Ročník XIX.
Modlitba
manželov
Pane Ježiši,
ďakujeme Ti jeden za druhého, za
dar vzájomnej lásky, úcty a vernosti. Ďakujeme Ti za všetko, čo
si nám doteraz dal. Veríme, že nás
nikdy neopustíš a neprestaneš
nám pomáhať. Znova sa Ti odovzdávame – celým svojím srdcom,
dušou, celou bytosťou. Prosíme
Ťa o milosť, aby sme naše manželstvo nerozvíjali z vlastnej sily,
ani podľa našich predstáv. V Tebe
sa znova odovzdávame jeden
druhému a prijímame sa tak, ako
nás Ty prijímaš. Odovzdávame
sa Ti s prosbou, aby sme vytrvali v láske a zostali verní Tebe
i sebe navzájom. Uvedomujeme
si, že sami toho nie sme schopní.
Odovzdávame sa Ti úplne, pretože Ty nás k tomu vyzývaš a Ty si
sa nám odovzdal prvý. S dôverou
zverujeme do Tvojich rúk ďalšie
dni svojho života, svoju zrelosť,
starobu aj čas a spôsob svojej
smrti. Odovzdávame do Tvojich
rúk aj jeden druhého a zriekame
sa akéhokoľvek spôsobu sa vlastniť. Prosíme Ťa o milosť byť celkom závislými od Teba. A Ty nás
chráň a opatruj ako svoje vlastníctvo. Amen
(prevzaté z letáku BTM)

Národný týžden
manželstva
v Gemerskej Polome
Už 4. krát sa na Slovensku
konala kampaň na podporu manželstva a rodiny, ktorá sa koná
každoročne v týždni, keď je „deň
zaľúbených“ – teda „Valentín“.
V rámci tejto kampane sa v našom
cirkevnom zbore konali tvorivé
dielne pre ženy. Tentoraz sme tvorili krásne srdiečka z papiera, ktoré boli rôzne zdobené. Zúčastnili
pokračovanie na str. 3

č. 1

nepredajné
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Šiby - ryby, mastné ryby,
dajte vajca od korbáča,
ešte k tomu údenáča,
veď chcem iba máličko
– veľkonočné vajíčko.
Redakcia Polomských novín v tomto najkrajšom jarnom sviatku
– Veľkej noci praje svojim čitateľom dni plné oddychu a načerpania nových síl. Nech sú tieto dni naplnené hrejivým teplom
domova, láskavým slovom a čarovným úsmevom. Želáme, aby
i naše noviny boli v tieto dni príjemným spoločníkom sviatkov
jarných dní.

Peter Madáč - 285. výročie narodenia
1729 - 1805

Dňa 28. februára 2014 sa konala v našej obci menšia slávnosť na počesť nášho slávneho rodáka Petra Madáča. My ako žiaci základnej
školy v obci sme sa slávnosti zúčastnili a takto sme si pripomenuli pekné
okrúhle výročie človeka, ktorý preslávil našu obce, môžeme povedať na
celom svete. Slávnostný akt otvoril
starosta našej obce, ktorý niekoľkými
vetami nám pripomenul život nášho
rodáka. Žiaci základnej školy si pripravili kratšiu báseň, ktorá obohatila
slávnosť. Našim spolužiakom sa dostalo cti, nielen vo forme prednesenej
básne, ale sme mohli zavesiť veniec
na pamätnú tabuľu Petra Madáča,
ktorá sa nachádza na budove zdravotného strediska v našej obci. I takouto
formou sme si mohli obohatiť vedomosti a vzdať hold človeku, ktorý si
našu pozornosť zasluhuje.
Branislav Lányi, žiak ZŠ G. Poloma

Veľký piatok
K významným dňom kresťanskej tradície, ktorý prežívame
pred Veľkou nocou je Veľký piatok. V liturgii tohto dňa oslovujú
nás slová z Písma Svätého od sv.
Jána:
„Potom Ježiš vo vedomí,
že je všetko dokonané, povedal,
aby sa splnilo Písmo: - Žíznim.
- Bola tam nádoba plná octu.
Nastokli teda na yzopovú tyč
špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš
okúsil ocot, povedal: - Je dokonané. - Naklonil hlavu a odovzdal ducha. (Jn 19,28 -30).
Počas mohutnej búrky 6.augusta 1973 stroskotala loď v severnom Atlantiku. V chladnej
vode pláva dvanásť ľudí, ktorí prežili. Na pomoc im priletel
vrtuľník a posádka spúšťa lano.
Stroskotanci sú vyčerpaní a podchladení, vietor je čoraz silnejší
a vlny vyššie. Len jeden z nich,
dvadsaťdeväťročný Francúz, má
ešte dosť sily na to, aby zachytil
lano. Bol na lodi, pretože chcel
v USA začať nový život. Chytil
sa lana, no neopásal sa ním on,
ale obtočil ho okolo malého
chlapca, jediného dieťaťa z dvanástich zachránených. Keď bol
chlapec v bezpečí a lano sa druhý
raz spustí, opäť ho zachytí mladý
Francúz. Tentoraz omotá povraz
okolo matky zachráneného chlapca. Lano sa spustí ešte deväťkrát,
ešte deväťkrát ho Francúz zachytí
a obvinie okolo ďalšieho z tých,
ktorí s ním plávajú v chladnej vode. Záchranná akcia trvá už 45
minút. Búrka stále silnie a vrtuľník má veľké problémy. Skôr ako
Francúz pošle hore jedenásteho,
povie mu: „Keby som to už nezvládol, povedz im, že som to
urobil rád, z lásky k životu.“
Keď sa lano spustí dvanásty raz, Francúzovi neostáva
síl, aby ho chytil. O niekoľko mipokračovanie na str. 5
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Uzavreli manželstvo

Spoločenská kronika k 31. 03. 2014

Narodili sa

Pozri sa mi do očí,
sú v nich hviezdy,
čo padajú ti k nohám
a ty si praj.
Praj si moju lásku
a ja ti ju dám,
na všedný deň
i na nedeľu mám,
pre teba jej bude...
Len praj si ju, praj.

Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i

Dávam ti báseň do perinky,
dávam ti tento skromný dar.
Šťastie nenosí kominár,
lež zázrak drobný, drobulinký.
Dávam ti báseň do perinky,
nech ti je s nami blažene.
Ty si to najkrajšie na žene.
Vitaj človiečik, dobre sa tu cíť!
Nádherným spevom
rozospievaj byt.
Dávam ti báseň do perinky.

Peter Kankula
♥ Zuzana Breznaníková
Daniel Spišák
♥ Nikola Kučeráková

Srdečne blahoželáme
Odišiel si tak rýchlo, nečakane
ako vietor v búrke strom láme.
Pustý zostal dom i dvor,
keď otec náš nie si v ňom.
Veľká bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako veľký plameň zahorí.
„Otec“ už len kytičku kvetov
ti na hrob dáme a s vernou
láskou a bolesťou v srdci
denne spomíname.

Dňa 24. februára 2014
uplynulo päť rokov,
keď nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec, syn,
brat a príbuzný
Štefan Greško.

Prvý rôčik našej Ellie

Prvý rôčik našej Ellie
Ach, ako ťažko je uveriť,
že čas tak rýchlo letí.
Na sladkej torte tvojej
prvá sviečka svieti.

Hoci maličká si ešte, dokážeš už veľa.
S radosťou svet objavuješ,
huncútka si smelá.

Alexander Mário Anderko
(v r. 2013)
Viktor Gunár
(v r. 2013)
Vladimír Benedik
Ján Lipták

Prvé krôčiky si už urobila,
najkrajšie slovo MAMA vyslovila.
Veľa úsmevu máš na tvári,
si naše slniečko, ktoré vždy rozžiari.

Vitajte medzi nami

Všetko najlepšie k prvým narodeninám
nášho najväčšieho pokladu, veľa
zdravia, šťastia, lásky a radosti zo
života prajú rodičia a celá rodina.
Život je dar pre človeka,
nevráti sa nikdy spiatky,
v nekonečno stále vteká
aj cez naše ľudské sviatky.
70 rokov
Mária Cirbusová
rod. Ďuričeková (v r. 2013)
Juraj Breznen
Emília Kolesárová
rod. Hudáková
Juliana Mlynáriková
rod. Sústerová
Mária Romok Kušnierová
rod. Németová

Ellie Chocholová
75 rokov
Zuzana Šimková
rod. Švecová (v r. 2013)
Mária Cirbusová
rod. Hroncová
Zuzana Cirbusová
rod. Puškášová
Emília Červenáková
rod. Šofranková
Anna Žúdelová
rod. Škuciová
85 rokov
Ján Hatvaník

Srdečne blahoželáme

S láskou a úctou na neho
spomínajú manželka Júlia,
dcéra Janka s rodinou,
mama, sestra Ľubica s rodinou
a príbuzní.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 6. apríla 2014
uplynuli 2 roky,
čo nás vo veku 26 rokov
opustila dcéra, sestra a príbuzná

Jaroslava Krasničanová.



Mária Galajdová, rodená Červenáková.

Sedávala som vždy vedľa teba
a dnes ti sotva môžem oproti,
vždy som ti za cieľ dovidela,
ty si ho zavrela do nemoty.
Patrili mi tvoje pekné slová,
v pancieri seba
si ich všetky schovala
a tvoje nekonečné výlety
schovali mňa celú
do samoty.
Emília Ivanová

Úprimnú sústrasť

Spomienka

Predobré srdce matky na svete sme mali,
ktoré vedelo nás milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát,
zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Spi sladko mama a snívaj svoj večný sen,
v modlitbách sme s tebou každý deň.
Dňa 24. januára 2014 uplynulo 20 rokov,
keď nás navždy opustila mama,
svokra, stará mama a príbuzná

Zomreli

Ďakujem všetkým,
ktorí nezabudli
a spomínajú
spolu s nami.
Smútiaca rodina.

Odišla si z tohto sveta bez slova rozlúčky,
navždy a celkom potichúčky.
Nebudeš už počuť štebot vtáčikov,
ale počuješ zvuk anjelskych sláčikov.
Tvoja duša už vesmírom pláva
a čaká ta v ňom nebeská sláva.
S úctou a láskou spomína milujúca rodina.

Stmieva sa v cmiteri,
podúvať začína.
Mdlý dáždik jarný sa cedí
riedkym chvojím.
Dobrú noc mama naša,
dobrú noc otec náš.

Dňa 12. januára a
2. marca 2014
uplynulo dlhých
10 a 15 rokov,
kedy nás navždy opustili
naši rodičia,
starí rodičia a prastarí rodičia

Mária a Ondrej
Lišuchoví.

S láskou a úctou
na Vás spomínajú
dcéra, synovia a vnúčatá
s rodinami.
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AKTIVITY ZO SZPB V OBCI, INFORMUJE J.C.
69. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE
ZO SZPB a OcÚ v Gemerskej Polome usporiadali dňa 23. januára spomienkové oslavy 69. výročia oslobodenia našej obce. Okrem obyvateľov sa na nich zúčastnili deti MŠ a žiaci ZŠ. Slávnostný obrad sa začal
položením venca k pamätnej tabuli na budove sály kultúrneho domu.
Žiačka základnej školy, po skončení hymny SR, predniesla báseň, po
nej sa prítomným prihovoril starosta obce Ján Chanas. Ten vo svojom príhovore podrobne opísal priebeh oslobodzovania nášho regiónu
a našej obce spred 69-tich rokov. Je chvályhodné, že sa na tejto oslave
zúčastnili žiaci ZŠ, ktorí sa tak dozvedeli ako bojovali a čo prežívali
ich pra–prarodičia v boji proti nepriateľovi – nemeckým okupantom
– za svoju i našu slobodu. Organizátori touto cestou ďakujú všetkým
zúčastneným na týchto oslavách. Zvlášť patrí poďakovanie deťom materskej školy s p. učiteľkou Bc. Evkou Žúdelovou a žiakom základnej
školy, ich učiteľom a riaditeľovi ZŠ p. PaeDr. Jurajovi Matejskovi.

Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v obci hodnotila
svoju činnosť za rok 2013
Hodnotiacej schôdze sa z 53 členov zúčastnilo 46 členov. Nezúčastnení
sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov, alebo iných osobných dôvodov. Na členskej schôdzi sa hodnotil súčasný stav členskej základni
s dôrazom na prijímanie nových členov z radov rodinných príslušníkov, známych a sympatizantov SZPB. Spomenuli sme jubilujúcich
členov našej organizácie v roku 2014, zhodnotili sme hospodárenie
základnej organizácie za rok 2013.
Členovia boli oboznámení s programom na rok 2014, a to s dôrazom
najmä na tieto historické udalosti ♠ oslobodenie obce (23. 01.)
♠ májové oslavy (08. 05.) ♠ oslavy 70. výročia SNP (29. 08.) – bude
možné zúčastniť sa aj na celoslovenských oslavách v Banskej Bystrici,
resp. okresných osláv (04. 09.) v Dobšinej ♠ zvlášť veľkú pozornosť
naša základná organizácia bude venovať príprave 70. výročia havárie
lietadla na Flóse, kde rátame s účasťou čelných funkcionárov SZPB,
ako aj zahraničných hostí nevynímajúc pozostalých rodinných príslušníkov

BENEFIČNÝ TROJKRÁĽOVÝ 2. KONCERT

V dnešnom uponáhľanom a pretechnizovanom živote Trojkráľový
koncert priniesol pokoj na duši. Myslím, že mnohí z nás to cítili, účinkujúci rozdávali úsmev a radosť a práve toto mnohým z nás niekedy
chýba. Stačí malé pohladenie, či úsmev, a život je krajší. Vrelá vďaka
všetkým, ktorí sa pričinili o krásny zážitok.
Ing. Zlatica Halková

Národný týžden manželstva
v Gemerskej Polome

dokončenie zo str. 1

sa ho ženy – manželky, slobodné,
ale aj deti, ktoré pripravili darček
pre svoje mamky. V rámci tohto
stretnutia bola predstavená téma
NTM – „Manželstvo viac ako
papier“. Konal sa tiež filmový
večer pre manželov, ktorý mal
svoje posolstvo a hovoril o význame a úlohe manželov a otcov.
Nasledovala diskusia, modlitby,
voľné rozhovory a príjemné posedenie do neskorých večerných
hodín. Tento týždeň vyvrcholil
v nedeľu 17. februára na službách
Božích, kde bola kázeň o význame manželstva, o poddanosti žien
manželom a manželov Kristovi.
Po kázni prijali manželské páry
požehnanie a modlili sa spoločne
modlitbu pre manželov.
Bol to krásny týždeň
prežitý s ľuďmi, ktorí veria, že
manželstvo muža a ženy je niečím krásnym a je darom od Pána

Boha. O jeho význame a úlohe je
potrebné stále hovoriť a zdôrazňovať manželskú vernosť, lásku
a ochotu vzdať sa vlastnej slobody pre toho druhého. Pretože
manželstvo je viac ako len nejaký „zbytočný papier“, ako to
niektorí hovoria. Je to Boží dar
a na ňom spočíva požehnanie.
Bolo by škoda pripraviť sa o ten
„kúsok raja“, ktorý nám na našej
zemi Pán Boh zanechal.
Jeden muž raz povedal: „Ja a moja žena sme svoji už
60 rokov a každý náš deň je ako
ten prvý po svadbe.“ Citoval aj
francúzskeho básnika: „Milujem
ťa každý deň viac. Dnes viac ako
včera, ale pritom omnoho menej
než zajtra“. A ja vám prajem, aby
ste to dokázali tiež...
Mgr. Janka Maťová,
evanjelická farárka
foto A. Grešková
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Z A S T U P I T E Ľ S T V O

– dvadsiate prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome sa konalo dňa 18. februára
2014. Počet prítomných poslancov bolo 7 z celkového počtu 9 poslancov.
 zmeny vo VZN
 VZN o prenájme pozemkov
a nebytových priestorov - z dôvodu potreby vytvorenia kancelárskych a skladovacích priestorov pre firmu Plyspo z Rožňavy,
ktorá bude v obci realizovať
práce na projekte Kanalizácia I.
a II. stavba (ďalej len kanalizácia
obce) je potrebné upraviť všeobecne záväzné nariadenie obce
o prenájme pozemkov a nebytových priestorov. Realizácia stavby – kanalizácia obce je plánovaná k termínu – 31. 12. 2015.
VZN obsahuje: predmet zmluvy,
obsah úpravy, osobitné dojednania, záverečné ustanovenie. Cena
nájmu pozemkov prenajímateľných na podnikateľské účely (v
súlade so schválením obecným
zastupiteľstvom) okrem poľnohospodárskych činností a prípadov osobitného zreteľa činí maximálne 25,00 EUR m2 za jeden
rok.
Cena nájmu nebytového priestoru prenajímané na podnikateľské
účely, okrem zdravotníctva a prípadov osobitného zreteľa činí minimálne 90,00 EUR m² za jeden
rok. Prípady osobitného zreteľa
určí obecné zastupiteľstvo individuálne na základe žiadosti
o prenájme (najmenej 15 dní pred
schválením OcZ na úradnej tabuli, pričom zámer musí byť zverejnený počas celej doby).
Návrh VZN bol zverejnený na
úradnej tabuli obce v čase od 31.
01. 2014 do 17. 02. 2014.
 VZN - Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gemerská Poloma
č. 4/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na
území obce Gemerská Poloma
v znení dodatku č. 1/2011
Starosta obce informoval o potrebe dodatku k vyššie uvedenému
zákonu, kde je potrebné doplniť
nové body – biologický odpad:
zo záhrad, parkov; potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích

a z maloobchodných zariadení
a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov a jeho ďalšie
náväznosti. Informoval o firme
Fúra, ktorá vyváža aj odpad z kuchynských zariadení a obec podpísala s firmou potrebnú zmluvu.
Nakoľko obec bezplatne zabezpečila (v r. 2013) občanom obce
kompostéry pre zber biologicky
rozložiteľný komunálny odpad
nebude zabezpečovať tento zber.
Vo veci odpadu zo záhrad a parkov obec musí zriadiť obecné
kompostovisko na likvidáciu odpadu z parkov v obci. Poslanci
OcZ navrhli vyššie uvedený odpad likvidovať drvičkou; ponúknuť občanom obce, ktorí vlastnia
hospodárske zvieratá; prípadne
ponúknuť poľnohospodárskemu
družstvu. Vo veci ČOV – kanalizácia obce starosta informoval,
že obec bude vlastníkom ČOV
a preto bude potrebné vytvoriť
pracovné miesto s vyškoleným
zamestnancom.
 VZN - Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gemerská Poloma
č. 4/2013 o menších obecných
službách organizovaných obcou Gemerská Poloma
Z dôvodu zmeny zákona o časovom rozsahu vykonávania aktivačnej činnosti v rámci MOS - §
4, doteraz schválených max. 20
hodín týždenne na min. 64 hodín
a max. 80 hodín mesačne počas
celej doby aktivačnej činnosti.
Poslanci OcZ informovali o vykonanej kontrole pracovníkov
vykonávajúcich MOS, kde zistili nasledovné nedostatky: neúplné vyčistenie uvedenej plochy
(vynechanie menších nečistôt);
vznietenie kontajneru; znečistené
miesto pri vodovode na cintoríne
v Malej Polome a chýbajúci kontajner na odpad; odcudzené kolieska z kontajnera za ihriskom.
Starosta obce vo veci informoval,
že obec je čistejšia a že sa zlepšila bezpečnosť pri práci (nosenie
ochranných pomôcok – vesty).
Rôzne

 TS4
Starosta obce informoval o zriadení trafostanice TS4 v lokalite
– pri kine (1. trafostanica oproti domu p. Dovicu pri Potôšiku
a 2. trafostanica za starou školou,
Benedikova záhrada) a odporučil
poslancom jeho poverím na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, o zriadení vecného bremena
pod plánovanú trafostanicu TS4.
 Spoločný školský úrad
Starosta obce informoval o zániku spoločného školského úradu v Štítniku a o potrebe úradu
požiadať o súhlas so zmenou
spoločného školského úradu
v Dobšinej - výstup zo spoločného školského úradu Štítnik,
ktorý zanikol dňa 31.12.2014 a
vstup do spoločného školského
úradu so sídlom v Dobšinej dňom
podpísania dohody medzi obcou Gemerská Poloma a mestom
Dobšiná. Poslanci OcZ schválili vstup obce Gemerská Poloma
do spoločného školského úradu
so sídlom v Dobšinej – Mestský
úrad Dobšiná, SNP 554, 04925
Dobšiná a poverili starostu obce
požiadať odbor školstva obvodného úradu v Košiciach o zmenu
spoločného školského a na uzavretie zmluvy o vstupe do spoločného školského úradu v Dobšinej
v súlade s § 7 ods. 2 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 20 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
medzi obcou G. Poloma a mestom Dobšiná.
 Partnerstvo Slovensko –
Ukrajina
Starosta obce informoval o oslavách 70. výročia SNP (29. 08.
2014), v súvislosti s výročím
oboznámil prítomných s návrhom na rekonštrukciu priestranstva pomníka na Kurtákovej vo
finančnom náklade 5 400,00
EUR (10% spoluúčasť), ktorý by sa mal realizovať v rámci
projektu Partnerstvo Slovensko
– Ukrajina (skrášlenie okolia,
umelecké dielo). Počas osláv je

plánovaná aj medzinárodná konferencia, vydanie publikácie, videa a vytvorenie samostatnej internetovej stránky. Starosta je za
opravu pôvodného pamätníka.
Poslanci OcZ myšlienku podporili, ale majú zato, že finančných
náklad je privysoký a navrhujú
znížiť sumu; určiť projektantovi strop finančného nákladu pre
projekt, nakoľko pamätník má
svoju históriu, dnes slúži aj ako
rekreačná trasa a vnímajú to ako
morálnu povinnosť. Hlavný kontrolór obce doporučil projekt realizovať so zníženými finančnými
nákladmi. Poslanci OcZ schvalili spoluúčasť vo výške 10% vo finančnom náklade 5 000,00 EUR
v projekte: Partnerstvo Slovensko
– Ukrajina, za účelom rekonštrukcie pamätníka tragickej udalosti,
havária lietadla.

„Úpravňa
mastenca
Gemerská Poloma“
Starosta obce informoval o potrebnej zmene v ÚPN (územný
plán obce) obce z dôvodu vybudovania úpravne mastenca v blízkosti existujúcej prevádzky na
ťažbu mastenca. Spracovateľka
zmeny v ÚPN požaduje uznesenie v tejto veci. Spoločnosť
EUROTALC
s.r.o.
Štôlňa
Elisabeth č. 1, 049 22 Gemerská
Poloma, Slovensko žiada súhlasné stanovisko od obce zrealizovať
„Úpravňu mastenca Gemerská
Poloma“ v blízkosti existujúcej
prevádzky na ťažbu mastenca.
Ďalej starosta obce vo veci spoločnosti informoval o ďalších
prácach a realizácii plynovej prípojky, elektrickej prípojky, ako aj
vo veci výkupu pozemkov, ktoré
sú priebežne realizované. OR odporučila poslancom schváliť zámer firmy EUROTALC. Poslanci
OcZ schválili zámer spoločnosti EUROTALC s.r.o. Štôlňa
Elisabeth č. 1, 049 22 Gemerská
Poloma, Slovensko vybudovať
prevádzku „Úpravňa mastenca
Gemerská Poloma“ v blízkosti
existujúcej prevádzky na ťažbu
mastenca.
-r-
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Výsledky hlasovania v obci Gemerská Poloma z voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 15. 3. 2014
								

Volebný okrsok č. 1 Volebný okrsok č. 2

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov		
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky				
Počet odovzdaných obálok							
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov kandidátov		
Percento účasti							

803		
308		
308		
305		
38,35 %

811		
283		
283		
278		
34,89%		

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Kandidát

Počet hlasov pre všetkých kandidátov

Spolu za obec

Volebný okrsok č. 1 Volebný okrsok č. 2 Spolu za obec

1 614
591
591
583
36,61 %
Podiel za obec v %

Bárdos Gyula				
Behýl Jozef, Mgr 				
Čarnogurský Ján, JUDr. 			
Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 		
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS

583		
583		
583		
583		
583		

1		
2		
0		
147		
1		

3		
1		
1		
97		
1		

4		
3		
1		
244		
2		

0,68
0,51
0,17
41,85
0,34

Hrušovský Pavol, PhDr			
Jurišta Ján, PhDr.				
Kiska Andrej, Ing.				
Kňažko Milan 				
Martinčko Stanislav			
Melník Milan, prof.
RNDr., DrSc.				
Mezenská Helena, Mgr.			
Prochádzka Radoslav,
JUDr., PhD.				
Šimko Jozef, JUDr.				

583		
583		
583		
583		
583		

2		
2		
56		
20		
0		

3		
2		
82		
25		
1		

5		
4		
138		
45		
1		

0,85
0,68
23,67
7,71
0,17

583		
583		

1		
10		

6		
10		

7		
20		

1,20
3,43

583		
583		

63		
0		

46		
0		

109		
0		

18,69
0,00

Výsledky hlasovania v obci Gemerská Poloma z voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 29. 3. 2014
								

Volebný okrsok č. 1 Volebný okrsok č. 2

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov		
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky				
Počet odovzdaných obálok							
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov kandidátov		
Percento účasti							

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Kandidát Počet hlasov pre všetkých kandidátov
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.		
Kiska Andrej, Ing			

805		
371		
371		
367		
46,08 %

815		
360		
360		
357		
44,17 %

Volebný okrsok č. 1 Volebný okrsok č. 2 Spolu za obec

724		
724		

204		
163		

Ve ľ k ý p i a t o k
dokončenie zo str. 1
nút sa topí vo vlnách Atlantiku. Ešte aj v rozhovore po dvadsiatich rokoch jedenásť zachránených vypovedalo, že táto chvíľa a ich záchranca zmenili ich život a poučili ich o tom, čo je to láska k životu.
V dnešný deň pozeráme na Ježiša, ako zomiera na kríži. On
zomiera a my žijeme. Žijeme preto, lebo nás zachránil. Zachránil nás
pre Boha. Vo vlnách osobných hriechov a hriechov sveta by sme sa
utopili. V hriechoch sa nedá dlho plávať. Ježiš Kristus každému z nás
mnohokrát v živote podal záchrannú ruku, aby sme mohli opäť žiť.
Svätý Otec Benedikt XVI. v encyklike Deus caritas est (Boh je
láska) napísal: „V jeho smrti na kríži sa uskutočňuje obrátenie sa

166		
191		

Spolu za obec

370		
354		

1 620
731
731
724
45,12 %

Podiel za obec v %
51,10
48,89

Boha proti sebe samému, v ktorom sa daruje človeku, aby ho vyzdvihol a spasil – a to je láska v jej najradikálnejšej podobe“ (12).
Ľudia, ktorí vtedy stáli okolo Ježišovho kríža, boli takí istí
ľudia, ako sme my. Preto je namieste otázka: Ako by sa dnes správali
ľudia, keby videli ukrižovaného Ježiša? V časoch, keď krvavé udalosti
sledujeme každý deň, by ich to možno nevzrušilo.
Krížová cesta Ježiša Krista pokračuje až do dnešného dňa
v bolestiach ľudí a celej planéty.
Prežime v tejto chvíli v hĺbke našej bytosti túto jeho záchrannú akciu, v pokore kľaknime pred kríž a s láskou bozkávajme
Ježišovo telo. Sľúbme mu, že do vĺn hriechov už nebudeme vstupovať.
Sľúbme mu, že ako „zachránení“ budeme pomáhať zachraňovať aj
iných.
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD. katolícky správca farnosti
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Správičky z našej knižničky
Kniha
Kniha je poézia,
kniha je próza,
kniha je dráma,
kniha nám všetkým niečo dá.
Pre malých, veľkých aj dospelých,
máme v knižnici veľa kníh,
poukladané podľa abecedy
a ponúkajú nám rôzne vedy.
Natália Gubeková

Noc s Andersenom 2014 v našej kn ižn ici
V strede rodnej obce, nájdeš
miesto ideálne! Kde? Jednu
veľkú budovu a na poschodí
našu obývačkovú knižnicu. Jej
dvere sú pre každého vždy otvorené a jej skvelých čitateľov tu
vždy nájdete! Kde? No predsa
v Gemerskej Polome!
Takto srdečne privítali svojich prvých hostí menší i tí väčší v deň
rozprávkovej akcie, na ktorú sa
čitatelia našej knižnice tešia už
celý rok – Noc s Andersenom
2014.
Kytičku uvitých zo slov a piesní venovali deti členom Domu
Matice z Rožňavy a matičiarom
z našej rodnej obce. Každému
vyčarovali na tvári úsmev a nie
jedno oko sa lesklo slzou dojatia.
Naši vzácni hostia priniesli rozprávku, ktorú zo starej a poznačenej časom knihy prečítala pani
Mária Halková. Verte alebo neverte, pôsobila ako ozajstná stará
mama z rozprávkovej knihy. Pani
Hanuštiaková deťom prezradila
ako Ondrej Sliacky dostal prvú
knihu a jej manžel priniesol na
návštevu, ako deti poznamenali „harmoniku“. Okrem toho, že
sme našli medzi čitateľmi mladé

speváčky, zistili sme, že deti dobre poznajú naše slovenské piesne
a naučili sme sa, že harmonika

sa v hudobnom slovníku nazýva
akordeón. Naši hostia nezabudli ani na to, že deti neskutočne
milujú sladkosti. Priniesli vlastnoručne pečené zákusky a veľa
iných sladkostí. Pani Sústriková
predsedníčka miestnej organizácie deťom rozdala pexeso, ktoré okrem hry má aj informačný
charakter. Nezabudla, že správny
školák potrebuje aj niečím písať,
a tak pridala perá. A čo knižnica?
Ako každá zápasí s nedostatkom
financií, preto knižnici venovala malú pokladničku a hneď aj
prispela. Ďakujeme.
Knižnica ďakuje spoločnosti EUROTALC s. r. o, Štôlňa

Elisabeth Gemerská Poloma vďaka ktorej deti i tento rok mohli
prejaviť svoje výtvarné schopnosti a vlastnoručne si vyskúšať
prácu výtvarníka. Ich tričká hýrili
nápadmi, boli farebné a neskutočne zaujímavé. Tu bolo najviac
vidieť vekový rozdiel a kreativitu jednotlivca. Moje poďakovanie patrí p. J. Ďuričekovej, Z.
Hroncovej a D. Šalamonovej,
ktoré boli nápomocné pri každej
činnosti počas akcie. Ďakujeme
mamičkám detí, pretože priniesli na prilepšenie sladké i slané
občerstvenie, čo deti s radosťou
privítali. Poďakovanie patrí aj
starostovi obce, ktorý je priaznivo naklonený tejto akcii už šesť
rokov a vždy sa postará, aby nám
bolo teplo i sladko, ale aj spokojne.
Najväčšie poďakovanie patrí
samotným deťom, ktoré si pravidelne piatkové popoludnie vymenili za dni nácviku v knižnici
a spoločne tak strávili hodiny
pri textoch a speve. Ďakujem aj
Evke Žúdelovej, ktorá už niekoľko rokov privádza na akciu deti
z jej triedy (MŠ) a vždy spoločne
prispejú svojou troškou neskutočne milou a vzácnou.
Som veľmi rada, že i v našej malej knižnici sa pre jej návštevníkov dejú veci „veľké“. Čo si môže knihovník viac priať ako spokojného čitateľa, o to viac keď
je to dieťa, ktoré raz dospeje do
zrelého veku a veľkého čitateľa,
ktorý sa vždy rád vráti.
Viac o akcii a o ďalších aktivitách,
o ktoré sa postarali ujo Juro a ujo
Juraj počas Noci s Andersenom
v budúcom čísle.
D. Červenáková
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Kničnično - marcové debatovanie o knihe so žiakmi
základnej školy v našej knižnici

Kniha je zázračná vecička. Na prvý pohľad je to len papier, písmenká
a farby, ale koľko múdreho, zázračného, veselého i napínavého sa v nej
skrýva. Takto o knihách napísal spisovateľ Daniel Hevier a v tomto
duchu sa niesli všetky besedy. Tlačená kniha, ktorá má začiatok a
koniec, rôzny rozmer, príjemný materiál a farebnosť je balzamom na
oči a spojením s fyzickým svetom. Túto skutočnosť sme chceli využiť
pri tvorbe malých kníh, ktoré sme venovali slovenskému žijúcemu
autorovi detských kníh Jozefovi Pavlovičovi. I keď spočiatku nevedeli
o koho ide, pri slovách Deduško Večerníček detské očká ožili a hneď
sa nové informácie tisli do ich mysle. Starší žiaci si vyskúšali, ako
viesť besedu so spisovateľom v rozhlase, či v televízii alebo vytvoriť
pútavý plagát s pozvánkou na besedu. Niet koho haniť, je len koho
chváliť, a to všetkých, ktorí sa besied zúčastnili, vrátane pani učiteliek
a učiteľov, ktorí priviedli svojich žiakov do knižnice. Všetci zistili, že
vedia pracovať ako skupinka a že spoločne to funguje ozaj dobre. Za
povšimnutie hádam stojí, že voľakedy sa besedovalo na jednej vyučovacej hodine, dnes sú to dve aj tri, čo vyhovuje obom stranám, nakoľko
je vytvorený väčší priestor pre žiakov aj knihovníka na nové informácie, ktoré verím obohatia aj další život mladého človeka.
D.Č.

N á v š te va k n i ž n i c e

„Hurá je to tu,
radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám
detský karneval.
Rýchlo masky von,
nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik,
kto by v kúte stál...“
Februárová fašiangová atmosféra zavítala aj do našej obce a zaviedla deti a ich rodičov na rozprávkový karneval do kultúrneho domu.
Deti sa na chvíľu premenili na víly, čarodejnice, princov a princezné,
batmenov, pirátov, zvieratká a iné rozprávkové postavičky. Na karneval prišli pozdraviť deti rytier Juraj a rozprávkový škriatok. Spolu
s diskžokejom sa postarali o skvelú zábavu. Naučili deti nové ukazovacie pesničky, spoločne si zatancovali všetky detské tance a dohliadali
na súťaže. Každý kto sa zapojil do súťaže, dostal sladkú odmenu. Na
rad prišla aj tombola, kde bola odmenená každá maska. Ako na každej
zábave tak i na tejto nechýbala radostná atmosféra počas celého karnevalu a skvelá diskotéka, o ktorú sa postaral diskžokej Michal. Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať pani farárke Janke Maťovej za
zorganizovanie karnevalu, obecnému úradu za poskytnutie sály a občerstvenia a všetkým rodičom, ktorí pomáhali s výzdobou a prípravou.
Už sa tešíme na budúci rok.
Andrea Grešková

Jedného dňa sme sa pri príležitosti „Mesiaca kníh“ vybrali do knižnice. Keď sme tam prišli, pani Danka nás usadila a privítala. Najprv
sa nás pýtala, aké knižky čítame najradšej. Potom sme sa postupne
dostali ku kníhtlači. Teta sa nás pýtala: „Kto vynašiel kníhtlač?“ „No
predsa Johann Gutenberg!“ Ďalej sme sa rozprávali o jubileu Jozefa
Pavloviča. Dožíva sa krásnych 80 rokov. Získal ocenenia Platinová
a Zlatá kniha za knižky pre deti. Všetci sme sa zapájali do rozhovoru.
Po skončení rozhovoru nám teta rozdala úlohy a rozdelili sme sa do
troch tímov. Jeden tím mal za úlohy pripraviť si s Jozefom Pavlovičom
televízny rozhovor, druhý rozhovor v rádiu a tretí si mal pripraviť
plagát na stretnutie so spomínaným autorom. Pri vymýšľaní a tvorení
nám trochu pomáhala aj pani učiteľka. Nakoniec všetko dobre dopadlo
a všetci zvládli svoje úlohy (niektorí lepšie, niektorí horšie). Skupina,
ktorá si mala pripraviť televízny rozhovor bola zaujímavá tým, že do
rozhovoru zakomponovala úryvok z diela Jozefa Pavloviča. Nakoniec
rozhovoru si moderátorka dala podpísať knihu od hosťa „Jozefa Pavloviča“. Druhý tím, ktorý robil rozhovor v rádiu, mal zaujímavé to, že
do rozhovoru zakomponoval pesničky. Aj tu sme si vypočuli úryvok
z knihy Jozefa Pavloviča. Posledná skupina mala dobrú ilustráciu na
plagáte, ktorý robila a dobre vymyslenú vetu: Tešíme sa na vašu účasť.
Potom sme sa poďakovali za návštevu a odišli sme späť do školy...
verím, že čas, ktorý sme strávili s tetou Dankou bol nielen príjemný,
ale mnohí z nás sa niečo nové dozvedeli.
Samko Očkaík, VI. A
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Zo školského pera
S ú ť a ž v p ly n u l o m č í ta n í

Každý rok v našej ZŠ sa na 1. stupni (okrem prvákov) organizuje súťaž pod názvom „Plynulé čítanie“. Aj v tomto školskom roku, v mesiaci február, vyučujúce vybrali najlepších čitateľov, ktorí reprezentovali svoj ročník. Žiakom boli určené primerané texty ich triednymi učiteľkami: Mgr. B. Trojanovou, RNDr. M. Dovalovou, Mgr. H.
Fehérovou.
Učiteľky SJL si určili za cieľ sledovať: ako žiaci čítajú rýchlo a správne, ako si osvojili návyku správneho dýchania a či čítajú s porozumením.
V súčasnej dobe sa stretávame v ročníkoch 1 – 4 i s neúspechmi v čítaní. Preto učitelia vyberajú na čítanie knihy podľa záujmu detí. Rozvíjajú
čitateľské zručnosti a návyky rôznymi úlohami, cvičeniami, súťažou,
hrou ako i neustálym motivovaním detí k častejšiemu čítaniu.
Mgr. Helena Fehérová
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Pre ventívne akti v it y zamerané
na riešenie konf liktov
Neustále pozorujeme v našej škole nárast konfliktov a rôznych konfliktných situácií medzi žiakmi, ktoré sú často vyhrotené do otvorených, ťažko riešiteľných problémov. Preto sme pre žiakov 1. stupňa
pripravili dňa 25.2.2014 v spolupráci s CPPPaP v Rožňave zaujímavé
preventívne aktivity. Medzi žiakov prišla sociálna pedagogička Mgr.
Katarína Kohutiarová a hlavným cieľom jej činnosti bola eliminácia
sociálno-patologických javov u žiakov, najmä upevňovanie vzťahov,
rozvoj komunikačných zručností, rozvoj schopností riešiť problémové
situácie. Žiaci si zábavnou formou vyskúšali rôzne techniky tímovej
spolupráce a učili sa efektívne riešiť spoločné konflikty.
Podnetnými radami a taktiež vlastnými skúsenosťami obohatila Mgr.
Kohutiarová aj Metodické združenie učiteľov 1. stupňa.

Preventívne aktivity zamerané
na nelátkové závislosti a kyberšikanu

D E V I A T A K O V

Dňa 12.3.2014 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9.
ročníka ZŠ (T9-2014). Cieľom
testovania bolo získať obraz
o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať
ich pripravenosť na ďalšie štúdium (ISCED 3); porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl;
poskytnúť školám a širokej od-

bornej verejnosti spätnú väzbu
o úrovni vedomostí a zručností
žiakov v testovaných predmetoch (slovenský jazyk a literatúra
a matematika), ktorá napomôže
pri skvalitňovaní vyučovania.
Výsledky žiakov budú známe
v druhej polovici apríla 2014
a budú zapísané v prihláškach
žiakov na stredné školy.
Mgr. Jana Krivušová

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

Internet sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Aj keď je pre
nás veľkým pomocníkom, číha tam na naše deti množstvo nebezpečenstva. Pri neopatrnom využívaní všetkých možností, ktoré nám ponúka, môže sa stať naším úhlavným nepriateľom. Pri príležitosti Dňa
pre bezpečnejší internet (11.2.2014) sme preto pre žiakov 2. stupňa
pripravili besedy so psychológom z CPPPaP v Rožňave Mgr. Petrom
Lörinczom, ktoré boli zamerané na prevenciu kyberšikany a rôznych
nelátkových závislostí.
Mgr. Danka Balážová

Malý Vš ev ed
Za týmto názvom sa skrýva súťaž, ktorú vyhlasujeme každý
rok pre žiakov prvého stupňa,
aby preukázali rozsah svojich
vedomostí, ale i schopnosť čo
najšikovnejšie získať odpovede
na otázky z rôznych oblasti vedy, kultúry, športu a pod. Preto sa
súťaž koná v počítačovej miestnosti, kde majú žiaci k dispozícii
internet. Kto sa dokáže smelo postaviť zoči-voči počítaču, ten pri
riešení každodenných problémov
a úloh postupne získa mnoho potrebných vedomostí a skúseností. Hlavne ak má prístup k tomu
najlepšiemu zdroju – internetu.
Internet je azda najbohatšou vedomostnou studnicou, do ktorej
možno pri jej dostupnosti bezplatne siahnuť. Dnes má počítač
takmer každá rodina a naše deti
sa naučia na počítači pracovať
veľmi rýchlo. Žiaľ, využívajú ho
predovšetkým ako modernú hračku a nie ako zdroj na získavanie

vedomostí. A práve naša súťaž v
nich má prebudiť zvedavosť, ktorá vedie k spoznávaniu a snahe
riešiť veci, ktoré predtým neriešili a odvahu siahnuť i po takýchto
štúdijných materiáloch. A na to,
aby vedeli čo najrýchlejšie vyhľadať potrebnú informáciu, musia myslieť logicky, pretože počítačová veda je jednoducho postavená na logickýh princípoch a zákonitostiach. Samozrejme, žiaci
môžu využiť i encyklopédie z našej školskej knižnice. Práve tie
obsahujú všetko, čo zvedavé deti
potrebujú vedieť a primeraným
spôsobom im to vysvetľujú. Deti
sa v nich učia orientovať a rýchlo
vyhľadávať odpovede na zvedavé
otázky. Na záver môžeme skonštatovať, že i tento rok mala naša súťaž úspech a nešlo v nej ani
tak o víťazstvo, ako o dobrý pocit
zo splnenia všetkých úloh – čo sa
podarilo všetkým zúčastneným.
Mgr. Beatrix Trojanová
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SPIŠSKÉ DIVADLO PRIVÍTALO DETSKÝCH DIVÁKOV

Po jarných prázdninách dostali žiaci 0. – 5. ročníka veľký darček.
13.3.2014 sa dvoma autobusmi vybrali do Spišskej Novej Vsi,
kde navštívili divadelné predstavenie na motívy rozprávky bratov
Grimmovcov Snehulienka a sedem trpaslíkov. Niet azda takého dospelého človeka, ktorý by príbeh Snehulienky a jej siedmich ochrancov nepoznal. Mnoho generácií odrástlo na tomto krásnom príbehu.
V spišskej Snehulienke sa hlavnou témou stalo snívanie a hravosť.
Rozprávková atmosféra bola prepojená dymovou clonou a tlmeným
svetlom, čo navodilo magickosť príbehu. Zlo a obludnosť boli vykreslené tak ako u Grimmovcov v podaní kráľovnej, ktorá sa počas celého
predstavenia pohybovala po javisku na chodúľoch, a tak popri nej vyzerala Snehulienka bezmocne a slabo. Ale časom sa ukázalo, že veľkosť jej fantázie prekonala všetky útrapy. Postava Snehulienky bola veľmi dobre zvládnutá a presvedčivá, čo sa ukázalo v tých chvíľach, keď
detskí diváci naivnú Snehulienku vystríhali pred ľstivosťou macochy.
Hravosť, veselosť a hašterivosť priniesli na scénu svetielkujúci trpaslíci, čo deti odmenili niekoľkokrát potleskom. Celé predstavenie bolo
spestrené nápaditými kostýmami, predovšetkým trpaslíkov. Aj v tejto
rozprávke všetko dobre dopadlo, poklad, ktorý Snehulienka skrývala
v srdci, bol spravodlivo prerozdelený. Deti pochopili, že ten, kto je
pekný, môže byť aj zlý a ten, kto neoplýva krásou, môže byť pekný
srdcom. Napriek „strastiplnej“ ceste autobusom do divadla a späť si
žiaci priniesli množstvo krásnych zážitkov zo zaujímavého predstavenia a skutočného divadla, ktoré väčšina z nich navštívila prvýkrát.
Mgr. Jana Krivušová
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S l ove n s ko b ez d ro gy

V súčasnej spoločnosti je čoraz častejšie skloňované slovo DROGA.
Toto slovo predstavuje problém, ktorý sa dotýka nás všetkých, problém, ktorý je potrebné včas riešiť. Drogy a drogová závislosť spôsobujú rôzne ochorenia, často končiace aj smrťou. Majú výrazný negatívny
vplyv na sociálne vzťahy, ničia osobnosť človeka a znemožňujú mu
prežiť plnohodnotný život. Preto je dôležité, aby najmä mladí ľudia
pochopili, že aj naoko neškodná droga je stále drogou, ktorá pre nich
môže predstavovať nepriateľa na celý život.
V rámci protidrogovej prevencie sa aj na našej škole konala prednáška pod názvom „Pravda o drogách.“ Prednášateľ Peter Remper
z občianskeho združenia Slovensko bez drog podal žiakom 2. stupňa
dňa 23.1.2014 komplexné informácie o škodlivosti akýchkoľvek drog,
s ktorými sa žiaci môžu stretnúť. Základným cieľom prednášky bolo,
aby žiaci porozumeli tomu, prečo drogy škodia a čo všetko môžu spôsobiť. Prednášateľ kládol dôraz najmä na to, aby žiaci dostali pravdivé
informácie o drogách, závislosti, dílerstve, no najmä o vplyve drog na
osobnosť a jej myslenie. Bolo poukázané na to, aby deti svoj voľný
čas využívali na rozvíjanie svojich záľub a záujmov, vďaka ktorým
neostane čas na nudu, od ktorej je už len krok k droge. Prednáška bola
žiakom podaná jednoduchou a zaujímavou formou, pri ktorej dostali
možnosť zapojiť sa do jej priebehu. Žiaci našej školy túto možnosť využili, aktívne sa do diskusie zapájali a tým výrazným spôsobom prispeli k úspechu tejto prednášky. V jej závere všetci zúčastnení vyslovili
sľub, ktorým sa zaviazali, že drogám a ich užívaniu sa budú vyhýbať.
Prevencia je považovaná za základ boja proti drogám. Myslíme si, že
preventívne prednášky uskutočňované na školách prinesú žiakom len
a len úžitok a obohatia ich poznatky ohľadom tejto problematiky. Preto
podobné prednášky v škole kedykoľvek privítame. Obohatia nielen
žiakov, ale aj dospelých. Veď každý z nás si musí uvedomiť, aké je
dôležité, aby sa pravdivé informácie o drogách dostali k deťom oveľa
skôr než samotná droga, ktorá im môže zničiť budúcnosť.
Mgr. Mariana Molčanová

Vianočné posedenie
v duchu
rómskych tradicií

Karneval
Život tohtoročných fašiangov sa v základnej škole niesol v znamení fašiangového karnevalu. Vyzdobený školský klub detí, kde sa
karneval konal, prichystané masky a nedočkavé deti. Akoby šibnutím
čarovného prútika sa naše deti zmenili na rozprávkové bytosti a zvieratká, princezné, rytierov, čarodejnice, pirátov, víly a mnohé ďalšie...
Námahu rodičov pri chystaní masiek určite vynahradila radosť v detských očiach. Okrem promenády v maskách si spolu zatancovali a
v súťažiach precvičili svoju šikovnosť. Deti sa pri hudbe do sýtosti
vyšantili a domov si odniesli nezabudnuteľný zážitok. Na záver karnevalu boli ocenené masky sladkou odmenou. Srdečná vďaka patrí
všetkým rodičom za to, že svojim deťom pripravili veľmi pekné a zaujímavé masky. Po skončení karnevalu si určite veľa detí povedalo: „Už
aby bol ďalší!“ Tak sa teda tešíme!
Bc. Slávka Gecelovská

V základnej škole sa konalo pri príležitosti vianočných sviatkov posedenie pod názvom „Rómske
tradície a zvyky“. Podujatie bolo realizované v rámci krúžku – Hudba,
spev, tanec za finančnej pomoci riaditeľstva ZŠ. Pozvanie prijali rodičia, starí rodičia a žiaci základnej
školy, ktorí mali pripravený pestrý kultúrny program. Celé podujatie sa
nieslo v duchu zachovávania rómskych tradícií a zvykov. Pripomenulo
sa, ako predkovia Rómov dlho kočovali, putovali z krajiny do krajiny
za obživou. Namiesto kuchyne slúžil ohník, pri ktorom sa stretávali
členovia rodiny a tu sa pestovala kultúra, zvyky, tradície – tak vznikali rozprávky, uspávanky, piesne a tance. Nakoniec žiaci predviedli
program, zaspievali staré rómske pesničky, predniesli vianočnú báseň
„So o mačhe vakernahi“, zatancovali a spoločne zaspievali vianočnú
pesničku. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Rodičia
odchádzali s úsmevom a plný krásnych zážitkov.
asistentka Irma Gunárová
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Znaky školskej spôsobilosti – 1. časť

Pri posudzovaní školskej spôsobilosti dieťaťa je dôležité sledovanie
niektorých oblastí, v ktorých sa odzrkadľuje úroveň pripravenosti
dieťaťa pre vstup do školy.
1. Telesný (somatický) vývoj a zdravotný stav dieťaťa, ktorého posúdenie je v kompetencií detského lekára alebo iného odborného lekára. V oblasti telesného a zdravotného vývoja dieťaťa nie je možné opomenúť vplyv niektorých raných faktorov (napr. predčasné narodenie
dieťaťa), telesných a zmyslových postihnutí či chronických ochorení
na pripravenosť dieťaťa pre vstup do školy. Menšia telesná vyspelosť
dieťaťa vo váhe alebo vo výške nemusí byť prvoradým ukazovateľom
nezrelosti dieťaťa, ale je potrebné brať ju do úvahy (napr. drobnejšie
dieťa sa môže cítiť v kolektíve väčších detí menejcenné alebo slabšie,
môže ale nemusí sa uňho prejavovať rýchlejšia unaviteľnosť a znížená
odolnosť voči stresu).
2. Poznávacie (kognitívne) funkcie – pre zvládnutie trivia (čítanie,
písanie, počítanie) je dôležitá dostatočná úroveň rozumových schopností a rovnomernosť vývoja v jednotlivých oblastiach. Pozorovanými
kognitívnymi predpokladmi pri diagnostike školskej spôsobilosti sú
grafomotorika a vizuomotorická koordinácia, reč, sluchové vnímanie,
zrakové vnímanie, vnímanie priestoru a času, základné matematické
predstavy. Dobre rozvinutá vizuomotorika a grafomotorika sú podmienkou a základom pre dobré zvládnutie písania v škole. Dieťa s dosiahnutou školskou spôsobilosťou v oblasti grafomotoriky je schopné
obkresliť jednoduchú predlohu tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
kresba dieťaťa už vernejšie odráža vonkajšiu skutočnosť, dieťa je
schopné nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi. Dôležité
je tiež ujasniť si, ktorú ruku dieťa preferuje pri kreslení – budúcom písaní a zároveň dbať aj na správny – štipcový úchop ceruzky a správne
postavenie ruky, ktoré ovplyvňujú plynulosť a uvoľnenosť pohybu ruky pri kreslení. Veku primerane rozvinutá reč je potrebná k tomu, aby
dieťa chápalo, čo sa od neho vyžaduje a zároveň vedelo vyjadriť to, čo
potrebuje a čo si myslí. Predškolské obdobie (6. – 7. rok) je pre vývoj
reči zásadným obdobím – dieťa si častou komunikáciou s dospelými,
učením pesničiek, básničiek a riekaniek rozvíja aktívnu slovnú zásobu. V prípade zaostávania vo vývine reči alebo pri chybnej výslovnosti
niektorých hlások je vhodné navštíviť logopedickú ambulanciu. Dieťa
školsky spôsobilé dokáže bez agramatizmov, v jednoduchých vetách
povedať o sebe základné informácie, prípadne porozprávať o svojich
zážitkoch. Vie správne vyslovovať všetky hlásky (alebo je už aspoň
v starostlivosti logopéda), dokáže sa naučiť naspamäť a predniesť
krátku básničku alebo pesničku.
Sluchové vnímanie má zásadný význam pre vývoj reči. Jeho oslabenie môže mať za následok po vstupe dieťaťa do školy ťažkosti
s čítaním, písaním, zapamätávaním si. Rozvoj sluchového vnímania
podporuje počúvanie predčítaných rozprávok, rozprávanie príbehov,
básničiek, hra na lokalizáciu zvuku (odkiaľ zvuk prichádza), na určenie zdroja zvuku (čo zvuk vydáva), na počúvanie a rozoznávanie
zvukov z prostredia (čo v danej chvíli počujeme), vnímanie rytmu.
Náročnejšími činnosťami je vytlieskavanie slov na slabiky, rozpoznanie začiatočnej hlásky v slove či hra na tichú poštu. Sluchovú pamäť
prirodzene rozvíja učenie sa básničiek, pesničiek, riekaniek s pohybovým sprievodom či zadávanie sledu inštrukcií.
Primerane rozvinutá úroveň zrakového vnímania je v školskom veku dôležitá pre rozpoznávanie písmen, číslic, pre čítanie, ovplyvňuje
tiež rozvoj reči (myslenia), vizuomotorickej koordinácie, priestorovej
orientácie, základné matematické predstavy. Predškolské dieťa by už
malo vedieť pomenovať bežné farby a základné geometrické tvary,
rozlišovať figúru od pozadia, rozlišovať rovnaké a podobné tvary, vní-
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mať nielen celok obrázka, ale aj jeho jednotlivé časti (dieťa je schopné
vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok).

Zrakové vnímanie prirodzeným spôsobom rozvíjajú hry ako je pexeso, mozaiky, domino, stavanie stavebníc podľa predlohy, skladanie
puzzle, obrázkov či tvarov z viacerých častí, kreslenie podľa vzoru,
dokresľovanie chýbajúcej časti z obrázku. Zrakovú pamäť posilňujeme cez rozprávanie sa o zážitkoch, čo dieťa videlo alebo zažilo, zrakovú pamäť tiež výborným spôsobom rozvíja hra pexeso. Pre neskoršie
čítanie a písanie je tiež dôležité viesť dieťa k správnemu pohybu očí po
riadku, ktoré by malo prebiehať zľava doprava.
Vnímanie priestoru je dôležité pre orientáciu v prostredí, pre osvojovanie si pohybových, sebaobslužných, herných činností, pre rozvoj
grafomotoriky, ovplyvňuje čítanie, písanie, matematiku, geometriu,
orientáciu v mapách a notových zápisoch, telesnú výchovu. Dieťa väčšinou najprv chápe pojmy hore - dole, neskôr vpredu – vzadu a nakoniec vpravo - vľavo. Dieťa učíme smer správne ukázať a pomenovať
na vlastnom tele, v priestore, na papieri. Základom je ukazovanie a pomenovávanie pri každodenných činnostiach (vonku, pri hre, na obrázkoch, v pracovných listoch a pod.).
Vnímanie času a orientácia v ňom je dôležitá pre uvedomovanie si
časovej postupnosti, postupnosti úkonov pri bežných činnostiach (napr. osvojenie si jednotlivých krokov pri sebaobsluhe), pre odhad času
na splnenie úloh. Vnímanie času u predškolského dieťaťa rozvíjame
pomenovávaním dejov a činností, orientáciou v základných častiach
dňa (ráno, dopoludnie, napoludnie, popoludní, večer) v určitých dňoch
(víkendy, dni v týždni), v ročných obdobiach. Vhodné je rozprávať sa
s dieťaťom, čo bolo najskôr, neskôr, predtým, teraz, potom, nakoniec,
čo bude dnes, zajtra, čo bolo včera. Pre vnímanie času má tiež význam
určitý režim cez deň, v týždni, v roku (algoritmy, rituály).
Základné matematické (predčíselné) predstavy sú predpokladom pre
tvorbu číselných predstáv (určovanie počtu prvkov, chápanie čísla, číselného radu, číselnej operácie). Tento proces začína porovnávaním
(napr. veľký – malý, krátky – dlhý, málo – veľa, rovnako, viac – menej), pokračuje triedením podľa druhu (jedlo, oblečenie, ovocie, zelenina), podľa farby, veľkosti, tvaru. Napokon dieťa dokáže triediť
podľa dvoch a viacerých kritérií, vie určiť, čo do skupiny (napr. obrázkov) nepatrí. Ďalšou fázou je triedenie podľa veľkosti (veľký – stredný – malý), podľa množstva (málo – menej – najmenej, veľa – viac
– najviac). Na konci tohto procesu by dieťa malo chápať, že číslo nie
je závislé od usporiadania prvkov, od ich tvaru alebo veľkosti, ale že
označenie počtu je charakteristika sama o sebe. Predškolskému veku
prislúcha chápanie množstva do 6, niektoré deti zvládajú aj vyšší počet. Pre rozvoj základných matematických predstáv je dôležité pracovať najprv s predmetmi, potom s obrázkami, napomáhajú aj hry ako
Domino; Človeče, nehnevaj sa; či Kolky.
Mgr. Jurina Ferenčíková, psychológ, CPPPaP Rožňava

KLUB DÔCHODCOV
7. 3. 2014 sa uskutočnila hodnotiaca schôdza KD, na ktorej sme vyberali aj členské 2,00 EUR. Uctili sme si pamiatku zosnulých Jána
Ďuričeka a Hildegardy Romokovej. Program uvádzala p. Zuzana Kalinová, ktorá privítala prítomných. Hodnotný program pripravili deti
MŠ. Pozdravil nás pán starosta Ján Chanas. Prečítali sme správu za
minulý kalendárny rok. Správu o hospdárení prečítala V. Puškášová.
Juraj Breznen pripravil večeru. Prítomných bolo 70 členov. Tešíme sa,
že naše rady rozšírilo 11 nových členov.
Pre rok 2014 plánujeme tieto akcie: ♥ 17. 3. 2014 – Divadelné
predstavenie od J. Palárika „Zmierenie, alebo Dobrodružstvo pri obžinkách“ (všetky spoločenské organizácie). ♥ Veľkonočná výstavka
spojená s predajom kraslíc ♥ okopávanie ruží okolo domu smútku
a Námestie SNP ♥ Čistenie studničiek ♥ 23. 8. 2014 Dni Gemerskej
Polomy ♥ Mesiac úcty k starším (október) ♥ Výstava pohľadníc, Betlehemov – malý darček pre všetkých (december)
informuje: Oľga Štrbová
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Tlak krvi TK

Tlak krvi je výsledkom činnosti srdca, tým ako sa krv pohybuje,
vytvára tlak na steny ciev. Sila tohto tlaku je krvný tlak.
Krvný tlak sa väčšinou meria v milimetroch ortuťového stĺpca –
mmHg (ortuťové tlakomery) alebo tlakomery digitálne a tlakomer
ručičkový, kde sa hodnota meria v Toroch -Torr.
Výsledkom meranie tlaku krvi sú dve čísla prvé číslo je hodnota tlaku
systolického (vypudenie krvi zo srdca) je to maximálna hodnota, druhá hodnota je tlak diastolický minimálna hodnota.
Metódy merania tlaku
1. priame meranie tlaku (invazívne) – tlak sa meria zavedeným katétrom priamo do tepny – nemocničné podmienky
2. nepriame meranie (neinvazívne) – tlak sa meria:
		
a) auskultačne: tlakomer + fonendoskop
		
b) palpačne: bez fonendoskopu, prstami
Nepriame meranie tlaku sa môže uskutočniť nasledujúcimi druhmi
tlakomerov:
- ortuťový tlakomer
- hodinkový/ručičkový tlakomer
- digitálny tlakomer
Zásady merania TK:
 používať certifikované tlakomery,
 2 hodina bez alkoholu, cigariet,
 5 minút pokoja pre meraním,
 TK merať v sede,
 veľkosť použitej manžety má byť primeraná ramenu, to znamená,
že šírka nafukovacej časti má pokryť najmenej 40% plochy ramena
v strede, dĺžka nafukovacej časti má pokryť 80% - 100% obvodu ramena,
 rameno má byť uvoľnené, podložené ak sa meria TK pomocou fonendoskopu oblasť cubitálnej jamky- lakťovej jamky, kde sa ozvy počúvajú, má byť v úrovni srdca,
 hornú končatinu je potrebné otočiť dlaňou na hor a vystrieť ju,
 rameno nesmie byť škrtené šatami,
 človek pri meraní musí byť uvoľnený a pokojný, nesmie hovoriť ani
sa hýbať (skreslenie výsledku merania),
 ak sa meria TK digitálnym tlakomerom tak je potrebné dodržiavať
i ďalšie zásady priložené k tlakomeru, ktoré sa môžu líšiť v závislosti
od výrobcu,
 ak sa TK meria orťutovým tlakomerom a fonendoskopom tak by tlakomer mal byť najvyššie vo výške srdca nikdy nie vyššie – skreslené
hodnoty,
 tlakomer sa pri meraní musí postaviť na rovnú podložku,
 fonendoskop sa prikladá na brachiálnu artériu niekoľko cm pod dolný okraj manžety bez toho, aby sa jej dotýkala,
 manžeta sa nafúka o 20-30 mmHg naj predpokladanú hodnotu TK a
pomaly, rýchlosťou asi 2-3 mmHg za sekundu sa vypúšťa,
 TKs sa odčíta pri prvých ozvách (Korotkovov fenomén), Tkd pri
úplnom vymiznutí oziev (Korotkovov fenomén),

Návšteva divadla Starosta obce Ján Chanas zorganizoval pre

našich seniorov dňa 17. 03. 2014 zájazd do SNV spojený s návštevou
divadelného predstavenia pod názvom Zmierenie-Dobrodružstvo pri obžinkách. Akcia sa vydarila. Mali sme pekné počasie a hra bola úsmevná,
prispôsobená dnešným podmienkam. Zájazdu sa zúčastnilo 51 dôchodcov, ktorí zaplatili účastnícky poplatok 5 €, (2€ vstupné, 3€ autobus).
Po predstavení si účastníci prezreli námestie SNV a nakupovali v obchodnom centre Madarás. Na spiatočnej ceste bola prestávka na Grajnári, kde
si niektorí urobili fotografiu na pamiatku. S akciou bola vyslovená spokojnosť a odzneli hlasy, organizovať aj do budúcnosti podobné akcie.
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Faktory ovplyvňujúce TK:
- vek
- pohlavie
- choroba
- počasie
- životospráva- fajčenie, alkohol,
kofeínové nápoje, nedostatočný
spánok, presálanie,
- horúčka
- psychické faktory – stres, strach,
obava,
- fyzická záťaž
- lieky
- telesná hmotnosť

 ortuťoví stĺpec musí byť vo výške očí,
 ak je pri meraní fenomén nedostatočne počuteľný, musí sa meranie
zopakovať a to zvyčajne na druhej hornej končatine,
 tlak je vhodné si merať v pravidelnom čase – to znamená buď pred
užívaním liekov na krvný tlak alebo po ich užití, aby sa mohli hodnoty
porovnať,
 ak sa tlak krvi meria po užití liekov na tlak tak to znamená, že je to
minimálne 1 hodinu po ich užití,
 pri pravidelnej kontrole tlaku krvi je vhodné si údaje zapisovať a porovnávať, vhodné i pri lekárskej kontrole účinku liekov,
 meranie sa najskôr robí na pravej hornej končatine a pre porovnanie
sa meranie následne opakuje na ľavej hornej končatine (nezvyčajné
hodnoty tlaku),
 najčastejšie chyby pri meraní TK sú väčšia v prípade príliš úzka
manžeta, meranie krvného tlaku skôr ako lieky na tlak začnú účinkov
(skreslená hodnota účinku liekov), zaokrúhľovanie hodnôt nameraného tlaku a nedodržanie vyššie uvedených zásad.
Klasifikácia hodnôt TK (odporúčanie WHO/ISH 1999)

kategória
systolický tlak krvi
diastolický tlak krvi
			
(mmHg)			
(mmHg)
optimálny			
vyšší normálny			
hraničná hodnota TK		
stupeň 1 (mierna hypertenzia)
stupeň 2 (mierna hypertenzia)
stupeň 3 (ťažká hypertenzia)
izolovaná systolická hypertenzia

< 120 		
< 130		
130-139		
140-149 		
160-179
> 180		
> 140		

< 80
< 85
85-89
90-99
100-109
> 110
< 90

Hodnoty TK a odchylky:
Hypotenzia – znížený TK: menej ako 100/60 Torr
Normálna hodnota TK: 100/60 – 140/90 Torr
Hypertenzia – zvýšený TK: 140/95 – 180/150 Torr
Naše zdravie môžeme upevniť a posilniť aj rozširovaním si poznatkov a informácií, posúdením nášho celkového zdravia a zdravotného
stavu, zmenou životného štýlu a správania, tiež je dôležité zamerať
sa na dosiahnutie pohody v zamestnaní, preto prajem každému na
ceste za zdravím, aby vôkol seba rozdával lásku a smiech pretože
s nimi svoj cieľ je možné poľahky dosiahnuť.
Mgr. Dana Červenáková
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Veľ konočná "kúpačka" pred cca 60 rokmi
Keď som mal 8-12 rokov, príchod Veľkej noci bol
pre nás malých chlapcov mimoriadnou a dlho očakávanou udalosťou. Už mesiac pred Veľkou
nocou sme si robili plány, čo si
kúpime za „nakúpané“ peniaze.
Ja som mal sen „nakúpať si“ na
poplašníkovú pištoľ, ktorá bola
snom všetkých nás chlapcov. To
sa mi však podarilo, len keď som
dal dokopy „nakúpané peniaze“
za posledné tri roky. Ale nakoniec
som ju mal.
Naše matere nás budili
vtedy veľmi zavčasu, lebo sme si
chceli hodne „nakúpať“ aby nás
nikto nepredbehol. Budili nás ešte ani poriadne nesvitalo a začí-

nali sme obvykle v bývalej Malej
Polome u „Ďurku“ (teraz je ten
dom zaujímavo udržiavaný, namiesto sklenených tabúľ majú
v oknách „vkusne“ naukladané
kamene) a pokračovali sme všade, kde sme vedeli, že majú dievča.
„Kúpali“ sme zásadne
s parfínom, ktorý nám kúpila mama, nikdy nie s vodou. Fľaštičky
s parfínom boli rozličnej veľkosti
a mali rôzny tvar, napr. autíčka, Mikuláša, medvedíka a pod.
Parfínom sme si veľmi šetrili
a keď sme chodili traja - štyria,
tak ja som pri fŕkaní parfínu na
vlasy dievčat zapchal dierku na
fľaštičke, aby som si nič „nevy-

kazil“. Nikto to však nikdy nezbadal, možno to aj iní robili.
Keď sa nám vo Veľkej Polome
parfín minul, tak sme namočili
červený krepový papier do vody,
a takto sfarbenú vodu sme vliali
do fľaštičky od parfínu a pokračovali v kúpaní. Nikto nám totižto fľaštičky neovoniaval.
„Nakúpané peniaze“
boli väčšinou len v halieroch,
akurát u bližšej rodiny sa objavili koruny. Samozrejme v každom
dome nás „potúžili“ pálenkou,
väčšinou domácou „lavórovicou“, rôznej kvality a chuti, často
bývala aj mútna – zakalená. Keď
sme končili kúpačku vo Veľkej
Polome, väčšina z nás už bola

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
̋ tot bagôv v tem gáple, a potem čirká po piklete, kym mu nedám spakruky, briďoFurt lem žvaka
šovi smerdläviemu.
Stále žuje tabak a potom pľuje na dlážku.
̋
Tá necuda z tie vyšnie chyži to taká papuza, furt je taká zgabrená
na porazenie.
Tá naša susedka je stále špinavá.
̋ šitko popchá do toho kutla, a potem chodí runca kermiť do kučky.
Tot obrošlak
Stále je zarastený a vždy sa tak preje, že musí ísť zvracať.
̋ natierál štajblôven s firnajzom, tušta zgäbriel calý gang.
Tot kernutar
Ten „ľavoruký“ nám zašpinil celú podstienku.
̋
Zas šance neboratko,
bo mu dunkla šína na kusý palec.
Zase kríva chudiatko, lebo mu spadol kus železa na malíček.
Tá vlašuha sä lem bolôká po tem prielohu, ta kedy ho chce vycúdiť.
Veľmi pomaly jej ide to čistenie lúky.

poriadne pripitá a na pohľad nezdravo vyblednutá. Končili sme
obvykle na „Hámri“, kde mal horár tiež pekné dievčatko a potom
sme si pospali pri Slanskom potoku. Väčšina z nás prišla domov
aj zablatená, ale Veľká noc je len
raz v roku, a tak nám to mamy
prepáčili, Niektorí, ktorým sa nechcelo ešte domov, tak „kúpačku
dospávali“ na lavičkách čakárne
vtedajšej železničnej stanice.
Veľkí parobci chodili
„kúpať“ dievky s vodou a nechýbala im harmonika so spevom,
takže v celej dedine bolo veselo a skutočne každý cítil, že je
VEĽKÁ NOC.
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Voľakedy ste nenašli v domácnosti ani jednu tabletu...

S ta r á ma ma s p o m í n a

Od roku 1939 bola nemocnica v Rožňave zatvorená, keď
niekto ťažšie ochorel, musel ísť do nemocnici v Levoči. Ťažko sa tam
človek dostal, musel ísť peši krížom cez hory alebo si prenajal povoz
s koňmi na odvoz. Lekári boli pre našu dedinu len dvaja v Dobšinej,
a to doktor Palka a doktor Liška. Ich rajónom bola celá dolina, ba aj
ďalšie okolie. Viac ľudí chodilo k doktorovi Liškovi, bol veľmi veselej povahy a veľakrát si aj z pacientov utiahol. U susedov mali choré
dievča, bola bledá a pomalšie rástla. Mama ju zobrala ku doktorovi
Liškovi, on sa spýtal mamky čo jej je a mama hovorila o jej pomalom
raste. Doktor sa opýtal, či majú v dedine kováča a žena odpovedala,
že aj dvoch – tak jej poradil, že ju má dať potiahnúť. Mama s ňou
viac k nemu nešla.
 Keď bolela hlava nakrájali zemiak na kolieska, priložili na hlavu a obviazali šatkou.
 Deti často boleli uši. Ženy zobrali deti ku žene, ktorá mala malé dieťa a kojila ho a tá im nastriekala do boľavého ucha materské
mlieko – to pomohlo.
 Malé deti, ktoré boli veľmi zlé
a stále plakali, matere im navarili čaj z makovíc a ten im dávali
piť. Od neho stále spali. Hovorilo
sa, že dieťa ktoré ten čaj pije, vraj
bude hlúpe, tak možno sa báli takým deťom ho podávať priveľa.
 Málokedy boli ľudia prechladnutý, pretože vždy pili
bylinkové čaje. To čo si v lete
nazbierali a nasušili – lipu, repík,
materinu dúšku (to boli bežné bylinky na čajovú zmes) v zime zužitkovali.
Keď bolel žalúdok uvarili si čaj
z vachty trojlistej, ktorá rástla na
dedinskej lúke a zberala sa na trojicu, keď zvonili do kostola. Taká
vzácna bola, že ľudia ju aj rodine
do Ameriky posielali.
- obrázok vachty trojlistej –
 Na krvácajúce rany prikladali

Ľudia sa v tých časoch liečili doma sami
skorocelové listy, lopúch aj plátky slaniny – aj to pomohlo, rany
sa nezapálili a zatiahli.
 Ľudia chodili väčšinou bosí,
nie raz im pichla trenka do chodidla. Tú vybodali a keď to nešlo,
mali doma živicu zo smreka, ktorú narobili s masťou a priložila sa
na zapálené miesto.
 Prišla hnačka, aj tá sa doma
vyliečila. Dala sa na šerpenu múka, ktorá sa upálila, zaliala vodou
a urobilo sa cesto. Z toho cesta sa
urobili kolo misky korce, trocha
sa pomastili, aby sa nelepili a tie
sa jedli (kto mal takéto problémy
jedol aj celý deň).
 Na hľuzy a zapálené miesta sa
dávali pijavice. Veľa ľudí malo
doma vo fľaši s vodou 3-4 pijavice. Pijavica sa dala na boľavé
miesto, tu sa prisala, keď začala
piť krv začala rásť, až kým bola plná. Niekedy aj sama odpadla, alebo ju bolo treba odtrhnúť.
Pijavica sa chytila pri chvoste
a ťahala sa medzi dvoma prsta-

vyhradené pre KZ

hrád		
ľadovec
chasnovať
používať
locuga		
zlá pálenka
mendík obecný, cirkevný sluha
okolka chleba
krajec chleba
pchinka		
egreš
pifká
fiká, usedavo plače
pokudolšiť
skudliť/schlpiť (vlnu, konope, vlasy)
pošuchrať
pomädliť

rädikať
skubať 		
šläpiť oši		
šriegom		
šierá		

štendre		
šúše		
vanga		

premiestňovať
trhať
zavádzať
krížom
čerpá, ale aj
strmo chodí
stožiare
oplátky
čelusť, sánka
(aj na hrabloch)

mi, až z nej všetka krv vytiekla,
potom sa dala do pohára medzi
ostatné, teda sa použili na viackrát.
 Tetka u Dovalu trhali zuby,
mali taký malý dom, že okná boli
hneď nad zemou. Deti chodili si
do nich sadať a pozerať, či niekto
nekričí pri ťahaní zubov.
 Ženy rodili doma. Vyhnali nás
(deti) z domu von, kým mama,
alebo tetka porodili, a tak nám
baba oznámila, čo sa narodilo.
 Liečili sa aj zvieratá, keď sa
otelila krava, zobrali suchú rascu
- bylinu aj s koreňom, namočili
do vedra s horúcou vodou a keď
vychladla dali ju vypiť prvý deň
krave.
 Často, keď bolo veľmi horúco
ochoreli bravy, dostali buď červienku alebo mor. Keď ochorel
brav vytiahli ho z chlievika na
dvor, aby bol k nemu lepší prístup.
Do pysku mu dávali slivkový lekvár a keď mal teplotu zabalili ho
do vriec, ktoré namočili v stu-

denej vode a potom ho polievali
vodou. Málo kedy to pomohlo,
veľa bravy podochli. Zdochnuté
bravy vyviezli za dedinu do jarku zakopať. Cigáni dávali pozor
a bravy vykopávali a odniesli domov, vnútornosti vyhodili a mäso
varili vo vode. Vodu vyliali na nič
ju nepoužívali, mäso zjedli, ale
nikdy im od neho nič nebolo.
Voľakedy ste nenašli v domácnosti ani jednu tabletu a teraz sa
jedia ako chlieb náš každodenný. Príroda je taká zdevastovaná
– lúky, zeme, hory – samá burina
a kríky, trnina a akoby toho nebolo dosť ešte aj smeti a odpad
hoci kde pri ceste.
Čo sme to za ľudia?!
čitateľka
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Spomienka
na Petra Kellnera Hostinského

Gemerská Poloma - 07.01.2014
6. januára, na Troch kráľov sa narodil rodák z Gemerskej Polomy – Peter Kellner Hostinský. Práve jeho 191. výročie narodenia si pripomenuli zástupcovia obce Gemerská Poloma, Miestneho Odboru Gemerská Poloma, Miestneho Odboru Dobšiná a Domu Matice slovenskej
v Rožňave. Matičiari sa stretli v utorok 7. januára na obecnom úrade
v Gemerskej Polome, kde predsedníčka MO MS Gemerská Poloma
v krátkosti pripomenula život tohto gemerského dejateľa. Následne
sa malý sprievod vydal na Farský evanjelický úrad kde bol položený
vkusný veniec k pamätnej tabuli Petra Kellnera Hostinského. Matičiari nezabudli na túto našu významnú osobnosť, pre oživenie pamäte o
veľkosti jeho osoby sme pripravili stručnú charakteristiku: Narodil sa
v rodine evanjelického farára Karola Kellnera a jeho manželky Kataríny. Vzdelanie získaval v Gemerskej Polome, na gymnáziu v Rožňave a
Levoči, neskôr pokračoval v štúdiu na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa venoval štúdiu filozofie a teológie. Na protest proti zbaveniu Ľudovíta Štúra profesúry odišiel do Levoče. Napriek tomu, že sa
chystal na záverečnú kandidátsku teologickú skúšku a na štúdium v
zahraničí, ostal napokon študovať v Bratislave právo. Pomáhal Štúrovi redigovať Slovenské národné noviny a Orla Tatranského.  V období
pred revolučným rokom 1848  spolu s Jánom Štúrom  vydával Slovenské národné noviny a úspešne zachránil mnoho z rukopisných diel Janka Kráľa. Revolučné roky prežil vďaka slabému zdraviu doma, rokoch

Bolo mi cťou pracovať u p. riaditeľa
Ing. Jána Gazdíka,
človeka s veľkým
„Č“, riaditeľa dovolím si napísať nenahraditeľného ľudskosťou, prístupom
k pracovníkom, spravodlivosťou, nešetriac ocenením práce
robotníkov, ale s vysokou autoritou, disciplínou i rešpektom.

1849 – 1850 bol slúžnym v Rožňave, v rokoch 1850 – 1855 adjunktom v Revúcej, kde spolupracoval so svojim celoživotným priateľom
Pavlom Dobšinským.  Počas obdobia Bachovho absolutizmu bol ako
národovec prenasledovaný a prekladaný z jedného pracovného miesta
na druhé. V roku 1860 bol dočasne penzionovaný a žil v Lincinciach.
V roku 1861  sa stal aktívnym účastníkom memorandových udalostí a
v roku 1862 bol vymenovaný za hlavného slúžneho Rimavskej doliny,
čo ho prinútilo presťahovať sa do Rimavskej Soboty. Po strate zamestnania sa mu už nepodarilo získať stále zamestnanie, ale pracoval
len ako externý pisár pri zostavovaní pozemkových kníh Gemerskej
stolice.
Bc. Matej Lada, Dom Matice slovenskej Rožňava

Dňa 31. marca 2014 som
dovŕšila 45 rokov a 10 mesiacov
odrobenej práce v Slavošovských
papierňach a posledných 14 rokov
v NOTESE Betliar pod vedením pána riaditeľa Jána Gazdíka.
Milý pán riaditeľ zo srdiečka Vám vyjadrujem veľké
„ĎAKUJEM“ za všetko čo som za
Vašej éry prežila s radosťou som
chodievala na pracovisko bez obáv,
akýchkoľvek som mala problém,
vždy ste mi povedal: „Všetko je riešiteľné pani Kušnierová, netrápte sa.“
V tej chvíli som si spomenula na slová
môjho dobrého manžela, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami a ktorý mi
povedal: „Jarka, keď budeš niečo po-

Úspechy žiakov v predmetových súťažiach
1.
13.12.2013 sa žiačka 9. A triedy
Stanislava Macková zúčastnila
obvodného kola Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry.
Umiestnila sa na 1. mieste a postúpila do krajského kola, kde
nedosiahla výraznejšie úspechy.
Žiačku pripravovala Mgr. J. Krivušová.
2.
V decembri sa konala i Technická
olympiáda, v ktorej dosiahli naši žiaci v minulom roku výborné
výsledky. Žiaci 9. A triedy Maroš Lipták a Denis Fajdek sa stali
úspešnými riešiteľmi a umiestnili

sa na 4. mieste v obvodnom kole.
Pripravovala ich Mgr. E. Leštachová.
3.
Vo februári 2014 ZŠ úspešne reprezentovali žiaci i v Geografickej olympiáde. Najúspešnejší bol
Samuel Sebastián Očkaik, žiak 6.
A triedy, ktorý suverénne vyhral
svoju kategóriu. V apríli bude
školu reprezentovať v krajskom
kole. V ďalších kategóriách sa 2
žiaci umiestnili na 4. mieste (Marek Chochol – 8. A, Matúš Hatvaník – 9. A) a 1 žiačka na 5.
mieste (Monika Fabiánová – 9.
A). Ďalší žiaci nedosiahli výraz-

nejšie úspechy. Žiakov pripravovali Ing. I. Hajdúková a RNDr.
M. Dovalová.
5.
11.2.2014 sa uskutočnilo i obvodné kolo Dejepisnej olympiády,
v ktorej sa opäť Samuel Sebastián Očkaik zo 6. ročníka umiestnil
na 1. mieste. Žiačka 9.A Monika
Fabiánová sa vo svojej kategórii
umiestnila na 3. mieste a Marek
Chochol z 8. ročníka obsadil 4.
miesto. Žiakov pripravoval PhDr.
V. Vnenčák.
Mgr. Jana Krivušová

trebovať, nechodievaj za nikým,
choď za Janom, to je charakter,
na neho je stopercentné spoľahnutie.“ – mal pravdu. Každému
by som priala mať takého riaditeľa ako som mala ja. Do vienka ste
dostal tie najušľachtilejšie vlastnosti a veľké dobrácke srdce.
Utkvela mi myšlienka:
“Ak ideš hore po schodoch, nezabudni sa každému pozdraviť, kto
ide „DOLE SCHODAMI“. Milý
pán riaditeľ, prajem Vám veľa,
veľa zdravia, sily a trpezlivosti,
nech Vás všetko zlé obchádza
a nech ste obklopený len dobrými
ľuďmi.
S vďakou
Jarmila Kušnierová

Miestny odbor
Matice slovenskej
Gemerská Poloma
- plán činnosti na rok 2014
Máj
Stavanie mája, FS Dolina (kolektívny člen MO MS)
Oslava Dňa víťazstva nad fašizmom, výstup na Moch
Deň matiek (pozdraví programom MŠ, kolektívny člen
MO MS)
August
Národný výstup na Kriváň
SNP, oslava výročia
September
Dni obce, FS Dolina, MŠ
Október
Pozdravenie dôchodcov
Lýdia Sústriková,
predsedníčka MO MS
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Patogénne pôsobenie
Patogénne pôsobenie parazitov sa prejavuje mechanickými účinkami, ktoré sa prejavujú traumatizáciou a deštrukciou
tkanív hostiteľa - psa počas jeho
migračnej fázy. Toxické účinky, ktoré sa prejavujú postupne
a vyvolávajú chronické poruchy
fyziologických funkcií hostiteľa
– psa (vyvolávajú senzibilizáciu,
prejavujú sa alergickými a zápalovými reakciami) a v konečnom dôsledku majú za následok
spomalenie rastu psa, chudnutie
psa a vznik tzv. zakrpatencov vo
vývoji mláďat. Paraziti sa živia

Starostlivosť o štvornohého miláčika - 10. časť
Parazitárne choroby

Veľmi rýchlo sme preskočili zimné obdobie, ktoré „akoby ani nebolo“, a to dáva priestor
na prechádzky v prírode s našimi miláčikmi, ktoré je viac ako po iné roky skôr zelené, kvetnatejšie a zároveň môžeme pozorovať nárast zárodkov parazitov, ktoré vďaka teplej zime prežili a skôr
sa aktivujú k svojmu spôsobu života, ktorým je parazitovať na tele hostiteľa. Parazit negatívne
ovplyvňuje fyziologické funkcie hostiteľa – psa, brzdí jeho vývin, škodí mu, môže mu spôsobiť
aj smrť.

0902 222 931
úprava srsti všetkých plemien psov
Pripravila: Bc. Stanka Červenáková

natrávenou potravou, krvou, lymfou, bunkami tkanív. Patogénny
vplyv parazitov pri odoberaní živín psovi sa prejavuje chudnutím
až kachexiou, anémiou, poruchami funkcie pečene. Fyziologický
stav psa napadnutého parazitom
je odzrkadlením patologických
procesov. U psa dochádza k znižovaniu odolnosti a oslabovaniu
fyzického stavu. Patogenita nie
je vrodenou vlastnosťou parazitov, ale prejavuje sa len za určitých okolností a je ovplyvňovaná
komplexom faktorov vplývajúcich na dynamiku procesov, akými sú výživa, vek hostiteľa, ročné
obdobie, klimatické podmienky.

Všeobecne je uznávaná snaha znižovať, resp. obmedziť na minimum riziko priameho kontaktu medzi človekom a zvieraťom.
Veľmi dôležité je klásť dôraz na poznanie chorôb prenosných zo
zvierat na človeka, najmä z ochrany zdravia ľudí.

Parazitárne choroby

Parazitárne choroby spôsobené
vnútornými parazitmi – endoparazitárne choroby - zvieratá sú
vystavované stálemu nebezpečiu
vnútorných parazitov, ktoré žijú
a vyvíjajú sa v črevách, v pečeni, v pľúcach, vo svaloch, množia
sa v tele a ich články alebo va-
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jíčka vychádzajú von, spravidla
trusom, aby mohli ohroziť ďalšie
zvieratá.
Pes sa môže infikovať pri konzumácii trusu zveri, ktorý obsahuje
zárodky červov. Ďalšou cestou
nákazy je požieranie vývrhu zveri. Riziko nákazy závisí od výchovy psa, teda od toho, či vonku
žerie to čo nájde, alebo sa ničoho
nedotkne a od výskytu parazitov
v danom prostredí.

Opatrenia pri výskyte parazitárnych chorôb: izolácia chorých
jedincov, dezinfekcia
kŕmidiel a napájadiel,
prípadne
liečba,
systematické
vyšetrenie trusu,
systematická deparatizácia psov
(odčervenie
medikamentami).
V ý k a l y
neodčervených
p s o v
predstavujú riziko
infekcie
pre iných psov ako
aj pre
zver v revíri.
Liečivá ako
aj iné
prípravky na
ošetren i e
psov –
na odčervenie,
odblšenie, kliešte
a i. vonkaj. parazity) sú
voľne pred a j n é v lekárňach. Prajem
zdravé a pohodové potulky prírodou v spoločnosti svojich verných štvornohých priateľov.

Na potulkách

v našom území sa strieda voda,
pahorkatiny, vrchovina, v ktorých nájdeme dubové bučiny,
vo vyšších polohách smrečinu
a miestami výmladkové hrabiny.
Tomu je primerané aj zloženie živočíšneho sveta. Žije tu zver jelenia, srnčia a diviačia, v teréne
je možné vidieť vlka dravého, líš-

Choroby spôsobené

ku hrdzavú, jazveca lesného, rysa
ostrovida, mačku divú, kunu lesnú, kunu skalnú, tchora tmavého,
lasicu hranostaj, medveďa hnedého (zriedkavo), zajaca poľného
a z pernatej zveri bažanta poľovného, jariabka hôrneho, holuba
hrivnáka, sluku lesnú, kačicu divú, sojku škriekavú, vranu túlavú, straku čiernozobú a krkavca
čierneho. Parazit má pri vysokej
hustote zveri väčšiu možnosť neustále kolovať v prostredí.

vonkajšími parazitmi (ektoparazitárne)
Kožné choroby spôsobené parazitmi voláme dermatozoonózy
a delíme ich do dvoch skupín:
ektoparazitárne a endoparazitárne dematózy. Vývoj kožných
zmien po preniknutí parazita
medzi srsť na povrch kože zodpovedá predovšetkým mechanickému podráždeniu, ktoré spôsobujú
druhy rodu roztočov tým, že porania kožu ústrojenstvom na hlave a buď preniknú do epidermiskože alebo v nej zostanú trčať.
Kožné tkanivo reaguje na toto
podráždenie vytvorením pupen-

čeka, ktorý sa mení na pľuzgier.
Obsah a častice steny pľuzgiera
s prachom a kožnými šupinkami
zasychávajú do chrasty. Začína sa
prejavovať svrbenie, ktoré si pes
škriabe, hryzie. Vonkajšie parazity, ktoré ohrozujú nielen psov,
ale aj ich majiteľov sa živia krvou
hostiteľa a môžu prenášať viaceré nebezpečné ochorenia. Ošetrenie je veľmi dôležité, pretože
vonkajšie parazity netrápia psov
len svojou prítomnosťou, ale sú
aj medzihostiteľmi iných vnútorných parazitov.

Spôsob prenosu parazitov na psy

Spôsob prenosu z voľne žijúcich zvierat na psov – mäsožravcov závisí od určitých podmienok. Podľa toho aj rozlišujeme zoonózy na:
priame (priamym kontaktom alebo kontaminovanými objektmi za
súčasného významného pomnoženia etiologického činiteľa), cyklické
(medzi stavovcami bez účasti bezstavovcov), metazoonózy (prenášajú ich bezstavovce, v ktorých dochádza k pomnoženiu a vyvíjajú sa
určitý čas) a saprozoonózy (majú saprofickú a parazitickú vývojovú
fázu). V prípade, že sa vyvíja parazit priamo v jedinom hostiteľovi,
potom sa parazity do tela hostiteľa dostávajú dvojakým spôsobom.
Môžu vniknúť sami, a to cez kožu, ktorú parazit prevŕta alebo ústami, prípadne dutinou nosovou, na ktorú sa dostanú. Častejšie je však
vnikanie potravou alebo vodou, ktoré sú znečistené ich vajíčkami, zárodkami alebo larvami. Iný spôsob je priamy kontakt zvieraťa napadnutého parazitom so psom, kde parazit sám prejde do hostiteľa – parazit hosťujúci na koži, alebo vnútorne – pohlavným stykom (samec so
samicou). Spôsob prenosu nákazy z voľne žijúcich na človeka môže
byť priamym kontaktom (pohryzenie, poškriabanie, manipulácia so
zvieraťom alebo jeho tkanivom), alebo nepriamym kontaktom (infikovaný moč, sekréty, krvné vzorky, obsah žalúdka, kontaminovaná
podstielka a pod.).
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Čučma - Malá skala - chata Volovec - Betliar
36. ročník Novoročný výstup na Volovec 4. 1. 2014
Je sobotňajšie smutné, hmlisté zamračené ráno. I napriek nepriaznivému počasiu obúvam vibramy, beriem palice a s ruksakom na chrbte kráčam k autobusu. Neskôr už cestou ako do neba
stúpam ku Skalisku, aby som čo najviac vsala energiu prírodnej krásy... Pár stoviek metrov v lese
máme za sebou a už nám náladu začali spríjemňovať prežiarené slnečné lúče. Smutné, hmlisté a zamračené ráno sa akoby úderom čarovného prútika
zmenilo na rozprávkový, slnečný, malebný deň.
Slabé vŕzganie snehu nás poháňalo vpred. Časté
zastavovanie - cvakanie fotoaparátov... Pohľad na
hmlistý opar v nížine nás unášal do snenia - raz akoby sme sa vznášali nad oblakmi a potom zase nad
rozbúreným morom... Túto pohodu na duši ťažko
opísať... ale je to krása nielen krehučká, pominuteľná, ale hlboko vrytá v srdci. Za každou túrou ostane
jazvička poznania a obohatenia... Práve preto je to
také jedinečné, neopakovateľné a krásne...
Teším sa na ďalšie turistické akcie...
Lillian Bronďošová

Stolnotenisový turnaj

o Pohár starostu obce Gemerská Poloma
22. ročník, 04. 01. 2014

Tento ročník priniesol netradičné finále, kde sa premiérovo stretli dlhoroční účastníci podujatia bratia Peter a Tomáš Šeredovci. Víťazom
turnaja sa s prehľadom stal Peter Šereda, ktorý počas celého priebehu
nestratil ani jeden set. Uviedol, že v tomto roku to zobral zodpovednejšie, hral koncentrovane a od štvrťfinále išiel na sto percent. Aj keď
chodia na polomský turnaj viacero rokov, prvýkrát sa stretol s bratom
Tomášom vo finále. Zariadil to žreb. Víťaz sa vyjadril, že na začiatku
finále mal trochu problémy s koncentráciou, no po desiatich loptičkách
sa do toho dostal a vnímal brata ako každého iného súpera.
Zápasy bratov Šeredovcov sú na turnajoch raritou a pre aktuálnu slovenskú dvojku to bolo už štvrté víťazstvo na tomto turnaji. Tomáš
Šereda sa v semifinále stretol s minuloročným finalistom Jakubom
Figeľom a vyhral 3:2. V koncovke piateho setu mal viac šťastia a súper
mu pomohol chybou. Finále sa snažil odohrať so cťou. O bratovi sa
vyjadril, že je výkonnostne o jeden level vyššie a jeho hra mu vôbec
nesedí.
Na Jakuba Figeľa zostalo tretie miesto, nepodarilo sa mu zopakovať finálovú účasť z minulého roku. Stopkou mu bolo semifinále s T.
Šeredom. Zhrnul priebeh a povedal, že asi najväčšou slabinou je jeho
slabá psychika. Prejavilo sa to hlavne v koncovke setov, no aj napriek
prehre sa na turnaj pozerá pozitívne.
O menšie prekvapenie sa postupom medzi osmičku najlepších postaral
D. Oráč z Vranova n/T. Vekom patrí ku starším žiakom a spolu s ním
pricestovali z Vranova n/T. aj dvojičky Samuel a Michal Fečovci, vekom mladší žiaci. Na takomto turnaji dospelých mali premiéru. Boli
príjemným oživením turnaja a páčili sa aj divákom. Svojim výkonom
a výsledkami veľmi prekvapil Daniel Oráč. Pôvodne sa turnaja mali
zúčastniť aj ďalší hráči z predných priečok, no nakoniec Z. Lelkeš, S.
Novota, či M. Gumáň sa z rôznych dôvodov nedostavili.
A. K.
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VIANOČNÝ TURNAJ V MINIFUTBALE 2013
Marian Ferenc
Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc v športových kruhoch našej obce je
Vianočný turnaj v minifutbale o majstra obce. Aj tento rok sa medzi Vianočnými sviatkami a Novým rokom uskutočnil tradičný turnaj,
ktorý si za roky existencie našiel okruh svojich stálych priaznivcov, no
zavše sa objavia i nové tváre. Sedem súťažných družstiev si to najprv
rozdalo v bojoch v dvoch skupinách, z ktorých postúpili dvaja najlepší
do súbojov o celkové prvenstvo. Z ,,A“ skupiny mužstvá AS Dream
Team a Vlachovo ,z ,,B“ skupiny mužstvá NAJ a K6. Vo vyrovnanom
finále sa rozhodlo až na strely z pokutových kopov, v ktorých boli
úspešnejší obhajcovia prvenstva z minulého ročníka mužstvo NAJ.
Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč Gemerskej Polomy Pavol Gere
s piatimi strelenými gólmi, ktorý bojoval vo farbách víťaza.
F i n a l i s t iNAJ: Miloš Gallo, Pavol Gere, Marian Ferenc, Matej
Chochol, Michal Fecko, Štefan MišinaK6: Pavol Kašai, Peter
Kuchta, Matej Zatroch, Michal Dorčák, Marek Vais
A SKUPINAVlachovo - AS Dream Team1 : 4AS Dream Team
- Pozbieranci2 : 0Pozbieranci - Vlachovo0 : 1
B SKUPINANAJ -K6 3 : 1Realisti - Výpekári3 : 2NAJ
- Realisti4 : 1K6 - Výpekári 4 : 0Realisti - K60 : 0NAJ Výpekári5 : 2
semifinále Vlachovo - NAJ1 : 1na pk 0 : 2AS Dream
Team - K60 : 0na pk 0 : 1o 3. miestoVlachovo - AS Dream
Team1 : 1na pk0 : 1fináleNAJ - K61: 1na pk1: 0.
Na Deň vody obec Gemerská Poloma zabezpečila odber vzoriek
zo 16 odberných miest, a to z verejných studní, studničiek v chotári obce. Všetky vzorky vôd z G. Polomy vyhovujú povolenému limitu obsahu dusičnanov v pitnej vode v zmysle NV SR č.
354/2006 Z. z a v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.. Vo vzorkách
vôd sa nachádzali dusičnany v obsahu od 0-10 mg/l pričom povolený limit je 50 mg/L.
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