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Vianočný čas sú chvíle sviatočné.
Nech vám, milí čitatelia,
prinesú naše stránky dar maličký,
by ste v nich listovali radi.
Nech perá našich dopisovateľov
nikdy nezaschnú,
za čo im poďakovať prináleží a prianie,
by ich sila pri písaní neopustila.
Čitateľom zaželať chceme,
aby sa v čase Vianočnom len dobre mali
a v roku nastávajúcom
srdce v milosti chovali a vernosť
Polomským novinám zachovali.
-r.

Narodenie Pána

Milí čitatelia! Keby som teraz spravil anketu a prišiel medzi
vás s otázkou: „Kto je vlastne Boh?“ určite by vaše odpovede boli
rôzne. Každý z vás približne vie, čo toto slovo znamená a každý vedome či nevedome k tomuto slovu zaujíma isté stanovisko. Najmladší
by možno odpovedali podľa katechizmu: „Boh je náš nebeský Otec!“
Starší by povedali: „Boh je všemohúci, vševediaci, Stvoriteľ sveta!“
Našli by sa i takí, čo by povedali: „Boh je Pán celého sveta, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.“ Takéto by boli odpovede nás veriacich.
Ale keby som zašiel medzi ľudí neveriacich, odpovedali by asi takto:
„Ja v Boha neverím!“ Iní: „Ja Boha nenávidím, lebo mi nedoprial.
Iní by povedali: „Ja sa bojím Boha, ja sa trasiem, taký Boh sa mi nepáči.“ Nájdu sa i takí, čo povedia: „Boh je ten dobrý, starý pán, ktorý
sa na nás pozerá zhora? Nech mu len slúži zdravie!“ Takéto sú naše
názory na Boha. No svätý Ján evanjelista nám o Bohu hovorí jasne:
„Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bol Boh. A Slovo Telom sa stalo
a prebývalo medzi nami!“ Toto Slovo sa vo vianočnú noc stalo Telom.
Náš Ježiško sa nám narodil a chcel by medzi nami prebývať.
Tieto Vianoce znova k nám prichádza, lebo chce byť medzi nami,
chce, aby sme ho našli a spoznali. Náš Boh je k nám nesmierne veľkorysý. Vo vianočnú noc príde k nám, ale ani jedného z nás nenúti, aby
sme ho prijali. On iba túži po našej láske. Nikoho nenúti, nespútava,
ale necháva nám slobodu, aby sme si vybrali. A on iba čaká, on nás
necháva: Môžeme mu veriť alebo neveriť, môžeme ho uznávať, alebo
zavrhnúť. Môžeme ho milovať alebo nenávidieť. On v tichu a trpezlivo čaká, ako sa rozhodneme. Boh má s nami určité plány. Jeho úmyslom nie je nič iné ako to, aby sme boli šťastní, aby sme sa radovali, aby
sme žili v pokoji a zhode. Jeho vôľa každému z nás určila od večnosti
isté úlohy, istú cestu, ktorou máme v živote kráčať. On je náš Otec
a chce len a len naše dobro. Boh sa s nikým z nás nebude radiť, čo má
robiť, čo je pre nás lepšie a čo horšie. Aj keď sa nám v živote zdá, že
je to pre nás v živote ťažké a bolestné, čo nám určil, Boh predsa aj toto
vie využiť len a len pre naše dobro. Vari sa niekto z vás rodičov radí
s vašim štvorročným dieťaťom, či treba šetriť na kúrenie? Pre vášho
štvorročného syna by veru bolo výhodnejšie, keby ste mu kúpili hračku, jeho zima a plyn nezaujíma, pre neho by bola hračka lepšia. Ale
ja viem, že vy rodičia, keď ušetríte to, čo je pre rodinu a domácnosť
potrebné, viem, že potom svojmu synovi aj túto hračku kúpite. Takto
to s nami myslí a plánuje aj náš nebeský Otec. On nás k ničomu nenúti,
pokračovanie na str. 2
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Vážení spoluobčania!
Vianoce v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Snažíme sa
s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom dotyku.
Chceme si aspoň teraz pripomenúť, aké to je potešiť sa z radosti
našich detí, vnúčat, ale aj starých a prastarých rodičov. V tomto
krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí. Je nám dobre
aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší
i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je
veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit
šťastia, pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v Novom roku nebudeme
šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch
a milých gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom ten najkrajší darček.
Prichádza čas, keď máte zabudnúť na všetky starosti. Prichádza čas, keď vykúzlite úsmev na tvári vašich najdrahších. Tak
otvorte srdcia a užite si tie najkrajšie dni v roku. Želám Vám
všetkým, vážení spoluobčania, krásne Vianoce a Nový rok podľa
Vašich snov!
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce Gemerská Poloma

O stretnutí s Ježišom Kristom
Milí čitatelia! Opäť sú pred nami Vianoce, čas, na ktorý sa väčšina
z nás teší po celý rok, akoby sa práve tu ponúkal jedinečný priestor
pre stíšenie, kľud a nefalšovanú radosť v kruhu blízkych, aspoň na
krátku chvíľu. S tými, ktorých milujeme a ktorí milujú nás, chceme
počas týchto dní zažívať atmosféru harmónie, pokoja, lásky a radosti.
Chceme prežívať teplo rodinného krbu. Zvykli sme si akosi tradične
spájať Vianoce s takouto rodinnou pohodou. Avšak Vianoce by nemali
byť len o týchto emóciách, pocitoch napriek tomu, že z rozličných médií sa nám každoročne podsúva akosi jednosmerne práve tento aspekt,
možno aj kvôli každodennému zhonu a stresu počas roka.
Vianoce, tie, ale chcú byť v prvom rade o dieťati, o narodení syna
a budúceho kráľa, v ktorom sa k svojmu ľudu skloní sám mocný Boh.
Ten však, ako vieme, neprichádza na svet v ideálnych podmienkach.
Nerodí sa uprostred paláca, ba dokonca neprichádza ani do takzvaného „štandardu“ a rodinnej idylky kdesi pri krbe. Betlehemské dieťa
vstupuje do tohto sveta uprostred úplnej biedy, no aj tak je okolo jeho
narodenia nemalý rozruch! Boh nám tak aj takýmto spôsobom, dáva
jasne najavo, že nie vo vonkajšom prepychu a okázalosti sa ponúka
skutočný poklad.
Skutočné posolstvo Vianoc zasahuje životy všetkých ľudí a ponúka novú príležitosť začať odznova, lepšie, zodpovednejšie, v dôvere
Bohu a tomu čo koná. Chce nám pomôcť objavovať v sebe to dobré.
Lebo svetlo napokon prežiari temnotu hlbokej noci a s ňou zakryje aj
neútulnosť prostredia, v ktorom spočíva novonarodené dieťa so svojou matkou a tým malým spoločenstvom obyčajných ľudí dobrej vôle,
ktorí reprezentujú ľudstvo všetkých čias, národov a pokolení, ktoré sa
namáhajú a túžia len po jednom, po dosiahnutí pokoja, ktorý prevýši
všetko trápenie, námahu a temné stránky tohto života. Len keď si toto
budeme schopní uvedomiť môžeme prežiť skutočnú radosť z Vianoc,
radosť z toho, čo pre nás Boh v tomto svete robí, k čomu nás stále v
láske a milosti pozýva.
ThDr. Zuzana Poláková, zborová farárka
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Narodili sa
Anna Bartová
Marek Červenák
Liliana Červenáková
Tomáš Fábián
Tomáš Králik
Arpád Krištof

Spoločenská kronika k 09. 12. 2018
Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
90 rokov
Zuzana Dovicová

Vitajte medzi nami!

85 rokov
Zuzana Šmelková

Zomreli

80 rokov
Ján Garguš

Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Srdečne blahoželáme!

Ticho trpeli, zápasili s chorobami,
prijímali kríž bez reptania a modlitbami.
Pane ďakujeme Ti za našich rodičov, za roky,
ktoré si nám s nimi prežiť dal,
ďakujeme Ti za dar sily niesť bolesť v ťažkej
chvíli, keď si ich k sebe povolal.
Milovali sme ich a oni milovali nás.
Všetko to krásne čo nám dali ostáva v nás.
Spomínať budeme do konca života,
veľmi nám chýba ich láska a dobrota.
Dňa 10. decembra 2018
sme si pripomenuli 8. výročie,
čo nás opustila naša mama, stará mama

Júlia Galajdová.

Dňa 17. decembra 2018
sme si pripomenuli 10. výročie,
čo nás opustil náš otec, starý otec

Juraj Galajda.

S úctou a láskou spomínajú syn Juraj, dcéry Júlia a Emília s manželom
vnuci Jarko a Marek s rodinami, vnučka Juraja a vnučky Michala a Dušana s rodinami.

Narodenie Pána

pokračovanie zo str. 1

on chce, aby sme ho pochopili, nie kontrolovali. On len tichučko čaká
a túži, aby sme pochopili jeho úmysly, jeho plány, jeho vôľu. Veď svojou prozreteľnosťou nás vede len a len k nášmu dobru.
Porozprávam vám jeden skutočný príbeh, v ktorom vidno ako ťažko
je niekedy pochopiť Božie riadenie a prozreteľnosť. Ale ako je krásne,
ak Božiu prozreteľnosť pochopíme. Istý sympatický mladý muž Peter býva v Bratislave. Pracuje v jednom podniku a je úprimne veriaci
kresťan. Šťastne sa oženil a zanedlho dostali so svojou manželkou byt.
Zdalo by sa, že ich vzájomnému šťastiu nič nestojí v ceste. Po čase
však ich láska dostala trhlinu: nemohli mať dieťa a na dôvažok, lekári
im povedali, že ho nikdy ani mať nebudú. Peter prvýkrát zapochyboval
o Božej priazni i prozreteľnosti. Prišiel za svojim priateľom Jozefom
a hovorí: „Do toľkých rodín neveriacich, ateistických a neusporiadaných Boh požehná deti a nám, ktorí by sme ich nábožensky vychovali
a viedli k nemu, ich nedopraje!“ Jozef ho presviedčal o múdrosti Božej
a zámere, ktorý azda vyjde najavo len neskoršie, ale márne. Čo bolo
najhoršie, zanedlho si začal vynahrádzať túto „krivdu“ tak, že si našiel
v zamestnaní hriešnu známosť. Tvrdil, že má právo odčiniť nepriazeň,
ktorou ho Boh zahrnul. Jozef mu dokazoval, že naplnením manželstva je vzájomná láska manželov, a nie iba rozkoš a dieťa, že sa na
manželke dopúšťa veľkej nespravodlivosti. Na veľké a dlhé prehováranie túto známosť zanechal. Posadla ho ďalšia myšlienka: adoptovať
dieťa. Toto mu jeho priateľ nezavrhoval, ale radil mu, aby sa mu táto
túžba nestala modlou. Ak dokázal podvádzať svoju ženu, bude dieťa
záchranou ich vzťahu? A čo ak sa mu raz znepáči, že to dieťa nie je

Dňa 14. novembra 2018
uplynul rok, čo nás navždy
opustila mama,
stará a prastará mama,
švagriná, príbuzná a známa

75 rokov
Mária Červenáková
Mária Liptáková
Mária Spišiaková
Zuzana Šimšíková
Ján Zatroch
70 rokov
Ondrej Barto
Božena Červenáková
Milan Gunár

Zuzana Cirbusová
Bartolomej Miškovič
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Júlia Puškášová.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať
a s láskou spomínať.

S úctou a láskou
spomína celá rodina.

jeho? Teda zas neuspel. Ako z trucu, že mu osud, Boh, náboženstvo
nič nedoprajú, začal piť. Potom dlhšie sa z Jozefom nevidel. Asi po
troch rokoch ho prišiel navštíviť. Bol úplne zmenený, vážny, trochu
bledý. Prvé slová po zvítaní boli: „Jozef, moja Vierka je v nemocnici,
má rakovinu, lekári jej dávajú najviac rok života.“ Jeho priateľ myslel
na to najhoršie, že sa mu vyzná s otvoreným ateizmom. On asi vycítil
toto napätie a na nevypovedanú otázku povedal: „Pamätáš na tie hlúposti a názory, ktoré som hlásal? Aký je len Boh dobrý a múdry! Čo
by som si teraz počal s malým dieťaťom, čo by si Vierka počala bezo
mňa, čo by bolo za riešenie všetko zalievať alkoholom?“ Po chvíli
ticho dodal: „Vierka ma pravdepodobne predíde do večnosti, ale vtedy
už nepoviem, že je to nezmysel, nepoviem, že Boh nevie, čo robí!“
Peter takto pochopil Božie riadene vo svojom živote a už si nezúfal.
Bol spokojný. Ak aj my všetci takto pochopíme Božie plány, Božie
úmysly, budeme šťastní. Ak nebudeme Boha napádať, prečo nás trápi,
sužuje bolesťami a krížom, pocítime ten úžasný pokoj.
Sú Vianoce. Láska, pokoj, šťastie by mali zavítať do našich rodín,
do našich príbytkov. Tak veľmi vám to prajem. Keby som však mohol, prosil by som vás, aby k vám domov zavítal aj Ježiš. Aby ste ho
skutočne pochopili a prijali medzi seba. Ale žiadať to nemôžem. Ja
vám to však úprimne prajem. A nechávam na vás ako sa rozhodnete.
Ale pozrite na Ježiška v jasliach. On tak veľmi po nás túži, túži po našich srdciach, dušiach, po našej láske. A keby som teraz znova prišiel
medzi vás a spýtal sa: „Kto je Boh“, prial by som si od vás iba jednu
odpoveď. Iba jednu odpoveď od vás najmenších, aj od vás starších,
dospelých: „Pane, ty si prišiel medzi nás a my ti chceme veriť, poznať
ťa a milovať!“
Na záver prajem všetkým čitateľom radostné a požehnané Vianoce.
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti
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osobnosti Gemerskej Polomy
PhDr. Ľudovít Linczényi

Rozhodla som sa pokračovať v článku, ktorý napísal Ing. J. Zatroch zo
Svitu aj s pomocou môjho brata Jána.
V začiatku chcem opraviť údaje o rodine.
- pán farár Ľudovít Linczényi  narodený 1884  1962
- manželka Margita Linczényiová  1889  1973
- PhDr. Ľudovít Linczényi  04. 08. 1909  03. 04. 1981 v Mníchove
- Margita Linczényiová  04. 10, 1912  v Prahe
- Zoltán Linczényi  1918 1943
- Margita Linczényiová – Hrubošová  14. 12. 1921  30. 11. 2009
v Rožňave
- Margita Linczényiová – Zahradníčková sa s manželom Ottom (Čechom), s ktorým mali dve deti, syna Otta – 02. 07. 1936 a syna Milana
– 21. 07. 1938, obaja narodení v Rožňave, sa museli zo Slovenska
vysťahovať v roku 1939, odošli do Prahy. Otto, syn býval na fare u starých rodičov počas štvorročného štúdia na gymnáziu v Rožňave, kde
aj zmaturoval (asi v roku 1945). Druhý syn žil a žije celý čas v Prahe.
Teta Margita pracovala ako úradníčka v Maďarskom kultúrnom centre
v Prahe. PhDr. Ľudovít Linczényi sa oženil s Emou Čížíkovou pochádzajúcou z Kežmarku. Spolu mali dvoch synov. Ľudovíta, ktorý sa
narodil vo februári 1946 vo Svite. Linczényiovci s malým synom ušli
v roku 1948 do Nemecka. K ich pomerne rýchlemu odchodu do Kanady im pomohla firma Baťa, pre ktorú Linczényi sa v Batawe, Ontario,
Kanada malom mestečku, kde československý obuvník Baťa, po jeho
emigrácii v roku 1939 založil a zamestnal asi sto rodím z Československa. Tu sa im narosil syn Igor. Môj brat Ján Garguš, ktorý v novembri 1949 odišiel do USA ho hľadal. Podarilo sa mu to a vianočné prázdniny v roku 1954 a potom aj v roku 1955 strávil v ich rodine. Krstný
otec pracoval pre Baťovu školu práce a mimo toho bol činný ako člen
rady slobodného Československa a vo Zväze Československého študentstva v exile. Tam ho predstavil iným exilantom, na ktorých mená
si už nespomína, okrem MVDr. Martina Kvetka z Muránskej Dlhej
Lúky, ktorý vydával slovenské dvojtýždenné noviny „Americké listy“.
Z týchto novín sa dozvedel, že Linczényiovci sa presťahovali do Nemecka, do Mníchova, kde spolu s manželkou pracovali v rozhlasovej
stanici „Slobodná Európa“. V roku 1973 sa mu opäť podarilo nadviazať kontakt. Pracoval vtedy v NSR a tu sa s rodinou Linczényiových
stretla aj moja matka, ktorá nás bola na Vianoce navštíviť. Poslednýkrát
sme sa stretli v Mníchove v roku 1980. Bol už ťažko chorý. Zomrel 04.
03. 1981 v Mníchove. Urna s jeho popolom je uložená v Kanade (Burlington). Po 26 rokoch práce v rozhlasovej stanici sa teta Ema v roku
1982 vrátila so synom Igorom do Kanady. Cítila sa opustená, lebo po
toľkých rokoch už mnohí z priateľov nežili. Po revolúcii v roku 1990
navštívila svoju sestru v Kežmarku. V 1992 roku prišla opäť. Bola
na cintoríne v Gemerskej Polome (vo Veľkej Polome) a zastavila sa
u nás v Revúcej, práve vtedy, keď bol u nás na návšteve aj môj brat Ján
s manželkou Anitou. Teta Ema vyslovila prianie o postavenie pomníka Linczényiových na Veľkopolomskom cintoríne, o ktorom často ho-

vorievala so svojim manželom.
Zostala som s ňou v písomnom
styku. Pomník na polomskom
cintoríne stojí vďaka jej financiám a zvyšok z ich úspor vo výške
15 000,00 korún (Sk) venovala cirkevnému zboru – práve sa
opravovala veža kostola.
Jej zdravotný stav sa postupne
zhoršoval. Syn Igor, ktorý pracoval na súde ako tlmočník zo
slovenčiny, ruštiny a nemčiny,
bol zároveň aj hudobníkom, ju
po čase umiestnil v kresťanskom
ústave pre seniorov. Sám sa o ňu
nemohol postarať, keď sám prežíval vďaka dialýze. Igor zomrel
v apríli 2008 a teta Ema o dva
roky neskôr 26. 11. 2010. Starší
syn Ľudovít žil v Albany, New
York, USA, kde bol profesorom
na Univerzite. Stopa po ňom sa
nám stratila. Jeho dom v Albany
bol na predaj v roku 2017.
Vraciam sa ešte k našim evanje-
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lickým farárom, otcovi a synovi
Kellnerovcom a pánovi farárovi
Linczényimu.
V roku 1720 Mária Terézia vydala príkaz o evidencii obyvateľstva s menom a priezviskom (prímením) Kellnerovci – otec a syn
viedli presnú evidenciu evanjelikov, ktorú pán farár Linczényi krásnym písmom prepísal a
doplnil do matriky narodených.
Okrem toho pripravil zvláštnu
kartotéku pomocou ktorej sa
dajú vyhľadať naši dávni predkovia a príbuzenské vzťahy. Títo
traja farári pôsobili v Polomách
takmer 150 rokov. Snažili sa
vzdelávať a kultúrne pozdvihnúť
náš národ. Nezabúdajme na nich
a na ich záslužnú prácu, pristavme sa niekedy aj pri mieste ich
posledného odpočinku na Veľkopolomskom cintoríne. Česť ich
pamiatke!
Ján Garguš a Viera Gargušová
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Informácie zo samosprávy obce pre občanov
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 10. 11. 2018 v Gemerskej Polome

Výsledky práce starostu a
obecného zastupiteľstva bezprostredne ovplyvňujú naše
každodenné životy a je preto
dobré, že občania túto prácu aj
neformálne hodnotia. Špeciálnu príležitosť na zhodnotenie
práce poslancov sme však mali
v novembri pri komunálnych
voľbách. Pred voľbami sme so
zamestnancami obecného úradu vynaložili mnoho úsilia pre
to, aby voľby mohli prebehnúť
korektne a bez incidentov a aby
nebol žiadny kandidát na starostu ani poslanca znevýhodnený. Vo voľbách bola väčšina
poslancov z predchádzajúceho
zastupiteľstva opätovne zvolená, čo vnímam ako pozitívne
ocenenie našej doterajšej práce.
Ako vaši novozvolení zástupcovia si vážime dôveru, ktorú ste
do nás vložili a s pokorou vchádzame do ďalšej etapy práce pre
obec.
Dnes stojíme na prahu nového volebného obdobia a opäť
nás čaká práca pre občanov,
ktorá so sebou prináša mnoho
zodpovedných úloh. Občas sa
stretneme aj s nepochopením, či
odlišnými názormi na riešenie
problémov. V takejto situácii
budeme tak ako doteraz hľadať
východisko, ktoré najlepšie a
najefektívnejšie prispeje k naplneniu potrieb občanov a k ďalšiemu napredovaniu našej obce.
V predchádzajúcom volebnom
období sa okrem iného podarilo v obci vybudovať nájomné
byty, kde už v týchto dňoch
bývajú noví obyvatelia, rozšíril
sa vozový park obce, boli vysporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami a podarilo
sa získať dodatočné financie z

viacerých zdrojov.
Takéto výsledky by sme
však nedosiahli bez podpory
občanov. Chcela by som sa vám
teda touto cestou poďakovať,
osobitne všetkým skupinám aktívnych občanov, ktorí všestranne pomáhajú zveľaďovať našu
obec. Aj vďaka vám sa môžeme
prechádzať krajšou, čistejšou a
zaujímavejšou dedinou. Rovnako by som sa chcela poďakovať
našim folklórnym skupinám,
ktoré nás vzorne reprezentujú
na blízkych aj ďalekých kultúrnych podujatiach. A v neposlednom rade patrí moja vďaka
všetkým zamestnancom obce,
ktorí mi počas môjho krátkeho
pôsobenia na starostovskej stoličke ukázali, aká hodnotná je
ich práca a koľko úsilia venujú
nášmu spoločnému prospechu.
Novej starostke obce aj všetkým zvoleným poslancom prajem veľa síl do ďalšej práce a
verím, že sa nám podarí udržať
si dôveru občanov počas celého volebného obdobia. Našou
spoločnou snahou bude využiť naše schopnosti v prospech
všetkých občanov Gemerskej
Polomy, pre ktorých túto službu
vykonávame. Verím, že ďalšie
štyri roky budú pre obec úspešné a vďaka ďalším projektom
budeme môcť byť vzorom pre
ostatné obce v regióne. Aj preto budú pre vás dvere obecného
úradu otvorené, a oceníme každý podnet, ktorý nám pomôže
ďalej sa zlepšovať. Len obojstranná komunikácia totiž môže
zabezpečiť, aby sme obec posúvali smerom, ktorý si želajú
občania.
PhDr. Ivana Antalová

S Ľ U B poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

výsledky hlasovania
Počet volebných obvodov – 1
Počet volebných okrskov – 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledky hlasovania – 1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov – 1 597
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 883
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 878
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 850
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 9
Počet zvolených poslancov – 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu –
858
Percentuálna účasť vo voľbách – 55,29 %

za starostku obce Gemerská Poloma bola zvolená
LILLIAN BRONĎOŠOVÁ, Mgr.
počtom platných hlasov 604

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
starostu obce
Lillian Bronďošová, Mgr., 48 rokov, poradca klienta, nezávislý kandidát – 604
Vladimíra Číková, JUDr., Ing., 34 rokov, právnik, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska – 133
Ondrej Zatroch, 61 rokov, živnostník, nezávislý kandidát – 121

kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome

1. Ivana Antalová, PhDr., 48 rokov, riaditeľka zariadenia sociálnych služieb, Občianska konzervatívna strana – 535
2. Marian Ferenc, 45 rokov, vodič, nezávislý kandidát – 525
3. Janka Ciberajová, 57 rokov, živnostník, Slovenská národná strana – 501
4. Ondrej Tompoš, 63 rokov, dôchodca, Slovenská národná strana
– 478
5. Jaroslav Vešelínyi, Ing., 51 rokov, podnikateľ, Slovenská národná
strana – 464
6. Alica Nemčková, Mgr., 50 rokov, samostatný radca, Slovenská
národná strana – 426
7. Juraj Dovala, 48 rokov, školník, Slovenská národná strana – 389
8. Jana Červenáková, Mgr., 44 rokov, obchodný zástupca, Slovenská národná strana – 378
9. Mária Spišáková, 55 rokov, súdna tajomníčka, Slovenská národná strana – 359

náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Jana Ferenčíková, Bc., 24 rokov, výpravca, nezávislý kandidát –
336
2. Marek Vais, 49 rokov, nezamestnaný, nezávislý kandidát – 298
3. Marianna Leštachová, Bc., 24 rokov, živnostníčka, Slovenská národná strana – 258
4. Vladimír Očkaik, JUDr., 57 rokov, mediátor, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska – 127
5. Stanislav Kučerák, 54 rokov, nezamestnaný, Strana rómskej koalície – SRK – 82
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S Ľ U B starostu obce Gemerská Poloma
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
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Vážení spoluobčania, milí Polomčania!
Využívam túto príležitosť poďakovať sa Vám všetkým za prejavenú
dôveru, za to, že ste ma podporovali a držali mi palce. Ďakujem za
to, že ste mi odovzdali v komunálnych voľbách Váš hlas, a tak som
sa stala v histórii našej obce prvou starostkou. Veľmi si to cením.
Veľké ĎAKUJEM patrí bývalému vedeniu našej obce a pracovníkom obecného úradu za ich vykonanú prácu.
Ján Amos Komenský povedal:
„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, ale ponechaj svojim
skutkom, aby za Teba hovorili.“
Na splnenie všetkých cieľov bude treba vynaložiť veľa námahy a úsilia. Ja verím, že s novým Obecným zastupiteľstvom, pracovníkmi
obce a s Vami všetkými sa nám to spoločným úsilím podarí. Veď
túto prácu budeme vykonávať s láskou ku svojej dedine a s pocitom
hrdosti a dôstojnosti.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce Gemerská Poloma

Dňa 08. 12. 2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, na ktorom predsedníčka volebnej
komisie oboznámila prítomných s výsledkami volieb starostu obce
Gemerská Poloma a poslancov obecného zastupiteľstva. Následne
došlo k zloženiu sľubu novozvolenej starostky obce a odovzdaniu
osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke, ktorá vzápätí prevzala
vedenie ustanovujúceho zasadnutia. Zástupkyňa starostu obce, PhDr.
Ivana Antalová, vyjadrila poďakovanie bývalým poslancom, členom
komisií, zamestnancom obecného úradu, členom spoločenských organizáciám a združeniam, ako i občanom obce za spoluprácu počas jej
pôsobenia. Novozvolená starostka Mgr. Lillian Bronďošová sa poďakovala za podporu a dôveru jej osobe preukázanú vo voľbách a verí
v spoluprácu novozvolených poslancov. Verí, že spoločným úsilím
a spoluprácou s pracovníkmi obce a občanov obce, v nastávajúcom
volebnom období, dosiahne splnenie vytýčených cieľov.
Prítomní, novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub
poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolený poslanec Ing. Jaroslav Vešelínyi sa zasadnutia nezúčastnil, sľub poslanca obecného zastupiteľstva zloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva, ktorú môže zriadiť ako stály alebo dočasný orgán. Zloženie a
úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Poslanci odsúhlasili
zriadenie nasledovných komisií:
ê finančná komisia
predseda: PhDr. Ivana Antalová
členovia: Janka Ciberajová, Mgr. Alica Nemčková
ê komisia vzdelávania, kultúry a športu
predseda: Marian Ferenc
členovia: Ondrej Tompoš, MVDr. Viktor Demko, Mgr. Alena Grešková, Janka Ciberajová, Marek Vais
ê komisia stavebná a životného prostredia
predseda: Ondrej Tompoš
členovia: Juraj Dovala, Mária Spišáková, Marian Ferenc, Erika Olexová
ê sociálna a bytová komisia
predseda: Mgr. Alica Nemčková
členovia: Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Mária Spišáková
ê komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností
predseda: Mgr. Jana Červenáková
členovia: Juraj Dovala, Mgr. Alicka Nemčková, Ondrej Tompoš
náhradníci: Janka Ciberajová, Mária Spišáková
ê zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
Predseda: Janka Ciberajová
členovia: PhDr. Ivana Antalová, Marian Ferenc
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Prijímanie podnetov a požiadaviek občanov

Poslanci, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš
ulice: Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínová, Staničná, Šafáriková
Poslanci PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Jana Červenáková
ulice: Betliarska, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Partizánska
Poslanci Janka Ciberajová, Marian Ferenc, Ing. Jaroslav Vešelínyi
ulice: Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková, Lipová, Letná
Poslanci Juraj Dovala, Mária Spišáková
ulice: Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K.
Hostinského, Súlovská, Družstevná
Starostka obce, Mgr. Lillian Bronďošová
lokalita: Huta, Podsúľová, Hámor.

Ukončenie projektu výstavby nájomných bytov
Samotný projekt začal ešte v roku 2015 potrebou rekonštrukcie
neustále sa zhoršujúceho technického stavu starej školskej bytovky
s cieľom nájsť pre ňu zmysluplné dlhodobé využitie. Výstavba nájomných bytov prostredníctvom využitia dotácie z Ministerstva dopravy a
výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania bolo asi pre
nás tým najvhodnejším riešením.
Celková výška investície do oboch bytových domov pre obec znamená získanie výlučného vlastníctva k 13 nájomným bytom s príslušenstvom ako spoločné priestory bytových domov, 14 parkovacích
miest, prístupová komunikácia a chodníky a kompletné inžinierske
siete, t. j. voda, elektrina, plyn, kanalizácia, telekomunikačné prípojky.
Z 13 bytov je 7 bytov 3-izbových, 5 bytov 2-izbových a 1 byt 1-izbový. Bytové domy spĺňajú najprísnejšie energetické štandardy, sú zaradené do energetickej triedy B a A1.
Každý byt je vybavený vstupnými bezpečnostnými dverami, interiérovými dverami, laminátovou podlahou, radiátormi, kuchynskou
linkou, plynovým sporákom s elektrickou rúrou, digestorom, sanitou,
svietidlami a ďalšie. Každý byt je vykurovaný vlastným plynovým
kotlom, ktorý slúži aj na ohrev teplej vody. V bytoch novej bytovky je
inštalovaný aj doplnkový zdroj tepla v podobe rekuperačnej jednotky.
Investícia do rekonštrukcie starej školskej bytovky bola vo výške
393 222,00 EUR, pričom nenávratná dotácia z ministerstva predstavuje
164 520,00 EUR, úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 220 200,00
EUR a vlastné zdroje obce iba 8 502,00 EUR.
Investícia do výstavby novej bytovky bola vo výške 340 759,00
EUR, pričom nenávratná dotácia z ministerstva 105 990,00 EUR, úver
zo Štátneho fondu rozvoja bývania 225 750,00 EUR a vlastné zdroje
obce 9 019,00 EUR.
Poskytnuté úvery sú hradené plne z nájomného obyvateľov bytoviek, teda rozpočet obce vôbec nezaťažujú. Podmienkou poskytnutia
pomoci však bolo, že byty si musia zachovať svoj nájomný charakter
po dobu minimálne 30 rokov. Na túto dobu sú rozpočítané aj splátky
bezúročných úverov. Túto dobu je možné navýšením splátok o 10 rokov skrátiť.
Počas výstavby musela kvôli poskytnutiu prostriedkov zo štátneho
rozpočtu obec zriadiť záložné právo na niekoľko nehnuteľností, po kolaudácii táto ťarcha prechádza na bytové domy až do úplného splatenia
úveru.
Bytové domy sú t. č. úplne ukončené. „Stará školská bytovka“
bola skolaudovaná dňa 28.02.2018, pričom prví nájomníci sa do nej
nasťahovali dňa 01.09.2018. Nová bytovka bola skolaudovaná dňa
30.11.2018, pričom noví nájomníci sa do nej nasťahujú od 01.01.2019.
V budúcom roku sa v okolí bytoviek vysadí trávnik a okrasná zeleň.
Celkovo v 13 nájomných bytoch bude od nového roka žiť 27 obyvateľov z toho 5 detí. Je potešujúce, že svoj nový domov si týmto projektom našlo aj viacero mladých rodín. Preto už teraz veríme, že počet
obyvateľov bytov ako aj obce trochu narastie.
Všetkým obyvateľom prajeme harmonické a príjemné bývanie.
m.
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obce Gemerská Poloma na rok 2018  po IV. úprave rozpočtu

Daňové príjmy P
Daň z príjmov fyzickej osoby P 631 300
Daň z nehnuteľností P 72 707
Dane za špecifické služby P 26 176
Dane za používanie tovarov a z povolenia na výkon činností P 1 322
Daňové príjmy spolu P  731 505
Nedaňové príjmy
Dividendy P 4 700
Príjmy z vlastníctva P 10 000
Príjmy z prenájmu ŠFRB P 9 762
Administratívne poplatky P 8 000
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb P 45 550
Poplatky a platby za znečisťovanie P 1 064
Príjem z predaja pozemkov P 3 800
Úroky z vkladov P 20
Ostatné príjmy P 6 500
Nedaňové príjmy spolu P 89 396
Tuzemské bežné granty sponzorstvo P 5 0004
Transféry v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu P 131 553
Bežné granty a transfery zo ŠR/EFspolu P 131 553
Bežné príjmy obce spolu P 957 454
Školstvo
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb P 60 384
Príjmy z dobropisov a vratiek P 175
Tuzemské bežné granty ZŠ P 3 000
Transféry v rámci verejnej správy – Školstvo P 488 282
Bežné príjmy školstvo spolu P 551 841
Bežné príjmy obce spolu so školstvom P 1 509 295
Kapitálové príjmy
Príjem z predaja kapitálových aktív P 17 575
Transféry v rámci verejnej správy P 270 510
Kapitálové príjmy spolu P 288 085
Finančné operácie
Bankové úvery P 0
Úver ŠFRB P 411 522
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov P 7 577
Prevod prostriedkov z rezervného fondu P 67 001
Finančné operácie spolu P 486 100
Príjmy spolu P 2 283 480
výdavková časť
Bežné výdavky P 1437297
Výdavky verejnej správy P 289587
Mzdy a platy P 128300
Poistné a príspevky do poisťovní P 51077
Tovary a služby P 104510
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 5700
Finančná rozpočtová oblasť P 2060
Tovary a služby P 2010
Splácanie úrokov P 50
Voľby P 825
Poistné a príspevky do poisťovní P 50
Tovary a služby P 775
Transakceie verejného dlhu P 5500
Splácanie úrokov P 5500
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej
správy P 0
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 0
Civilná ochrana P 238
Poistné a príspevky do poisťovní P 37
Tovary a služby P 201
Ochrana pred požiarmi P 8446
Tovary a služby P 7846
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 600
Cestná doprava vrátane aktiv. činnosti P 28120
Mzdy a platy P 9350
Poistné a príspevky do poisťovní P 4170
Tovary a služby P 14600
Nakladanie s odpadmi P 25300
Tovary a služby P 25300

Nakladanie s odpadovými vodami P 81083
Mzdy a platy 24400
Poistné a príspevky do poisťovní P 10371
Tovary a služby 46232
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 80
Bývanie a občianska vybavenosť  P6000
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 6000
Rozvoj obce P 76115
Mzdy a platy P 42965
Poistné a príspevky do poisťovní P 15285
Tovary a služby 17615
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 250
Verejné osvetlenie 15030
Poistné a príspevky do poisťovní P 730
Tovary a služby P 14300
Rekreačné a športové služby P 12326
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 5226
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 7100
Kultúrne služby P 29777
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 29377
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 400
Miestny rozhlas P 300
Poistné a príspevky do poisťovní P 300
Tovary a služby P 10375
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 950
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované P 0
Tovary a služby P 0
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 0
Predškolská výchova P 140746
Mzdy a platy P 89200
Poistné a príspevky do poisťovní P 33686
Tovary a služby 17640
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 220
Primárne a nižšie vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Základná
škola P 493748
Mzdy a platy P 299772
Poistné a príspevky do poisťovní P 111715
Tovary a služby P 80048
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 2213
Vzdelanie nedefinované – CVČ P  550
Tovary a služby P 550
Vzdelanie nedefinované – ŠKD P 29424
Mzdy a platy P 20306
Poistné a príspevky do poisťovní P 7940
Tovary a služby P 1178
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 0
Vedľajšie služby v školstve – SJ P 112272
Mzdy a platy P 42685
Poistné a príspevky do poisťovní P 15847
Tovary a služby P 53244
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 496
Staroba - Sociálne služby – dôchodcovia P 13575
Mzdy a platy P 6000
Poistné a príspevky do poisťovní P 2375
Tovary a služby P 5200
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 0
Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdzi P 53200
Mzdy a platy P 0
Poistné a príspevky do poisťovní P 0
Tovary a služby P 23000
Transfery jednotlivcom a nezisk. org. P 30200
Kapitálové výdavky P 795318
Kapitálové výdavky P 795318
Finančné operácie P 50865
Splácanie istín P 50865
Rozpočet výdavkov celkom P 2 283 480
pripravil: Mgr. Peter Tišliar
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.



K n i ž n é  novinky

Nakúpená literatúra (výber) z prostriedkov finančnej dotácie Fondu na podporu umenia a spoluúčasti obce Gemerská
Poloma, ktorá poteší v čase sviatočnom, vo chvíľach voľna pre poučenie i zábavu. Prajeme čitateľom knižnice pohodové čítanie - zamestnanci obecnej knižnice.

Beletria pre dospelých

Keleová-Vasilková, Táňa
Moyes, Joio		
Názlerová, renáta		
Horst Lier, Jorn
Karika, Jozef		
Bryndza, Robert		
Červenák, Juraj		
Pronská, Jana		

Tri sestry; ženský román
Sama sebou; spoločenský román
Tučibomba; ženský román
Zmiznutá Felicie; severská detektívka
Priepasť; sci-fi horor
Temné hlbiny; anglická detektívka
Hradba západu; rodinná sága
Jorga; historický román

Literatúra pre najmenších

Obliekame indiánske bábiky - Aponi
Rubik’s - Hlavolamy pre deti
Vianočné koledy
Disney: Rozprávkový adventný kalendár
Luskáčik a štyri ríše
Nika a Leo sa učia abecedu
Janko Hraško / O Janíčkovi
Žubrienky inštalatérky

Náučná literatúra

GDPR
Potravinový podvod páchaný na vašich deťoch
Plynulo za 4 týždne po anglicky
Hry, a aktivity pre rozvoj schopností dieťaťa
Naše zdravé sladkosti
100 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život
Zmaturuj z fyziky

deti z materskej školy
s MIKULÁŠOM a ANJELOM
medzi novými knihami v našej knižnici
A sme v našej knižnici! Celý knižničný dom rozvoniava novými knihami. Iskrička radosti v očkách a srdciach detí sa rozžiari, by spoznali
nové dobrodružstvá i náuky v knihách pre deti. Všetci sú veľmi zvedaví, čo náš láskavý anjel z kníh predstaví. Všetci tichučko počúvajú, by
ani slovko neuniklo zvedavým očkám a uškám detí. No ktosi ich vyruší. Jáj veď je to kamarát menom Mikuláš... čo má v košíku? Mnoho
otázok, tie treba správne zodpovedať, tiež si chce čižmičky prevetrať
a nakoniec vytiahne drobnú sladkosť i pozdrav milý a anjelik nás za
to všetko pochváli. Aj sme si zaspievali, zarecitovali, správne priradili a niečo sa aj podučili, aj priniesli, aj odniesli a doma čo-to hádam
rozpovedali. Ako to v rozprávkach býva i tu zazvonil zvonec a prišiel
koniec. Bolo toho tak akurát, by sme sa aj na rok takto zišli a znova sa
niečo naučili a s knihami sa skamarátili. Nech vám všetkým sviatočné dni prinesú dni plné radosti a rodinnej pohody i s knihami z našej
knižnice.

december 2018

moje postrehy

Dovoľte mi predstaviť sa. Som bývalá učiteľka materskej školy, aj
v našej obci a volám sa Zuzana. Dlhé roky som navštevovala našu
miestnu knižnicu s deťmi zo škôlky, kde sme spoločne s knihovníčkou Dankou (ako ju všetci voláme a poznáme) pravidelne realizovali
besedy. Nemôžem na tieto akcie zabudnúť. Vždy plná nápadov, dobre
naladená a odhodlaná aj tým najmenším podať, čo najviac možností
a mnohorakých spôsobov ako ich zaujať a priviesť ku knihe. Bola neskutočne trpezlivá a vždy vedela ako upriamiť pozornosť na žiadané.
Dokonca aj náhodného čitateľa, ktorý si práve prišiel vypožičať knihu,
do besied zainteresovala a vtiahla ho do diania spôsobom, že deti hneď
pochopili, kto je to čitateľ, výpožička, čitateľský preukaz, či - ako sa
správne postarať o knihy. Každú besedu esteticky doplnila príjemným
prostredím, ktoré dotvorila vhodnými doplnkami a ktoré korešpondovali danej téme. Neraz to boli mnohí hostia, ktorých na besedy pozvala, aby umocnila zážitok zúčastnených. Deti sa mnohému naučili
a pochopili – no i ja som vždy odchádzala obohatená. Neraz som sa
vo škôlke od samotných detí, či ich rodičov dozvedela, že deti potom
ťahali rodičov do knižnice, aby sa tam opäť mohli pozrieť, či si vypožičať knihu, ktorú si vyhliadli. Kedykoľvek moje kroky vedú do obecnej knižnice hlavu má sklonenú nad hŕbou papiera, ale vždy srdečne
privíta a pridá úsmev. Akosi jej rokmi pribudlo všakovakej inej práce
a zdá sa, že je to žena do voza i do koča – ako sa zvykne hovoriť – vie
si s kde čím poradiť. Prácu zvláda aj za pomoci mladej spolupracovníčky Stanky, ktorá jej úlohu v knižnici o. i. fantasticky nahrádza. Nie
každého moje slová zaujmú, ale ja sa už roky snažím podeliť s viacerými priaznivcami našej knižnice a mnohí mi dajú za pravdu, že v našej
knižnici sa dejú malé zázraky nielen v čase Vianoc, no celoročne. Preto
mi dovoľte sa jej poďakovať a zaželať jej do ďalších pracovných rokov
mnoho zdravia, síl a osobných i pracovných úspechov.
učiteľka na dôchodku Zuzka Molčanová

december 2018
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Čo máme nové?
píše kolektív MŠ
Spolupráca MŠ a ŽŠ pokračuje
V jeden septembrový deň sme sa stretli v telocvični naši predškoláci
a žiaci prvého ročníka. Spoločne sa rozcvičili, zahrali si rôzne hry,
zasúťažili a na záver si zahrali futbal . V októbri nás navštívili prváci,
kde sme spoločne zaspomínali na časy v škôlke. Zaspomínali sme si
na detské pesničky Kolo, kolo mlynské a na Oli, oli Janko a na mnohé iné. Spoločne sme sa zahrali hru Bambuchy, bambuchy. A v škôlke
sme sa nie len hrali, ale aj tvorili a tak nám prváci vytvorili omaľovánku – nakreslili nám rôzne obrazce na plátno a mi predškoláci sme
si vymaľovali. Takto sa stretávame s prvákmi , držíme sa podľa vypracovaného plánu spolupráce MŠ a ZŠ. Ďalšie stretnutie budú mať
pani učiteľky, kde sa porozprávajú ako sa adaptovali naši prváci na
základnú školu, ako sa im tam darí. Už sa nevieme dočkať na ďalšie,
spoločne strávené dni s prvákmi.

Divadlo POLEPETKO
Pondelok 19.11.2018 sa začal rozprávkovo. Ráno sme sa všetci zišli
v triedach. S batôžkami sme odkráčali na zastávku a čakali na autobus.
Vystúpili sme v obci Gočovo, kde na nás v sále kultúrneho domu čakali naši kamaráti z Vyšnej Slanej, Kobeliarova, Gočova. Pekne sme
si posadali a zapozerali sme sa do rozprávky Polepetko, ktorá sa nám
veľmi páčila a veľa sme sa na nej nasmiali. Po rozprávke sme sa najedli, napili a aj zatancovali. Potom sme išli na poznávaciu prechádzku
po obci, ktorú sme videli poniektorí len z okna auta alebo autobusu
a zahrali sme sa aj na školskom dvore detí z materskej školy v Gočove.
Plní emócii a zážitkov sme sa vrátili do našej škôlky, kde na nás čakal
obed a naše postieľky. A rozprávočka..... sa nám mohla ešte snívať.

9

Veselé zúbky
Deti z našej materskej školy sa v mesiaci november zapojili do projektu Veselé zúbky, ktorého cieľom je vyvolať u detí záujem o starostlivosť o zúbky a prispieť k vytváraniu správnych návykov v oblasti
dentálnej hygieny. Za pomoci inštruktážnej sady „Veselé zúbky“ boli
deťom vysvetlené slová ďasno, zubná korunka, čeľusť, sánka, zubná
niť a podobne. Deti mali možnosť si na zväčšených modelov zubov
vyskúšať správnu techniku čistenia. Pozreli sme si rozprávku Veselé
zúbky, v ktorej je hravou formou rozpracovaná problematika starostlivosti o zúbky. Naši predškoláci navrhli a vytvorili nových pomocníkov Bibu a Bibka k projektu „Veselé zúbky“. Do projektu boli zapojený aj rodičia, pre ktorých si deti pripravili krátke divadielko a bolo
im pustené inštruktážne video s pani doktorkou MUDr. Katarínou Bartonkovou a jej zúbkovými pomocníkmi. Formou zážitkového učenia
sme sa snažili u detí zanechať veľa poznatkov o našich zúbkoch.

Výlet BETLIAR
Dňa 17.10. sme boli na výlete
v Betliari. V kaštieli sme si prezreli výstavu ,,Sudán“. Deti najviac zaujala expozícia zvierat
a nezabudnuteľná mumifikovaná
grófka Žofia Šeredyová. Po skončení prehliadky sme navštívili
park, kde deti zbierali listy a gaštany, hrali sa pohybové hry. Na
turistickej vychádzke k jazeru si
preverili vytrvalosť a orientáciu
v priestore, hľadali cestu na autobusovú zastávku. Spoločne sme
strávili krásny slnečný deň.

Súťaž LaBáK
Aj tento rok sa naši predškoláci
zapojili do celoslovenskej online
súťaže LaBáK, ktorá bola určená pre deti materských škôl na
Slovensku. Súťaž prebieha v 4
súťažných kolách, kde deti v každom kole riešia rôzne úlohy, ktoré
rozširujú ich vedomosti z oblasti
biológie, fyziky a chémie. Doteraz sa im veľmi páčil pokus, kde
vyrábali lávovú lampu z oleja,
šumienky a vody :D

Červený kríž
DOROTKA
V októbri nás opäť navštívili
Dorotka z projektu Červeného
kríža. Dozvedeli sme sa ako pomôcť kamarátovi , keď si zodrie
kolená. Naučili sme sa vydenzifikovať ranu na kolenách i lakťoch. Aj ošetriť reznú ruku. Na
novembrovom stretnutí sme sa
dozvedeli, ako sa máme bezpečne správať na cestách. Vytvorili
sme pojmovú mapu z dopravných značiek .Objasnili sme si
a niektorí len zopakovali, aký je
rozdiel vo svetelnej signalizácií pre šoférov a chodcov. Ako
odmenu sme od Dorotky dostali
omaľovánky s tematikou prvej
pomoci. V decembri sa tešíme na
ďalšie stretnutie s Miškou, Paulou a Dorotkou.
Ešte nás do konca roka 2018
čaká veľa ďalších zaujímavých zážitkov. S tými sa však
s vami podelíme nabudúce.
Všetkým želáme krásne,
príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný šťastný nový rok
2019.
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

ŠTVRŤROK JE UŽ ZA NAMI
ŠKOLSKÉ KULTÚRNE PODUJATIA
Nový školský rok 2018/2019 sme začali v pondelok dňa 03. 09. jeho
SLÁVNOSTNÝM OTVORENÍM. Všetkým žiakom od 1. po 9. ročník a zamestnancom školy v ňom prajeme veľa zdaru, usilovnej práce
a úspechov.
Koncom septembra sa uskutočnila obľúbená ŽIACKA BURZA, na
ktorej sa naši žiaci ukázali ako vynaliezaví obchodníci a dobrí kupujúci. Tradičným tovarom boli hračky, ale objavili sa i vlastné výrobky
– Aničkine mydielka a Nelkine pukance, ktoré rozvoňali celú školu.
V piatok 12. 10. naši žiaci 1. a 4. ročníka otvorili milým kultúrnym
programom slávnostné stretnutie polomských dôchodcov pri príležitosti OKTÓBRA - MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.
V utorok 23. 10. sa v škole uskutočnila súťaž SOM TALENT, v ktorej
nás mnohí prekvapili svojimi výkonmi. Tých najšikovnejších porota
aj ocenila: kúzelníčky Zuzanu Šimkovú (4.A) a Adélu Bronďošovú
(3.A), speváčku Janku Gunárovú (7.A), tanečníkov Patrika Kučeráka (2.A) a Leóna Kotlára (1.B) a skupinu spevákov z 1.A Viliama
Smolku, Filipa Fafráka a Jaroslava Vilima. Víťazmi však boli všetci, pretože prekonali strach a trému a dokázali vystúpiť pred publikom.
V stredu 07. 11. sa v ŠKD konala OBĽÚBENÁ HALLOWEENSKA
PÁRTY. Okrem detskej diskotéky a strašidelných masiek si mohli žiaci vyskúšať aj rôzne súťaže a dobre sa zabaviť.
Celá škola sa tiež v týchto dňoch ocitla nielen v JESENNEJ, ALE
AJ V HALLOWEENSKEJ STRAŠIDELNEJ VÝZDOBE, v ktorej
triedy ochotne súťažili o „najstrašnejšiu“ výzdobu.

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE
V stredu 05. 09. sa pre žiakov príslušných ročníkov uskutočnil celodenný spoločensko-vedný kurz „UŽ SOM PRVÁK – PRVÁČKA,
UŽ SOM PIATAK – PIATAČKA“.
Septembrový týždeň v dňoch od 24. 09. do 26. 09. bol venovaný aktivitám realizovaným pri príležitosti EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV A MEDZINÁRODNÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU.
Žiaci vytvárali zaujímavé projekty, riešili rôzne úlohy, kvízy, dokonca
si aj zaspievali piesne v cudzích jazykoch.
Týždeň od 15. 10. do 19. 10. bol vyhlásený za TÝŽDEŇ ZDRAVEJ
VÝŽIVY. Žiaci 1. a 2. stupňa zrealizovali obrovské množstvo zaujímavých aktivít: výrobu zeleninových šalátov a ďalších zdravých jedál,
výstavu o zdravej výžive, cvičenie na školskom dvore v rytme zumby,
cvičenie tabata, ale aj súťaží v podobe zdolávania prekážkových dráh.

Žiaci sa tiež venovali výrobe chutných smootie nápojov.
Týždeň od 19. 11. po 23. 11. bol zase vyhlásený za TÝŽDEŇ BOJA
PROTI DROGÁM. Počas neho žiaci a učitelia na 1. a 2. stupni
uskutočnili obrovské množstvo rôznorodých aktivít venovaných tejto
problematike – výrobu plagátov a letákov, tvorbu prezentácií v Power
Pointe, tvorbu projektov na tému „Drogy v spoločnosti“, vedomostné
kvízy, výtvarné popoludnia, ale aj športové aktivity ako halový futbalový turnaj, turnaj vo vybíjanej a rôzne športové disciplíny pod heslom
„Zober loptu, nie drogu!“. Tiež sa uskutočnili preventívne aktivity v
triedach v spolupráci s pani Mgr. M. Banďošovou a zamestnancami CPPPaP v Rožňave.

EXKURZIE A VÝLETY
Vo štvrtok 20. 09. sme navštívili HRAD ŠOMOŠKA V CEROVEJ
VRCHOVINE – nielen historickú, ale aj národnú prírodnú rezerváciu, ktorá sa nachádza priamo na hranici s Maďarskom. Počas príjemnej prechádzky náučným chodníkom mali žiaci možnosť sledovať aj
európsky unikát – kamenný vodopád, jeden z najpôsobivejších prírodných útvarov na Slovensku.
V stredu 24. 10. sa žiaci 5.A a 6.A zúčastnili v GOS v Rožňave TVORIVÝCH DIELNÍ – v hrnčiarskej dielni vyrábali hlinené lopáriky
s jesennou tematikou a v textilnej dielni sa učili maľovať na plátno
a žiaci deviateho ročníka zase prezentácie stredných škôl v Rožňave pod názvom VOĽBA POVOLANIA, z ktorej si odniesli dôležité
informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a študijných odboroch na
stredných školách.
Dňa 25. 10. sa v rámci účelového cvičenia na 2. stupni žiaci zúčastnili
PREHLIADKY VOJENSKEJ TECHNIKY, motorových vozidiel
a postupu pri chemickom znečistení v kasárňach v Rožňave.
V pondelok 12. 11. sa žiaci deviateho a ôsmeho ročníka zúčastnili
v galérii Baníckeho múzea v Rožňave výstavy „GEMER V OBDOBÍ 1. ČSR“, ktorú múzeum usporiadalo pri príležitosti okrúhleho 100.
výročia vzniku Československej republiky (28. 10. 1918). Žiaci si vy-
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počuli odbornú prednášku, pozreli vystavené exponáty a navštívili tiež
výstavu maliarskych diel rožňavského rodáka Kolomana Tichého.
V dňoch 07. 11. a 28. 11. sa v HVEZDÁRNI V ROŽŇAVE žiaci 7.A
a 9.A zúčastnili odborných prednášok s praktickými ukážkami z oblasti astronómie.
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aktivitami so žiakmi skrášliť školský areál a okolie školy tentoraz
VÝSADBOU STROMČEKOV, RUŽÍ, POPÍNAVÝCH RASTLÍN
A KROV.

Žiaci 9. ročníka sa v týchto dňoch pod vedením pani výchovnej poradkyne zúčastnili tiež DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ STREDNÝCH
ŠKÔL so zámerom oboznámiť sa so študijnými odbormi. Oboznámili
sa tak s Obchodnou akadémiou a Strednou odbornou školou technickou v Rožňave.

BESEDY
V utorok 18. 09. navštívili našu školu príslušníci policajného zboru,
ktorí k nám priviedli aj ich štvornohého kolegu – policajného psa vycvičeného na odhaľovanie drog. Psík prišiel pozvať žiakov na besedu O ŠKODLIVOSTI DROG A INÝCH OMAMNÝCH LÁTOK
osobne do tried a hneď im aj predviedol ukážku svojej práce.
V pondelok 15. 10. sa uskutočnila BESEDA S P. KÓNYOVOU –
pani asistentkou osvety a zdravia z RÚVZ, ktorá žiakom hravou formou priblížila problematiku potreby umývania rúk a chorôb spojených
so špinavými rukami. Žiaci si tak aktivitami na prevenciu pred prenosnými chorobami pripomenuli MEDZINÁRODNÝ DEŇ UMÝVANIA RÚK.

ZDRAVÁ A ZELENÁ ŠKOLA
V piatok 28. 09. sme si v našej škole výrobou dekorácie, mliečnymi
desiatami a ďalšími aktivitami pripomenuli SVETOVÝ DEŇ MLIEKA.
Pondelok 08. 10. bol zase vyhlásený za DEŇ JABLKA. Žiaci súťažili,
spievali, vypracovávali jabĺčkové úlohy a samozrejme aj ochutnávali
výborné šťavnaté jabĺčka. Celý deň bol veselý, plný jablkových aktivít a vitamínov.
V pondelok 08. 10. sme využili teplé októbrové lúče babieho leta a vyrazili na BICYKLOCH NA PODSÚĽOVÚ, kde si pre žiakov učitelia
a asistenti pripravili rôzne súťaže.
V mesiaci október sme so žiakmi 2. stupňa tiež pokračovali v SÚŤAŽNOM PROJEKTE NADÁCIE TESCO s cieľom tvorivými

SPOLUPRÁCA S ČESKOU ŠKOLOU
Naša škola sa opäť zapojila do ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU «ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY», prostredníctvom ktorého
nadviazala kontakty so základnou školou v meste Lanškroun v Česku,
v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickom kraji. Žiaci a učitelia vyrobili
zaujímavé a netradičné záložky do kníh na tému: „Rozprávky, bájky,
povesti a príbehy nepoznajú hranice“ a odoslali ich našej partnerskej
základnej škole na výmenu. Česká škola zase vyrobila a poslala záložky všetkým našim žiakom na 1. stupni. Pri výrobe záložiek boli
použité rôzne techniky: vystrihovanie, lepenie, skladanie origami, maľovanie a mnohé ďalšie. Cieľom projektu bolo podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLÁKMI
Od začiatku školského roka sa rozbehol PROJEKT SPOLUPRÁCE
S MATERSKOU ŠKOLOU pod vedením pani učiteliek 1. ročníka
a materskej školy. Naši prváci sa so svojimi mladšími kamarátmi z materskej školy stretávali pri zábavných pohybových hrách v telocvični, navštívili predškolácku triedu, kde sa aj zahrali, aj spoločne učili
a v nasledujúcich mesiacoch plánujú ďalšie spoločné projekty.
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ŽIAČOK V ZRÝCHLENOM ŠACHU, ktoré sa konali 10. 10. v Gemerskej Polome a gratulujeme Miroslavovi Chomiakovi k 2. miestu a Bianke Chomiakovej k 1. miestu, ktoré získali vo svojich kategóriách.
Ďakujeme za reprezentáciu žiačkam Kristíne Demkovej (6.A), Anete Ferencovej (6.A), Barbore Priesterovej (9.A) a Laure K. Molnárovej (9.A), ktoré sa 14. 11. v Rožňave zúčastnili OKRESNÉHO
KOLA SÚŤAŽE V ZIMNOM ARANŽOVANÍ a gratulujeme
Kristíne Demkovej k 1. miestu, ktoré získala vo svojej kategórii.
Gratulujeme Janke Gunárovej (7.A) k 2. miestu súťaže v speve
rómskych piesní RÓMSKY TALENT, ktorá sa konala 22. 11. v Dobšinej.
Gratulujeme Romanovi Spišiakovi (9.A) k 1. miestu získanému
v OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – KATEGÓRIA C, ktorá sa konala 28. 11.
v Rožňave.

ŠPORT

NADAČNÉ ZBIERKY

Tak ako každý rok aj tento rok sa v septembri v Dobšinej konala SÚŤAŽ V CEZPOĽNOM BEHU ŽIAKOV A ŽIAČOK ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL. V chladnom jesennom počasí si
naši žiaci zmerali sily s ostatnými žiakmi z okresu. Napriek tomu, že
neobsadili popredné miesta, patrí im pochvala za snahu a odhodlanie
súťažiť.
V piatok 28. 09. sa žiačky Laura K. Molnárová (9.A), Martina Tomášiková (9.A) a Aneta Ferencová (6.A) zúčastnili OBVODNÉHO
KOLA SÚŤAŽE V BEDMINTONE, ktorá sa konala v Rožňave. Súťažilo sa v dvojhrách a štvorhrách. V silnej konkurencii sa dievčatá
umiestnili na peknom 4. mieste.
V stredu dňa 12. 10. nás naši športovci reprezentovali na 2. ROČNÍKU BEHU ULICAMI OBCE NIŽNÁ SLANÁ. Po výborných výkonoch priniesli do školskej zbierky dve druhé a jedno tretie miesto:
Barbora Priesterová (9.A) 2. miesto v behu na 1300 m, Nela Olexová (3.A) 2. miesto v behu na 300 m a Juraj Koltáš (6.A) 3. miesto
v behu na 900 m.
V dňoch 22. 11. a 23. 11. sa v Rožňave žiaci a žiačky zúčastnili OBVODNÉHO KOLA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL VO FLORBALE, kde si zmerali sily s ostatných školami v okrese Rožňava
a hoci nepostúpili, držali sa statočne.

Dňa 09. 11. sa konalo podujatie HODINA DEŤOM. Dobrovoľníci –
žiaci zo 6.A a 9.A so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga
vyzbierali pre deti, ktoré potrebujú pomoc, celkom 135,49 €. Za každú
finančnú čiastku všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.

TESTOVANIA

Taktiež sme realizovali alebo začali: · s bohatou krúžkovou činnosťou, ktorú v škole máme aj vďaka zapojeniu sa do NÁRODNÉHO
PROJEKTU „ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM“  SEPAROVANÝM ZBEROM, ZBEROM PAPIERA A PLASTOVÝCH VRCHNÁČIKOV na pomoc deťom s ťažkým zdravotným postihnutím 
SÚŤAŽOU POTRAVINOVÉHO REŤAZCA AGROMILK „RECYKLUJ A VYHRAJ“  SÚŤAŽOU DOMESTOS zameranou na
skrášlenie žiackych toaliet  KAMPAŇOU ČERVENÉ STUŽKY
zameranou na problematiku choroby AIDS  RÔZNYMI VÝTVARNÝMI SÚŤAŽAMI a viacerými ďalšími aktivitami, o ktorých sa môžete dozvedieť na našej internetovej stránke.

V dňoch 17. 10. a 18. 10. sa uskutočnilo TESTOVANIE ŽIAKOV 1.
ROČNÍKA NA POHYBOVÚ A TELESNÚ ZDATNOSŤ, ktoré
sa bude opakovať ešte raz v 3. ročníku. Žiaci museli zvládnuť rôzne
„disciplíny“ ako napr.: sed – ľah, skok do diaľky z miesta, člnový beh
a niekoľko ďalších. Cieľom testovanie je zistiť a odporučiť rodičom,
na aké druhy športov majú ich deti predpoklady.
V piatok 09. 11. vďaka projektu E-TESTOVANIE, do ktorého je
naša škola zapojená, si žiaci 5. ročníka mohli overiť svoje vedomosti
z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, vyskúšať si rôzne typy úloh a pripraviť sa na povinné CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE, ktoré našich piatakov potrápilo 21. 11.

ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH
Gratulujeme Miroslavovi Chomiakovi (4.A) k 3. miestu v šachovej
súťaži uskutočnenej pri príležitosti Dňa samospráv Pustá Poloma, Polomka a Gemerská Poloma dňa 08. 09. v Gemerskej Polome.
Ďakujeme Miroslavovi Chomiakovi (4.A) a Bianke Chomiakovej
(3.A) za vzornú reprezentáciu na recitačnej súťaži rozprávok ZLATÁ
PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS, ktorá sa konala 25. 09.
v Slavošovciach.
Ďakujeme Patrikovi Fabiánovi (5.A), Miroslavovi Chomiakovi (4.A) a Bianke Chomiakovej (3.A) za reprezentáciu v ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH OKRESU ROŽŇAVA ŽIAKOV A

INÉ
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HĽA ČLOVEK
OMEGA -3
Omega-3 je označenie skupiny
polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú označované tiež
ako esenciálne (telo si ich nedokáže vytvoriť, preto ich musíme
dodávať prostredníctvom stravy). Najdôležitejšia je DHA (kyselina dokozapentaénová) a EPA

(kyselina eikozapentaénová) sú
to mastné kyseliny s najdlhším
reťazcom. Štúdie preukázali, že
sú zdraviu prospešné, lebo sú
stavebnými kameňmi všetkých
buniek v ľudskom tele. V prírode
sa nachádzajú prevažne v morských zdrojoch.

Omega-3 mastné kyseliny sa nachádzajú vo všetkých bunkách a sú
nevyhnutné pre ich správne fungovanie. Je preukázané, že prispievajú
k správnej funkcii srdca a tiež k udržaniu správnej funkcie mozgu i
zraku.

Rozdiel medzi „dobrými“ a „zlými“ produktami s omega-3.

Na trhu je množstvo produktov a zdraviu prospešný produkt by mal
spĺňať nasledujúce kritériá:
u
1 gram omega-3  denne } na dosiahnutie priaznivého účinku by mal
človek prijať 1 g omega-3 (overte si, či na balení nájdete údaj koľko
omega-3 obsahuje odporúčaná dávka)
v
správny typ omega-3 } to znamená, že iba niektoré majú potvrdený
účinok na ľudské zdravie, a to DHA a EPA (overte si, či výrobok obsahuje DHA a EPA, ak ich nenájdete spomenuté na obale pravdepodobne
sa tam nenachádzajú)
w
prírodná forma } hoci sa omega-3 získavajú z prírody, dajú sa tiež
vyrobiť synteticky pod názvom etylester, prírodná forma sú triglyceridy alebo fosfolipidy (overte si, či sa tieto pojmy uvádzajú na obale a
ak nie tak sa spýtajte lekárnika).
Najlepším zdrojom omega-3 mastných kyselín je rybí olej v tekutej
forme (vyrába sa z čerstvej tresčej pečene). Nachádza sa v ňom: vitamín A a D, ktoré sú prospešné pre imunitný systém; vitamín D pre
správny vývoj kostí dieťaťa vitamín A prispieva k udržaniu dobrého
stavu pokožky ako najväčšieho orgánu v ľudskom tele.
Omega-3 mastné kyseliny a vitamín D je nevyhnutný a zvlášť dôležitý
i pre tehotné a dojčiace ženy pre vyvijajúci sa plod (kostra, mozog a
zrak).

Neustále sa realizujú rôzne štúdie na túto tému a názory odborníkov
a ich výsledky sa líšia, ale podstata ostáva vždy rovnaká, ak sa prikláňate so svojim názorom k tomu, že omega-3 sú prospešné pre Vaše
telo a rozhodnete sa ich užívať určite si vyberte tie kvalitné.
stranu pripravila: Mgr. Danka Červenáková
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Vianočný čas je naplnený láskou, radosťou, šťastím a všetkým
pekným čo s Vianocami prichádza. Nesmieme však zabúdať, že pre
naše ratolesti je tu veľa lákadiel, ktoré sú pre nich nebezpečné.
všetko nablýskať
Predvianočný čas sa určite začína tým, že si každá mamička chce
upratať a nablýskať byt, či dom. Pre deti sú nebezpečné mokré i
naleštené podlahy, ktoré sú veľmi šmykľavé. Pri umývaní a zdobení
okien je nebezpečenstvo v podobe rebríka, na ktorý môže dieťa
vyliezť a spadnúť alebo sa napiť z čistiacich prostriedkov. Preto všetku
pozornosť pri týchto činnostiach je potrebné venovať aj dieťaťu nielen
lešteniu a čisteniu.
najkrajší symbol Vianoc
Nikto si bez neho nevieme predstaviť
Vianoce.
Je
to
vianočný stromček. Ten je pre deti
asi najväčším lákadlo,
všetko sa na ňom trbliece, ligoce a
svetielkuje. Rizikom
je prevrátenie stromčeka,
preto je vhodné
postaviť
stromček
na
stôl, kde dieťa
nedočiahne, alebo ho v
strednej časti
o vrcholec priviazať o
pevný
bod.
Ozdoby na stromčeku,
ktorú sú zo
skla sú pre takéto deti
mimoriadne
nebezpečné, a preto je
výhodnejšie
mať
ozdoby
z
plastu
alebo ako kedysi
povešať
naň
medovníky,
salónky,
háčkované
dečky,
alebo si s deťmi
vyrobiť papierové reťaze, či
šišky. Pri cukrovinkách na
stromčeku však treba zase myslieť na to, aby deti nekontrolovateľne
konzumovali sladkosti, po ktorých by mohli mať tráviace ťažkosti.
Hlavne nenechávať dieťa pri stromčeku bez dozoru.
elektrika
K vianočnej výzdobe, už dnes, neodmysliteľne patria svetielka na
stromčeku. Káble, ktoré buď visia na stene, alebo sú len tak na dlážke
položené sú lákadlom pre všetky menšie detičky. Deti ich môžu
olizovať, či hrýzť a tiež sa môžu do nich zamotať, alebo aj prestrihnúť
nožnicami. Vhodné je preto tieto káble ukryť za nábytkom, pod
kobercom alebo podlahovou lištou.
horiace sviečky
Vianočnú atmosféru dotvárajú hlavne horiace a voňavé sviečky. Pri
malých deťoch je to niekedy časovaná bomba. Plameň sviečky ich
môže popáliť a horúci vosk môže spôsobiť popáleniny. Opäť zásadné
pravidlo - nenechávať deti osamote.
príprava cukroviniek a dekorácie
K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočná výzdoba, ktorá je zvyčajne na jedálenských stoloch, ale i na nižších konferenčných stolíkoch,
na ktorých je nielen táto výzdoba, ale i drobné maškrty ako sú arašidy, lieskové orechy, trblietavé ozdôbky a korálky na dekoráciu. Toto
všetko je veľké lákadlo pre deti, ktoré sú vždy veľmi zvedavé, či sa dá
všetko „papať“ a „či sa mi to vojde do uška, alebo nošteka“.
Kuchyňa počas Vianoc rozvoniava rôznymi vôňami a láka nielen dospelých, ale aj tých najmenších. I tu číha veľké nebezpečenstvo v
podobe horúcej rúry, či pekáčov s dobrotami. Voľne na kuchynskej
linke položené nože, mixér, misa s horúcou polievkou, proste všetko
čo na nej nájdeme je určitým spôsobom nebezpečné.
Nikto by si neprial, ak by sme namiesto pekného sviatočného, pohodového rodinného večera museli utekať na pohotovosť s plačúcim dieťaťom, nervóznou mamičkou a frfľajúcim ocinom. Preto majme vždy na
pamäti, že svoje ratolesti nenechávajme nikdy bez dozoru a je dobré
všetko nebezpečné schovať aj na úkor toho, že výzdoba nebude ako
z luxusného časopisu, ale Vianoce budú pokojné, bezpečné a veselé.
Priznajme si - mysleli sme aj na tieto nástrahy Vianoc?
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H I S T Ó R I E

Stáli pri mne asi „vianoční“ anjeli....
Moja spolucestujúca, keď som
cestoval rýchlikom na služobnú,
mi porozprávala nevšedný príbeh
asi takto:
„Týždeň pred Vianocami sme
celá trieda išli v rámci telesnej
výchovy na neďaleký kopec
„zdokonaliť“ svoje lyžiarske
umenie.
Keď som sa po prvýkrát pustila
dole svahom, zdalo sa mi, že som
ho pomerne dobre zvládla. Bola
som presvedčená, že ten svah bez
problémov zvládnem aj druhýkrát. Triedna učiteľka mi chcela
pomôcť, že bude lyžovať predo mnou, aby ma pri náhodnom
páde mohla zachytiť. Odmietla
som. Približne v strede zjazdovky
som stratila kontrolu nad lyžami
a v plnej rýchlosti sa vrútila do
neohradenej rokliny, plnej stromov. Pri náraze hlavou do nich
mi praskla lebka. Počasie bolo
hrozné, fúkal silný vietor a snežilo. Pre sanitku aj helikoptéru bolo
veľmi náročné dostať sa k miestu
nehody. Napokon sa to pilotovi
predsa len podarilo a dostala som
sa do nemocnice.
Nik netušil, že môj stav je
vážny, že môžem každú chvíľu
zomrieť. Len lekári. Primár rodičom povedal: „Pripravte sa
na najhoršie. Vaša dcéra je vo
vážnom stave. Keď sa preberie
z umelého spánku, pravdepodobne nebude vedieť chodiť, hovoriť a možno si ani nebude nič
pamätať.“ Mame sa podlomili

nohy a s pravdou, ktorú sa dozvedela, sa nedokázala vyrovnať.
Nechcela so dačo také pripustiť.
Verila vo mňa, verila, že sa zotavím a budem taká aká som bola
predtým. Presviedčala o tom aj
lekárov, ktorí na ňu len s ľútosťou pozerali.
Mala pravdu!!! Po dvoch týždňoch som sa prebrala a začala
som veľmi pomaly rozprávať.
Niekedy som rodičov poznala
iba podľa hlasu. Nevedela som,
čo sa stalo, prečo som vlastne
v nemocnici. Problémom bolo
postaviť sa na nohy. Po mesiaci
som išla na liečenie. Cvičila som
v spoločnosti dospelých a so spolužiakmi som komunikovala len
cez esemesky a cez e-mailovu
poštu.
Po skončení tohto obdobia
som sa vrátila do školy a mala
som pocit, že moji spolužiaci sú
mi cudzí.
Mali celkom iné záujmy ako
ja. Možno to znie zvláštne, no na
čas strávený v nemocnici a na liečenie mám najkrajšie spomienky.
Možno aj preto, že práve tam sa
mi do cesty priplietla prvá vážna
láska. Keby bolo možné vrátiť
čas a keby som mala možnosť
rozhodnúť sa, či by som to chcela
ešte raz zažiť, povedala by som
ÁNO! Ale s podmienkou, že sa
celý ten príbeh skončí rovnako
dobre, bez následkov a s kúzelnou prvou láskou. Ďakujem mojim strážnym anjelom!“

Ľúbiť vás budem...
Či sladko mi je na duši,
či bôľom duša dýcha,
vy denne so mnou kráčate,
zvoníte v každom kúte
domova detstva ušlého.
Svetlom ste môjho života,
za ním vždy budem kráčať,
kým krok môj celkom nestíchne
a ústa budú mlčať...
Ľúbiť vás budem naveky.
-rajs-

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Darme zahnúl do kučki, aj tak ho apo starý dochrapili pri palánku
porazenieho.
Aj keď sa zlodej skryje medzi domy, starý otec ho dolapili.
Ta ot koho máš tot kepen takí pohúläní, ako krave z piska.
Od čoho máš ten kabát taký pokrčený?
Užaj sprätaj tie dlogy do komôta, nie že dachto príde a vidí tie necudi.
Ihneď odlož to špinavé šatstvo do komory.
Daj mu dákie zádlogi do tich botošoch, hläc ak mu longajú.
Daj mu nejaké vložky do tých čižiem, lebo sú mu veľké.
Nolem poť mi vibôdať z kusieho palca, bo mi dáká poraza tam uvȁzla.
Poď mi vybrať triesku z malíčka.
Bars härdí pärtok aj falviedu majú v piklete.
Veľmi pekný obrus majú v letnej kuchyni.
Tá oštoba šitko zrontuje, ešte aj na pípsár apostarieho capnúl, bo
šteblo nemerkuje.
Ani trochu nedáva pozor všetko pokazí.
Tot koborlôv furt lem čavarguje a za chvilu treba šešku rezať.
Stále sa fláka a už treba „šešku“ rezať. (šeška – krmivo pre dobytok)
Tale sô sä telo rinceš, kedi si sä zmívál?
Čo sa toľko škrabeš, kedy si si umýval hlavu.

K. J.
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Maďarské vojsko
pokračovanie z č. 2/2018 júl

No starí ľudia, čo im iste rozumeli, nič neodpovedali. My
sme ich ako Maďarov i napriek
ich stavu nenávideli. Tak sme sa
na nich pozerali ako keby sme
sledovali nejaký priechod prichádzajúceho cirkusu. Otca som sa
opýtal o jednom slove, ktoré som
kedy-tedy od nich počul. Bolo
to “istenem”. On mi povedal, že
Isten je Boh, že oni sa cestou do
školy Bohu žalovali. Povedal mi,
že to bola strašná hanba na ich
vojsko, že ich nikto z nemocnici
neprišiel privítať a že sa museli
sami o seba starať.
O tejto udalosti som povedal
mojim kamarátom. Boli na tých
ranených Maďaroch zvedaví, tak
sme teda išli jeden vlak privítať.
Tento raz vystúpili z vlaku len
traja ranení. No moji kamaráti mi
povedali strašnú novinu. V školskej drevárni boli vojenské mŕtvoly, ktoré jeden z našich Cigánov vozil do cintorína, kde ich do
plytkých hroboch pochovával. To
nás zaujímalo. Tak jedného dňa,
my štyria Jánovia: Janko Lipták,
Janko Hudák, bratranec Janko
Garguš a ja, sme sa osmelili do
tej drevárne pozrieť.
Báli sme sa ísť rovno do školského dvora. Keďže dreváreň
bola na rohu dvora, pri záchodoch, rozhodli sme sa vyškriabať na strechu záchodov a potom
zostúpiť do dvora pri drevárni.
Všetko išlo dobre. Pomáhali sme
jeden druhému na strechu, no ja
som ostal na zemi sám a nemohol som sám strechu dosiahnuť.
Taktiež, strecha bola od snehu
šmykľavá, preto ma nemohli za
sebou vytiahnuť. Tak som sa rozhodol ísť do drevárne cez dvor.
Nevidel so nikoho na dvore, tak
som zabehol za školskú studňu
popri stene susedného notárovho domu. Tam som sa schoval
a keď som nevidel nikoho na
dvore, prebehol som do rohu ku
drevárni. Moji kamaráti boli ešte
stále na streche záchodu. Keď
videli, že ma nezbadali, zoskočili so strechy a všetci sme vbehli
otvorenými dverami do drevárne.
To čo sme tam našli bolo neuveri-

teľné. Na polenách boli tri mŕtve
a celkom nahé telá. Jeden bol bez
ruky a všetci boli sem a tam krvaví. Naša dva-tri metrová vzdialenosť od mŕtvych nás nastrašila,
preto sme hneď dreváreň opustili.
Von sme sa pozreli spoza rohu
budovy na dvor a videli sme, že
dvaja vojaci sa usadili v kúte pod
školským zvonom, aby využili
slnečné lúče. Keď sme videli, že
mali oči zatvorené, prebehli sme
popri notárovej stene za studňu.
Tam sme sa schovali a hneď nám
bolo jasné, že nás zbadali. Obaja
na nás niečo zakričali. My sme sa
naľakali a utiekli von zo dvora na
cestu.
Po vojne sme sa dozvedeli, že
to čo sme počuli o ich pohrebe
od nášho Cigána bola pravda.
Pätnásť mŕtvych Maďarov pochoval v plytkých hroboch na
našom cintoríne bez vojenskej
alebo cirkevnej úcty. Maďari dali
Cigáňovi len voz s koňom, aby
tie mŕtvoly zo školy odstránil.
Aká to bola neuveriteľná hanba!
Ako neskorší americký profesionálny vojak, nikdy som takú vec
nevidel. Poriadnu vojenskú úctu
sme ukázali padlým nepriateľom
vo Vietname. Na jar, keď sa sneh
potopil, telá sa museli pochovať
v hlbokých hroboch, lebo zverina
napádala ruky a nohy čo vytŕčali
zo zeme. Pozdejšie, ženy z bývalého Maďarska prichádzali hľadať hroby svojich mužov. Počuli
od iných vojakov, že ich muži
zomreli v nemocničnej škole
v Nagy Vesverés.
Tu musím pripomenúť dve
udalosti nášho starého otca. Maďari začali ničiť telefónové spojenie z dediny do horárovej kancelárie na Hute. Dvaja z nich prerezali každý stĺp, asi v plecovej
výške, aby sa už nemohol znova
použiť. Potom jeden s veľkým
mlatkom rozbíjal všetky porcelánové izolačné hubky, ktoré držali
drôty. Dvaja iní krútili už uvoľnené drôty do kotúčoch, ktoré dávali do ich voza s veľmi chudým
a zanedbaným koňom. Ak pokračovali od dediny našou Súlovskou ulicou občania vychádzali
z domoch a nadávali na Maďarov.

Dobre sa kŕmili a zabávali pokiaľ sa ich vojaci museli spoliehať na aké také jedlo čo im dedinčania dávali. Niektorí nemali
ani len poriadné zimné šaty. Naši
Slovinci sa u nás dobre chovali,
lebo sa pre nich na našom stole
stále niečo zvýšilo.
Môj bratranec Janko Garguš od
Šimšíka ma raz zavolal, aby som
sa išiel pozrieť na nahých vojakov pri stodole na lúke. Bol som
zvedavý tak sme išli do Bobotky,
kde spoza záchodu sme videli
dvoch vojakov pri stene najbližšej stodoly. Nebolo tam veľa snehu, lebo ten sa popri drevených
stenách rozpustil a vojaci sedeli
na suchej tráve. Neboli nahí, len
hore od pásu. Obaja za zaoberali skúmaním svojich košieľ.
Niečo na nich hľadali. Bratranec
mi povedal, že oni hľadajú vši.
Povedal, že vojsko bolo veľmi
špinavé, na čo nadávala jeho matka. Maďari čo boli do jeho domu
pridelení mali vši a jeho matka sa
bála, že sa rozmnožia po celom
dome. Jeho otec, tiež Ján Garguš
bol v zajatí niekde v Rakúsku. Na
šťastie on ten koncentračný tábor
prežil a vrátil sa domov po oslobodení
Moja najstrašnejšia udalosť
s maďarským vojskom sa stala na
bývalej lúke za školou medzi vtedajšou Veľkou a Malou Polomou.
Maďari tam mávali vojenské
zhromaždenia a parády. Dvaja
moji priatelia, Janko Hudák a môj
bratranec Janko Garguš od Šimší-
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ka prišli pre mňa, aby sme sa išli
na tú parádu pozerať. V noci napadol čerstvý sneh a my sme išli
po ňom cez záhrady do zákruty
Súlovského potoka na konci záhrady u Šimšíka. Tam bola malá
zákruta Súlovského potoku s malým briežkom na malopolomskej
strane. Súlová bola úplne zamrznutá a my sme sa umiestnili na
briežku medzi kríkmi a stromami. Tam sme videli ich pochod
a zhromaždenie. Keď bolo vojsko
umiestnené v rovných radoch,
jeden dôstojník, asi ich veliteľ,
začal rečniť. Potom dvaja vojaci
priviedli jedného vojaka pred ich
veliteľa, ktorý potom čítal nejaké oznámenie. Zrazu ten vojak
začal utekať najprv smerom k
nám a potom si zmenil dráhu do
Greškovho domu. Ja som sa z
môjho miesta na briežku zošmykol a vyškriabal som sa na nové
miesto na pravej strany mojich
druhov. Počas tejto zmeny začala
sa streľba. Obaja moji kamaráti
vykríkli: “Zastrelili ho!“. Keď
som sa ja umiestnil, videl som len
to, že ten vojak už ležal na čerstvom snehu. Jeden z dôstojníkov
s hotovým revolverom v ruke sa
ku nemu ponáhľal a akonáhle tam
došiel strelil mu do jeho hlavy. To
nás veľmi nastrašilo. Zdržali sme
sa v našom schovaní za čas, prv
než sme sa neosmelili na utekajúci návrat do Šimšikovho dvora.
Janko Garguš, Amerika
pokračovanie v budúcom čísle
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Posedenie pri guľáši

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne a telesne postihnutých v našej obci usporiadala 29. mája na miestnom futbalovom
ihrisku pekné podujatie - gulášové posedenie pri príležitosti „Medzinárodného dňa detí.“ Ráno o desiatej hodine sa zišiel celý výbor na
ihrisku a pod vedením skúsenej kuchárky pani Milky Romokovej sme
sa dali hneď do práce na prípravu gulášu. Práce sme mali veľa, ale
s radosťou a s úsmevom sme to všetko zvládli. Ešte aj počasie prispelo k dobrej nálade a úžasnej pohode. No a ako by to bolo bez hry
na heligónku v podaní nášho člena heligonkára pána Jána Šafára,
ktorý svojim spevom prispel k spestreniu dňa. Posedenia sa zúčastnilo
46 členov medzi ktorými nechýbali ani pozvaní kolegovia z Dobšinej.
Medzitým už rozvoniaval chutný guľáš.
Všetci si pochutili i sme si zaspievali, zažartovali a všetci spokojní
s dobrým pocitom sme odchádzali domov. Dobre je medzi ľuďmi... tí
čo neboli, môžu banovať.
Mária Antalová, členka výboru SZTP

Zlatá konfirmácia

troch konfirmačných ročníkov

ThDr. Zuzana Poláková – zborová farárka CZ Gemerská Poloma
21. nedeľa po Svätej Trojici (21.10.2018) patrila v cirkevnom zbore
Gemerská Poloma pamiatke posvätenia chrámu. Túto krásnu príležitosť sme zároveň spojili so zlatou konfirmáciou, a tak si konfirmačné
ročníky 1966, 1967 a 1968 mali možnosť pripomenúť, čo pred 50 rokmi prijali vo svojej konfirmácii. Celé stretnutie sa nieslo v slávnostnom
duchu a to nielen pre samotných 27 prítomných jubilantov, ale aj pre
ich príbuzných a ostatných členov zboru. Niektorí z nich sa do domáceho cirkevného zboru vrátili po rokoch, keďže ich životné cesty
zaviedli do rôznych kútov zeme. Spoločenstvo pri stole Pánovom tak
bolo veľmi požehnanou chvíľou pre všetkých zúčastnených.
Po kázni slova Božieho venovanej pamiatke posvätenia chrámu na
biblický text z Lk 14,16-24, prijali konfirmandi požehnanie k svojmu
jubileu konfirmácie slovami Listu Efezským 3,14-21. V rámci služieb
Božích, zazneli z úst zborovej farárky ThDr. Zuzany Polákovej, okrem
mien prítomných jubilantov, aj mená tých, ktorí sa slávnosti žiaľ už
nedožili, či sa jej nemohli zúčastniť z vážnych zdravotných alebo
osobných dôvodov. Prítomní konfirmandi si pri oltári následne prevzali konfirmačné rozpomienky a po recitácii vlastnej básne, povzbudila sestra farárka prítomných aj krátkym poučením ku Večeri Pánovej
z Listu Rímskym 10. kapitoly. Za konfirmandov vystúpili s poďakovaním a modlitbou sestry Emília Ferenčíková a Zuzana Koltášová. Modlitbu za spoločenstvo cirkevného zboru predniesol zástupca zborového
dozorcu Ján Očkaik.
Po skončení slávnostných služieb Božích sa už ďalší program niesol
v družnej atmosfére slávnostného posedenia konfirmandov v priestoroch sakristie. Za vedenie a silu pri všetkých prípravách spojených so
slávnosťou patrí neskonalá vďaka predovšetkým Trojjedinému Pánu
Bohu.

Dňa 29. novembra 2018 sa konala výročná členská schôdza základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v obci. Predseda
organizácie po uvítacích slovách informoval prítomných o činnosti organizácie za rok 2018 a zároveň poďakoval členom organizácie
a sympatizantom za aktívnu prácu počas celého roka. Poprial všetkým
dobrú spoluprácu aj do nastávajúceho roka 2019 a so želaním prežitia
pekného zvyšku dňa sa rozlúčil.
výbor ZO SPB
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POTEŠILO OKO I DUŠU
vynovenie polomských studničiek....

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO  
POLICAJNÉHO ZBORU  
V ROŽŇAVE
ODBOR PORIADKOVEJ
POLÍCIE
Obvodné oddelenie
Policajného zboru Rožňava
Jarná 25, 048 01 Rožňava
Nápad trestných činov v obci
Gemerská Poloma za II. polrok
2018 - k 28. 11. 2018 - bolo zaznamenaných 6 trestný činov,
a to:
Porušovanie domovej slobody
ZGemerská Poloma, Ulica
Slanská, pošk. B. G., KV do RD,
páchateľ v čase medzi 13:50 hod.
až 15:30 hod., prešiel cez dvor
patriaci k rodinnému domu, z
dvora si zobral železnú konštrukciu k zadnej časti domu, na ktorú
vyliezol a následne rozbil sklenenú výplň okna, potom si z vnútornej strany otvoril okno, vošiel
do kúpeľne, následne prešiel cez
chodbu do kuchyne odkiaľ odcudzil 2 ks lampy zn. Lamp, Led
6, červenej farby, potom prešiel
do spálne a odtiaľ odcudzil 1 ks
tranzistor zn. Waxiba, XB – 3065
URT, hnedej farby, potom vytlačil vstupné dvere rodinného
domu a z uvedenými vecami odišiel páchateľ ml. E. L.  zo
dňa 09. 07. 2018.
Krádež + Porušovanie domovej
slobody
N  Gemerská Poloma, Ulica Jarková, pošk. T. R. + O. K.,
krádež finančnej hotovosti z rodinného domu, neznámy páchateľ v dobe od 12.00 hod. dňa
16.08.2018 do 14.00 hod. dňa 21.
08. 2018 z priestorov zatvoreného, neuzamknutého poschodového rodinného domu z horného po-
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Po potulkách v prírode stále objavujeme niečo nové čo poteší...vyrástol nový strom, alebo váš obľúbený niekto vyrúbal. My sme sa nevedeli dostať do určitej časti chotára pre zlé cesty, ktoré devastujú zrejme
lesy, štvorkolkári a pod. Ale to, načo sme narazili pri studničkách na
malopolomskom chotári potešilo oko i dušu. Studničky dostali nový
šat, krásne vyrezávané striešky, ktoré skrášľujú nielen okolie, ale aj
chránia prameň od rôznych nečistôt. Pátrali sme kto to mohol urobiť,
veď nikto sa nepochválil. A zistili sme. Výrobcom striešok na studničkách „Pod Strakovou, v Dolinke a v Hájikoch„ bol pán Štefan Gazdík.
Aj keď nepochádza z Polomy, zrejme ho pohľad na ošarpané studničky
nenechal ľahostajným, a to čo profesionálne vyrobil zaslúži pochvalu
a uznanie. Vie sa, že je majstrom dreva a na jeho robote je to aj vidieť.
Od nikoho nič nepýtal, ale sám dodal aj materiál. Takých ľudí nie je
veľa a možno ho poteší, že si niekto všimol krásnu a užitočnú prácu,
ktorú odviedol. Želáme Vám pán Gazdík, nech sa Vám darí aj naďalej
aj pri ďalších studničkách, ktoré máme neúrekom v našom chotári,
či iných tvorivých prácach, ktoré vychádzajú z Vašich šikovných rúk.
text: Júlia Zatrochová, foto: Dušan Zatroch

Policajná správa
schodia, z izby napravo od schodiska z nočného stolíka pri okne
z bielej obálky ukradol finančnú
hotovosť vo výške 1.800,00 EUR
a z izby nachádzajúcej sa hneď
vedľa ukradol z nočného stolíka
pri okne z dámskej peňaženky
finančnú hotovosť 600,00 EUR
zo dňa 21. 08. 2018.
Krádež + Porušovanie domovej
slobody
N  Gemerská Poloma, Ulica
Fraňa Kráľa, pošk. J. H., krádež
vecí z motorového vozidla, neznámy páchateľ v dobe od 15.30
hod. dňa 20.08.2018 do 06.30
hod. dňa 21.08.2018 z riadne
oploteného,
neuzamknutého
dvora rodinného domu, z tam
zaparkovaného, zatvoreného a
neuzamknutého OMV zn. Citroen Evasion, sivej farby, s ev.
č. RV607 AV ukradol motorovú
pílu zn. Husqvarna 365, na ktorej
bolo po všetkých stranách fixou
napísané číslo 4  zo dňa 21.
08. 2018.
Porušovanie domovej slobody
Z  Gemerská Poloma, Ulica
Madáčová, pošk. T. P., obvinení okolo 14.00 hod. vykopnutím
kovovej brány vošli do dvora
rodinného domu a napadli fyzicky údermi do tvárovej časti
tela osobu poškodeného, po tom
čo poškodený zvolal, že zavolá
políciu, páchatelia odišli z dvora
na ulicu, čím týmto konaním páchatelia spôsobili poškodenému
povrchové zranenia opuch dolnej
pery vľavo a povrchovú exkoritáciu pravého lakťa bez určenia
doby liečenia, k majetkovej škode nedošlo  obv. K. K., V. G.,

E. G.  dodatočne objasnený
OKP OR PZ Rožňava  zo dňa
22. 08. 2018.
Nebezpečné vyhrážanie
Z  Gemerská Poloma, Ulica
Dobšinská, pošk. J. H., podozrivý od mesiaca jún 2018 v Gemerskej Polome a inde opakovane
fyzicky napádal a vulgárne urážal
poškodenú, zakázal jej navštevovať školu ako aj kontaktovať sa
s rodičmi a známymi, zobral jej
mobilný telefón, aby nemohla
nikoho kontaktovať a tento pred
ňou rozbil, že ostal nefunkčný, zakazoval jej chodiť samej
z domu, pričom dňa 02.08.2018
v podvečerných hodinách už
v druhom mesiaci tehotenstva ju
taktiež fyzicky napadol tak, že
jej dal facky aj päsťou udieral do
hlavy a zamkol ju v izbe, aby nemohla odísť, pričom následkom
fyzického útoku utrpela ľahké
zranenie a to modriny nevyžadujúce si práceneschopnosť, čím
svojím konaním vzbudil u poškodenej dôvodnú obavu o svoj
život a zdravie  podozrivý V.
G. odhalený páchateľ OO PZ
Rožňava  zo dňa 03. 09. 2018.
Nedovolená výroba omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi
Z  Gemerská Poloma, ZŠ,
Sládkovičova 487, podozrivý od
presne nezistenej doby do 10.50
hod. dňa 18.09.2018 v čiernom
ruksaku v plechovej tabatierke
modro-žltej farby o rozmeroch 7
cm x 5 cm x 1 cm na Základnej
škole neoprávnene prechovával
pre vlastnú potrebu presne nezis-

tenú omamnú látku vo forme sušenej rastlinnej drte zelenej farby
neznámeho pôvodu v presne nezistenom množstve  podozrivý
ml. B. G.  odhalený páchateľ
OKP OR PZ Rožňava  zo dňa
18. 09. 2018.
Nápad priestupkov v obci Gemerská Poloma za II. polrok
roku 2018
Pokiaľ sa týka nápadu priestupkov v obci Gemerská Poloma, tak
v II. polroku 2018 v obci napadlo
spolu 25 priestupkov, z toho boli
7 proti majetku, 17 proti občianskemu spolunažívaniu a proti
verejnému poriadku, z iných
priestupkov napadol 1. Páchateľ
nebol zistený v 2 prípadoch.
Nápad priestupkov a trestných
činov v celom služobnom obvode č. 4 za II. polrok roku 2018
Čo sa týka služobného obvodu
Policajnej stanice (t. z. aj obce
Nadabula, Betliar a Henckovce) napadlo v uvedenom období
celkom 55 priestupkov, v 40 prípadoch je páchateľ známy. Trestných činov napadlo spolu 11,
pričom v 7 prípadoch je páchateľ
známy.
Nápad priestupkov a trestných
činov na OO PZ Rožňava spolu
za II. polrok roku 2018
V územnej časti celého obvodu
OO PZ Rožňava v II. polroku
2018 bol nápad trestných činov
celkom 157, s objasnenosťou
68,90 %. Nápad priestupkov bol
435, s objasnenosťou 69,86 %.
spracoval: starší referent
pre riadenie PS,
npor. Slavomír Kuchár
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Všimli sme si
na návšteve, alebo čo všetko dokážu
šikovné ženy z Gemerskej Polomy

Na stránkach našich novín sme toho už mnoho prezentovali.
Opäť sme prijali milé pozvanie. Navštívili sme pani Marienku
a hneď pri vchodových dverách nás zaujala jesenná dekorácia.
Po pár krokoch v interiéri sa nám naskytol pohľad na ďalšie
zaujímavé väčšie, či menšie prezenty, a tak nech sa páči - vstúpte spoločne s nami a preneste sa do sveta upleteného z papiera.
Môžeš nám prezradiť vďaka čomu vznikli tieto práce.
Mám rada ručné práce a keďže som na dôchodku a času mám
viac, rozhodla som sa vyskúšať niečo nové.
V úvode sme prezradili, že tieto inšpirujúce predmety vznikajú vďaka Tvojej záľube a záujmu aj o ručné práce. Prečo
práve táto technika.
Túto techniku som našla náhodou na internete a keďže ide o
dostupné materiály (noviny, papier, lepidlo), chcela som to vyskúšať.
Nie každý deň možno stretnúť človeka, ktorý sa rád podelí
o svoje skúsenosti a rád pomôže aj iným (čo Teba presne
vystihuje), môžeme v krátkosti vedieť ako sa dopracujeme
k finálnej podobe, alebo ako a s čím začať?
Prvým krokom sú papierové rúrky, ktoré musia byť pevné, ta-
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kže používam drôt 1,2 až 1,6 mm. Následne príde farbenie s farbou na textil
alebo prírodná farba vyrobená z cibuľových alebo orechových šupiek. Nasleduje duvilaxový kúpeľ a sušenie. Po tejto procedúre prichádza samotné pletenie podľa formy. Po upletení sa výrobok nalakuje lakom na detské hračky a
nechá vysušiť.
Čo ťa inšpiruje pri tvorení a máš aj nejaké vychytávky, ktoré možno nič
nestoja?
Inšpiráciu mám všade vôkol seba, praktické doplnky do domácnosti a bytu.
Ako vychytávku by som uviedla stojan na kvetináč a zásobník na toaletný
papier a vychytávky, ktoré nič nestoja ponúka samotná príroda, ktorá je vôkol
našej obce rozmanitá a štedrá.
Kvetináč, košík, zvonček, ba i luster sme videli – je niečo čo túžiš upliesť
a stále sa len odhodlávaš? Výzvou je rám na zrkadlo a fotorámček.
Kde všade a koho už tešia Tvoje „maličkosti“?
Väčšinou potešili členov mojej rodiny, ako aj známych.
Marienke Antalovej prajeme v čase sviatočnom rodinnú pohodu a mnoho nových a tvorivých nápadov.
Za rozhovor ďakuje D. Červenáková

ŠPERKY nájdeme v rôznych obdobiach našej histórie, pričom
vždy boli využívané materiály prirodzene dostupné – kamene,
mušle, kov, či parožie. Ničím nezaostávame ani dnes, vždy sa
chceme páčiť, byť niečím odlišné a zároveň originálne. Nazreli
sme do dielničky, tvorby šperkov z parožia, v kombinácii s kožou,
striebrom, drahých kameňov, sladkovodných perál, u nás v obci.
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Začiatkom každého nového
roka prebieha v našej obci žiakom známa slávnosť slova pod
názvom Kellnerova Poloma. Je
súťažou v prednese poézie a prózy vo všetkých vekových kategóriách (ZŠ, SŠ a materské školy),
a to najmä pre žiakov nášho regiónu.
Realizáciou tohto projektu,
tak by sme to mohli nazvať súčasnou terminológiou, je zmysluplná a potrebná; umožňuje
žiakom venovať sa umeleckému
prednesu a jeho technikám, je
dobrou predprípravou celoslovenskej súťaže v umeleckom
prednese pod názvom Hviezdoslavov Kubín a v neposlednom
rade, čím viac pracujeme v nejakej činnosti, tým viac zručností
a schopností získavame a upevňujeme si ich. Pre prednes poézie
a prózy, vo vzťahu k žiakom, to
platí rovnako, ak nie viac.
Umelecký prednes žiakov
patrí v pedagogike do oblasti estetickej výchovy (veda o krásne),
je to oblasť veľmi rozsiahla a ja
by som chcela len drobnými kvapôčkami prispieť k inšpirácii pre
tých, ktorým je spomínaná téma
blízka. Blížiaci sa sviatočný čas
Vianoc rýchlo pominie, a potom
je už najvyšší čas pripravovať sa
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Hodnoty umeleckého prednesu
na Kellnerovu Polomu. Dajte si záležať na výbere pekného poetického
či prozaického textu, ktorému budete rozumieť a budete chcieť ho niekomu vyrozprávať. Odporúčam, aby ste dbali na: pochopenie textu,
jeho následnosť, gramatickú správnosť jazyka (výslovnosť, pauzy, dôraz), správne využívanie sily hlasu, využívanie zafarbenia hlasu, 100%
ovládanie textu, emocionalitu a prirodzenosť prednesu, pri prednese
nesledujte okolie, máte veľa iných úloh.
V čase nácviku umeleckého prednesu nič nestrácate, naopak:
á rozvíjate svoju pamäť, myslenie,
á rozvíjate svoje vôľové vlastnosti,
á stávate sa vnímavejším k iným alebo k niečomu, učíte sa vcíteniu
– empatii,
á pozorujete a poznávate svet a vzťahy medzi ľuďmi,
á rozvíjajú sa vaše jazykové schopnosti,
á zbavujete sa strachu z vystúpenia,
á učíte sa poznávať čo je pekné.
K týmto hodnotám ste sa dopracovali sami a nemôže vám ich nikto
odcudziť.
Práca s deťmi nadanými na prednes je veľmi náročná pre žiaka
i pre učiteľa, nie vždy žiak dosiahne ten najvyšší cieľ, závisí to hlavne
od stupňa jeho talentu, od jeho odhodlania, vôle, od spôsobu prípravy
žiaka učiteľom, čo je mimoriadne náročné, pretože každé dieťa je iné
vo svojich danostiach a schopnostiach – je neopakovateľné. Čím skôr,
ešte v predškolskom veku sa dieťaťu venujeme a podporujeme jeho
talent, tým viac ho rozvíjame, a to aj v prípade, že sa v budúcnosti
nebude venovať tejto činnosti.
Prví, ktorí sa podieľajú na rozvoji talentu dieťaťa a na rozvoji dieťaťa všeobecne, nielen talentovaného (veď často ešte nevieme, akým
smerom a tempom sa bude dieťa rozvíjať), sú jeho rodičia, to sú jeho
prví učitelia. Keď rodičia „čítajú“ s dieťaťom jeho prvú obrázkovú
knihu, učia ho prvé básničky, pesničky, dieťa počúva, pozoruje a opa-

ŠŤASTNÍ VÝHERCOVIA

Znova sme rozdávali peňažnú výhru za správne odpovede šťastne vyžrebovaným. Žrebovanie krížovky a šachovej úlohy previedol Juraj
Galajda. Odmenu si odniesli MVDr. Matej Zatroch za správne riešenie v šachovej úlohe a Miroslav Ďuriček (cenu prevzala partnerka) za
správnu odpoveď v krížovke. Obom srdečne blahoželáme! Veríme, že
aj v budúcom ročníku nášho periodika bude o tieto súťaže záujem. Veď
20,00 eur je v starej mene 600,00 Sk - čo i dnes nie je malý peniaz.
•krížovka
Krížovka ukrývala slová/termíny súvisiace s komunálnymi voľbami
2018.
správne riešenie: komunálne voľby, starosta, poslanci, správnych
riešení bolo 14 zo 16 došlých.
• š a ch
správne riešenie: 1. ťah: Jd5+Sxd5; 2. ťah: Vxf5#, správnych riešení bolo 3 zo 4 došlých.

kuje, skrátka učí sa, a to bez strachu. V rodine je počiatok komunikácie so svetom.
Vďaka počiatočnej rodinnej
výchove, neskôr vďaka jazykovej
a estetickej výchove obetavých
učiteľov, ale aj zásluhou tých,
ktorí priviedli dieťa ku knihám,
z talentovaných žiakov vyrastajú vynikajúci rečníci, recitátori,
právnici, učitelia, herci, ale predovšetkým ľudia s veľmi dobrým
jazykovým prejavom.
Umelecký prednes je postavený na slove, jazyku a reči; ony sú
základnými kameňmi tejto činnosti.
M. Válek v jednej svojej básni
hovorí: „... nadovšetko miluj svoju reč, je zamat a je meč, nevhodný dotyk nech ju neporaní.“
Želám všetkým organizátorom, recitátorom a účastníkom
nastávajúcej súťaže Kellnerova
Poloma veľa tvorivého nadšenia,
úspechov a nezabudnuteľných
umeleckých zážitkov.
Mgr. Z. Hanuštiaková,
december 2018

štatistické údaje
Počet obyvateľov k 30. 11. 2018
ê 1955
Narodení od 01. 01. 2018 do 30.
11. 2018 ê 17
Zomrelí od 01. 01. 2018 do 30.
11. 2018 ê12
Prihlásení na trvalý pobyt od 01.
01. 2018 do 30. 11. 2018 ê 31
Odhlásení z trvalého pobytu od
01. 01. 2018 – 31. 11. 2018 ê 34
Oprava textu str. 3 (stĺpec 3) príspevok „Lež večná meno toho
nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.“ Samo
Chalupka
Oprava textu vo vete: Ján Šimšík a Jozef Mazura sa už z koncentračného tábora nevrátili; jeden zahynul pri bombardovaní, druhý
v zlých podmienkach neprežil. Správne znenie: Juraj Šimšík a Jozef Mazura sa už z koncentračného tábora nevrátili; jeden zahynul
pri bombardovaní, druhý v zlých podmienkach neprežil. Ďakujeme
za pochopenie.
Dopĺňame: Juraj Šimšík 04. 04. 1912 – 15. 12. 1944.
Gemerská Poloma:  
Program rímskokatolíckych bohoslužieb na Vianoce:
24. 12. 2018 - Pondelok - Polnočná 24,00 hod.
25. 12. 2018 - Utorok - Božie narodenie 11,00 hod.
26. 12. 2018 - Streda - Sv. Štefana 11,00 hod.
30. 12. 2018 - Nedeľa - 11,00 hod.
01. 01. 2019 - Utorok - Nový rok - 11 00 hod.
06. 01. 2019 - Nedeľa - Troch Kráľov - 11,00 hod.
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Úspechy a pády v našom stolnom tenise
píše Ing. Jozef Trojan ml.

Rok 2018 bol pre stolný tenis v Gemerskej Polome na jednej strane
trpkým, keď sme nakoniec vypadli z 3.ligy Západ naspäť do 4. ligy
Spiš – Gemer, no na druhej strane sme získali jasný cieľ a to znova sa
prebojovať späť.
Z h r n u t i e minulej sezóny
Sezóna 2017/2018 bola pre náš
tím náročná, keďže sme prvýkrát
nastúpili v 3. lige, čo sa podpísalo aj na našich kolísavých výkonoch. Po polovici sezóny sa súťaž
delila na prvých 6 tímov, ktoré
bojovali o postup a zostávajúcich
6 tímov, ktoré bojovali o zotrvanie v súťaži. Žiaľ nám sa nepodarilo vybojovať si miesto v prvej
šestke a tým pádom sme polovicu
sezóny museli hrať o zotrvanie.
Nakoniec sa nám po sérii úspešných zápasov podarilo vybojovať
11. miesto, čo nám malo zabezpečiť nástup v 3. lige aj v budúcej
sezóne. Lenže pre naše sklamanie
sme napokon vypadli my s tým,
že posledný vypadávajúci tím
odkúpil právo štartu v tejto lige

aj na budúci rok. Takže napokon
nášmu A-čku, v zložení: Michal
Trojan, Radovan Babič, Lukáš
Kupeček, Jozef Trojan, Maximilián Černický, Walter Leitner,
ostal len smútok, ale taktiež veľa
neoceniteľných skúseností.
Naopak nás veľmi potešil úspech
nášho žiaka Mateja Tengelyho,
ktorý sa stal najlepším hráčom
v minulom ročníku 2. ligy Spiš
- Gemer starších žiakov, ktorému dobre sekundovali Matúš
Ferenčík a Viktor Albert. Naše
B – mužstvo v zložení: Jozef Trojan, Maximilián Černický, Anna
Černická, Jaroslav Gajdoš, Miloslav Ďurán ukončilo sezónu na
solídnom 7. mieste, a tým si zabezpečilo nástup v 5. lige Gemer
aj v nasledujúcej sezóne.
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Z a č i a t o k novej sezóny
Začiatok sezóny, ako je už zvykom, odštartoval Top teams cup-om
2018 v Plešivci, na ktorý sme postavili hneď 2 družstvá. Nakoniec
obidve slávili úspech a odniesli sme si 2. a 3. miesto, prvý skončil
domáci výber.
4. ligu Spiš – Gemer sme odštartovali s jasným cieľom ju vyhrať
a vrátiť sa späť do tretej. Od začiatku sa nám to darí a zatiaľ sme
neokúsili prehru. Pomôcť v našej snahe nám prišiel aj Peter Čarnoky
z Dobšinej. S 20 bodmi sme aktuálne na prvom mieste.
Rovnako ako aj v minulej sezóne B – družstvo nastúpilo v 5. lige
Gemer, kde im tak isto po skvelých výkonoch zatiaľ patrí 3. priečka.
Taktiež sme prihlásili našich žiakov do 2. ligy
Spiš – Gemer, kde
zatiaľ odohrali 3 turnaje.

Nakoniec mi dovoľte pozvať všetkých hráčov a nadšencov
stolného tenisu, ako aj širokú verejnosť na 27. ročník
,,TURNAJA O POHÁR STAROSTU
OBCE GEMERSKÁ POLOMA“,
ktorý sa bude konať 05. 01. 2019
v priestoroch telocvične Základnej školy v Gemerskej Polome
od 8:00 hod.
TEŠÍME SA NA VÁS!

Vyhodnotenie činnosti OZ ŠK Polom  za rok 2018

S nesmiernym zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme, že
dňa 1.12.2018 nečakane, počas
zápasu, skonal náš spoluhráč a
priateľ Walter Leitner. Nedokážeme slovami vyjadriť ako
veľmi nám je ľúto, že sme stratili dlhoročného priateľa, stolno-tenisového srdciara, ktorý vždy
bojoval s veľkým nasadením, no
žiaľ tento boj - boj o vlastný život
nedokázal vyhrať.
Celej rodine vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
WALTER navždy zostaneš
v našich srdciach!

1. polrok 2018 – futbalová sezóna 2017/2018
P r í p r a v k y: Do prípravy sa zapojilo 25 detí, chlapcov a dievčat.
V rámci súťaže OM ObFZ Rožňava deti odohrali 6 turnajov v skupine a nepostúpili do finálovej časti. V rámci súťaže TATRYGEM liga
odohrali 5 turnajov a v súťaži obsadili 5. miesto. Mimo toho odohrali v
prípravnom období Január – apríl 2018 7 turnajov v hale, z ktorých 2
vyhrali a v piatich sa umiestnili na pódiových miestach. Deti trénovali
2 až 3 x týždenne.
2. polrok 2018 – futbalová sezóna 2018/2019
P r í p r a v k y: Do prípravy sa zapojilo 15 detí, chlapcov a dievčat.
V rámci súťaže OM ObFZ Rožňava deti odohrali 2 turnaje v skupine
a po jesennej časti vedú svoju skupinu. V rámci súťaže TATRYGEM
liga odohrali 6 turnajov a v súťaži obsadili 5. miesto. Deti trénovali
najmenej 2x týždenne. Za dosiahnuté výsledky najviac ďakujeme trénerovi p. Ing. Filipovi Polákovi.
Ž i a c i 1. polrok 2018 – futbalová sezóna 2017/2018
Po veľmi zaujímavom boji v poslednom zápase a o výsledku o plus
jednom góle vo vzájomných zápasoch vyhrali dlhodobú súťaž a stali
sa majstrami okresu starších žiakov ObFZ Rožňava v súťažnom ročníku 2017/2018.
3. liga žiaci Klubu ŠK Polom Gemerská Poloma umiestnenie v tabuľke: 1} 12 Z, 9 V, 0 R, 3 P, 58:23 skóre, 27 B, 7 K, +/- 9, 0 FP
V tejto časti sezóny sa o dobré výsledky postarali: Karol Kováč ml.,
Filip Baffi, Ján Simeón Želinský, Richard Simeón Želinský, Daniel
Dovalovský, Patrik Slavkovský, Denis Turzák, Marek Cerva, Samo
Garguš, Adam Labuda, Juraj Koltáš, Samo Petergáč, Matúš Ferenčík, Gabriel Krčmár a Janka Lachová. Tréner: Štefan Dorčák.

pokračovanie na str. 21
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športový strelecký klub
ô

Rok 2018 sa pre Športový strelecký klub niesol v duchu organizovania súťaží, účasti na súťažiach, posilnení
pozície klubu v regióne a v pokračovaní spracovania podkladov pre výstavbu športovej strelnice.
Klub v sezóne 2018 organizoval tieto súťaže:
- Regionálna liga v malokalibrovej odstreľovačke (5. ligových kôl súťaže)
- Veľkorážna odstreľovačka (5. samostatných kôl súťaže)
- Steel Challenge /streľba zo zbraní pištoľového kalibru na kovové
gongy, na čas/ (3. kolá)
Klub sa zúčastnil aj súťaží v mierenej streľbe:
- veľkorážna pištoľ/revolver: súťaže v Jelšave, Lubeníku, Rákoši,
Pači, Ochtinej, Rožňave
- malokalibrová pištoľ/revolver: súťaže v Jelšave a v Lubeníku

Vyhodnotenie činnosti OZ ŠK Polom  za rok 2018
pokračovanie zo str. 20
2. polrok 2018 – futbalová sezóna 2018/2019
Došlo k veľkej obmene mužstva, nakoľko niektorí hráči prestúpili
do iných mužstiev ako aj časť prešla do novo vzniknutého dorastu.
V jesennej časti bol problém s tvorbou mužstva nakoľko časť hráčov
svojvoľne, bez udania dôvodov, nechodila na zápasy alebo prestala trénovať. Mužstvo je po jesennej časti je na šiestom mieste s bilanciou:
jedna výhra 5 prehier a skóre 11:32.
D o r a s t 2. polrok 2018 – futbalová sezóna 2018/2019
V druhej polovici roka v novej sezóne sme do súťaže prihlásili aj mužstvo dorastu. To nastupovalo na súťaž s veľkým elánom, ktorý však
rýchlo pominul pre nezodpovedný prístup niektorých hráčov, najmä
zo strany ich životosprávy a zodpovedného prístupu. Mužstvo je po
jesennej časti na 3. mieste s bilanciou: 2 výhry, 1 remíza, 3 prehry a
skóre 11:18. Nakoľko káder je veľmi úzky v zimnom období sa budeme snažiť doplniť mužstvo, aby sme dôstojne dohrali súťažný ročník.
M u ž i Prvý polrok 2018 – futbalová sezóna 2017/2018
Muži v prvom polroku nesplnili svoje predpoklady a v súťaži skončili
na 4. mieste s bilanciou: 8 výhier, 3 remízy a 5 prehier, skóre 48:28 a
nepostúpili do vyššej súťaže. Najviac minút odohral Lukáš Jasenka a
Miloš Schvartz. Najlepším strelcom mužstva bol Michal Dorčák s 15
gólmi a najtrestanejší hráč mužstva bol Miloš Ďurán s 3 žltými kartami
v sezóne. Červenú kartu v sezóne sme nedostali.
Druhý polrok 2018 – futbalová sezóna 2017/2018
Mužstvo sa čiastočne obmenilo a časť hráčov ukončila u nás činnosť,
pričom sme mužstvo doplnili. Prišiel k nám Lukáš Boňko z mužstva
Sokol Březová nad Svitavou Česko, Peter Rogos s OFK Vyšná Slaná,
Ľubomír Hatvaník, Peter Lipták a Roman Nemec z FK Baník Štítnik.
Mužstvo začalo sezónu veľmi dobre, no v polovici, škoda dvoch zbytočných zaváhaní doma s FK Štítnik a Gemerská Hôrka - najmä nás
môže mrzieť prehra v Krásnohorskom Podhradí. Mužstvo má veľký
potenciál, no musí sa zmeniť prístup a myslenie niektorých hráčov a
najmä zodpovednosť.
Klub ŠK Polom Gemerská Poloma umiestnenie v tabuľke: 2} 9 Z,
6 V, 2 R, 1 P, 38:12 skóre, 20 B, 9 K, +/- 5, 0 FP
Počas zimy je potrebné ešte doplniť káder mužstva o 1 až 2 hráčov.
Začať trénovať, nakoľko sa nedá táto súťaž dôstojne hrať a vyhrať
bez tréningu. Taktiež je potrebné doplniť aj mužstva o zodpovedných
trénerov a funkcionárov, pokúsiť sa dosiahnuť také výsledky, ktoré by
zaručili postup do 6. ligy.
Za celoročnú prácu by som sa chcel poďakovať Marekovi Vaisovi,
ktorý pripravoval areál ihriska na zápasy. Karolovi Kováčovi za kosenie ihriska a služby usporiadateľa, ako aj usporiadateľom Jánovi
Ďuričekovi, Ondrejovi Hatvaníkovi, Radovi Švecovi.
Štefan Dorčák

Celkovo sa v sezóne 2018 strelci klubu zúčastnili dvadsiatich troch
súťaží.
Podrobný prehľad o súťažiach, fotogalériu a podrobné výsledkové
listiny nájdete na našich internetových stránkach www.ssk-gemerskapoloma.sk
Športová sezóna sa pre klub začala v mesiaci apríl a končí týždeň pred
Vianocami záverečným pretekom v Ochtinej. Sme radi, že na súťažiach sa naši strelci ukázali v dobrom svetle a že sa umiestňovali aj na
stupňoch víťazov medzi jednotlivcami a taktiež aj v družstvách. Tento
rok sme investovali aj do vybavenia klubu, keď sme pre klub zakúpili
pištole PARDINI. Jedná sa o športové veľkorážne pištole s konverziou
aj na malokalibrový náboj. Sú to pištole olympijskej kvality. Ďalej
sme zakúpili chronometer – prístroj na meranie rýchlosti vystreleného
projektilu. Táto pomôcka nám pomôže pri prebíjaní športového streliva. Pre strelecký krúžok sme zakúpili monokulárny ďalekohľad so
statívom pre sledovanie výsledkov v terči a taktiež strelivo pre žiakov.
Sme radi, že sa nám rozrastá aj členská základňa v klube. V čase písania tohto článku má klub už 93 členov. Mnoho členov je aj z lokalít
mimo nášho regiónu a kraja. Dokonca máme aj zahraničného člena.
Naďalej pokračujeme v spracovávaní podkladov pre výstavbu športovej strelnice a v zháňaní finančných prostriedkov na výstavbu. Aktuálne ukončujeme územné konanie a robíme všetko preto, aby sme mohli
v roku 2019 začať s výstavbou. Je to dlhý a časovo náročný proces,
keďže je potrebné zabezpečiť mnoho stanovísk, povolení a vyjadrení
k výstavbe. Veríme, že vynaložené úsilie prinesie výsledky a čoskoro
budeme súťaže organizovať v domácom prostredí.
Klub sa v týchto dňoch zaregistroval ako príjemca 2 percent za dane,
čiže v roku 2019 bude možné podporiť klub aj touto formou. Zároveň
ďakujeme ľuďom a organizáciám, ktorí nás takto podporili aj v roku
2018.
Na záver by som sa chcel taktiež poďakovať našim členom za podporu,
pomoc pri organizovaní súťaží, vytvorení a správe technického zabezpečenia klubu a všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli prispieť
k našej činnosti. Samostatné poďakovanie patrí našim podpredsedom.
Pán Juraj Dovala venuje svoj čas výchove mladej generácie strelcov
v streleckom krúžku pri Základnej škole. Pán Viktor Demko je dlhoročný aktívny strelec a je veľkým prínosom pre náš klub. Mnoho dobrých myšlienok, nápadov a práce pri rozvoji klubu majú na svedomí
práve menovaní chlapi, za čo im v mene klubu ďakujem. Poďakovanie určite patrí aj obci a jej predstaviteľom. Sú to ochotní ľudia, ktorí
napomáhajú pri rozvoji nášho klubu. Sme radi, že takáto spolupráca
posúva náš klub a strelecký šport vpred.
Do roku 2019 želáme všetkým občanom Gemerskej Polomy a strelcom zvlášť, veľa úspechov a všetko dobré.
za Športový strelecký klub spracoval: Adrian Gallo
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pomôcky:
GENT
AKALA

1.

zmierenie

nedospelá žena Etiópia (kód)

pracovný
nástroj

starorímsky
pozdrav

2.

odevná tvorba
(skr.)

vzadu
gibon
bieloruký

poskytni
vzdelanie
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tvoja, po česky
vyrábala
tkaninu

puntičkár

nesúhlas

rímska 4
šarkan
tal. energet.
spol.

zlučovacia
spojka
obnovovala

švík
isto

hoci (česky)
svetadiel

tropický plod
dotknutý,
ukrivdený

mäkká
spoluhláska

pomôcky:
LIKA
LAR

akurát

4.

napodobňoval

6.

osamelo

starec, po
nemecky
rieka na Balkáne
nové, po nemecky

mena v EÚ

panovník
Aksumskej
ríše

etika

sídlo v Dánsku
česky vábil
organická
zlúčenina
ruská rieka

značka džúsov
staroegyptský
boh Slnka
indiánska loď
rieka v Čade
neveľký
mravec, po
anglicky

policajný zbor
(skr.)

3.

druhá
solmizačná
slabika

mesto v
Sudáne

krk (anglicky)

jeden, po
francúzsky

sídlo v
Španielsku

iba (anglicky)
samohláska

rímskych 51

minulý,
niekdajší

striebro zn.

smernica
primát
mesto v
Belgicku
hraničný
poplatok

5.

Krížovka za odmenu § výherná cena: 20,00 EUR § obálku je potrebné označiť slovom: KRÍŽOVKA
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica, 9.
mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 14. 03. 2019 (vrátane) § potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené
v najbližšom čísle novín. Tajnička v sebe ukrýva prvú časť vianočného želania ... ponajprv štastie, zdravie, hojné božské požehnanie, na poli
úrody, v stodolách plienoty v komore hojnosť, v pitvore svornosť, v izbe lásku, úprinosť a na dietkach radosť.
Šachová úloha: biely dáva mat 2. ťahom § výherná cena: 20,00 EUR §
obálku je potrebné označiť slovom: ŠACH
Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma,
Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica, 9.
mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 14. 03. 2019 (vrátane)
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené
v najbližšom čísle novín.
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Û MINIFUTBAL
26. 12. 2018 (15,00 h., obecná telocvičňa)
Û STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
27. 12. 2018 (08,00 h., obecná telocvičňa)
Û NA NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ
01. 01. 2019 (00,30 h. KONOPISKÁ)
Û TURISTICKÝ VÝSTUP NA VOLOVEC
05. 01. 2019
Û TURISTICKÝ VÝSTUP NA STROMÍŠ
10. 01. 2019
Û MINIMARATÓN - tancuj, skáč a cvič hät
(predpokladaný termín realizácie: marec-apríl 2019)
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