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I. a II. stavba

V našej obci sa dňa 07. 05. 2014 uskutočnili spomienkové oslavy pri
príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny kde sa slovom prihovoril tajomník Základnej organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v obci Ján Cirbus. Jeho slová, ktorými sa prihovoril prítomným
uvádzame v našich novinách, pretože oslovia nielen členov organizácie, ale nás všetkým pre ktorých sú odkazom hrdinstva a statočnosti
obyčajného človeka, aby sme dnes mohli bezstarostne a spokojne žiť.
„Vážení spoluobčania!
Opäť raz sú tu krásne májové dni spojené v našom vedomí nielen
s úžasnou prebúdzajúcou sa prírodou, ale – a najmä pre nás členov
SZPB s oslavami ukončenia najväčšej vojny v dejinách ľudstva, so
spomienkou i úctou k našim osloboditeľom. Bol to najočakávanejší
deň po takmer šiestich rokoch utrpenia a vojnovej hrôzy. Túžobne ho
očakávali národy celej Európy, ktoré oplakávali takmer šesťdesiat miliónov mŕtvych. Tým dňom sa stal 9. MÁJ ROKU 1945. Deň ukončenia najkrvavejšej 2. svetovej vojny, akú dejiny poznali. Deň víťazstva
a porážky fašistického Nemecka. Pripomínajú si ho na celom svete
a ľudia si sľubujú nedopustiť opakovanie vojnových udalostí. Celá
naša spoločnosť dlží veľmi veľa, najmä tým, ktorí roky vojny doplatili najviac, aj keď za nič nemohli – vojnovým sirotám. Deťom, ktoré
prišli o jedného, či oboch rodičov. Preto sme sa dnes zišli, aby sme
vzdali úctu na pamiatku našim osloboditeľom. Bez nich by sme dnes
určite nemohli žiť v slobodnej a demokratickej spoločnosti. Česť ich
pamiatke!“

Švajčiarsko – Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej
Európskej únie.
Začiatok realizácie stavby: 10. 01. 2014
Ukončenie stavby: 31. 05. 2016
Výška stavebnej investície: 4 476 440,00 EUR
Výška nenávratnej finančnej podpory: 97,52%
Investor: obec Gemerská Poloma
Realizátor stavby: Ing. Vladimír Maduda, PLYSPO
Stavebný dozor investora: Ing. Slavko Žilinčík
Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia,
Slovenská republika a Obec Gemerská Poloma.
Slávnostné zahájenie stavby, ktoré bolo spojené s poklepaním
základného kameňa sa uskutočnilo 23. 04. 2014 pred OcÚ v obci,
a to za účasti zástupcov obce, Švajčiarskej konfederácie, zástupcov
Úradu vlády SR, médií. Po tlačovej konferencii v kultúrnom programe
vystúpili členovia folklórnej skupiny.

Pozvánka

na podujatie XIV. ročník DNI GEMERSKEJ POLOMY
MEDZINÁRODNÝ POLOMSKÝ DEŇ – 23. 08. 2014 (sobota)
09,00 h. – privítanie hostí (spoločenská sála, Námestie SNP
211)
10,00 h. – sprievod do kostola s obecnými symbolmi
– Ekumenické bohoslužby (Rímsko-katolícky kostol
Svätého Jozefa)
12,00 h. – obed
13,00 h. – turnaj vo futbale, turnaj v stolnom tenise, požiarny
útok,
– Polomský trojboj: hod metrovicou na diaľku, pitie
piva na čas, preťahovanie lanom (ihrisko)
16,00 h. – kultúrny program Polomčanov:
folklórny súbor Brezinky
folklórny súbor Polomienka
program Pustá Polom (CZ)
folklórny súbor Dolina
hudobná skupina Zázrak
18,30 h. – losovanie tomboly
20,00 h. – úsmevno-zábavná skupina TRAKY
21,30 h. – DICSO
24,00 h. – ohňostroj
Sprievodné podujatia: výstava obrazov (školská jedáleň pri ZŠ)
Poznámka: Strava a občerstvenie pre účinkujúcich a účastníkov
je zabezpečené. Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa športové podujatia uskutočnia v telocvični
a kultúrny program v kinosále.
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Uzavreli manželstvo

Spoločenská kronika k 30. 06. 2014

Narodili sa

Dnes sa ma znova
dotkla chvíľa,
čakajúc tvoje ÁNO vzrušene,
už je ho počuť,
v očiach plných lásky,
dvihnutý závoj, otvorený svet.

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

Si letným kvetom, plným rosy,
do tmy mi svietiš nabielo...
Si letným ránom, plným divov
S ružovou sponou červánkov...
Si mojím slnkom, dôverčivo
čo hľadí na mňa z volánkov.

Ondrej Tomášik
♥ Erika Véghová
Ing. Juraj Komloši
♥ Mgr. Katarína Kolesárová

Život ako rieka beží,
nevráti sa do prameňa,
len čas ako žrebec svieži
roky v behu poznamená.
Život to je hora čistá,
objíma ťa s dušou ticha,
ty to poznáš dozaista,
prečo v stromoch večnosť dýcha.
Život sú aj spevy sladké,
zlaté víno plné sily,
pripime si k ...
by sme v zdraví dlho žili.

Peter Ďurman
♥ Barbora Hurajtová
Jakub Kučerák
♥ Katarína Rusňáková
Marek Gunár
♥ Ľudmila Bandyová

70 rokov
Zuzana Kalinová
rod. Liptáková
Ján Kolesár
Zuzana Krajcová
rod. Štigalová

Ing. Miroslav Čerčer
♥ Ing. Dáša Chocholová

Srdečne blahoželáme

75 rokov
Ján Cirbus
Zuzana Ďuričeková
rod. Mlynáriková
Zuzana Galajdová
rod. Galajdová
Milan Garguš
Štefan Mlynárik
Juliana Šafárová
rod. Ďurišeková
Viera Zatrochová
rod. Gargušová

Predobré srdce na svete sme mali,
ktoré vedelo nás milovať,
keby sme láskou zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát,
zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.

Vitajte medzi nami

Zomreli

80 rokov
Mária Katonáková
rod. Ciberajová
Žófia Sáreníková
rod. Hajdúková
Zuzana Žúdelová
rod. Sústriková

Nikto tu večne nebude,
čas šafári v nás
ako hrdza v šabli,
nevymoceš sa
z ostrozubých hrablí.
Tak je to v našom osude,
pred smrťou nikto neujde.

85 rokov
Ladislav Bolčák

Júlia Ferencová
Viera Vešelínyiová

Srdečne blahoželáme

Otecko náš drahý, Tvoj život bol len práca a starosť o nás.
d
Už 10 rokov uplynulo čo nás 21. 7. 2004
navždy opustil manžel, otec
d
Miroslav Uhrin

Olívia Obernauerová
Maxim Cirbus
Natália Červenáková
Matúš Kučerák

Úprimnú sústrasť

A v srdciach smutno je.
Slaná slza kanie.
Ale nech kanie.
Už sa nedíva.
Už odišiel, hľa kvietím
obsypaný.
Kto sa tu lúčil?
My s ním? Či on s nami?
Zhasli svetlá, zavreli sa dvere.
Kam sa to pobral?
Ktože nám ho zobral?
A v srdciach smutno je...

Dňa 27. júla
uplynie 10 rokov
od tragickej smrti

Daniela Gunára


Spomíname s vďačnosťou a nikdy nezabudneme.
Manželka a dcéry.

V júni uplynul rok od smrti
milovanej manželky, mamy,
sestry a starkej

Emílie Galajdovej.
Ďakujeme všetkým z okruhu rodiny a známych,
ktorí nám pomáhajú zvládať chvíle,
keď je nám bez nej ťažko a smutno.
Spomíname s láskou, ktorú nám vštepila.
Manžel a dcéry s rodinami.

S láskou spomínajú bývalí spolužiaci zo ZŠ v Gemerskej Polome
a milujúca rodina.

Spomienka

d
Zahučali hory, zahučali lesy,
kde ste sa podeli moje mladé časy...
d
Už 10 rokov uplynulo
čo nás 2. 7. 2004 navždy opustil
manžel, otec, dedo,
brat, zať, švagor,
S láskou a úctou spomínajú
príbuzný
a známy
manželka Jana,
Ján Valko
dcéra Marcela so synom Bystríkom,
vo veku 54 rokov.
syn Erik a celá rodina.
Spomíname.
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Otcovia spomínajú na dni,
keď páni boli sýti.
Chudobní, uzimení a hladní,
len do plachietky
svojej čistej biedy odetí.

Matere zomierali
strachom o deti
a v celej zemi vládol hlad a choroby:
šarlach, týfus a strach.
Deti žuvali suchú kôrku,
plesnivú kôrku biedy
a jedli vápno z bielych stien.
Náš život vtedy mal chuť horkú
ako blen.

D

A slzy matiek boli horúce a slané.
Pod slzami len prázdne dlane,
tak často chýbal na nich krajec!

obrý deň!
Človek si ani neuvedomí ako ten čas letí. Len nedávno sme
dostali prvé číslo našich novín a už tu máme ďalšie. Za ten čas
sme aj my – tunajšie organizácie sa snažili urobiť niečo osožné.
♣ Dňa 09. 04. 2014 sme pripravili veľkonočnú výstavku. Boli sme
milo prekvapení, že sa stretla s veľkým záujmom a predajom našich
občanov.
♣ Dňa 23. 04. 2014 sme sa stretli na zahájení kanalizácie. Bolo to milé
stretnutie a prajeme jej, aby mala zdarný priebeh.
♣ Dňa 01. 05. 2014 sme sa zúčastnili osláv „Stavania Mája“, ktorému
dal „šmrnc“ náš mladý súbor „Bambuchy“.
♣ Dňa 08. 05. 2014 sme poniektorí prišli vzdať hold padlým v II.
svetovej vojne, ich pamiatku sme si uctili položením vencov v parku
a na Kurtákovej. “Česť ich pamiatke!“ Príhovoru sa zhostil pán Juraj
Sústrik.

♣ Dňa 23. 05. 2014 sme podnikli brigádu pri okopávaní ruží v parku
a pri Dome smútku v počte 7 žien. Tieto ženy i napriek svojmu poznačenému zdravotnému stavu si pokladali za povinnosť prísť a urobiť
niečo prospešné pre našu obec. Výbor KD si to veľmi cení a patrí im
jedno veľké „Ďakujem“.
Možno pre niekoho sa to bude zdať ako maličkosť, ale snáď by bol pre
nás život krajší a empatickejší keby sme nezanedbávali medzi sebou
práve tie maličkosti. Prajem pekné dni.
Šimšíková Zuzana

Z č i n n o s t i Z á k l a d n e j o rg a n i z á c i e S l o v e n s k é h o z v ä z u
t e l e s n e p o s t i h n u t ý c h v G e m e r s ke j P o l o m e

Fotografie na stránke: Ondrej Greško

S prichádzajúcou jarou už tradične organizuje ZO-SZTP brigádu pri
pomníku na Kurtákovej. Nebolo tomu inak ani tento rok a začiatkom
apríla sa skupina 20-tich členov našej organizácie zúčastnila pri upratovaní pomníka a okolia okolo neho. Už počet zúčastnených svedčí o
tom, že radi chodíme k pamiatke padlých hrdinov, ktorá leží v krásnom
prostredí našej prírody. Okolie sme poupratovali, pripravili občerstvenie a pookriali v spoločnosti ochotných ľudí pomôcť dobrej veci. Odvoz nám zabezpečil starosta obce pán Chanas, ktorému za ochotu a
pomoc ďakujeme.
Druhou akciou v našej organizácii bola výročná členská schôdza,
ktorá sa uskutočnila 12. apríla s účasťou 43 členov. Ani tentokrát organizátori nesklamali a všetko bolo pripravené na veľmi dobrej úrovni.
Súčasťou výročnej schôdze boli aj nové voľby členov výboru na ďalšie
obdobie štyroch rokov.

Pozvanie na slávnostnú príležitosť prijali aj hostia z OV SZTP z
Rožňavy, Dobšinej aj pán starosta
Ján Chanas. Odzneli hodnotiace
správy našej doterajšej činnosti
a plány na ďalšie obdobie, ktoré
pripravili členovia výboru. Po
oficiálnej časti sme sa občerstvili a poprezerali vystavené ručné
práce našich členov. Boli sme
radi, že sme sa zišli a mohli sa
pobaviť v družnej besede, kde
nechýbal humor a dobrá nálada.

Na záver patrí poďakovanie odchádzajúcim členom z výboru za
odvedenú prácu a novým členom
výboru prajeme veľa síl, zdravia
a dobrých nápadov do budúcich
štyroch rokov. Predsedom v nových voľbách sa stal opäť pán
Bohuš Brezňan. Želáme mu
hlavne pevné zdravie, aby funkciu
predsedu zvládal tak ako doteraz
k spokojnosti všetkých členov našej organizácie. Blahoželáme!
J.Z.
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Z A S T U P I T E Ľ S T V O

– zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome – dvadsiate druhé riadne konané dňa 16. apríla
2014, počet prítomných poslancov bolo 7 z celkového počtu 9 poslancov.
uVyberáme
l Zoznam verejných prác v r.
2014
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so Zoznamom
verejných prác pre rok 2014, ktorý obsahuje názov akcie, mesiac
realizácie prác, finančný náklad
(orientačné náklady). V materiály sú obsiahnuté aj práce pri výstavbe kanalizácie obce; výstavba
parkoviska pri cintoríne v Malej
Polome; obnova autobusovej zastávky (kameň, drevo, šindle);
rekonštrukcia studne (u Romoška); zriadenie centra MOS (u
Sojäšika); obnova kult. pamiatok
(Kurtáková) a i. Poslanci OcZ
majú zato, že pracovníci MOS sú
spokojní na terajšom mieste (lokalita, internet, garáž) a vyjadrujú
obavy pri presťahovaní materiálu
(kosačky, náradie a i.). Starosta
obce vyjadril požiadavku členov
Hasičského zboru v obci, ktorí žiadajú navrátenie priestorov
a má zato, že lokalita je vyhovujúca (Hviezdoslavova ul., bývalý
salón Eva). Poslanci OcZ schválili Zoznam verejných prác v obci
G. Poloma v roku 2014.
lPoverenie
Starosta obce informoval prítomných poslancov o poverení
PaedDr. Juraja Matejsku riadením
ZŠ P. K. Hostinského, Sládkovičová 487 v G. Polome dňom: 15.
04. 2014 do 30. 06. 2014 v zmysle § 5/9 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších zmien
a doplnkov. Ďalej dodáva, že
obec realizuje výberové konanie
na výkon tejto funkcie od 01. 07.
2014. Poslanci OcZ zobrali na
vedomie poverenie starostu obce
G. Poloma na výkon funkcie riaditeľa ZŠ do 30. 06. 2014.
l Poslanci OcZ schválili zámer obce odpredať majetok
obce v k. ú. G. Poloma na LV
č. 1117 parcely registra “C“ parcelné číslo 132 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 260 m2 (remeselnícka pekáreň pôvodná budova); parcelné číslo 134/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere

289 m2 (remeselnícka pekáreň
novopostavená); parcelné číslo
138 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 175 m2 (dvojgaráž);
parcelné číslo 137/1 záhrady
o výmere 1 049 m2 do výlučného
vlastníctva spoločnosti DRIEŇ,
spol. s.r.o., G. Poloma, konateľ:
Pavol Petergáč, za dohodnutú kúpnu cenu 24 000,00 EUR,
z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
firma má k uvedeným prenajatým
nehnuteľnostiam predkupné právo a je v záujme obce podporovať
a vytvárať vhodné podmienky pre
podnikateľskú činnosť na území
obce.
l Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Starosta obce informoval o výzve z r. 2008 na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v obci, konkrétne na Ul. Hlavnej; v súčasnosti je obec úspešne zaradená do
projektu na realizáciu a je možnosť projekt upraviť - zmeniť
lampy na technológiu LED. Ide
o financie z eurofondov, kde obec
má spoluúčasť 5 %. Mgr. Štefan
Aster informoval prítomných so
zámerom navrhovaných zmien
vo verejnom osvetlení v obci z
pôvodne navrhovaných sodíkových na kvalitne navrhnuté LED
svietidlá pre vonkajšie prostredie.
Navrhované LED svietidlá majú
životnosť cca 20 a viac rokov,
potrebné osvetlenie povrchu s
nižšou spotrebou energie a podstatne lepšou rovnomernosťou
osvetlenia v porovnaní s výbojkovými svietidlami. Taktiež LED
svietidlá poskytnú vyššiu životnosť (50 000 hod. oproti 15 000
až 35 000 hod. u výbojkových
svietidlách) s lepšou odozvou
lúmenov. Inými výhodami LED
svietidiel je fakt, že neobsahujú ortuť, olovo a iné potenciálne
riziko; rozsvietia sa okamžite
bez štartovacieho oneskorenia
a blikania. Nosnou výhodou je
možnosť efektívneho stmievania v plnom rozsahu a tým zvýšiť možnosti LED zdrojov. LED
sa zlepšuje rapídnym tempom v

zmysle svetelnej účinnosti, farebnej a optickej kvalite, tepelnom
riadení a cene. Ide o nemeckú
technológiu (SITEKO) používanú v Európe, v súčasnosti najmodernejšiu na trhu, ktorá spĺňa
najlepšie parametre na svetovom
trhu, ktorej je zaručený do budúcna aj servis (náhradné diely), tiež
je tu možnosť opravy lámp zo
spodnej strany a len častí potrebných, pretože technologicky sú
vyrobené štruktúrou skladačky. V
prípade záujmu je firma ochotná
poskytnúť prepočty – energetická
agentúra, ktorá vlastní prepočty
úspornosti. Šesť miest a obcí na
Slovensku už túto technológiu
využíva k svojej spokojnosti. Aby
bolo možné projekt zrealizovať
je potrebné, aby bola schválená
zmena svetelných bodov na LED
technológiu. Poslanci OcZ sa
informovali vo vyššie uvedenej
veci na nasledovné: životnosť ostatných komponentov; možnosť
osadenia inej technológie ako nemeckej; dožadovali sa informovanosti a oboznámenia sa s projektom a inými projektmi obce;
návratnosť investície; úspora
oproti už existujúcej; súhlasia,
že ide o dobrú vec pre obec, ale
problém vidia v schválení 5 %
spoluúčasti. Mgr. Štefan Aster
podal doplňujúce informácie:
Účinnosť LED svetelných zdrojov sa pohybuje v rozmedzí 85
až 130lm/W. Ich životnosť je až
60 krát dlhšia ako životnosť klasickej žiarovky a nie je závislá od
počtu zapnutí a vypnutí, tak ako
je to pri žiarovkách, žiarivkách
alebo výbojkách. Jedno svetlo
má spotrebu 80 W (61 ks) a 29 (6
ks) pri plnom výkone. Dnešných
37 W je nevyhovujúcich technologickým normám, so vstupom
do EÚ na cestách prvej triedy,
kde sa nesmú vypínať svetlá, sa
oplatí zainvestovať; tiež ide o inú
kvalitu života; jedna z možností,
keď obec nemá vlastné peniaze
na realizáciu verejného osvetlenia je aj možnosť, ktorú ponúkajú
eurofondy. Obec už má 110 tis
schválených, je potrebné schváliť
spoluúčasť. Starosta obce informoval poslancov, že momen-

tálne je obec v štádiu verejného
obstarávania a nové uznesenie
vo veci stanoviska k projektu
je potrebné len na zmeny. Ďalej
starosta obce informoval o stanovisku k ohláseniu stavebných
úprav a udržiavacích prác na
stavbe „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gemerská
Poloma“ (demontáž starých svietidiel, zníženie výšky OS na 8
m, odhrdzavenie stožiarov, nový
ochranný náter, demontáž poškodených OS a výmena za nové,
montáž nových svietidiel na nový
výložník, demontáž rozvádzača
RVO1 a výmena za nový, výmena poškodeného vedenia v zemi,
inštalácia VO), ktoré je nasledovné: jedná sa o udržiavacie práce,
na ktoré sa nevyžaduje ohlásenie
stavebného úradu a obec Štítnik
nemá námietky voči uvažovaným
úpravám. Poslanci OcZ schválili zmenu svetelných bodov na
LED technológiu v zmluve na
základe Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, Prioritná os
2, v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky, Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast; Kód výzvy KaHR-22VS-1001; Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0166/198.
Z diskusie vyberáme
l Poslanci OcZ upozornili
na parkovacie miesta pred
telocvičňou, ktoré nespĺňajú svoj
účel, nakoľko tam svojvoľne
parkujú autá obyvateľov obce,
čím znemožňujú parkovanie tým,
ktorí využívajú telocvičňu.
l Ďalej poslanci upozornili
na
zničené
resp.
žiadne
oznamy odchodu autobusov na
autobusových zastávkach a na
opakovane prevrhnutý kvetináč.
Starosta obce vo veci parkovania
pred telocvičňou informuje, že sa
postará o potrebné upozornenie.
-r-

júl 2014

Polomské noviny

5

Zo Správy o stave verejného poriadku v obci Gemerská Poloma k 31. 05. 2014 – zaslanie vyberáme. Z dôvodu personálnych zmien
na OO PZ Rožňava npráp. Peter Pavlovský nahradil ppor. Miroslava Schvarza. Pokiaľ sa týka nápadu trestných činov v obci
Gemerská Poloma, za obdobie od 01.01.2014 do 31.05.2014 bol nápad celkom 10 trestných činov, pričom v 8 prípadoch bol páchateľ
známy, čo predstavuje objasnenosť 80 %.
1.
Krádež + Poškodzovanie cudzej veci Z
G. P. Madáčová ul., poškodený I. T., krádež vlámaním do motorového vozidla. Obvinení na neoplotenom pozemku, vo dvore rodinného
domu nezisteným predmetom rozbil zadné okno ako aj okno na dverách vzadu vpravo na OMV, z vozidla následne odcudzil autobatériu,
autorádio s CD prehrávačom, hnedú bundu, čiemu koženú peňaženku
s VP, OP, kartu poistenca, doklad o vykonaní emisnej kontroly a kontroly technického stavu vozidla, doklad o evidencii vozidla. Obvinení
M. Č., ml. Z. K. - objasnený OO PZ Rožňava, zo dňa 19.01.2014.
2.
Krádež Z
G. P. Hlavná ul., poškodený Kapa Press s.r.o., Košice. Krádež vlámaním do stánku. Obvinení kovovou tyčou odstránili visiaci zámok na
mreži okna stánku, potom vyhli kovovú zaisťovaciu mrežu na okne,
následne rozbili železnou tyčou okno stánku a vnikli do vnútra, odkiaľ
odcudzili 6 ks 0,33 1víno, rôzne sladkosti, cigaretové papieriky, cigary
a cigarky. Obvinení V. R., ml. M. K., ml. D. K. - objasnený OO PZ
Rožňava, zo dňa 10.02.2014.
3.
Krádež Z
G. P. parkovisko pred OcÚ, poškodený D. H., K - 2xP, obvinení spoločne s ml. D. K. otvorili zavreté neuzamknuté predné a zadné dvere tam stojaceho motorového vozidla, následne vošli do vnútorného
priestoru vozidla, odkiaľ odcudzili z otvorenej priehradky palubnej
dosky finančnú hotovosť‘ vo výške 95,00 EUR. Zo sedacej lavice
druhého radu sedadiel odcudzili 6 ks sklenených 0,5 1pohárov a textilnú čiapku so šiltom hoci bol obvinený za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý Okresným úradom v Rožňave, obvinený
ml. M. K., - vyhľadaný OO PZ Rožňava, zo dňa 16.02.2014.
4.
Krádež + Porušovanie domovej slobody Z
G. P. Hviezdoslavova ul., poškodená Ing. A. I., krádež vlámaním do
rodinného domu, podozrivý nezisteným spôsobom vošiel do riadne
oploteného dvora rod. domu, kde rozbil sklenenú výplň vchodových
dverí letnej kuchyne, dvere vypáčil v oblasti zámku, z dverí odcudzi1
2 ks mosadzné kľučky, z vnútorného priestoru kuchyne odcudzil liatinový rošt z pece, 2 ks liatinové platne, 2 ks liatinové dvierka a rám z
pece, 15-20 1kotlík zo sivého kovu, ktorý bol zabudovaný v murovanej peci, 2 ks mosadzné kľučky z dverí špajze, následne sa presunul do
hornej časti domu, do ktorej sa vchádza zo zadnej časti po schodoch
na verandu, kde rozbil kuchynské okno, kde cez tak vytvorený otvor
vošiel do priestorov kuchyne, odkiaľ odcudzil zo zeme hnedý linoleum, 2 ks mosadzné kľučky kuchynských dverí, z kúpeľne odcudzil
bojler na ohrev vody na tuhé palivo s pevnou sprchou, z ďalších dvoch
izieb odcudzi1 4 ks mosadzné kľučky, matrace a z maštale pri rodinnom dome odcudzil železný fúrik a cca 15 ks 2 m dosák, obvinený V.
R., objasnený OOPZ Rožňava, zo dňa 28.02.2014.
5.
Porušovanie domovej slobody Z
G. P. UI. Súlovská, poškodená Z. Č., pokus krádeže veci z rodinného
domu, obvinení po predchádzajúcej vzájomnej dohode a v úmysle niečo odcudziť vnikli do dvora riadne oploteného rodinného domu tým
spôsobom, že ml. D. K. odstránil drevenú západku vo vrchnej časti
vstupnej brány a pravým kľúčom, visiacim na reťazi z vnútornej strany
brány, odomkol zámok brány, vošiel do dvora spoločne s obvineným
M. K., ktorý následne odomknutými vchodovými dverami vošiel do
chodby na prízemí rodinného domu, kde prehľadával vrecká kabáta
zaveseného na vešiaku v chodbe, pričom bol vyrušený domácou osobou, načo z priestorov domu vybehol a obaja bez toho, aby z domu
alebo z dvora niečo odcudzili, spolu z miesta odišli. Obvinení ml. M.
K., ml. D. K. - objasnený OO PZ Rožňava, zo dňa 16.03.2014.

6.
Porušovanie domovej slobody Z
G. P. UI. Súlovská, poškodená Z. Č., krádež veci z rodinného domu,
obvinení v čase od 09.00 h. do 11.30 h. dňa 03.02.2014 po predchádzajúcej vzájomnej dohode vnikli do dvora riadne oploteného rodinného domu tým spôsobom, že odstránili drevenú západku vo vrchnej
časti vstupnej brány a pravým kľúčom, visiacim na reťazi z vnútornej
strany brány odomkli zámok brány, spoločne vošli do dvora, odtiaľ
odomknutými vchodovými dverami vošli do priestorov rodinného domu, kde z váľandy na chodbe odcudzili voľne položené pánske náramkové hodinky, následne prešli do kuchyne, kde z kuchynskej linky
odcudzili 1 ks krabicu so sójovým nápojom a z kávovej dózy odcudzili
presne nezistené množstvo mletej kávy, obvinení. ml. M. K., ml. D. K.
- vyhľadaní OO PZ Rožňava, zo dňa 18.03.2014.
7.
Šírenie poplašnej správy N
OcÚ G. P., neznámy páchateľom bol v čase o 10.08 hod. z emailovej
adresy obce OcÚ na email OR PZ v Rožňave zaslaný email s textom „na obecnom úrade v G. P. je bomba. Toto nie je vtip.“, zo dňa
21.03.2014.
8.
Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku,
elektronických peňazí alebo inej platobnej karty + porušovanie
domovej slobody Z
G. P. Hviezdoslavova ul. Poškodená V. B.. Krádež vecí z rodinného
domu. Neznámy páchateľ sa cez uzavretú neuzamknutú drevenú bránu
dostal do rodinného domu, na ktorom následne nezisteným predmetom vytlačil biele plastové okno, ktoré bolo privreté – nezatvorené
a cez okno sa dostal do priestorov rodinného domu odkiaľ z kuchyne,
z drevenej skrine odcudzil dámsku polokoženú peňaženku bez finančnej hotovosti, v ktorej sa nachádzali dve karty poistenca a platobná
karta, s ktorou následne vykonala jedenkrát platbu vo výške 10,00
EUR, na presne nezistenom mieste, na území SK, zo dňa 12.05.2014,
dodatočne objasnené OKR OR PZ Rožňava.
9.
Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky Z
G. P. obvinený viedol motorové osobné motorové vozidlo po obci
od Súlovskej ul. na Hlavnú ul. kde bol zastavený a kontrolovaný policajtmi OO PZ Rožňava, pričom počas kontroly vykonanou dychovou skúškou prístrojom Alcotest 7410 bolo zistené, že v čase vedenia
motorového vozidla mal v jednom litri ním vydychovaného vzduchu
najmenej 0,51 mg alkoholu, obvinený M. C. – vyhľadaný OO PZ
Rožňava, zo dňa 14. 05. 2014.
10.
Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku,
elektronických peňazí alebo inej platobnej karty N
Dňa 25. 03. 2014 v doobedňajších hodinách osobne na OKP OR PZ
v Rožňave oznámil J. CH., starosta obce G. P. neoprávnený prevod finančných prostriedkov. Vyšetrovateľom OKP OR PZ v Rožňave bolo
zistené, že doposiaľ nezistený páchateľ z nezisteného miesta vykonal
doposiaľ presne nezisteným spôsobom prostredníctvom internetbankingu neoprávnený prevod finančných prostriedkov. Prípad vyšetruje
OKP OR PZ v Rožňave.
V období od 01. 01. 2014 v územnej časti obvodu doposiaľ napadlo celkom 264 trestných vecí, z ktorého počtu bolo 156 vecí
známych, čo predstavuje objasnenosť 59.09 percent. V prípade
akýchkoľvek poznatkov k trestným činom, ale aj iným protispoločenským javom tieto môžete neodkladne oznamovať priamo
na OO PZ Rožňava, alebo na známom tel. čísle 158.
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Správičky z našej knižničky
u j o J u ra j a u j o J u ro
V predošlom vydaní novín sme sľúbili, že napíšeme aj o ujovi Jurajovi
a ujovi Jurovi, ktorí si našli priestor na knižnicu a počas akcie Noc
s Andersenom 2014 pripravili pre deti zaujímavý program. Neskôr
sme spoločne rozhýbali svoje svaly a zbystrili pozornosť v telocvični. Predseda stolnotenisového klubu ujo Juraj (Galajda) nám pripravil hracie stoly, nezbedné loptičky, ktoré sa rozhodli, že nás potrápia a nebudú poslúchať. Naučil nás ako správne v ruke držať raketu,
ako nadhadzovať loptičku. Deti obsadili celú telocvičňu. Nik neostal
skrátka, všetci si odniesli pekný účastnícky list. Niektorým dievčatám
sa loptička s raketou tak zapáčili, že začali trénovať šport v telocvični
už so skúsenými hráčmi.
Aké hviezdy uvidíme toho roku? Myšlienka blysla hlavou deťom pri
ďalšom hosťovi ujovi Jurovi, (Lörinčíkovi) z hvezdárne, ktorý nám
okrem zaujímavého pokusu ako možno vyrobiť umelé slnko aj zo starej mikrovlnky, ukázal cez ďalekohľad Jupiter a spoločne s ním sme si
zaspievali niekoľko pesničiek za doprovodu jeho sladkého drievka gitary. Tiež sme si pozreli ako sme sa bavili po iné roky a potom sme sa
už len tešili na spoločné sladké prekvapenie, ktorým bola sladká, veľká
torta s motívom knihy Deduško Večerníček na počesť slovenského spisovateľa Jozefa Pavloviča. Tortu pre deti napiekol a nádherne vyzdobil
p. Garčár. Každoročne si pripravujeme divadelné predstavenie pre našich malých kamarátov. Viete, že vajíčku sa zunovalo na polici ležať,
nuž pobralo sa do sveta? Ako tak vandrovalo, pridali sa aj ďalší kamaráti...., ktorí spoločnými silami „vykúrili“ zbojníkov z chyžky a potom
hodovali. Bolo nám spoločne dobre o čom svedčí aj skutočnosť, že deti
účastné akcie do knižnice stále chodia, vždy čítajú a vymýšľajú aké
nové prekvapenia spoločne vytvoriť. Prvé je na svete a aj zrealizované,
a to spoločné stretnutie s deťmi materskej školy na spoločnej besede
o srdiečku.					
D. Č.
Píše sa rok 2014 a s ním aj naša každoročná tradícia. Noc s
Andersenom! Všetci sme sa neskutočne tešili, až nadišiel deň D!
Prišiel podvečer a náš program sa mohol začať. Spievali sme, tancovali, zabávali sa a tvorili. Po programe nás prišiel navštíviť Pán
hvezdár a pozorovali sme spolu hviezdy, planétu Jupiter a dokonca
nám predviedol, ako sa dá z obyčajnej elektriny vyčarovať slnko.
Neskôr sme navštívili telocvičňu v našej obci, kde sme si vyskúšali hru s názvom Ping Pong. Ani sme sa nenazdali a prišiel čas
na spánok! Všetci sme boli veľmi unavení, no niektorým sa aj tak
nedarilo zaspať. Budíček sme mali ráno o 7:45 a po rannej hygiene
sme sa všetci rozlúčili a išli domov. Bol to krásny zážitok a všeličo
nové sme sa naučili. A spoločne. Ďakujeme aj našej milej knihovníčke tete Danke, ktorá nás zhromaždila, aby sme spolu vytvorili
krásny program a veľkú zábavu :)
Viktória Mihinová
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Máme radi knižnicu v Gemerskej Polome. Je to náš malý domček
kníh. Spoločne tu čítame, ba aj kreslíme, ale aj besedujeme. Nájdeme tu rozprávky, ale aj poučné texty. Vždy keď škola zavelí,
chystaj prózu – báseň, naše kroky zavedú nás k tete Danke. Pri nej
nájdeme veľa potrebných kníh - tak ďakujeme, že nás nenecháte
dostať v škole hroznú päťku a doma nebezpečnú „nakladačku“.
Miška

Rozprávka o ľudskom srdci
Ozvy svojho srdiečka počúvali
deti z materskej školy a čitatelia
knižnice v piatok (23. 05.) na besede v knižnici, ktorú jej čitatelia
vyzdobili srdiečkami. Prihovorili
sa škôlkarom básničkami, rozprávkou, ale i mierne náučným
textom tak, aby aj malé dieťa pochopilo, ako srdiečko pracuje, že
ho máme na ľavej strane a prečo
je pre človeka nevyhnutné, aby
sme sa oň zaujímali. Medzi nás
zavítala aj jej veľká čitateľka
Maťka, ktorá ako študentka vysokej školy má k tejto téme (po odbornej stránke) najbližšie. Deťom
peknou formou doplnila informácie a praktické ukážky fonendoskopom a tlakomerom a vysvetlila funkciu ľudského srdca.
Aby deti nezabudli, keď prekročia prah knižnice, kde srdiečko
máme, nalepili sme im červené
srdiečka na tričká a spoločne sme
sa lúčili piesňou o perníkovom
srdiečku. Veľmi nás potešilo poznanie, že deťom sa z knižnice

nechcelo. Ešte sme si urobili niekoľko záberov a navzájom sme sa
s veľkou Maťkou viac spoznali.
Za knižnicu sa chcem poďakovať
dievčatám čitateľkám, že po vyučovaní venovali svoj voľný čas
knižnici; Maťke, že medzi skúškovým obdobím si našla čas aj na
našu knižnicu a detičkám zo škôlky, že knižnici venujú svoj úsmev,
ktorý hreje pri srdiečku. D. Č.
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Deň našej krásnej planéty sme oslavovali v apríli. Na jej počesť sme vysadili zeleninový a kvetinový záhon. Kvietkom
sa v našom záhone darí. V zeleninovom záhone už vyrástla
reďkovka, mrkva, hrášok a petržlen. Ako sponzorský dar od
obchodného domu Kaufland sme dostali muškáty, ktoré sme
vysadili a staráme sa o ne.				
Milé popoludnie nám pripravila teta Danka, študentka medicíny Maťka a dievčatá zo základnej školy. Pozvanie nás veľmi
potešilo. Knižnica bola vyzdobená srdiečkami a témou rozhovoru bolo práve srdiečko, najdôležitejší orgán nášho tela.
Maťka nám odmerala tlak, fonendoskopom sme počúvali tlkot srdca našich kamarátov. Rozprávali sme sa o tom, ako sa
o srdiečko starať, spievali sme si, cítili sme sa dobre. Touto
cestou by sme chceli našej knihovníčke tete Danke poďakovať! V rámci environmentálnej výchovy sme sa zúčastnili na
nezabudnuteľnej vychádzke, kde sme sa stretli s vodníkom.
Vodník vychádzajúci z potoka nás veľmi potešil. S našim
novým zeleným kamarátom sme sa počas prechádzky pri potoku rozprávali o ochrane vodných tokov. Zúčastnili sme sa
výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na súčasnú modernú hudbu. Zapojili sme sa do vzdelávacieho projektu Veselé
zúbky. Cieľom tohto programu bolo vzbudiť v deťoch záujem
o čistenie zúbkov zaujímavou a hravou formou a tak ich už
v rannom veku naučiť vhodnú techniku čistenie zúbkov, aby
sa im vytvorili návyky na celý život. Na deň veselých zúbkov
sme pozvali aj rodičov a rozprávali sme sa o ústnej hygiene,
zaspievali sme zúbkové pesničky a pozreli sme si veselozúbkové rozprávky. Medzinárodný deň detí sme oslavovali celý
týždeň. V pondelok si detičky obliekli šašovské kostýmy,
v utorok si zasúťažili v kvíze múdre hlávky, v stredu sme
si s kriedami nakreslili na chodník pestrofarebné obrázky.
Vo štvrtok sme si zašportovali na multifunkčnom ihrisku.
V piatok sme si urobili turistickú vychádzku, kde sme si pozreli dominanty našej obce a taktiež sme si pozreli družstvo
v Gemerskej Polome. Predškoláci na návšteve prvého ročníka
ZŠ mohli vidieť čo sa deti v prvej triede počas celého roka
naučili. Spoločné hry, súťaže, piesne a zábava boli milým
spríjemnením posledných hodín tohto školského roka. Naši
predškoláci, ktorých je 14 sa už tešia do školy, ale zároveň im
je aj smutno, že od nás odchádzajú. Želáme všetkým, aby sa
počas prázdnin vyšantili a načerpali veľa síl pre prácu v škole.
Mgr. Brigita Nagyová

Je krásne mať mamu...

Mamičky v Gemerskej Polome
dostali k svojmu sviatku pekný
darček, ktorý zanechá nielen na
DEŇ MATIEK krásny pocit uzna-

Š
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nia každej mamy, ale vystačí aj
na dni všedné, menej sviatočné,
ba i dni smutnejšie. Nedeľné popoludnie, ktoré spríjemnili detské
tváričky zohriali srdce všetkým,
ktorí sa prišli pozrieť do sály
kultúrneho domu pri obecnom
úrade v nedeľu 11. mája. Tešili sa
mamičky a oteckovia, pyšní boli
starí rodičia, ale i tety, či ujovia.
Každé dieťa, mladý človek, ale
i my všetci potrebuje počuť hlas
svojej mamy, dotyk jej dlane, pohladenie i privinutie, ktoré vždy
príde v pravý čas, keď nás niečo
bolí a aj keď sme šťastní, vždy
vtedy si spomenieme a zväčša zavoláme mamu...
D. Č.
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Zo školského pera
S k o nči l s a šk o l s ký r o k
27. júna 2014 sa skončilo vyučovanie v tomto školskom roku aj v našej ZŠ. Zdá sa, že všetci zainteresovaní boli spokojní. Žiaci sa konečne dočkali vytúženého pokoja od školy, nemusia skoro vstávať, môžu
oddychovať, plánovať si krásne letné prázdniny. Učitelia nastúpili na
zaslúženú dovolenku. Tento záver školského roka bol o čosi slávnostnejší. Aj tým, že sa uskutočnil v amfiteátri pred školou. Tradične boli
odmenení knihami tí najlepší - na 1. stupni všetci čistí jednotkári a na
2. stupni vyznamenaní žiaci. Ocenených žiakov bolo neúrekom. Cenu
starostu obce získal Denis Fajdek (9.A). Cenu riaditeľa ZŠ za výborný prospech, vzorné správanie a úspechy vo vedomostných súťažiach
získal Samuel Sebastián Očkaík (6.A). Ďalšími ocenenými boli: Monika Fabiánová (9.A) – Najvšestrannejšia žiačka ZŠ; Bianka Gubeková (2.A) – Najlepšia speváčka ZŠ; Samuel Kelecsényi (4.A) – Najlepší
spevák ZŠ; Denis Fajdek (9.A) – Najlepší športovec ZŠ; Stanislava
Macková (9.A) – Najlepšia recitátorka ZŠ s literárnym nadaním; Jaroslava Vozárová (9.A) – Najzručnejšia žiačka ZŠ. Rozdali sa aj ceny
pre najusilovnejších zberačov papiera, sladké odmeny získali i najaktívnejšie triedne kolektívy. Slávnostnú atmosféru konca školského
roka podčiarkli svojou dojímavou rozlúčkou aj deviataci, ktorým sa
poprialo, aby do novej etapy života vykročili tou správnou a šťastnou
nohou. Tento deň bol aj rozlúčkový, pretože do dôchodku odchádzali
Mgr. Z. Horká a riaditeľ ZŠ PaedDr. J. Matejsko. Potleskom im všetci
prítomní vyjadrili vďaku za to, že svoj život zasvätili výchove a vzdelávaniu detí, pomáhali budovať a zviditeľňovať ZŠ v Gemerskej Polome na verejnosti. Pomyslené riaditeľské žezlo symbolicky prevzal
doterajší učiteľ PhDr. V. Vnenčák, ktorému prajeme veľa úspechov
a síl pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a celkovom
rozvoji školy.
Mgr. Jana Krivušová
Dňa 6. 6. 2014 sa žiaci prvého stupňa vybrali na školský výlet. Ten
deň bol na to ako stvorený. Rozžiarené slnko, obloha bez jediného
obláčika a radosť v detských očiach – toto všetko bolo predzvesťou
toho, že výlet sa ozaj vydarí. Výlet sa najprv začal dlhšou prechádzkou do okolia našej obce. Žiaci s nadšením zdolávali prvé metre a aby
cesta rýchlejšie ubiehala, pomáhali si spevom, ktorý sa niesol okolím.
Dorazili sme na širokú lúku, ktorej sa deti už nevedeli dočkať. Všetci
si pochutili na dobrotách, oddýchli si a vybrali sa na spiatočnú cestu,
pretože ich čakala ešte jedna zastávka. Tou bolo miestne ihrisko, na
ktoré sa deti veľmi tešili. Na ihrisku ich čakala zábava a hry, ktoré
boli zavŕšením tohto krásneho predpoludnia. Žiaci prvého stupňa zažili krásny deň, plný slnka, zábavy a radosti. Aj keď prišli späť unavení,
určite v nich ešte dlho prevládali pekné zážitky z prežitého dňa.
Mgr. Mariana Molčanová
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VÝCHOVNÝ KONCERT
Každý rok organizuje naša škola výchovné koncerty,
ktoré dopĺňajú a spestrujú vyučovanie hudobnej výchovy. Výber robíme so zreteľom na ich vzdelávaciu
ale i výchovnú a osvetovú funkciu. Samozrejme, vyberáme tiež tak, aby boli vhodné pre určitú vekovú
skupinu žiakov, aby sa počas predstavenia nenudili
a pokiaľ je to možné, aby boli do predstavení určitým spôsobom zapájaní. V tomto školskom roku sme
oslovili umeleckú agentúru V. Čekovského, ktorá
nám pre žiakov prvého stupňa ponúkla koncert s názvom ,, Rozprávkový bufet“, v ktorom zazneli pekné
pesničky o lienke, netopierovi, veveričke, ježkovi
a iných zvieratkách, pričom sa deti o nich veľa zaujímavého naučili. V prestávkach medzi pesničkami
dostávali otázky a za správnu odpoveď boli odmenení
sladkosťami alebo knihami. Všetci mali počas predstavenia takú dobrú náladu, že sa spontánne roztancovali. Pre žiakov druhého stupňa Hudobné centrum
v Bratislave pripravilo koncert s názvom ,,Základy
swingu a populárnej hudby na Slovensku“ v ktorom
zazneli skladby slávnych aj menej známych autorov
populárnej hudby z obdobia 30. - 50. rokov 20. storočia. Potešilo nás konštatovanie umelcov, že naši žiaci
boli dobým a pozorným publikom.
Mgr. Beatrix Trojanová
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TALENT NAŠEJ ŠKOLY

Naši žiaci sa počas školského roka zúčastňujú
rôznych súťaží, v ktorých dokazujú svoje nadanie v speve, prednese poézie a prózy, výtvarné
či športové nadanie a mnohí navštevujú ZUŠ,
v ktorej sa usilovne učia hrať na rôzne hudobné nástroje. Tušia ich spolužiaci akých majú
šikovných kamarátov? Mnohí nemajú možnosť
pozrieť si a vypočuť ich výkony, a tak sme si povedali, že im ju dáme! Na konci roka sme usporiadali veľkú prehliadku talentov našej školy.
Možnosť mali všetci, žiaľ, využili ju prevažne
žiaci z nižších ročníkov, ktorí predviedli naozaj
skvelé výkony, za ktoré zaslúžene zožali búrlivý
potlesk. Viacerí sa museli popasovať s veľkou
trémou, ktorú sa im podarilo prekonať. Bola to
práve tréma, ktorá odradila ich starších spolužiakov? Dúfajme, že v budúcom školskom roku
prejavia viac odvahy!
Mgr. Beatrix Trojanová

NÁVŠTEVA LESNÝCH PEDAGÓGOV
Rozprávaj mi o tom, zabudnem to.
Ukáž mi to, snáď si niečo zapamätám.
Nechaj ma to urobiť, pochopím to.
(Konfucius)
Touto múdrou myšlienkou sa rozhodli riadiť pracovníci Lesov SR, ktorým leží na
srdci osud prírody na Slovensku. Preto Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho
poradenstva a vzdelávania vo Zvolene koordinuje už niekoľko rokov aktivity lesnej
pedagogiky. Prostredníctvom zaujímavých projektov ako napríklad: Krok za krokom
smerom k lesu“, ,,Les ukrytý v knihe“, ,,Lesnícke dni“, ,,Deň stromu“ a iné sa snažia
podporiť výchovu mladej generácie zameranú na environmentálne správny prístup
k lesu a životnému prostrediu.
Naša škola už mnoho rokov úspešne spolupracuje so zamestnancami Lesnej správy
Betliar, ktorí pre žiakov organizujú zaujímavé podujatia. A tak v jedno slnečné júnové
dopoludnie objavovali žiaci prvého stupňa tajomstvá prírody. Rozoznávali stromy
podľa listov, semien a vzoriek dreva, zahrali sa na prácu v lese, rastlinky spoznávali
podľa vône, prírodniny hmatom, skladali puzle s obrázkami zvierat, triafali šiškami
do veveričkinho košíka, naučili sa správne urobiť ohnisko a vyskúšali si tiež, ako
rýchlo uhasiť oheň. Zaujali ich aj trofeje, ktoré so sebou naši milí hostia doniesli.
Takto formou zážitkového učenia v prírode získali cenné vedomosti a skúsenosti.
Touto cestou sa preto chceme poďakovať lesným pedagógom Ing. Jane Lehockej,
Mariánovi Smerekovi, Zoltánovi Tóthovi a Ľubomírovi Gálovi za aktivity, ktoré
pre žiakov pripravili a vyjadrujeme presvedčenie, že v budúcom školskom roku ich
u nás privítame opäť.
Mgr. Beatrix Trojanová

P A S O V A Č K A

My sme smelí prváci, múdre hlávky máme.
S písmenkami s číslami do boja sa dáme.
Čítania sa nebojíme, s matikou si poradíme.
Všetko sa nám podarí, keď si zaspievame.

Takto sa začala dňa 17.6.2014 veľká prvácka slávnosť – PASOVAČKA.
Od prvého dňa v škole ubehlo už 10 mesiacov. Malí ustrašení prváci
prešli dlhú cestu od prvých čiarok, vlnoviek, skamarátili sa s číslami
a s písmenkami. Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na
toľko nových vecí, pravidiel a povinností. Naši malí prváci to zvládli na jednotku a predviedli sa v plnej paráde. Svojím milým hosťom,
ktorých si na pasovačku pozvali, ukázali, čo všetko sa už naučili a bolo
toho neúrekom. Predstavili pravidlá, ktoré musí poznať každý poriadny prvák. Dokázali, že poznajú všetky písmená a vedia aj krásne čítať.
Matematiku ovládajú jedna radosť. Vedia recitovať, spievať, tancovať
a dokonca zahrali i divadielko. Všetkých prítomných presvedčili o tom,
že sú usilovní a šikovní a právom si zaslúžia titul veľký školák/školáčka.
Mgr. Erika Jergová
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Vyhodnotenie práce
Regionálno-historického krúžku
za školský rok 2014/2015

Ako po iné roky, aj v tomto školskom roku, naši žiaci navštevujúci Regionálno-historický krúžok opäť usilovne pracovali a zapojili sa do viacerých podujatí, v ktorých dosiahli nielen pekné výsledky,
ale aj viaceré ocenenia a diplomy. Keďže cieľom krúžku je prispievať
k spestreniu a rozšíreniu vyučovania predmetov regionálna výchova
a dejepis, našu školu reprezentovali mladí polomskí historici a folkloristi. Po úspešnom zvládnutí školského kola dejepisnej olympiády sme
sa vo všetkých kategóriách zúčastnili aj obvodného kola v Rožňave,
na ktorom prvenstvo získal Samuel Sebastián Očkaík, ktorý zvíťazil v kategórií šiestakov. Vynikajúce výsledky dosiahli aj deviatačka
Monika Fabiánová, ktorá ako úspešná riešiteľka získala vo svojej kategórii tretie miesto a ôsmak Marek Chochol, taktiež úspešný riešiteľ,
obsadil veľmi pekné štvrté miesto. Po zvládnutí olympiády sa naši žiaci zapojili do Pravekej súťaže pre školy, kde pod taktovkou Samuela
Sebastiána Očkaíka žiaci vypracovali obrovský projekt o neandertálcoch nielen s množstvom informácií, ale aj s vlastnoručne vyrobenými
trojrozmernými predmetmi. Ďalšou, sčasti dejepisnou súťažou, bola
súťaž Tajomstvo mlčanlivého strážcu organizovaná našou školou. Žiaci sa na základe rôznych indícií snažili dopátrať, kde sú v obci ukryté
kartičky s písmenami, ktoré ich mali doviesť k „odhaleniu“ tajomstva.
Vyvrcholením súťaží mladých historikov bol nultý ročník okresnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny organizovanej Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov. A práve na tejto súťaži naši deviataci Denis Fajdek, Ján Baláž a Matúš Hatvaník so sto percentnou úspešnosťou obsadili víťazné prvé miesto. Nelenili však ani mladí folkloristi,
ktorí v tomto školskom roku či už s folklórnou skupinou Dolina, alebo
s detským súborom Bambuchy vystúpili na všetkých významnejších
podujatiach v obci – Vianočnom koncerte, pri príležitosti poklopkania
na základný kameň kanalizácie, pri príležitosti stavania mája, nielen
v Polome, ale aj v susednej obci Betliar a tiež na Deň matiek v sále
Obecného úradu. Za ich predvedené piesne, tance a ľudové hry im tak
patrí veľká vďaka. Okrem toho nás naša speváčka druháčka Bianka
Gubeková a huslistka štvrtáčka Barborka Priesterová úspešne reprezentovali v Rožňave na podujatí „U Havranky hrat budú“ nielen v súťaži v ľudovom speve, ale aj v škole mladých muzikantov. Čo dodať
na záver? Jedna súťaž sa predsa len nedočkala úspešného konca. Hoci
sa naši „pátrači“ úspešne dohodli, že si nebudú navzájom konkurovať
a vytvorili len jeden pátrací tím, napokon sa im aj tak nepodarilo rozlúštiť posledné dve šifry. Tak kto vie, aké bolo správne heslo.
1. šifra - Milí priatelia. Vašou úlohou ji othaliť heslo, bez ktorého
v súťaži neuspejäťe. Každá šifra vas zavedie k jednénu písmenku.
A toto je pvá z nich. Dozor na šäs. Riešenie: naschvál chybné písmenká, ich opravou je možné odhaliť indíciu.

júl 2014

2. šifra - 1787 – 1875
G J... a na spresnenie: treba ísť
zhruba dva metre
doľava a potom
také dobré tri metre
rovno dole. Riešenie:
nápis nachádzajúci sa
nad snáď najvyššími
dverami v Gemerskej
Polome.
3. šifra - Ej, vera tí
Polomci aj s pánmi
poraďili. Grófovi na
obraze oši vištichali.
I jeho role poskupovali. A tak tu lem tak
seďím a hläďím:
„Aká to zahrada,
keť tu všä kolibi
stojä!“ Riešenie: text
navádzajúci na „Panskú záhradu“.
4. šifra - Je to medzi Gunárom a Gunárovou, len istý R. sa tam
priplietol... Riešenie: jednalo sa o školské skrinky v šatniach.
5. šifra - Skláňam sa pred vami milí žiaci. S pozdravom Salix Linné. Riešenie: Salix Linné je latinský názov stromu nachádzajúcom sa
oproti škole.
6. šifra - Pri dvestojedenástej sobote, nedele a pondelku, ale nedvíhať, ťažké je... Riešenie: prvé písmená sobota, nedeľa, pondelok
a popisné číslo 211.
7. šifra - A ponižej TAM TAM TAM paropci še pobiľi, ponahľaj
še Haňičko Jaňička ci zabiľi... Riešenie: chýbajúce slovo ľudovej
piesne z Bystrian na Spiši.
8. šifra Dáme si takú elektrizujúcu pieseň číslo DCXL – DCXXXIX: DDDDHCDHCDCHAG-GHHAGHHADDDDHAG Riešenie: elektrický stĺp oproti domom s uvedeným popisným číslom a na
ulici pomenovanej podľa hlavného aktéra piesne Búl bi ... doucovál
Za účasť a prácu v Regionálno-historickom krúžku všetkým žiakom
veľmi pekne ďakujem.
V. Vnenčák

E X K U R Z I E

Záhradníctvo Betliar – 30. 5. 2014

Podľa ŠkVP majú žiaci 8. ročníka vyučovací predmet „Svet práce“.
Žiaci tu získavajú kompetencie o pestovaní okrasných rastlín – vysievanie, pikírovanie, presádzanie; o hydroponickom pestovaní izbových rastlín a aranžovaní. Z tohto dôvodu sme navštívili Záhradníctvo
v Betliari. Žiaci si tu prezreli skleníky a rôzne druhy okrasných rastlín.
Všetci boli prekvapení množstvom a rozmanitosťou druhov okrasných
rastlín, ktoré hýrili všetkými farbami. Prehliadka sa im veľmi páčila.
Zaujímali sa aj o podmienky pestovania vybraných druhov. Niektorí
žiaci si nakoniec kúpili aj rastliny, ktoré ich zaujali a o ktoré sa budú
doma starať. Po prehliadke skleníkov sme sa premiestnili do betliarskeho parku a blízkosti kaštieľa, kde sme pozorovali výsadbu a aranžovanie týchto rastlín. Žiaci tak získavajú návyky - starostlivosť o životné prostredie a jeho estetizáciu.

Rodný dom akademika Jura Hronca v Gočove - 4.6.2014

17. mája 1981, pred viac ako 130-timi rokmi, sa v dedinke Gočovo
narodil Jur Hronec-matematik svetovej úrovne, ktorého zaraďujeme
k významným osobnostiam Gemera. Bol univerzitným profesorom,
akademikom SAV, zakladateľom Štátnej vysokej školy technickej
v Košiciach a jej prvým rektorom. Písal vedecké práce, odborné publikácie a vysokoškolské učebnice. Pri tejto príležitosti sme navštívili
rodný dom Jura Hronca v Gočove, kde sme sa oboznámili s jeho životom a dielom. Na miestnom cintoríne sme si uctili jeho pamiatku.
Mgr. Emília Leštachová
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(ne)mládež
Všetci chceme, aby naša mládež bola akoby našim obrazom našej
mladosti. Všetci si myslíme, že ten náš mladý je ten naj a nikto
nechce pripustiť, že ten ich - jeho, ako sa hovorí je „riadne číslo“.
Aj my sme boli mladí a tiež sme neboli anjeli, ale terajšia mládež
je akoby (teda niektorí určite) utrhnutá z reťaze“. Ignorujú starších ľudí, pozdraviť sa, ako to učili nás, je pre nich tabu. Najčastejšie sa stretávajú na verejných miestach, kde sa obec snaží niečo
vybudovať, skultúrniť prostredie – altánky, preliezačky, parky,
krytá tribúna pred ZŠ..., ba aj lavičky, aby si človek mohol oddýchnuť, prehodiť slovo. Práve to ich láka a akoby „skúšali kvalitu zariadení“, koľko záťaže znesú a ako ináč sa dajú využiť, i keď
v skutočnosti plnia inú funkciu. Častým cieľom je altánok a lavičky pred obecným úradom, kde sa mládež veľmi rada zdržiava. Sedávajú tak, že sedia na operadle s nohami vyloženými na sedadle
(je jedno aká je ich obuv špinavá). Sadnúť si normálne na lavičku
sa nedá a ich to vôbec netrápi. Nikto sa ich nesmie dotknúť (ani
fyzicky, ani slovne), a to zneužívajú na rozdiel od nás, kedy ozaj
platilo – ohýbaj ma mamko dokiaľ som ja Janko... . Veľmi dobre
poznajú svoje práva - škoda, že už to neplatí o povinnostiach...
Obec zrealizovala v parku pred ZŠ pekné priestranstvo pre potreby malých slávností, pre šantenia našich ratolestí (preliezky,
pieskovisko, hojdačky...), žiaľ to sme si len mysleli, že poslúžia
dobrej veci. Opäť sme rýchle vytriezveli..., aby materiál „nedostal
nohy“ bolo potrebné ho ukryť. Tribúna a jej okolie, ako aj pieskovisko slúži ako „verejné WC“. Tak poďme s našimi ratolesťami
na pieskovisko a na kus reči s inými mamičkami, či dôchodcami
oddýchnuť si do pekného, zeleného polomského parku, veď slúži
nám všetkým, tak prečo ho nevyužiť spôsobom nám vlastným
a ukázať ostatným, ako vieme naložiť a vážiť si prácu a úsilie
iných pracovitých rúk, ktoré chceli aby aj naša obec bola opäť
o čosi krajšia a modernejšia.
- rozhorčení občania-

Kniha - priateľ človeka
Marec sa opäť v ZŠ niesol v znamení knihy a to nielen preto, že
všetky triedy a oddelenia ŠKD
navštívili obecnú knižnicu, kde
pre nich p. Danka Červenáková
pripravila ako vždy veľmi pútavé
besedy, za ktoré jej riaditeľstvo
ZŠ ďakuje, ale pribudli aj ďalšie
podujatia. Posledný týždeň tohto
mesiaca bol vyhlásený za Týždeň
s knihou a v rámci neho privítali
žiaci 5., 7. a 9. ročníka pani Moniku Liptákovú na každoročnej
besede pod názvom „Knihy, ktoré mám rada“. Pre žiakov bolo
veľkým prekvapením, že stále
usmievavá teta Monika, ktorú poznajú hlavne z okienka v školskej
jedálni, sa im predstavila v úplne
inom svetle. Najprv im porozprávala o sebe, o svojom detstve
a knihách, ktoré ju sprevádzali

a sprevádzajú životom. Potom
však deviataci zarecitovali niekoľko básní a bolo prezradené,
že autorkou je práve p. Liptáková. Potom žiakom porozprávala
o tom, kedy začala písať, čo ju
inšpiruje a prečo niekedy „múzy
mlčia“. Zrazu žiaci pochopili, že
básnikom nie je len nejaká vzdialená osoba, o ktorej sa učia na hodinách literatúry, ale môže to byť
hocikto, koho denne stretávame,
kto svoje pocity a myšlienky kladie na papier alebo i na výkres,
pretože teta Monika vo voľnom
čase aj maľuje. Dúfajme, že jej
rozprávanie, ale hlavne povzbudenia, aby sa žiaci nebáli prejaviť
svoje pocity a vyjadrili sa, padli
na úrodnú pôdu a rady mladých
spisovateľov sa v našej ZŠ rozšíria.
Mgr. Jana Krivušová
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Nepozorné dieťa
Pozornosť predstavuje sústredenie, koncentráciu, zameranie na
určitý problém, ktorý vnímame ostro a ľahko si ho potom pamätáme. Porucha pozornosti sa u väčšiny detí stáva najväčším
problémom pri vstupe do školy. Vtedy je nutné, aby sa sústredili
na činnosť, ktorá nie je veľmi motivujúca, zaujímavá (to predstavuje školská práca, domáca príprava na školu). Prípravu detí
s poruchou pozornosti na vyučovanie sprevádza množstvo problémov. Dieťa sa ťažko sústredí, nedáva pozor, je myšlienkami úplne
niekde inde. Jeho pozornosť upútava nielen to, čo je v izbe ale
aj všetky podnety zvonka, či jeho vlastné nápady. Dieťa využíva
všetky možnosti, ako od tejto činnosti uniknúť alebo ju aspoň
prerušiť...

Pri domácej príprave na vyučovanie je dôležité dodržiavať určité
zásady:
Ø Je nutné vyčleniť dieťaťu vhodný priestor na učenie. Každé dieťa
by malo mať svoj písací stôl a skrinku na učenie alebo aspoň stabilne
určené miesto, kde si môže uložiť svoje veci a vypracovávať úlohy.
Ø Dieťa s poruchou pozornosti potrebuje nerušený priestor pre prípravu na vyučovanie, ktorý umožňuje vylúčiť všetky nepriaznivé rušivé
podnety.
Ø Písací stôl by mal byť oddelený od ostatného priestoru zástenou
alebo aspoň stenou z nábytku. Mal by byť orientovaný tak, aby dieťa
sedelo čelom k stene. Okno by malo by za dieťaťom alebo aspoň zboka
(nevhodné je sedieť čelom k oknu). Na stene, ktorá je čelom k dieťaťu, by nemalo byť množstvo dekorácií alebo obrazov, ktoré by mohli
odpútavať pozornosť. Okno by malo byť taktiež zastreté žalúziami
alebo záclonami.
Ø Miesto na učenie by malo byť usporiadané, prehľadné, upravené,
upratané. Neporiadok odvádza pozornosť dieťaťa, zvyšuje jeho nesústredenosť.
Ø Na písacom stole doma či na školskej lavici by mali byť len nevyhnutné pomôcky na učenie a nič ostatné, čo by upútavalo pozornosť.
Ø Príprava do školy vyžaduje vždy prítomnosť rodičov. Rodič má
s dieťaťom pracovať v dobrej nálade, v pohode, byť trpezlivý. Usmerňuje unikajúcu pozornosť dieťaťa, určuje postup jeho práce.
Ø Rodič je dieťaťu oporou, uisťuje ho, že úlohy postupne zvládne,
a že mu s nimi pomôže. Chváli ho aj za snahu, nielen v prípade, že sa
mu niečo podarí.
Ø Rodičia by sa nemali cítiť priamo zodpovední za domáce úlohy
alebo ich vypracovávať. Na riešenie úlohy by malo prísť dieťa samé.
Ø Pri domácich úlohách dať dieťaťu určitú štruktúru písania domácich úloh – každý deň v rovnakom čase, na rovnakom mieste, aby
dieťa vedelo, čo ho čaká. Vedie to k upevňovaniu požadovaných pracovných návykov.
Ø Spoločne si prečítať, ako je úloha zapísaná, dovoliť dieťaťu, aby sa
samo rozhodlo, ktorú úlohu si chce napísať ako prvú.
Ø Pokiaľ je úloha veľmi dlhá či časovo náročná, snažiť sa ju zmysluplne a prehľadne rozdeliť na jednotlivé kroky .
Ø Vo veľmi krátkych časových úsekoch kontrolovať, čo dieťa robí,
podporiť ho a pochváliť za to, čo už má hotové.
Ø Pri vypracovávaní úloh sa snažíme predchádzať chybám – keď
vidíme, že dieťa spravilo chybu, zastavíme ho a postup znova vysvetlíme. Na chybu alebo nesprávny postup pri čítaní, písaní a počítaní
neupozorňujeme slovami ako „chyba“ alebo „zase zle“, ale slovami
„pozor“, „opatrne“, „pozri sa ešte raz“, „skús to znova“. Môžeme ho
aj vopred upozorniť na blížiace sa ťažké miesto v texte, diktáte či na
ťažký príklad: „Pozor, teraz to bude ťažšie, zložitejšie.“ Upútame tak
pozornosť dieťaťa, predídeme chybám a zbytočnému stresu.
Ø Dieťa je zaťažované len do prvých známok únavy. Pozornosť odníma, spotrebováva energiu, preto nemôžeme pokračovať ďalej ako do
vyčerpania tejto zásoby. Pri učení platí teda zásada „menej a častejšie
než raz a dlho“.
Ø Striedaním činnosti, odpočinku a pohybu či rôznych typov úloh pri
príprave na vyučovanie pútame pozornosť a predchádzame únave. Na-
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príklad striedame písomné úlohy s čítaním alebo matematikou.
Ø Dieťaťu umožníme zmenu pracovnej polohy (dieťa si stúpne, ľahne
na koberec, ak nepíše). Pokiaľ pracuje dobre, malý motorický nepokoj
si nevšímame. Ak od dieťaťa chceme, aby sedelo v pokoji, vynaloží
viac vôle na zachovanie svojho motorického pokoja než na sústredenie
sa na učenie.
Čo pomáha udržať pozornosť dieťaťa?
Ø Udržiavaniu pozornosti dieťaťa napomáha, ak ukážeme dieťaťu
zvolené pracovné materiály a necháme ho pár minút, aby si ich prehliadlo.
Ø S dieťaťom sa snažíme pracovať v dobe, keď sa najviac sústredí.
Keď je unavené a viditeľne sa mu nedarí sústrediť sa, necháme ho odpočinúť si alebo sa pohybovo uvoľniť a až potom sa vrátime k nedokončenej činnosti alebo ju vystriedame s inou činnosťou.
Ø Než sa začne s vysvetľovaním, uistíme sa, že dieťa pokojne sedí
a nehrá sa s hračkami.
Ø Postupne vedieme dieťa k sebaovládaniu, sebaregulácií tým, že
mu dávame pokyny typu: „ Neponáhľaj sa, počkaj chvíľu, skús to
znova, pozri sa na to ešte raz“...Dieťa tak vedieme k sebapoznaniu,
že aj keď má poruchu pozornosti a kvôli nej robí chyby, môže tieto
problémy ovplyvňovať, ak sa nebude ponáhľať a bude si svoju prácu
kontrolovať.
Ø Napomínanie frázou: „Dávaj pozor, sústreď sa“ by sa nemalo stále
opakovať. Pri napomínaní sa pokúšame vylúčiť negatívne slová. Nehovoríme: „Nepozeraj sa von oknom“ ale radšej „Pozeraj sa do svojej
knižky“.
Ø Je dôležité si uvedomiť, že tieto deti môžu byť pohrúžené do hry
viac ako iné deti, preto ich bude potrebné najprv telesne upokojiť,
než sa získa ich pozornosť. Pamätať na to, že osobný kontakt zvyšuje,
udržuje sústredenie. Neverbálna komunikácia, napríklad ukazovanie
prstom, môže dieťaťu naznačiť dôležitosť úlohy.
Ø K opätovnému upútaniu pozornosti napomôže aj využívanie rôznej
intenzity a zafarbenia hlasu (nemyslí sa tým podstatné zvýšenie hlasu). Hlas môžeme stišovať, mierne zrýchľovať či spomaľovať tempo
reči, meniť rôzne melódiu, využívať prvky dramatizácie.
Ø Ak rodič nemá trpezlivosť učiť sa s dieťaťom, mohol by ho doučovať aj niekto iný, kto nie je na dieťati citovo angažovaný do takej
miery ako rodič (napr. študent gymnázia alebo vysokej školy).
Ø Ak má nepozorné dieťa problémy v škole, je dôležité to riešiť priamo s učiteľom. Rodičia často nevedia, aký výkon podáva ich dieťa
v škole.

Deti s poruchami pozornosti potrebujú trpezlivosť
a podporu svojich rodičov

Ø U detí s poruchou pozornosti je dôležité vzbudiť záujem, nadšenie,
humor. Dieťa rado odpozerá nadšenie od iného, preto má s ním rodič
robiť hlavne to, čo baví aj jeho samotného.
Ø Precvičovať schopnosť vnímania a sústredenia sa dieťaťa môže rodič učením pesničiek a básničiek, rozprávaním príbehov či čítaním
rozprávok, ktoré podporuje schopnosť načúvania po dlhšiu dobu.
Ø Skladanie puzzle napomáha rozvíjať plánovanie, pozorné sledovanie a jemnú motoriku.
Ø Pexeso je tiež vhodné, lebo rozvíja vizuálnu pamäť dieťaťa
Ø Deti, u ktorých sa vyskytujú problémy s pozornosťou, je ťažšie
nejako zabaviť alebo ich pre niečo nadchnúť. Preto je potrebné dať
dieťaťu čas a priestor, aby sa niečomu naučili. Nie však pozeraním
televízie, ktoré nepodporuje žiadnu z aktivít dieťaťa a nezvyšuje jeho
pozornosť
Mgr. Jurina Ferenčíková,
CPPPaP Rožňava
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Odber biologického materiálu

Najbežnejšie vyšetrenie u lekára je odber biologického materiálu.
Pod pojmom biologický materiál, ktorý sa odoberá na analýzu označujeme: krv, moč, stolica, spútum (sekrét dýchacích ciest), nosový
sekrét, pot, mozgovomiešny mok, kostná dreň, hnis, spermie, plodová
voda a iné.
Každé vyšetrenie biologického materiálu prebieha v troch fázach:
• predanalytickej – zahrňuje prípravu pomôcok, prípravu pacienta,
správnu zručnosť sestry, dodržanie správnych pracovných postupov
pri odbere, označenie materiálu (samotného materiálu a žiadanky na
vyšetrenie), správne uschovanie a transport vo vhodných podmienkach,
• analytickej - vykonáva sa analýza vzorky,
• referenčnej – výsledok sa porovnáva s referenčnými hodnotami.
Medzi najbežnejšie vyšetrovaný biologický materiál patrí krv. Odber
krvi - rozoznávame tri typy krvných vzoriek:
1. venózna krv odoberá sa zo žíl,
2. arteriálna krv odoberá sa z tepien,
3. kapilárna krv odoberá sa z cievnych vlásočníc.
Laboratórne sa analyzuje:
1. celá krv - erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (biele krvinky),
trombocyty krvné doštičky (vyšetrenie krvnej skupiny, krvný obraz),
2. plazma - vzniká, ak je v odberovej skúmavke protizrážanlivý prostriedok – antikoagulanciá (vyšetrenie koagulačných faktorov, sedimentácia erytrocytov),
3. sérum - vzniká, ak nie je v odberovej skúmavke protizrážanlivý
prostriedok – krv sa zrazí (vyšetrenie napr. vírusovej hepatitídy).
Základné vyšetrenia krvi sú:
1. Biochemické vyšetrenie krvi - je rozbor celej krvi, krvnej plazmy
a séra, analýzou sa zisťujú hodnoty tukov, cukrov, bielkovín, minerálnych a dusíkatých látok, žlčových farbív, enzýmov a hormónov.

Drahí veriaci, milé zhromaždenie!
Vyslovujem naše veľké poďakovanie od nás mladých vďaka veľká
patrí Vám milá naša kazateľka, za lásku, za trpezlivosť v poznávaní
pravdy Božej, za nesmiernu obetavosť pri určení viery pravej. K Bohu
sme sa priznali, svoju vieru vyznali, krstnú zmluvu potvrdili, vernosť
cirkvi zachovali. Nech nám pomáha Pán Boh milý, aby sme ho nezapreli, ale kresťansky svoj život žili. Ešte raz Vám ďakujeme, vernosť
Bohu a cirkvi zachováme. Tak nám Pán Boh pomáhaj!
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2. Hematologické vyšetrenie krvi - realizuje sa formou základného hematologického vyšetrenie venóznej krvi, arteriálnej
krvi, kapilárnej krvi a špeciálneho hematologického vyšetrenia vzorky kostnej
drene, sleziny a lymfatickej uzliny, patrí
sem:
• imunohematologické vyšetrenie - vyšetrenie krvnej skupiny (KS) Rh-faktor,
vyšetrenie protilátok, kompatibilita - krížna skúška, pri transfúznom prípravku,
• krvný obraz - vyšetrenie zložiek krvi
(erytrocyty, leukocyty, trombocyty, hemoglobín – krvné farbivo, hematokrit - pomer medzi objemom bunkovej časti krvi
(erytrocytov) a objemom celej krvi),
• hemokoagulačné faktory - faktory podieľajúce sa na zrážaní krvi, dĺžka zrážania krvi (napr. Quickov test, trombínový
čas, fibrinogén, rekalcifikačný čas),
• sedimentácia erytrocytov - usadenie erytrocytov v stĺpci krvi, vyšetrenie sa realizuje priamo v ambulancii lekára, bežná sedimentácia
sa odčítava po 1 hodine a po 2 hodine (pri nedostatočnosti času sa
môže urobiť zrýchlená sedimentácia, ktorá je len orientačná).

Ako sa pripraviť na odber krvi
- potrebné je byť nalačno, to znamená neraňajkovať, čo sa však nevzťahuje na príjem tekutín, práve naopak je potrebné prijať minimálne
0,5 l čistej vody, aby sa uľahčil odber krvi,
- pred odberom sa nesmie fajčiť; piť čierna káva; sladené alebo alkoholické nápoje; je potrebné minimalizovať záťaž (pred odberom najskôr 20-30 minúť v čakárni oddychovať),
- pri odbere, pri nevoľnosti z pohľadu na krv upozorniť sestričku na
túto skutočnosť,
- uvoľniť sa a nebyť napätý, najlepšie je nepozerať sa na odber krvi ale
upriamiť pozornosť na niečo iné v ambulancii,
- pozorne počúvať, ako vás sestrička inštruuje a držať sa jej pokynov,
- nie je vhodné upozorňovať a prikazovať sestričke z ktorej žily má vykonať odber, pretože je plne fundovaná, po odbornej stránke spôsobilá
a má dostatočné vedomosti, zručnosti a skúsenosti.
„Zo všetkých ľudských poznatkov sa mi zdá najužitočnejšie, ale
najmenej pokročilé poznanie človeka.” J. J. Rousseau
Mgr. Dana Červenáková
Dňa 18. mája 2014 v evanjelickom kostole v našej obci, po dvojročnej príprave 11 pokrstených mladých ľudí bolo slávnostne prijatých
medzi dospelých členov cirkvi na základe osobného vyznania viery
a potvrdenia krstnej zmluvy.
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Stará mama spomína
K
V

ajáles
Keď sa blížil koniec školského roka učitelia s rodičmi detí
nám urobili v Momote v lese
majáles. Bola to veľká udalosť.
V Momote v lese bola vyplanierovaná dosť veľká plocha a na nej
sa konal majáles, na jednej strane vyhrávali cigáni a na druhej
sa tancovalo. V nedeľu poobede
prvý šli Cigáni, jeden niesol na
chrbte cimbal, druhý basu a dvaja
hrali na husliach. To bola polomská muzika, bez ktorej sa neobišla žiadna svadba ani zábava. Za
muzikantami sa už schádzali deti,

hrnuli sa hore Momotom a naposledy prišli rodičia s košíkmi,
ktorí doniesli deťom pankúšky,
koláče, ba aj zvyšky z obeda.
Keď deti vytancované vyhladli, posadali si s materami popod
stromy (buky), po lese porozkladali jedlo a pustili sa do neho.
Keď sa najedli bežali do potôška,
ktorý tečie dolu Momotom. Tam
mal krčmár vo vode uloženú malinovku a predával ju deťom. Do
večera sa tancovalo a večer po
skupinkách sme sa pobalili domov.

olotoč
V lete bola najväčšia udalosť keď prišiel do dediny kolotoč. Už ako začala hudba vyhrávať a ozývali sa šlágre čo spieval
Krištof Veselý, už sme vedeli, že
prišiel do dediny kolotoč. A tak
večer sa všetko, čo vládalo, zišlo
na dedinu. Kolotoč bol malý, nastupovalo sa na sedačky na zemi.
Parobci vyšli na vrch kolotoča
po rebríku a keď im dal povel
majiteľ začali krútiť, kedy ako
vládali, či rýchlo alebo pomalšie,
keď odkrútili desaťkrát mohli sa
raz previezť zadarmo. Platilo sa
jedna koruna za jedno zvezenie.
Keď zišli parobci dolu posadali
si pomedzi dievky a vyhadzovali sedačky s nimi vysoko - bolo
veľa kriku. Bola tam aj strelnica
kde boli na špajlách ruže, čo rozstreľovali parobci, ak ruža spadla
dali ju dievčatám. Kolotoč sa zdržal v dedine jeden týždeň a za ten
čas bolo v dedine veselo. Potom
sa pobrali ďalej.

ečer
V jeseni, keď sa pozberala
úroda, salaš sa presťahoval bližšie k dedine. Ovce sa pásli už všade po poli. Keď si na salaši bača
aj juhási večer podojili ovce a porobili robotu, sadli si pred kolibu
a vyhrávali na harmonike aj na
píšťale, ba aj si spievali. V dedine sme tiež už večer sedeli pod
stienkou a oddychovali, počúvali
sme ako na salaši pekne hrajú.
Bol to taký upokojujúci a pekný
večer.

P

oniže nás
Poniže nás bývala jedna chudobná žena a tá si stále prednášala:
Dobre tomu, kto ništ nemá,
nestará sa kde-čo schová,
večer ľahne,
ráno vstane,
nikto mu ništ neukradne.
čitateľka

20.6. 1948

Nárečové slová
vyhradené pre KZ
osovetá kura 			
sliepka so zdureným perím
spolník, spolnica 				
spoluvlastník, -čka
verkolášiť					
sledovať
vyhlädáva za penäze 		
neverí, že dobre hospodári
vierba 						
vŕba
vierbový hlas má				
falošne spieva
vyvojováný 			
chlapec po vojenčine
tajde ako z bubnom 			
chodí a tára
talkne 					
dolky, lievance
zharelý 				
nepokojný
žgriefať
		
čarbať, škriabať (napr. auto)
zdychavišný 			
ťažko dýcha, astmatický
židove 						
židia
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Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Tale šô sä telo kotvasíš v tem barlohu, šô uš nezdycháš!
Čo sa toľko prehadzuješ, prečo už nespíš.
Dakedy zmo len tak s klubom gulu kopali, bo lobdy ešte nebývali
v sklepe.
Kedysi sme len s „klubom“, hrávali futbal, lebo lopty sa ešte nepredávali („klubom“ – s loptou upletenou zo starých handár).
Tot bitang sä nihdy nezdohádze naklášť do špárôvni, lem pchá tot
bagôv z džäčkôva do tie pípky.
Ten lenivec nikdy neprikúri, ale na bafkanie z fajky nezabudne.
Šô chytrejši nemoržoluješ tú kukuricu, nevidíš, že už treba gunárä
štopať?
Čo sa neponáhľaš s lúpaním tej kukurice, veď už treba gunára „štopať“
(štopať – pchať gunárovi zrnká kukurice do gágora).
Šakovakie ristungy buli na jormargu, ale samá drahota.
Všelijaké nádoby mali na trhu, ale všetko drahé.
Ulap tú kvaku a višta do grúloch, neokúnäj sä telo.
Vezmi motyku a nebuď lenivý kopať zemiaky.
Odnes tú botošu ku šustrovi, bo je bars prehnútá, aj obsec má už
zrontováný.
Odnes tú „botošu“ ku obuvníkovi, lebo už je deformovaná a aj päta je
opotrebovaná (botoša – druh čižmy). 		
K. J.

Príbeh sa stal mojej bývalej spolužiačke z vysokej školy, ktorý
mi rozprávala raz v rýchliku, kde
sme sa stretli na služobnej ceste,
niekedy v r. 1969.
Keď sa ako Bratislavčanka vydala na dedinu znamenalo to pre
ňu mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Nikdy predtým nevidela
domáce zvieratá. Raz, keď manžel pracoval pri dome vybrala
sa sama do prírody. Obliekla si
plavky, zbalila olovrant, vzala
deku a sadla ne bicykel. Našla si
krásne trávnaté miesto pri násype.
Slniečko svietilo, a tak sa tešila,
že konečne bude mať zdravú dedinskú farbu. Na deku si rozložila
aj olovrant. Zavrela na minútku
oči a sladko zaspala. Prebral ju až
čudný zvuk. Ktosi vedľa nej čudne mľaskal. Otvorila oči a skoro
jej od ľaku vypadli. Neďaleko nej
stál so zdvihnutou hlavou čierny
býk. Zdalo sa jej, že sa ju chystá
nabrať na rohy. Keď si uvedomila, že má na sebe červené plavky,
utekala a revala na plné hrdlo.
Vtom sa z lúky vyrútil pes a štekal ako besný. Myslela si, že už
ju nič nezachváti. Našťastie mal
pes gazdu. Vykračoval si po lesnej cestičke a pospevoval. Od
radosti, že ho vidí sa mu takmer
vrhla do náručia. Bol to ujo Pišta,
čo pásol kravy. „Paničko, čo tak
utekajú... a šaty ste kde nechali?“ Zadychčaná mu vysvetlila,
že ju napadol býk. Chytil ju za
ruku a chcel, aby mu toho býka

ukázala. Otočila sa a zbadala,
ako si práve na deke pochutnáva na jej olovrante. „Tam je!“ –
ukázala mu prstom. Ujo Pišta sa
rozosmial, až mu slzy tiekli po
zarastenej tvári. Keď sa dosmial
vysvitlo, že nebezpečného býka
si pomýlila s obyčajnou mierumilovnou kravičkou z jeho stáda.
Napriek tomu sa nedokázala upokojiť, kým celé stádo uja Pištu
nebolo za násypom. Pozbierala si
pošliapané veci a tešila sa, že to s
„nebezpečným býkom“ tak dobre
dopadlo. No opaľovať mimo dediny sa viac sama neodvážila.
Keď mali malé deti, tie veľmi túžili po psíkovi. Jej manžel im splnil želanie. Zadovážil im Azora,
psíka pripomínajúceho malé čierne klbko. Deti sa s novou „hračkou“ rýchle zblížili.
Raz sa im stratil trojročný synček.
Dom mal samostatný dvor, preto
sa oňho nebála. Keď však dieťa
nebolo ani na dvore, ani nikde
v dome, do hľadania zapojili celú
rodinu. Už chceli o pomoc poprosiť aj políciu, keď odrazu zo
spálne vybehol švagor vysmiaty
od ucha k uchu, volá ich do izby
a prstom naznačuje, že majú byť
ticho. Zohne sa, oni tiež a naskytol sa im utešený pohľad. Pod
posteľou spal ich stratený synček a namiesto podušky mal pod
hlavou psíka, ktorý tiež sladučko
spal. Krajší rodinný pohľad snáď
ani neexistuje, však?
- dopisovateľ -
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Preukazovanie totožnosti na pošte

Pošta je oprávnená požadovať, aby používateľ poštových služieb preukázal svoju totožnosť pri preberaní zapísaných zásielok a peňažných
súm. Totožnosť je možné preukázať platným dokladom totožnosti:
a) občianskym preukazom (OP)
b) potvrdením o OP, vydaným príslušným útvarom PZ, v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu (napr. vodičský preukaz a i.)
c) žiadosťou o vydanie OP potvrdenou príslušným útvarom PZ, v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu (napr. vodičský preukaz
a i.)
d) cestovným dokladom (cestovný pas, služobný pas, diplomatický pas, cestovný doklad cudzinca a pod.)
e) cudzineckým pasom.
Ak má zamestnanec pochybnosti o pravosti dokladu alebo o tom, či doklad predkladá jeho oprávnený držiteľ môže požadovať ďalší doklad
totožnosti. Ak zásielku preberá za adresáta manžel/manželka a nemá rovnaké priezvisko ako adresát, pošta je oprávnená požadovať doklad
potvrdzujúci tento vzťah (sobášny list). Ak za maloletého (15 r. ) preberá zásielku jeden z rodičov, pošta je oprávnená požadovať od
preberajúcej osoby, aby preukázala, že je jeho zákonným zástupcom (rodný list).					
- pošta -

VÝZVA

Čas minulý a predsa nedávny...

Odev našich predkov zachytiť na papier je vec neľahká, no zároveň je
častým záujmom verejnosti – domácich, rodákov žijúcich mimo územia
našej obce, možno aj odborníkov z oblasti spoločenského života. A tak
sa zišli ženy z obce, ktoré ešte uchovávajú vzácne spomienky i fotografie o živote v našej obci. Priniesli fotografie aj časti odevu, ktoré
sú dôkazom obdobia, v ktorom žili a ktoré mnohé napovedia. Nevadili
im schody na poschodie i napriek veku, ktorý pomaly ukrajuje z ich
zdravia, ani čas, ktorý obetovali veď chcú zachytiť svedectvo svojej
doby a odovzdať ho ďalej. Sú len na začiatku a uvítajú fotografie, časti
odevu, text – všetko, čo ste uchovali aj vy a chcete sa podeliť s nami ostatnými. Cyklus odievania v ročnom období (jar, leto, jeseň zima) a vo
dni všedné, sviatočné i slávnostné; v rozsahu ako sa píše: od kolísky po
hrob - odev detský, ženský a mužský (odev, obuv, doplnky, šperky, účes,

VÝZVA

pokrývka hlavy). Viac informácií sa dozviete v obecnej knižnici, kde
zároveň môžete priniesť svoje fotografie, alebo iné dokumenty, či informácie. Po zdokumentovaní, po častiach uverejníme v našom periodiku s možnosťou doplnenia, na základe vašich pripomienok. Podobne
vzniklo malé knižné vydanie Slovníka nárečových slov, výrazov, viet,
krátkych próz, básní a spomienok, ktoré je využívané občanmi obce
(aj žijúcich mimo územia našej obce), ale aj v reláciách rozhlasového
vysielania rádia Regina, na ktoré sme boli upozornení samotnými občanmi obce. Uchovať malilinkú časť zo života našich predkov fotografiou a slovom chcú ženy z pohľadu prostého človeka – „...spomienka
pohladí ťa, jedna si ťa nájde v tvojom rodnom dvore, ..., svieti ako
slnko, stráca sa ako deň, pozri sa jej do očí – tvoja spomienka – sen.“(z
básne Spomienka od Zuzany Hanuštiakovej).		
-r-

Školský výlet v Levoči

6. júna sa v ZŠ uskutočnili školské výlety. Tí, ktorí boli najaktívnejší,
sa zúčastnili výletu za odmenu, ktorý každoročne platí Rada rodičov pri
ZŠ. Tento krát sa vybrali do Levoče, mesta na severovýchode Slovenska,
ktoré patrí do Prešovského kraja a od roku 2009 je zapísané na zozname
kultúrneho dedičstva UNESCO. Cesta autobusom ubehla bez väčších
problémov a už sa mohli žiaci kochať pohľadom na obrovské stredoveké
námestie obklopené renesančnými budovami a hradbami v dĺžke 2,5 km.
Navštívili jedinečnú pamiatku – Chrám svätého Jakuba, kde si prezreli
11 gotických a renesančných krídlových oltárov. Najviac ich zaujímal
najvyšší drevený gotický oltár na svete, ktorý sa za prevádzky reštauruje. Ďalším objektom, ktorý žiaci v tomto meste navštívili, bola Radnica,
kde sa veľa dozvedeli o histórii mesta a živote v stredovekom meste. Po
spoločnom fotografovaní pri klietke hanby, krátkom občerstvení a zakúpení pohľadníc a magnetiek s motívmi historických pamiatok Levoče
sa výletníci pobrali na nákupy do Spišskej Novej Vsi. Spiatočná cesta
ubehla veľmi rýchlo, pretože si deti vymieňali svoje zážitky a pochválili
sa svojím nákupom. O tom, že výlet sa žiakom páčil, svedčí hodnotenie
jedného z nich. „ Opäť to bol výborný výlet.“
Spracovala: Mgr. Jana Krivušová
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POLOMSKÝ FUTBAL

HISTORICKÝ ÚSPECH

V predchádzajúcom ročníku krajských majstrovstiev VI. ligy košicko-gemerskej skupiny naši futbalisti obsadili pekné 4. miesto a už vtedy
sme si predsavzali, že v nasledujúcej sezóne sa tento výsledok pokúsime vylepšiť. Málokto z nás však očakával, že skončíme na 1. mieste
a túto súťaž vyhráme.
Počas zimnej prípravy sa funkcionárom podarilo udržať káder hráčov
pohromade a posilniť o Matúša Mésznera z Krh. Podhradia a Bohuša
Ruppa z Dobšinej. Už samotná kvalita mužstva naznačovala, že umiestnenie po jesennej časti nie je maximom, na čo futbalisti z Gemerskej
Polomy majú. V odvetnej časti sme začali derby zápasom na domácej
pôde s Dobšinou, ktorú sa nám podarilo zdolať ľahko rozdielom dvoch
tried 7:0. O góly v tomto zápase sa postarali hetrikom Boris Milko
a po jednom pridali Mészner, Gere, Ďuriček a Miloš Gallo. O týždeň
neskôr nás privítali Ťahanovce, ktorým sme ale podľahli 3:1, keď strelcom jediného nášho gólu bol Matúš Mészner. V nasledujúcom kole sa
predstavilo u nás mužstvo Malej Idy, ktoré patrilo do silnej štvorky
zo špice tabuľky. Víťazstvom 1:0 sa nám podarilo bodovo odpútať od
tohto súpera. O jediný gól v zápase sa postaral kapitán Miloš Gallo.
Odhlásením V. Opátskeho zo súťaže nám žreb v nasledujúcom kole
udelil voľno, a tak aj ďalší zápas sme odohrali pred domácimi divákmi.
V zápase s Gemerskou Hôrkou sa nám ale nepodarilo bodovať naplno
a po remíze 0:0 to bola prvá aj posledná strata bodov v domácom prostredí. Výsledok 6:0 z Kokšov-Bakše nám neurobil dobré meno a mrzí,
no podivné okolnosti zápasu a neprimerane agresívna hra domácich
s následným zranením našich hráčov predurčoval takýto výsledok. Od
tohto momentu vo zvyšných piatich kolách naše mužstvo už neokúsilo trpkosť prehry, keď sa 4-krát tešili z výhry a raz z remízy. Derby
zápasy s Betliarom mali vždy svoju atmosféru a náboj, no tohto roku
to nebolo to pravé orechové, nakoľko súper dorazil v okyptenej zostave a v snahe inkasovať čo najmenej, toho veľa futbalového neukázal.
O tri góly v jeho sieti sa postarali Milko a Miloš Gallo skóroval 2-krát.
K poslednému mužstvu súťaže do Budimíra hráči cestovali s jasným
cieľom vyhrať a bodovať naplno. Kvalitu na ihrisku odzrkadľuje aj výsledok 1:5 v náš prospech, keď úspešnými strelcami gólov boli Gere,
Chochol, Mészner a Miloš Gallo 2-krát. V nasledujúcom kole sa u nás
predstavil nováčik z Ďurkova, ktorý na jar predvádzal dobré výkony.
V kvalitnom zápase a po dobrom výkone domácich body ostali doma.
Na výsledku 3:1 majú zásluhu strelci gólov Milko, Fecko, Chochol.
V druhom domácom dvojzápase sa nám do cesty postavil súper z Turne, ktorý bol o tri body pred nami na vedúcej priečke. Víťazstvom 3:2
sa nám ale podarilo tento bodový rozdiel zmazať, a to hlavne po dobrom výkone v prvom polčase. Góly dávali tradiční strelci Miloš Gallo
2-krát a Boris Milko. Pred posledným kolom na pôde Koš. N. Vsi bolo
jasné, že keď tam neprehráme, staneme sa víťazmi súťaže. V oklieštenej zostave, no s odhodlaním získať potrebný bod, hráči nastúpili na
Vyžrebovanie V. ligy K-G 2014/15
1. 10.08.2014 4MFK Ťahanovce – TJ G. Poloma
2. 17.08.2014 4TJ G. Poloma – FK Krh. Podhradie
3. 24.08.2014 4MFK Dobšiná – TJ G. Poloma
4. 31.08.2014 4TJ G. Poloma – FK Geča 73
5. 07.09.2014 4TJ Družstevník Malá Ida – TJ G. Poloma
6. 14.09.2014 4TJ G. Poloma – TJ Kokšov-Bakša
7. 21.09.2014 4FK G. Hôrka – TJ G. Poloma
8. 28.09.2014 4TJ G. Poloma – FK Tatra Sokoľany
9. 05.10.2014 4TJ Tatran Betliar – TJ G. Poloma
10. 12.10.2014 4TJ G. Poloma – TJ Družstevník Čečejovce
11. 19.10.2014 4MŠK Ďurkov – TJ G. Poloma
12. 26.10.2014 4TJ Cementáreň Turňa n/B – TJ G. Poloma
13. 02.11.2014 4TJ G. Poloma – FK Koš. Nová Ves

posledných 90 minút sezóny. Zápas sa vyvíjal priaznivo, keď misky
váh v náš prospech naklonil po polhodine hry gólom Július Benedik.
Súper sa snažil výsledok otočiť, no dobrý taktický výkon a húževnatá
obrana Gemerskej Polomy mu to nedovolila. Až 6 minút pred koncom
súper vyrovnal na 1:1. Do konca zápasu sme však už neinkasovali a po
záverečnom hvizde vypukla na ihrisku naša nefalšovaná a neskrývaná
radosť. Nemalú zásluhu na tomto výsledku majú aj polomskí fans, ktorí počas celého zápasu skandovali a povzbudzovali naše mužstvo k potrebnému zisku bodu. Počas celej jari sme sa pohybovali na druhom až
štvrtom mieste v tabuľke a až v záverečnom kole sme sa vyšvihli do
čela tabuľky. V posledných kolách sa tréneri museli postupne zaobísť
bez kľúčových hráčov mužstva. Pre zranenie postupne vypadli Maroš
Gallo, Rastislav Greško, Dano Grác a pre červenú kartu Marchevský.
Aj napriek tomuto hendikepu hráči dokázali bodovať a doviesť súťaž do víťazného konca. Veľká vďaka patrí Michalovi Feckovi, ktorý
na posledné zápasy dochádzal pravidelne zo Švajčiarska, ako keby to
bolo z Čiernej Lehoty. Jeho prístup pomohol naštartovať aj ostatných
hráčov. Vyzdvihnúť chcem aj kapitána a najlepšieho strelca Miloša
Galla, ktorému sa strelecky darilo a jeho góly znamenali pre nás dôležité body. V dobrej streleckej forme sa ukázal aj útočník Boris Milko.
Defenzívnych hráčov na čele s brankárom Štefanom Mišinom musím
pochváliť za dobre organizovanú obrannú činnosť s malým počtom
obdržaných gólov počas celej sezóny. Pre našu obec i futbalový klub
je víťazstvo v tejto súťaži obrovský úspech, ktorý v súčasnosti
možno ani nedokážeme oceniť. Až s odstupom rokov sa možno
ukáže, čo táto generácia hráčov v skutočnosti dokázala, pretože
takýto výsledok sa nerodí každý deň.
O tento úspech sa zaslúžili hráči: Š. Mišina, S. Paliha, Š. Tomášik, Ľ.
Hatvaník, M. Chochol, D. Grac, R. Greško, P. Lipták, D. Kakalejčík,
M. Kováč, M. Marchevský, B. Rupp, P. Gere, Mar. Gallo, M. Mészner,
M. Ďuriček, J. Benedik, M. Fecko, Mil. Gallo, K. Šubovič, B. Milko, Z.
Greško, P. Šimon, M. Boroš, T. Novek.
Funkcionári: predseda klubu Ján Chanas, tréneri M. Ferenc a J. Benedik, vedúci mužstva S. Chochol, M. Sklenár správca športového areálu
M. Vais a aj všetci usporiadatelia domácich zápasov. Každý menovaný
si zaslúži za svoju prácu poďakovanie a uznanie.
Tréneri M. Ferenc, J. Benedik
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Obec Gemerská Poloma, milovníci turistiky a MO MS Gemerská
Poloma organizovali výstup na Moch pri príležitosti 69. výročia
víťazstva nad fašizmom - dňa 10. mája 2014. Výstupu sa zúčastnili,
už tradične rodiny s deťmi, ako aj mnoho jednotlivcov. Spolu nás bolo
64. Pri chate na Mochu pietnu spomienku účastníci venovali obetiam
fašizmu a taktiež si uctili pamiatku zosnulých dlhoročných turistov a
sponzorov, ktorí nás opustili. Pre deti boli pripravené súťaže a pekné
vecné odmeny, z ktorých mali veľkú radosť. K okrúhlemu jubileu sme
blahoželali našej vzácnej sponzorke a stálej účastníčke výstupov Mgr.
Márii K. Výborný guláš a pivo umocnili dobrú náladu a na pamiatku 14. ročníka výstupu na Moch každý turista dostal účastnícky list.
Malí výtvarníci okrášlili okolie chaty svojimi dielami. Túto akciu sme
mohli uskutočniť vďaka Lesnému závodu, upravili nám okolie chaty,
podpore Obecného úradu v Gemerskej Polome, MO MS Gemerská
Poloma a všetkým nemenovaným sponzorom za čo im veľmi pekne
ďakujeme. Je našou povinnosťou uchovávať v úcte a nezabúdať na
významné udalosti našich dejín.
E. Bodnárová

MO C H

Plán zberu
separovaného odpadu

júl
15.07.2014 – utorok – plasty
23.07.2014 – streda – sklo
august
20.08.2014 – streda – sklo
26.08.2014 – utorok – plasty
september
17.09.2014 – streda – sklo
23.09.2014 – utorok – plasty
a elektroodpad
október
15.10.2014 – streda – sklo
21.10.2014 – utorok – plasty
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Plán zberu
komunálneho odpadu

júl
17.07.2014 – štvrtok
31.07.2014 – štvrtok
august
14.08.2014 – štvrtok
28.08.2014 – štvrtok
september
11.09.2014 – štvrtok
25.09.2014 – štvrtok
október
09.10.2014 – štvrtok
23.10.2014 – štvrtok

júl 2014

KO ŠA R I S KÁ

Príjemné počasie, dobrá nálada a hojná účasť milovníkov prírody charakterizovali i tento ročník výstupu na Košariská. Po príchode na chatu
turistov už čakal výborný guláš Ondreja Bronďoša a Viktora Demku,
ako aj pivko na uhasenie smädu. Súčasťou zábavy bolo už tradičné
hádzanie granátu na cieľ. Súťažili muži, ženy aj deti a odniesli si pekné odmeny za svoje výkony. Losovanie bohatej tomboly pod prísnym
dozorom všetkých účastníkov prinieslo veľa zábavy. Po jej skončení
sa účastníci začali pomaly poberať ku senníku do Zárub, kde na nich
už čakal autobus na cestu domov.
OTO
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka ZŠ a nižšie končiacich žiakov
v školskom roku 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 ukončilo školskú dochádzku 13 žiakov
9. ročníka a 3 nižšie končiaci žiaci v ročníkoch 6.,7. a 8., z toho 2
žiaci ukončili povinnú školskú dochádzku v našej škole a nebudú
pokračovať v štúdiu na strednej škole.
Žiaci 9. ročníka boli rozmiestnení na nasledovné stredné školy:
4Evanjelické gymnázium v Tisovci
odbor bilingválne štúdium – 2 žiaci
4Obchodná akadémia Rožňava
odbor obchodná akadémia – 1 žiačka
4SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - 1 žiak
4SOŠ, Ostrovského 1, Košice
odbor športový manažment – 1 žiak
4SOŠ, Ostrovského 1, Košice
odbor technické lýceum – 1 žiačka
4SOŠ obchodu a služieb Rožňava
odbor hotelová akadémia – 2 žiaci
4SOŠ obchodu a služieb Rožňava
odbor cukrár – 1 žiačka
4SOŠ obchodu a služieb Rožňava
odbor kuchár – 1 žiak
4SOŠ obchodu a služieb Rožňava
odbor hostinský/hostinská – 1 žiačka
4OU Zeleného stromu 8, Rožňava
odbor opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach
– 2 žiačky
Nižšie končiaci žiaci boli rozmiestnení na nasledovné stredné školy:
4Spojená škola – SOŠ, Zimná 96, Dobšiná
odbor strojárska výroba -1 žiak
Spracovala: Ing. Ingrid Hajdúková, výchovná poradkyňa
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