcnik

prvosienka

podbeľ

ktorej sa ale
chcete naozaj
koreň, k e ď
ože
s a
siac
mení
c a .
deň z

r u .
používa
pri
zápaloch, poranedobne.

Na jar je možné nazberať aj brezové lístie.
Pôsobí
prečisťujúco a lieči obličky,
má tiež povzbudivé
a močopudné pôsobenie. Brezové
lístie je dobré zbera ť ,
keď je Mesiac vo
Váhach, dorastajúci a najlepšie na
spln
vo Váhach. Môžete si spraviť
prečisťujúcu jarnú kúru, ráno čaj zo žihľavy s rebríčkom a poobede čaj z brezy aspoň
7 dní za sebou.

Príroda je múdra a poskytuje
nám to čo potrebujeme, stačí sa
pozrieť pod nohy.
Mgr. Martin Bašták Ďurán
Pekné lúčne kvety, ktoré
nájdete aj v našom chotári
sú vlastne liečivé rastliny,
a preto ak patríte k ľuďom,
ktorí máte radi prírodu a
často chodíte do prírody na
prechádzky táto časť o bylinkách vás určite zaujme.
r.
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K Ú T I K

P O L O M S K E J

1. trieda, triedna učiteľka Valéria Bolčáková

apríl 2017

H I S T Ó R I E

V DADÔVE 2. trieda, triedna učiteľka Irena Campisová

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
̋
Lem zdochínáš na tem strôžläku a svine dobre že rajšulu nevyvala.
Len polihuješ a prasatá sú hladné.
Tale sô tak läbždí z tebä, calý budár znecudíš.
Od čoho ťa tak preháňa.
Pockubnúl mactarie šámerlík, keť si chceli hapnúť, tuštá sä prekopercli do vajlinga zo šlichtô.
Odtiahol starej mame stolček, nuž spadli do šlichty (šlichta – kaša na
potieranie priadze na krosnách).
3. trieda, triedna učiteľka Mária Balážová, neskôr Hundžová

KALENDÁR

Hoci od nového roku nás delí viacej dní a ľudia si kalendáre kúpili už
v decembri, dovoľme si o vzniku kalendára napísať pár riadkov. Doma
som našla kalendár z roku 1937 a prečítala som aj knihu – 100 let českého kalendáre – a rozprávanie historika Ladislava Švihrana o vzniku
kalendára, ktorý vznikol vlastne ako kniha dlžníkov. Ľudia si potrebovali zapisovať, kedy, komu a koľko požičali. Kalendár, ktorý používame dnes je pokračovateľom starého rímskeho kalendára. Julius
Cezar sa rozhodol odstrániť kalendárové zmätky a do Ríma zavolal
gréckeho Astronóma Sósingera, ktorého poveril, aby vypracoval návrh nového kalendára. Úpravy v kalendári trvali ešte veľmi dlho kým
sme dostali jeho dnešnú podobu. Tlačené kalendáre sa začali vydávať vznikom kníhtlače. Prvý kalendár v Čechách vydal v roku 1499 v
Plzni slovenský tlačiar Bakalár – Štetina. A prvý kalendár na Slovensku český exulant v roku 1638. Prvý slovenský profesionálny novinár
Daniel Lichard kalendár povýšil na všeľudové čítanie. V roku 1847
začal vydávať kalendár Domová pokladnica. Bolo tam veľa poučného
čítania. Bola to vlastne encyklopédia vtedajších vedomostí. Keď sa
Viliam Paulíny – Tóth v 19. storočí vybral po Slovensku zistil, že prešiel niekoľko rodín, aby našiel nejaký časopis, knihu, okrem modlitebnej. Neskôr vyšli kalendáre G. Fejérpatakyho – Belopotockého Nový
i Starý vlastenecký kalendár, ktorý má 14 – tisíc výtlačkov. Poskytoval praktické rady do domácnosti, boli tam básne i próza. Kalendár
potrebujeme aj dnes. Zistíme koľkého je, kto má meniny a podobne.
Nastúpila éra špecializovaných kalendárov. Plánovačov času. Touto
cestou vyzývame čitateľov, ktorí vlastnia doma staré kalendáre, aby
sa prihlásili v obecnej knižnici, kde by sme zriadili malú výstavku
starých kalendárov.
Oľga Štrbová

Zas si žrál tie zimnie fízole, že ti tak bolčká v tem bachore.
Zase si jedol tú studenú fazuľu!
̋
Ja̋ reku, šô tak stuká to neboratko
a to tot sluták mu pricväknúl knošok do tirštoka.
Pricvikol mu palček medzi dvere a teraz plače.
Šô mu kepenšok neoblešeš, hläc ak ho segodí, neborätko.
Obleč mu kabátik, lebo je mu zima.
̋
Neganšuj ho telo, neboratko,
šak ono za to nemôže, že si mu malie
boganšky kúpila.
Ty si na vine, že sú mu tie topánočky malé.
Nemerkovál, tušta si knošťok ošudiel, keť zakladál klepec na borsuka.
Poranil sa keď zakladal klepec na jazveca.
Bars härdie pániky v tem šlabikáru, šô nu kersná kúpili.
Veľmi pekný šlabikár mu krstná mama kúpila.
Šťastie môžeš stretnúť zajtra, na jar, jeseň,
si šťastný, keď zvoní sladká, rodná pieseň.
To ti šťastie volá, keď ti srdce horí...
Šťastím nazvem aj deň, keď sa ráno vzbudím,
deň, keď v sladkom spaní deti moje hladím.
Šťastie to je otec, dobrá mam tvoja
i deň, keď sa náhle všetky bôle zhoja.
Pýtaš sa, kde ešte šťastie tvoje dýcha?
V srdci, ktoré hreje a nebies, sa týka.
- RAJS -

K. J.
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Pred koncom vojenčiny

Stalo sa to pred koncom vojenčiny, v tom čase som už nemal žiadny
záväzok. Kamaráti navrhli, aby sme sem – tam šli na zábavu trochu
zabudnúť na povinnosti. A na jednej zábave sa niečo stalo... Brat toho
dievčaťa, čo som s ňou tančil prišiel ku mne a vravel, že aj on ide o rok
na vojnu. Zapáčila sa mu moja uniforma a vypýtal si blúzu, na ktorej
boli červené výložky a tri našité čierne pásky, hodnosť čatár a krásny
odznak vzorného vojaka a bolo tam napísané: vzorný strelec. Ten odznak ešte spomeniem. Prečo neurobiť chlapcovi radosť? Dal som mu
blúzu a ja som si obliekol jeho sako a tančili sme ďalej. Lenže keď som
zazrel vo dverách kapitána s páskou, vedel som, že je zle. Šiel priamo
ku mne a spustil: „Soudruhu četaři vybavíme si to v kasárnách!“ Chalani keď to videli a počuli, tak sa chystali ho zmlátiť. Ja som ich však
hneď zastavil a vysvetlil im, že by to bolo horšie pre mňa a oni by tiež
mali prúser. Bol to totiž dôstojník v službe. Poslúchli ma a kapitán
odišiel. Ráno som sa vrátil zo zábavy a dozorčí na chodbe mi hovorí,
že si mám vyzdvihnúť zbraň a vraj idem do vojenskej väznice do Bochova aj s nejakým vojakom. Potešilo ma to, aspoň mi ten kapitán dá
načas pokoj. Keď som videl toho vojaka, trochu som znervóznel, bol
to totiž Cigáň. No nevadilo mi to, pretože v mojom družstve som mal
dvoch a boli to dobrí chlapci. Počúvali a hlavne vedeli dobre strieľať.

Vybavil som im aj opušťák a oni boli šťastní. Toho neznámeho vojaka
– Cigáňa som sa spýtal, čo vykonal a povedal mi, že keď bol doma na
opušťák dozvedel sa, že mu nejaký chlapík chodí za ženou. Zmlátil
ho a bolo z toho ťažké ublíženie na zdraví. Po ceste som dostal nápad
s tým odznakom na mojej blúze. Povedal som mu, že keby chcel po
ceste ujsť, tak dám do hlásenia, že: zastrelený na úteku. Prečítal, alebo
skôr vykoktal, že som vzorný strelec. Zľakol sa, pochopil a sedel pri
mne vo vlaku ako prikovaný. Odovzdal som ho v tej väznici a bol som
rád, že to dopadlo dobre. Po návrate do kasární som stretol toho kapitána. Odzdravil som a on mi hovorí, že nebude robiť z toho problém. Asi
pochopil, že aj on by zrejme chcel urobiť radosť tomu chlapcovi tak
ako ja. Keď som došiel k rote, kamaráti sa smiali, že vraj to som mal
vidieť, keď dal ten kapitán nastúpiť všetkých veliteľov družstiev. Behal okolo nich a hľadal „černého četaře“, pretože nevedel moje meno,
bol z iného oddielu. A ja som mal tú smolu, že som mal sám medzi
veliteľmi čierne vlasy, preto stačilo povedať: ten černej četař. Poznali
ma aj z osláv, kedy vpredu pochodoval veliteľ pluku a za ním jeden kapitán so zástavou. Po pravej ruke som pochodoval ja a zľava kamarát,
mali sme biele rukavice, samopaly cez prsia a nosili sme čižmy. A keď
sme začali pochodovať, tak to len tak dunelo po námestí vo Vysokom
Mýte. Tento príbeh z vojenčiny bol tak trochu humorný, ale boli aj
príbehy tragické. Počas dvoch rokov sa stalo všeličo, boli aj straty na
životoch. Niekedy aj zbytočné, napr. pre dievča, ktoré nepočkalo na
svojho milého, ale dva roky bola predsa len dlhá doba a vojenčina bola
povinná. A zážitky boli veselé aj smutné, zostali v nás a nedá sa na
ne zabudnúť. Vojenčina mladých chlapcov zocelila, bol tam aj tvrdý
nácvik a disciplína. To už mnohí dnešní chlapci nepoznajú, Škoda, niektorí by ju potrebovali absolvovať, aby sa naučili slušnému správaniu
a sebadisciplíne. 					
OT
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Zakáľačky „na čierno“
Pred Vianocami a viacčlenné
rodiny aj pred Veľkou nocou robili tradične zakáľačky, aby na
tieto sviatky bola „hojnosť“ na
stole.
Po roku 1952, keď ešte Jednotné roľnícke družstvá boli len v
začiatkoch a nemali v hospodárení živočíšnu výrobu, sa musel
zo zabíjačky
odvádzať
t z v.
„kont i n gent“.
Domáci
chovatelia ošípaných si museli pred
zabíjačkou vybaviť tzv. „zakáľačkový list“ na miestnom národnom výbore (MNV). Ak chovateľ mal vybavený „zakáľací list“
mal povinnosť odviesť zo zakáľačky spomínaný kontingent,
ktorý pozostával z odovzdania
predpísaného množstva slaniny
a olúpaného „krupónu“ (bravčová koža z chrbta). Každý držiteľ
zakáľacieho listu to musel splniť.
A tak chovatelia, aby túto povinnosť nemuseli splniť, nevybavili
si „zakáľací list“, ale zabíjali „na
čierno“. Zabíjať „na čierno“ znamenalo všetky činnosti spojené
so zabíjačkou utajiť pred verejnosťou, susedmi a ľuďmi, ktorí
chodili dedinou. Nebolo to ľahké,
ale ľudia to dokázali.
Zabíjačka „na čierno“ vyzerala asi takto: Po zotmení, ak už
málokto chodil po dedine, položili pred chlievik (resp. rajšulu)
drevené dvierka, ktoré predtým
poliali vodou, aby na nich vznikla ľadová „kĺzanica“. Gazdiná
potom vylákala prasa so žranicou
ku kĺzavej ploche a keď prasa
žralo ponúkanú dobrotu, tak „zabíjačkový majster“ ho obuchom
veľkej sekery praštil po čele.
Prasa ani nepíplo a omráčené sa
zošmyklo po ľadových doskách
pred chlievec (rajšulu). Tam ho
„zakáľajúci“ pichol dlhým nožom pod krkom až do srdca. Gaz-

diná chytala krv do pripravenej
misky. Všetko prebehlo bezhlučne a dedina nič nepočula. Po tomto úkone chlapi prevalili prasa do
pripraveného koryta, kde ho obarili s vriacou vodou (pretým ho
posypali s mletou kolofóniou) a
ošklbali obarenú srsť. Následne
ho z koryta pretiahli
na široké doskovévráta,
urýchlene
opálili
pripravenou
slamou
a odtiahli do chlieva, kde svietil
lampáš, alebo prenosná
elektrická lampa. V chlieve bol aj
dobytok, a tak tam bolo teplo. V
chlieve ho v tajnosti rozobrali a
rozobraté časti preniesli do korýtok v komore. V čase zabíjačky
boli okná chlieva, komory a kuchyne zaclonené čiernymi „zimošnými“ hantúškami, aby svet
nevedel čo sa kde deje. V komore
bol pripravený široký zabíjačkový stôl z ohoblovaných „foršní“,
kde sa krájala masť, robili jaternice, klobásy. Nakrájané sadlo sa
prenieslo do kuchyne, kde sa v 50
litrovom hrnci vyprážala do rána
masť. Nikto, kto náhodou išiel po
dedine ani netušil, že vo dvore,
okolo ktorého prechádza je, resp.
bola zabíjačka, a tak to nikto nemohol nahlásiť na MNV, čoho sa
ľudia báli.
Zabíjačka bez „zakáľacieho
listu“ bola síce dobrodružná,
no bolo cítiť nervozitu, hlavne
na gazdovi a jeho rodine. Ráno
bola masť vypražená a gazda s
gazdinou si mohli ísť na chvíľu
zdriemnuť.
Ak niekto má ešte nejaké iné
postrehy z takýchto zabíjačiek,
budeme radi, keď sa s nimi podelí v našich Polomských novinách.
Chudoba kumšty učí.
Chudoba vzala k pomoci pro lepšú jistotu, aby lepšími kumštami
zahubila psota.
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21. ročník Kellnerovej Polomy
V našej ZŠ si uvedomujeme dôležitosť a zároveň náročnosť úlohy,
akou je vzdelávať a vychovávať
mladého človeka. Vštepovať mu
lásku, porozumenie, úctu, učiť
ho spoznávať okolitý svet. Práve umenie a umelecký prednes
je jednou z ciest napĺňania tejto
zodpovednej úlohy. Pre mladých
ľudí sa stáva prostriedkom spoznávania skutočných hodnôt, ktorými sa budú v živote riadiť. Aby
si vedeli zvoliť tú správnu cestu,
porozumieť iným, odsúdiť zlé či
oceniť krásu a dobro. Aj s týmto
cieľom sme pripravovali našich
žiakov na 21. ročník Kellnerovej Polomy. Konal sa 3. marca a
bol veľmi úspešný pre deti z Gemerskej Polomy. V 1. kategórii
(materské školy – poézia) sa na 1.
mieste umiestnila Eliška Vnenčáková, v 2. kategórii (ZŠ 1. - 3.
ročník poézia) 1. miesto obsadil
Šimon Vnenčák (1.A) a 3. miesto
Miroslav Chomiak (2.A). V 3.
kategórii (ZŠ 4. – 6. ročník próza) sa na 3. mieste umiestnil Walter Marcinko (4.A). Svoje želiezka v ohni sme mali i v 4. kategórii
(7. – 9. ročník poézia) a naši žiaci

nesklamali. Viktória Kolesárová
(9.A) bola prvá a Samuel Kelecsényi obsadil 3. miesto.
Ale víťazmi neboli len tí, ktorí si
prevzali ocenenia, ale všetci, ktorí sa na súťaži zúčastnili. O tom,
že táto recitačná súťaž má široký
okruh priaznivcov, svedčí i bohatá účasť súťažiacich, ktorých
bolo neúrekom – až 86, čo veľmi
potešilo organizátorov, ktorými
sú okrem ZŠ aj Miestny odbor
Matice slovenskej v Gemerskej
Polome a Obecný úrad v Gemerskej Polome. Naša Kellnerova
Poloma sa stala oslavou krásy
slovenského jazyka a uctením
si kultúrnych tradícií, ktoré majú
v živote každého národa svoje
nezastupiteľné miesto. Je dôkazom toho, že sme zrelý národ, so
svojím jazykom, že si ho ctíme
a sme naň patrične hrdí. Pestovať
a zveľaďovať svoj vlastný jazyk
znamená nielen upevňovať svoju národnú identitu, ale zároveň
vzdať úctu všetkým tým, ktorí
históriu a kultúru Slovenska a
slovenčiny začali písať.
Mgr. Jana Krivušová,
za organizátorov podujatia

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti

pokračovanie zo str. 1
tola!“ Teda: „Napravím svoj život, veľmi som sa od Boha duchovne
vzdialil, všetko chcem zmeniť, chcem, aby naša láska nikdy neprestala.“
Možno niekto z nás sa duchovne veľmi vzdialil od Ježiša.
Rozhodnime sa v tejto chvíli, keď pohliadneme na kríž, povedzme si
v duchu: „Hľa, smrť môjho priateľa Ježiša, chcem sa s ním stretnúť vo
večnosti. Pane, nech je tento bolestný piatok začiatkom môjho naozajstného zmŕtvychvstania.“
Na záver prajem všetkým čitateľom požehnané a milostiplné
veľkonočné sviatky.
pokračovanie zo str. 1
Stal sa jeho uskutočňovateľom.
Opravdivý Veľkňaz, lebo najprv
prenikol nebesá. Má prístup na tie
najvyššie miesta a predsa zostal
jednoduchým obyčajným človekom, ktorý rozumie každému
záchvevu ľudskej duše i mysle.
Podobne pokúšaný vo všetkom,
ako každý z nás. Pokúšaný telesnými žiadosťami, pokúšaný
okolitým svetom, pokúšaný nadmieru diablom. Pozná všetko, čo
nás trápi, každý deň, až po opustenosť pochybnosti a samotu. Pokúšaný bol natoľko, že mal pocit
opustenosti od Boha. Ale na rozdiel od nás ľudí On je víťazom.
On nepodľahol ani raz, On všetko prekonal a obstál, a preto nám
môže pomáhať. Pôstna doba skrze prečítaný text nás pozýva, aby
sme postupovali k nemu s dôverou vo všetkom, vo všetkých pokúšaniach a trápeniach. Naozaj
k Nemu a nielen k ľuďom, ako
tí, ktorí v Neho uverili a nasledujú ho. Aby sme nepochybovali
o Ňom ani na chvíľku. On je naozaj Ten jediný, pravý a opravdivý

Veľkňaz. Zemskí veľkňazi, kňazi,
seniori a biskupi podliehajú v pokušeniach a trápeniach a nestačia.
On je ten, ktorý naozaj pomáha.
On je Ten, ktorý podáva milosť v
pravý čas. Teraz je pravý čas ísť
k Nemu znova. Ale nielen teraz,
ale v každej chvíli nášho života.
Amen.
Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, pristupujeme s dôverou k trónu Tvojej milosti, pristupujeme
v bázni pre Tvoju svätú tvár. Si
opravdivý Veľkňaz, si opravdivý
Prostredník pred Božím Trónom,
prenikol si až k trónu Otcovmu
a tam sa prihováraš na nás. Ďakujeme, že aj za nás, za naše hriechy
s priestupky, naše problémy a starosti. Ty jediný nám rozumieš
a vieš čo nás trápi v hĺbke našej
duše i mysle, nášho srdca, vieš
o čom premýšľame a s čím zápasíme. Prihovor sa i dnes za nás
u svojho a nášho Otca, u Boha
mocnosti, Najvyššieho a slávneho.
Amen.
Mgr. Ján Gdovin,
námestný farár
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Na návšteve u miestneho cukrára

Poznáte to, pozvú vás na svadbu, otecko – mamka má okrúhle výročie, vnučka prvý
rôčik a vy stále v práci... Okrem darčeka, chcete prekvapiť aj sladkou tortou, či zákuskami. A čas tak letí... príbeh z dnešného života ako práve ten váš. Lomcujú nami
emócie i zodpovednosť a navyše život je príliš krátky na to, aby sme si odopierali to,
čo ho robí krajším a sladším.

V našej obci, ĽUBOŠ GARČÁR, ponúka svoje služby v oblasti cukrárskej výroby. Prevádzka LAKOTY, s. r. o., sídli na Hviezdoslavovej ulici
(č. 367). Ponúkame slovom a fotografiou, ktoré nám poskytol majiteľ, krátke nahliadnutie do jeho prevádzky.

Túto prácu človek buď miluje, alebo ju nemôže robiť. Naozaj ste
chceli byť cukrárom?
Cukrársku školu som si vybral sám. Vždy som mal vzťah ku kresleniu
a modelovaniu a tu som skĺbil pozitívny vzťah k tvoreniu a prácu, ktorá
ma baví. No práca cukrára nie je len vymýšľanie a tvorenie nových
toriet a zákuskov, ale aj práca s metlou a utierkou. Pracovné prostredie
musí byť čisté a hygienické.
Je vidieť, že tvorivú prácu máte rád, ale práca pri sladkom pečení nie
je ľahká ako sa zdá, je to veľký tlak, zodpovednosť, tiež ústretovosť
k zákazníkovi a možno aj neustále vzdelávať sa nakoľko aj oblasť
cukrárstva napreduje veľmi rýchlo. Ste ten typ cukrára, ktorý musí
mať všetko premyslené, možno aj napísané až potom ide na vec?
Samozrejme bez dobrej prípravy to nejde. Príprava je u mňa na prvom
mieste, vždy si všetko vopred premyslím, napíšem, nachystám a potom

aj práca ide jednoduchšie. Dobrá príprava je pri výrobe toriet veľmi dôležitá. Inšpiráciu hľadám v kuchárskych knihách, časopisoch a samozrejme na internete, kde nachádzam rôzne nové trendy zdobenia toriet.
Láska k pečeniu, sladkej pochúťke a miesto v srdci Vám zaberajú aj
torty. Sú fantastickou pochúťkou. Majú mnoho variácií. Zručnosť
a cit pre detail je neskutočná, každý zákazník si príde na svoje.
Vždy sa snažím vyhovieť želaniu zákazníka. Trendom vo svete sú teraz
torty celé potiahnuté marcipánom, no u nás ešte stále prevláda záujem
o torty potiahnuté čokoládou. Ľudia majú rôzne želania a predstavy na
výzdobu toriet a mojou úlohou je tú predstavu naplniť podľa mojich
možností. Nie všetko sa dá zrealizovať.
Idú sviatky – jar, zima, pripravujeme rodinnú oslavu a máme pozvaných hostí, nie každý je dosť zručný natoľko, aby vedel pre viac ľudí
pripraviť sladké pohostenie. Aký sortiment výrobkov ponúkate?
Pečiem klasické druhy rezov, rolád a zákuskov. V ponuke mám aj drobné linecké pečivo, na vianočné sviatky robím aj suché pečivo. Torty ro-

bím podľa želania zákazníkov, plnené rôznymi plnkami od klasických
čokoládových cez ovocné až po tvarohové. Pre množstvo zákaziek pečiem len na objednávku vopred, no niekedy sa stane, že mám v piatok
zákusky aj na voľný predaj, ale i to si treba telefonicky overiť.
Ponúkaný sortiment je bohatý, no predsa sú dnes na trhu aj mnohé
iné sladké pochutiny (mafinky, croissanty, cookies) plánujete svoju
ponuku obohatiť, či prevádzku rozšíriť?
Pri množstve objednávok zatiaľ nie je v mojich silách rozširovať sortiment o sladké pochutiny (mafiny, croisanty, cookies) alebo o kysnuté
pečivo či už sladké alebo slané. No v budúcnosti nevylučujem možnosť rozšírenia prevádzky.
Cukrársky výrobok je taký dobrý, ako dobré sú suroviny. Pri ich výbere iste zvažujete kvalitu a dodávateľa. Máte aj miestnych dodáva-

teľov?
Bohužiaľ naša legislatíva neumožňuje použitie vajec z domáceho chovou, ktoré nie sú pod
kontrolou veterinárnej správy. To
sa týka aj orechov, ovocia ale aj
medu.
Pred nami sú sviatky Veľkej
noci, máte svoj obľúbený výrobok, ktorý nesmie chýbať na
sviatočnej domácej tabuli?
U nás sa žiadne sviatky nezaobídu bez polomského koláša, ktorý
som sa tu naučil piecť, a ktorý
pečieme s mojimi deťmi každé
sviatky doma.

Prajeme nášmu cukrárskemu
majstrovi len dobrých a spokojných zákazníkov, mnoho nových
sladkých nápadov a ďakujeme za
rozhovor.
Dana Červenáková
Viac informácii je možné získať na webovej stránke obce
www.gemerskapoloma.sk
v časti menu, inzercia-miestni
podnikatelia, kde nájdete galériu výrobkov, cenník a ostatné
údaje o prevádzke; kontakt:
0915 227 682; tiež fcb-ová
stránka-Lakoty-cukrárska výroba.
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Jarné prebúdzanie prírody - radosť aj starosť

Prichádza Jar a s ňou nielen radosť z prebúdzajúcej sa prírody, ale
aj starosti a povinnosti voči nej. Je čas, kedy konečne po dlhej zime
zavítame do svojich záhrad a pomáhame im dostať sa do krásnych farieb leta. A zamysleli ste sa, ako to vlastne prebieha? Možno len jedna
tretina z nás sa snaží jarné upratovanie poňať v zmysle pomoci prírode
a so vzniknutým odpadom na záhrade sa vysporiada správne. Ďalšia
časť sa rozhodne pre nezákonný spôsob, a tým je vypaľovanie trávnatých porastov, krov, konárov, ba dokonca aj starých stromov. Pritom si ale nikto z týchto ľudí neuvedomuje, že podpaľovanie má svoje
miesto v jednom zo zákonov NR SR, kde je jasne stanovený zákon
č. 314/2001 Z. z., § 14 Povinnosti fyzických osôb. Konkrétne je tam
uvedené, že fyzická osoba okrem iného nesmie: „vypaľovať porasty
bylín, kríkov a stromov“ ale aj „zakladať oheň v priestoroch, alebo na
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu“. Tento zákon je ošetrený
aj nie malými sankciami, a to vo výške 331, 00 EUR, no v prípade,

že požiar spôsobí veľkú škodu, občania môžu byť aj trestne stíhaní.
A tak sa dostávame k tretej skupine ľudí, ktorá si túto skutočnosť uvedomuje, no aj tak so vzniknutým odpadom nenakladá správne, a preto
vzniká nadmerné hromadenie sa odpadu v kontajneroch, kde sa mieša
komunálny odpad s bio (zeleným) odpadom. Tým dochádza k zaberaniu miesta pre komunálny odpad, na ktorý sú tieto kontajnery určené, a preto ich podpália a nechajú tak. Tu sa ale znova dostávame
k požiarom pri ktorých nehorí len odpad prírodného charakteru, ale aj
plasty, papiere a iné veci, ktorými si znečisťujeme prírodu. A preto sa
zamyslime a nájdime si čas na to aby sme si svoje príbytky a záhrady
nielen skrášlili, ale sa aj patrične postarali o vyprodukovaný odpad!
Dobrovoľný hasičský zbor našej obce od začiatku roka eviduje 4 požiare, ku ktorým boli členovia privolaní na pohotovostný zásah s našou
technikou.
Marianna Leštachová

Čo sme my za ľudia ???
Toľko smetí v nedeľu 26. marca
2017 pozberali poslanci obecného zastupiteľstva a dobrovoľní
hasiči len na krátkom úseku pri
ceste okolo pomníka na Kurtákovej smerom k Polome. A ešte
je tých odpadkov pomedzi kríky a stromy neúrekom..... ďalšia

brigáda musí byť čo najskôr....
príroda sa prebúdza zo zimného
spánku... veď nám to raz spočíta
a vráti aj s úrokmi. Nechcem byť
vulgárna a nejdem pomenovať
tých, čo tie odpadky vyhadzujú z
áut, ale ľuďmi nie sú.
Mgr. Lillian Bronďošová

V nedeľu 26. 03. 2017 v dopoľudnajších hodinách sa členovia
Komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru
zúčastnili brigády na čistený
areálu pri pamätníku na Kurtákovej a okolia cesty (rigolov)
smerom k našej obci. Brigády sa

zúčastnilo 7 dobrovoľníkov, ktorým sa v priebehu dvoch hodín
podarilo vyzbierať z prírody viac
ako 10 vriec odpadu a množstvo
sklenených fliaš, čím chceli svojou troškou prispieť k skrášleniu i
tak dosť skúšaného a znečisteného životného prostredia.
MF

info pripravili: Marianna Leštachová a Štefan Ďurán
Začiatok roka 2017 nášmu tímu
hneď v prvom mesiaci priniesol
nové výzvy. 24. 1. 2017 bol náš
člen Jozef Galajda zachraňovať
vytopené kvetinárstvo Edity Bodnárovej. A čo by človek nečakal
presne o mesiac 24. 2. 2017 sme
boli znova privolaní na pomoc,
kde išlo o požiar kontajnera nahláseného na cintoríne vo Veľkej
Polome. Naša trojčlenná posádka
neváhala a pár minút od hlásenia
požiaru horiaci kontajner uhasila!

Dňa 27. 3. 2017 o 14:26 bol starostom obce ohlásený na ohlasovňu požiarov Gemerská Poloma požiar v obci Gemerská Poloma
lokalita- Konopiská. Na príkaz veliteľa DHZO vyrazila naša jednotka v počte 4+1 s vozidlom CAS 15 Iveco Daily. Po príchode na miesto z ľavej strany trávnatého porastu sme rozvinuli 3x
útočné vedenie D a začali sme s likvidáciou požiaru. Na pomoc
pri likvidácii požiaru nám bola vyslaná aj jednotka z OR HaZZ
RV (CAS 30 T815-7) v počte 3+1. Zistilo sa že sa jedná o požiar
trávnatého porastu ktorý smeroval južnou stranou od hlavného
ohniska. Po zlikvidovaní šíriacich sa ohnísk sme vykonali obhliadku v počte 1+1 s cieľom nájsť ďalšie skryté ohniská okolo
požiarom zasiahnutého objektu. Zásah sme ukončili doplnením
vody do nádrže a príchodom do požiarnej zbrojnice o 16:22.
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Správa o činnosti DHZ Gemerská Poloma za rok 2016 pripravila Bc. Janka Ferenčíková
Tak ako aj po ostatné roky aj tento rok sme začínali výročnou
schôdzou, zhrnuli sme si uplynulý rok 2015, stanovili si nové ciele a
plán našej činnosti a hospodárenia v novom roku 2016. Počas tohto
roka sa naša DHZ rozrástla o niekoľko nových členov a členiek. Vytvorili sme nové ženské družstvo, a pravidelne sme sa vo väčšom počte
stretávali na tréningoch aj na súťažiach. Pravidelne sme sa zúčastňovali aj domácich zápasov ŠK POLOM, kde sme sa aktívne podieľali na
hladkom priebehu týchto zápasov. Rovnako sme boli vo väčšom počte
aktívne účastní pri údržbe hasičskej techniky, futbalového ihriska a
iných aktivitách organizovaných našou DHZ, obcou, alebo iných záujmových a športových organizácií pôsobiacich v našej obci. Počas roka
2016 sme sa aj aktívne vzdelávali. Základnú odbornú prípravu DHZ
absolvovalo 6 členov a špecializovanú prípravu veliteľov absolvoval
1 člen. Tieto školenia boli ukončené odbornou skúškou.

r o k 2016

2. 4. sa v obecnej knižnici konala “Noc s Andersenom”, na ktorú
sme boli pozvaní. Pre deti navštevujúce knižnicu sme si pripravili
program. Nasimulovali sme hasenie menšieho požiaru, porozprávali
sme čo to o hasičstve a poukazovali hasičskú techniku. Deti si mohli
poobzerať celý náš garáž, pod dozorom si vyskúšali posedieť v našich
autách a na konci od nás všetky deti dostali aj sladkú odmenu.
11. 5. sme sa zúčastnili súťaže Mladý záchranár – civilná obrana, kde
sme boli pozvaní ako hostia OV DPO SR Rožňava. Mali sme vlastné
stanovište, na ktorom žiaci museli absolvovať menší požiarny útok a
zodpovedať pár vedomostných otázok.
22. 5. bol pre nás a pre hasičský šport v našej obci významný deň.
Po dohode s p. starostom a s jeho pomocou sme odniesli našu starú
hasičskú striekačku PS12 na kompletnú prerábku a zvýšenie výkonu z
objemu 1200 cm3 na 2200 cm3. Striekačka bola odovzdaná p. Válkovi
v Ostrave (ČR).
25. 6. sme sa zúčastnili na nultom ročníku športového dňa v obci –
“Festivale športu” ako výpomoc pri usporiadaní s malou ukážkou hasičskej techniky.
26. 6. - 30. 6. v priebehu tohto týždňa sme so vlastnými silami vyrobili
nové sklápacie terče.
14. 9. OR HaZz v Rožňave nás požiadalo o pomoc pri hasení požiaru
rodinného domu v Gemerskej Polome. Od vyhlásenia poplachu starostom obce sme boli výjazdu schopní do 20 minút v počte členov 3+1.
Po príchode na miesto požiaru bol požiar už lokalizovaný príslušníkmi OR HaZz Rožňava, naši členovia tak vypomáhali pri dohášaní a
po odchode HaZz Rožňava dozerali na stav požiaroviska pre ďalšie
prípadné vznietenie.
4. 12. V tento deň sa konalo previerkové cvičenie. OR-HaZZ Rožňava
nás požiadalo o pomoc pri hasení požiaru. Od vyhlásenia poplachu
bolo naše družstvo výjazdu schopné do 20 minút v počte členov 8+1.
Po malej ukážke ovládania pridelenej techniky sme previerku úspešne
zvládli.
28. 12. – 30. 12. počas týchto troch dní sa členovia nášho zboru snažili
zrealizovať obecné klzisko v priestoroch bývalého obecného kúpaliska. To sa žiaľ nepodarilo, aj napriek upchatiu všetkých možných odtokov voda z kúpaliska unikala.

súťaže - 2016

4. 6. Memoriál Kolomana Holeczyho v Štitníku, kde sa taktiež uskutočnili aj previerky pripravenosti, na ktorých sa mužské družstvo
umiestnilo na druhom mieste a získali osvedčenie o spôsobilosti a pripravenosti.
18. 4. sa uskutočnil “Polomský deň” v našej družobnej obci Pustá Polom (ČR).V tento deň sa už tradične konal “Polomský päťboj”, ktorého súčasťou bola okrem iného aj súťaž v požiarnom útoku, v ktorom
sme sa umiestnili na 3 mieste.
27. 6. na podnet riaditeľa základnej školy v Gemerskej Polome sa naši
členovia zúčastnili na brannom cvičení. Žiakom sme ukázali hasičskú
techniku, položili im pár skúšobných otázok a potom si mohli požiarny útok vyskúšať “na ostro”, v ktorom si medzi sebou aj zasúťažili.
2. 7. sa uskutočnil IV. ročník Memoriálu Michala Oceľa v Polomke –
nočná súťaž. Na súťaži sa zúčastnil mužský tím a taktiež to bola úplne
prvá súťaž pre ženské družstvo.
6. 8. sa uskutočnila súťaž v Plešivci, ženám šťastie neprialo, súťaž
ukončili dvoma neplatnými pokusmi, no napriek tomu postúpili na
Gemerský pohár, reprezentovať okres Rožňava. Mužom sa rovnako
nepodarilo umiestniť na pohárovej pozícii, no vyslúžili si aspoň postup na Gemerský pohár.
19. 8. sa konala nočná súťaž v Kunovej Teplici. Zastupovalo nás na nej
len naše mužské družstvo, mimoriadne úspešne. Zo súťaže sa vrátili s
pohárom za prvé miesto v kategórii muži.
27. 8. sa obe naše družstvá zúčastnili na súťaži v Ratkovskom Bystrom. Pre ženské družstvo to bola ich tretia súťaž, kde sa im vo svojej
kategórii podarilo umiestniť na pohárovej pozícii, získali krásne druhé
miesto s finančnou odmenou. Muži boli rovnako úspešní a vo veľkej
konkurencii vo svojej kategórii sa im podarilo získať štvrté miesto.
17. 9. sa uskutočnil Gemerský pohár. Naše družstvá tentokrát na súťaži reprezentovali nielen obec, ale aj okres Rožňava, a to veľmi úspešne. Ženy si odniesli pohár za druhé miesto a mužské družstvo sa aj
napriek výbornému výkonu umiestnilo na šiestom mieste spomedzi
družstiev z okresov RV, RA, RS.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. Jánovi Kristofovi za jeho
sponzorský dar, nové dresy pre celé mužské družstvo. Aj vďaka tomu
sme počas celej sezóny 2016 mohli hrdo reprezentovať našu obec.
Ďakujeme aj obci za jej pomoc a podporu počas celého uplynulého
roka a všetkým tým, ktorí nám vyjadrili svoju podporu a priazeň a
tešíme sa na ďalší, dúfame že ešte úspešnejší spolu prežitý rok 2017.
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OZ ŠK Polom Gemerská Poloma vzniklo 26. 1. 2016 ustanovujúcim
valným zhromaždením na základe práce štvorčlenného prípravného
výboru, ktoré bolo zaregistrované na MV SR v Bratislave dňa 19. februára 2016. V súčasnej dobe má futbalový klub, v ktorom má registrovaných 67 registrovaných hráčov, z toho jeden na hosťovaní. Máme
15 prípravkárov, z toho 2 dievčatá vo veku 6 až 11 rokov. 18 registrovaných žiakov vo veku 12 až 15 rokov, 6 dorastencov vo veku 16-18
rokov a 28 dospelých. Mimo toho sú aj ďalší členovia klubu nehráčov.
Z hráčov bývalej TJ bolo preregistrovaných 8 prípravkárov, 4 žiaci,
2 dorastenci, 7 dospelých. Z Nižnej Slanej prišli 5 hráči pôvodom
z Gemerskej Polomy za sumu 1050 Euro, z ktorých jeden neodohral
ani minútu a jeden kvôli zraneniu odohral cca 30 minút. Ďalší hráči
prišli: brankár z Vlachova za sumu 250 Euro, hráč do poľa z Revúcej
za sumu 100 Euro, l hráč z Rožňavy za sumu 50 Euro, 1 hráč s Košíc
za sumu 250 Euro, ktorý cez toto zimné obdobie odišiel späť do Košíc
za sumu 300 Euro. Ďalší hráči prišli 3 z Kr. Podhradia a 2 z Kružnej,
z toho jeden na hosťovanie bezplatne. V súťažnom ročníku 2015/2016
v súťažiach ObFZ Rožňava hralo mužstvo prípravky, ktoré postúpilo
do finálového turnaja, ktoré zorganizoval náš klub a mužstvo skončilo
na 3 mieste. V súťažnom ročníku 2016/2017 v súťažiach ObFZ Rožňava hrajú okresné majstrovstvo mužstvo prípravky U 9-11, mimo
toho máme registrovanú prípravku U6-8, ktorá tvorí spoločne mužstvo
s TJ Baník Nižná Slaná a hrá Zimnú miniligu s mužstvami z Rožňavy, Revúcej, Plešivca a Maďarskej republiky, nakoľko ObFZ Rožňava
neorganizuje v tejto kategórii pravidelnú súťaž. Mužstva prípraviek
nám v súťažiach robia radosť. V 1 triede OM starších žiakov máme
mužstvo chlapcov, ktoré dosahuje slabšie výsledky, je to dané však
tým, že mužstvo je spolu iba od jesene, niektorí hráči doposiaľ nehrali
súťaž. Mužstvo je poskladané z hráčov z 6 okolitých obcí, nakoľko je
v Gemerskej Polome veľmi malý záujem zo strany chlapcov. Mužstvo
dospelých, nakoľko sme nový klub, muselo začať súťaž od 2 triedy
OM ObFZ Rožňava. Odohralo v jesennej časti 9 súťažných zápasov,
z ktorých 3 vyhrali a 6 prehrali s negatívnym skóre 20:30. Zimuje na 7.
mieste. S uvedenými výsledkami nie sme spokojní, nakoľko mužstvo
skladbou má lepšie umiestnenie. Je to však následok, že hráči nikdy
spolu nehrali a častá obmena kádra kvôli dochádzke hráčov, psychickej nestabilite a nezodpovedným prístupom niektorých hráčov k zápasom a najmä tréningom. Uvedený problém za pochodu rieši výbor
spoločne s trénerom a hráčmi. V zimnom a nasledujúcom období sa
bude snažiť výbor doplniť mužstvo o hráčov, ktorí vytvoria konkurenciu na postoch a v novom súťažnom ročníku budú hrať prím v súťaži
z možnosťou postúpenia do 1 triedy OM. Ďalším cieľom je doplniť
mužstvo žiakov o ďalších hráčov najmä z Gem. Polomy, priebežne
dopĺňať mužstvo prípraviek a podľa možnosti postaviť mužstvo dorastencov do súťaže. Z technického hľadiska sme mužstvo prípraviek
a žiakov zabezpečili 15 nových tréningových lôpt, ktorých časť sme
zakúpili z prostriedkov od OZ, tréningové pomôcky, pre žiakov nové
dresy, 3 súťažné futbalové lopty. Pre mužstvo dospelých sponzori firmy Gemerservis v zastúpený p. Ondreja LINDÁKA a Jedáleň Gemer
v zastúpený pani. Lindákovej a spoločnosti BIRCH v zastúpení rod.
Petra Vozára zadovážili 2 sady dresov. Dospelým sme zakúpili 4 súťažné futbalové lopty a tréningové pomôcky. Spoločne s dobrovoľnými hasičmi sme vykonali údržbu a maľovanie tribún, oplotenia hracej
plochy a vchodovej brány. Naši členovia vymaľovali sociálne zariadenia a sprchy. Priebežne sme začali vykonávať rekonštrukciu a opravu
hracej plochy. Začali sme s úpravami terénu na tréningové ihrisko pre
mládež. V roku 2017 máme v pláne vybudovanie a oplotenie tréningovej plochy. Podľa financií a možností začať z rekonštrukciou spŕch
ako aj možnosťou dobudovania prezliekarne pre hostí. Vybudovania
studne na zavlažovanie pre tréningové ihrisko a presunutie mobilných
buniek tréningovému ihrisku. Pokúsiť sa ešte viacej zaangažovať
mladých ľudí do športovania.
Štefan Dorčák

Poslanci obecného zastupiteľstva pripravili pre občanov obce akciu
plnú pohybu - Polomský minimaratón. „Ber karimatku a hybaj hät!“
týmto sloganom vyzývali cvičeniachtivých ľudí, aby prišli jedno
marcové sobotňajšie popoludnie stráviť v telocvični a spoločne si
zacvičiť, zatancovať, poskákať a ponaťahovať sa... Prišla mládež,
deti, dospeláci, ale aj staré mamy a vyskúšali si zacvičiť Pilates,
Kalanetiku, Jógu, tanečný erobik, tabatu a samozrejme nechýbal
ani náš polomský čardáš. Čvičiteľky Betka a Tímea z Rožňavy,
Janka, Lilli a Monika z našej obce mali pripravené krásne choreografie, náročné silové cviky, ale aj oddychové a relaxačné cvičenia.
Spestrením akcie bola výstavka bábik v krásnych originálnych polomských krojoch, ktoré vlastnoručne ušila Helenka Liptáková. Na
záver sa účastníci tešili z cien tomboly, kde samozrejme nechýbal
ani polomský beräc. Ukázali sme, že keď sa chce, tak sa dá... a nehľadáme výhovorky, prečo NIE, ale hľadáme spôsoby, ako ÁNO.
Najmladšou Eliškou počnúc a končiac našimi žienkami turistkami
Brezinkami... či prastarkou Ruženkou. A hlavne vieme správne využívať svoj voľný čas - po celý rok. Pohybom k zdraviu.
Mgr. Lillian Bronďošová

ŠPORTOVÝ STRELECKÝ KLUB GEMERSKÁ POLOMA
oznamuje svojim členom a priaznivcom športovej streľby
termíny súťaží pre sezónu 2017.

Regionálna liga Malá odstreľovačka , 4. ročník
Organizátor: ŠSK Gemerská Poloma v spolupráci so ŠKP Rožňava
Lokalita: strelnica Rožňava
Názov súťaže: 4.ročník Regionálnej ligy Malá odstreľovačka
Počet ligových kôl: 5
Popis: súťaž v streľbe z malokalibrovky s puškohľadom na vzdialenosť 30-100 metrov.
Počet disciplín: 5
Druh terča: papierový A4
Termíny: 1.kolo: 29.4.2017 (sobota) 2.kolo: 17.6.2017 (sobota)3.kolo: 26.8.2017 (sobota)4.kolo: 16.9.2017 (sobota)5.kolo:
14.10.2017 (sobota)
Súťaž v presnej streľbe - Veľká odstreľovačka 2017
Organizátor: ŠSK Gemerská Poloma
Lokalita: strelnica Rožňava
Názov súťaže: Veľká odstreľovačka
Počet kôl: 2
Popis: súťaž v streľbe z veľkorážnej pušky s puškohľadom na vzdialenosť 100 metrov.
Počet disciplín: 5
Druh terča: papierový A4
Termíny1.kolo: 20.5.2017 (sobota)2.kolo: 8.7.2017 (sobota)
Zároveň budú v roku 2017 prebiehať súťaže v disciplíne veľkorážna
pištoľ/revolver. Tieto súťaže organizujú okolité strelecké kluby. Bližšie informácie a termíny týchto súťaží budú upresnené a včas zverejnené na stránkach www.ssk-gemerskapoloma.sk, prípadne na stránkach
www.sportovastrelba.sk
za ŠSK Gemerská Poloma, Adrian Gallo
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Pohár s výnimočnou atmosférou

Začiatkom kalendárneho roka sa pravidelne stretávajú stolný tenisti
z celého Slovenska na turnaji o Pohár starostu Gemerskej Polomy.
Niečo z histórie turnaja. V roku 1993 sa skupina nadšencov stolného tenisu v obci rozhodla zorganizovať turnaj o Pohár starostu obce.
Prvého ročníka sa zúčastnili hráči len z okresnej súťaže. Potom, ako sa
turnaj dostával viacej do povedomia stolnotenisovej verejnosti, darilo
sa nám prilákať aj hráčov z vyšších súťaží. 2. a 3. ročník to boli hráči
z krajských súťaží – Geológ Rožňava B, Revúca, Poproč... Na 4. ročníku sme privítali hráčov z najvyššej súťaže na Slovensku z Geológu
Rožňava – Ondis J. a Kováč J., ktorý turnaj aj vyhral. Dobré meno nášho turnaja sa začalo šíriť po celom Slovensku, pribúdali ďalšie družstvá z najvyššej súťaže – Ružomberok, Spoje Košice, Ďurkov, Čadca,
Vojčice a ďalšie. Prelomový ročník, čo sa týka kvality bol rok 2000,
keď sa nám podarilo získať momentálne druhé najlepšie družstvo na
Slovensku Mostex Rača. Vďačíme tomu Gallovi Z. z Geológu Rožňava, ktorý nás nasmeroval na majiteľa klubu Šeredu Mariana. Veľké
poďakovanie patrí práve p. Šeredovi, ktorý aj keď ani nevedel kde sa
nachádza Gemerská Poloma poslal hráčov na turnaj: jeho vyjadrenie
– pošlite propozície. Keď jeho hráči neuspeli (vypadli v semifinále s
hráčmi Geológu Rožňava), na ďalší ročník (2001) už prišiel osobne aj
s najlepšími hráčmi klubu – Bardoň M. 5 hráč rebríčka SR, Šereda P. 6
hráč rebríčka SR, Csole Sz. 7 hráč rebríčka SR. Víťazstvo si odniesol
Csole Sz. Zaujímavá séria začala v roku 2002, hráč ktorý vyhral turnaj
v G. Polome sa stal aj majstrom SR. Začal to Illáš E. 2002 víťaz turnaja
a Majster SR, 2003 Truksa J., 2004 Šereda P. Roku 2005 sme privítali
družstvo z ČR Start Horní Suchá jeho hráč Košťál R. vyhral turnaj a
zároveň sa stal majstrom ČR, porazený finalista turnaja Pištej Ľ. sa stal
majstrom SR. Túto zaujímavú sériu ukončil v roku 2006 Šereda P. Už
sme si aj začali doberať hráčov, že kto chce byť majstrom SR musí
prísť vyhrať turnaj do G Polomy. V rokoch 2003 a 2004 sa zúčastnilo
turnaja kompletné reprezentačné družstvo SR vďaka generálnemu sekretárovi Slovenského stolnotenisového zväzu p. Hamranovi A. Ďalšie
ročníky čo sa týka kvality nezaostávali, vždy sa nám podarilo získať
kvalitných hráčov aj reprezentantov SR. Začali sa presadzovať mladší
hráči, ako Lelkeš Z., Novota S., Fígeľ J., Valuch A. a ďalší. Z jednotlivcov si najviac víťazstiev odniesol Šereda P., ktorý vyhral v r. 2004,
2006, 2011, 2014, 2015, nasledujú hráči s 2 víťazstvami Koutek F.
1993, 1995, Kováč J. 1996, 1997, Banikov J. 1999, 2000, Lelkeš Z.
2008, 2009 a víťaz posledných dvoch ročníkov 2016, 2017 Valuch A.
Popri športovej stránke sa môžeme pochváliť aj spoločenskou stránkou turnaja a to prítomnosťou popredných predstaviteľov Slovenského
stolnotenisového zväzu – p. Kríž Z. predseda SSTZ, Hamran A. generálny sekretár SSTZ, p. Šereda M. majiteľ klubu Mostex Rača, ktorým vďačíme za pomoc pri oslovovaní kvalitných hráčov. V roku 2011
obecné zastupiteľstvo našej obce im udelilo čestné občianstvo obce
Gemerská Poloma za šírenie dobrého mena obce. Z ďalších funkcionárov to boli Grman M. podpredseda SSTZ, predsedovia KSTZ Košice p. Brúderová, p. Hajduk A., predseda OSTZ Rožňava p. Gallo Z.
Za zmienku stojí aj prítomnosť Slovenskej televízie, ktorá odvysielala
záznamy v relácii Šport. O kvalite turnaja svedčia aj výroky hráčov a
funkcionárov v denníku Korzár: Koutek F. hráč - hrajú tu slovenský
aj český reprezentanti, to sa dá pozrieť len v televízii a v Gemerskej
Polome Endal N. majiteľ klubov Start Horní Suchá a Baník Havířov
– naši hráči sú mestské deti. Takže jednak príroda – prostredie je tu
prekrásne – jednak atmosféra turnaja je pre nich zaujímavou skúsenosťou Szucs J. občan MR hráč Geológu Rožňava – pripravoval som
sa na tento turnaj, vedel som že má dobrú úroveň, no nečakal som, že
príde až tak veľa kvalitných hráčov Hamran A. generálny sekretár
SSTZ – klobúk dolu pred zanietením tunajších ľudí, hovoril som s organizátormi o možnosti zaradiť tento turnaj do okruhu Slovenského
pohára a tiež som im ponúkol možnosť usporiadať niektoré stretnutie
Európskej ligy našej reprezentácie. Záverom by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu turnajov - Chanas J. dlhoročný riaditeľ turnaja; Michalka M. terajší riaditeľ turnaja; Breznaň
M. ekonóm turnaja; Madáč Jur., Madáč Jar., Lipták M., Švec R., Vais
M. Ďurán M. a ďalší. Poďakovanie patrí aj Kováčovi J. dlhoročnému

Dvanásťtisícová rodina organizovaných stolných tenistov na Slovensku má okrem osem stupňov pravidelných dlhodobých súťaží družstiev aj niekoľko desiatok jednorazových turnajov. Spravidla na nich
hrajú jednotlivci a tieto podujatia väčšinou majú životnosť iba niekoľko ročníkov. Jednou z výnimiek je tradičný turnaj o Pohár starostu Gemerskej Polomy – ten oslávil začiatkom roka 2017 už svoje
25. jubileum! Zaradil sa tak medzi najstabilnejšie a najstaršie turnaje,
kde si hneď z kraja roka merajú sily nielen najlepší slovenskí stolní
tenisti, ale aj reprezentanti malej bielej loptičky z Čiech, Maďarska,
Poľska či Ukrajiny spolu s hráčmi z regionálnych súťaží. Turnaj však
nie je výnimočný iba slušnou konkurenciou, ale predovšetkým nezvyčajnou atmosférou, vďaka ktorej aj najlepší hráči radi cestujú na
Gemer. Súťažiam v telocvični miestnej základnej školy každoročne
predchádza prijatie na Obecnom úrade spojené s prezentáciou miestnej kultúry a zápisom do pamätnej knihy obce. Živé diskusie o aktuálnych problémoch slovenského, východoslovenského i gemerského
stolného tenisu, ako aj celého slovenského športu pokračujú potom na
spoločnom stretnutí hráčov, funkcionárov, sponzorov i organizátorov
v prekrásnom prostredí na Zámočku v Podsúľovej. Tam sa raz za rok
dajú získať informácie, ktoré sa neobjavia v žiadnych médiách, tam
vznikajú nové, neformálne priateľstvá, tam sa pretriasa nielen história,
súčasnosť, ale aj budúcnosť nášho stolného tenisu. Každý, kto aspoň
raz okúsil atmosféru tohto stretnutia sa rád vracia aj v treskúcej zime
k praskajúcemu krbu, kde odborné i subjektívne úvahy neruší televízny program, ba ani mobilné telefóny, ktoré v horách nechytajú signál...
Za všetkých 25 doterajších ročníkov patrí domácim organizátorom obdiv a poďakovanie za mimoriadnu atmosféru, ktorú dokážu na turnaji
o Pohár starostu Gemerskej Polomy každoročne vytvoriť a dať mu výnimočnú a špecifickú črtu, čím sa výrazne odlišuje od všetkých, na oko
podobných, stolnotenisových podujatí na Slovensku.
PhDr. Zdenko Kríž predseda Slovenského stolnotenisového zväzu
a čestný občan Gemerskej Polomy
Reprezentant SR Valuch A. obhájil prvenstvo
V ý s l e d k y osemfináleValuch A. - Lipták A. 3:1Fečo S.
- Martinka M.2:3Hamran A. - Šereda T.3:0Hubáľ P. - Fígeľ
J.0:3 Zelinka J. - Guľkáš G.3:0Leitner Ľ.- Hruška M.1:3Valuch R.- Mušák M. 3:1Machaň R.- Illáš E.0:3
štvrťfináleValuch A. - Martinka M. 3:0 (5, 7, 6)Zelinka J. - Hruška M. 3:1 (-5, 2, 4, 3)Hamran A. - Fígeľ J. 0:3 (8, 6, 7)
lláš E. - Valuch R. 3:0 (7, 3, 9)
semifináleValuch A. - Fígeľ J. 3:0 (8, 5, 13)Illáš E. - Zelinka J.
3:2 (7, -11, -5, 12, 6)
fináleValuch A. - Illáš E. 3:2 (6, -8, 7, -8, 9)

hlavnému rozhodcovi, personálu školskej kuchyni pod vedením Dovalovej M., ktorí roky pripravovali na záver turnaja kvalitný guláš,
riaditeľom ZŠ Šramko, Hanuštiak, Matejsko, Vnenčák, ktorí nám sprístupnili priestory ZŠ. Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom,
ktorí buď finančne alebo materiálne prispeli na turnaj. Poďakovanie
patrí aj všetkým fanúšikom, ktorí v hojnom počte svojim povzbudzovaním pomohli hráčom ku kvalitným výkonom.
Juraj Galajda

Polomské noviny

20

apríl 2017

na p r e d a j BUDOVA LEKÁRNE v spádovej obci Gemerská Poloma, okr.
Rožňava na frekventovanej ceste medzi Rožňavou a Dobšinou s možnosťou
využitia aj na iné účely (ambulancia, obchod, kancelárie). Budova bola
postavená pred 10 rokmi ako nízkoenergetický montovaný dom, podlahová
plocha 140 m2 so všetkými inžinierskymi sieťami (vodovod, kanalizácia,
elektrika, plyn). Vykurovanie: ústredné kúrenie na plyn. Sociálne zariadenia
WC, kúpeľňa. Vlastné parkovisko pre zákazníkov, prístup z hlavnej cesty.
Rozloha pozemku 283 m2. Viac info: 0917 10 29 67 alebo www.gemereality.
sk. Prednostne predávame ako zabehnutú lekáreň, kompletne vybavenú
so všetkým čo potrebuje lekáreň s 10 ročnou históriou a pravidelnými
zákazníkmi, možnosť kúpi aj ako celú s. r. o. (budova, zariadenie, povolenia +
budova sa dá ešte 9 rokov odpisovať). Predajom voľná. Výhodný hypotekárny
úver vybavíme. Viac info: 0917 10 29 67 alebo www.gemereality.sk. Cena
dohodou.

POZVÁNKA
NA POLOMSKÝ FESTIVAL ŠPORTU

na futbalovom ihrisku v Gemerskej Polome. Organizátori pripravujú
súťaže pre deti a dospelých so super cenami, bohatú tombolu, výborné
občerstvenie a neskutočné prekvapenie. Tešia sa organizátori.

p o z v á n k a - šachový turnaj základných

škôl rožňavského okresu 2017

Milí priaznivci šachu, milí žiaci,
pozývame vás na Šachový turnaj základných škôl rožňavského okresu
2017 - 2. ročník.
Turnaj sa odohrá: 26. 04. 2016 v čase od 8:00 do 15:00 v sále obecného
úradu v Gemerskej Polome.
Súťažiť budú: 3 členné družstvá za každú Základnú školu v
Rožňavskom okrese. Počet družstiev je limitovaný na 8.
Sponzori turnaja: obec Gemerská Poloma; Hevestherm Slovensko s.
r. o.; Branther Gemer, s. r. o.

pozvánka

Srdečne pozývame na letnú prázdninovú akciu POLOMSKÝ
KOTLÍK. Koncom júla sa uskutoční už 3. ročník. Nájdete tu
zábavu pre deti aj dospelých a ochutnávku skvelých jedál. Čaká
vás aj bohatá tombola a tešia sa na všetkých organizátori podujatia.

KLIETKY PRE CHOV prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a
kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky,
robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu,
tel.0907181800.

0944 521 063
STRIHANIE PSOV
aj u Vás doma
Ponúkam profesionálnu úpravu srsti psov
podľa priania majiteľa. Strihám aj počas
víkendov a sviatkov. Strihaniu sa venujem už 7
rokov. Ponúkam aj strihanie pazúrov, čistenie
očí, uší a tiež poradenstvo v oblasti kynológie.
Venujem sa tiež ceruzokresbe na papier (téma:
portréty psov, poľovnícka tematika).

Vianočný turnaj v minifutbale 2016
Tak ako každý rok aj v roku 2016 sa milovníci futbalu zišli v telocvični ZŠ na Vianočnom turnaji v minifutbale. Turnaj, ktorý má v našej
obci už svoju históriu, sa uskutočnil 29. decembra za účasti šiestich
mužstiev z našej obce i blízkeho okolia. Zúčastnené družstvá boli
rozdelené do dvoch skupín, z ktorých najlepší dvaja postúpili do bojov o prvenstvo. Našu obec reprezentovali mužstvá ŠK POLOM K7
a DOBRÍ, no ani jednému z nich sa nepodarilo prebojovať do finále.
V boji o tretie miesto boli šťastnejší hráči ŠK POLOM K7, ktorí vyhrali až na penalty 1:0. Vo finále narazili na seba mladí hráči z Rožňavy
pod názvom AS DREAM TEAM proti mužstvu BETLIAR. Finálový
súboj bol jednoznačnou záležitosťou, v ktorom Rožňavskí hráči vyhrali hladko 3:0 a stali sa víťazmi turnaja. Najlepšími strelcami turnaja
sa stala až trojica hráčov: J. Benedik, L. Takáč a M. Dorčák, ktorým
sa podarilo skórovať trikrát. Turnaja sa zúčastnilo takmer 40 hráčov
a svojou úrovňou nesklamal, čo nás teší a zároveň zaväzuje v príprave
ďalšieho ročníka.
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A
BETLIAR – AS DREAM TEAM0:1
ROŽŇAVSKÉ TIGRE – BETLIAR0:5
AS DREAM TEAM – ROŽ. TIGRE5:2
B
VÝPEKÁRI – ŠK POLOM K71:2
ŠK POLOM K7 – DOBRÍ0:1
VÝPEKÁRI – DOBRÍ1:1
semifinále
ŠK POLOM K7 – AS DREAM TEAM1:2
DOBRÍ – BETLIAR1:3
o 3. miesto
ŠK POLOM K7 – DOBRÍ0:01:0 na penalty
finále
AS DREAM TEAM – BETLIAR3:0
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