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NEPREDAJNÉ

Beh vďaky
Štafetovým behom vďaky, mieru a svornosti z Banskej Bystrice do Kalinova si
pripomenú účastníci Slovenské národné povstanie i oslobodenie prvej obce na
slovenskom území Kalinova v II. svetovej vojne. Ako uviedol šéf organizačného
výboru Milan Sidor, “ide o 36. ročník behu vďaky, ktorým každoročne vzdávajú
hold hrdinom povstania. “ Tohtoročný štafetový beh sa začal v Banskej Bystrici.
Trasa je rozdelená na päť etáp − so štartom v Banskej Bystrici, vo štvrtok v
Brezne, v piatok vo Vernári, v sobotu sa bežci vydajú na ďalšiu púť zo Zlatej
Bane a posledná, nedeľňajšia etapa má štart v Giraltovciach a cieľ o 14:00 hod.
v Kalinove. Trať meria 385 kilometrov, počas piatich dní bežci položia pri pamät−
níkoch SNP a na významných miestach na trase 27 vencov. Štafetu pobeží 12
bežcov, na kratších úsekoch sa k nim pripojí do 3 tisíc účastníkov.
Štafetu sme v Polomke privítali 20. septembra 2007 v areáli základnej školy.
Prítomným žiakom sa prihovoril pán Milan Sidor a pán František Lipták. Obaja
zdôraznili potrebu neustále si pripomínať túto udalosť našich dejín, nakoľko ľudia
nášho národa a iných národov priniesli víťazstvu nad fašizmom obetu najvzác−
nejšiu− svoj vlastný život. Pripnutím stuhy od občanov Polomky sme vzdali hold
týmto bojovníkom i všetkým účastníkom tohto behu. Ku štafete sa pripojili aj
žiaci našej školy, ktorí svorným behom štafetu sprevádzali cez našu obec.
−rr−

Oznam pre občanov
Úsek výstavby, výroby a služieb obce Po−
lomka oznamuje občanov, že v dňa 22. 10.
2007 sa uskutoční mimoriadny zber elektro−
spotrebičov všetkých druhov. Prosíme obča−
nov, aby elektrospotrebiče vyložili pred brá−
ny ráno do 7.00 hodiny v neporušenom sta−
ve, to znamená aby jednotlivé súčiastky z
nich nevyberali.
Dňa 23.10.2007 sa uskutoční zber veľko−
objemového odpadu, ako sú časti nábytku a
iný odpad väčších rozmerov (matrace, záhrad−
ný nábytok, výrobky z tvrdého plastu, porcelán,
sanita a pod.).

Daňový úrad informuje
Prenajímate alebo budete prenajímať byt, alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku?
Od 1.9.2007 máte ako fyzická osoba tieto povinnosti.
* Ak ste na území SR pred 1.9.2007 prenajímali a naďalej prenajímate byt
alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku a nemali ste
registračnú povinnosť, najneskôr do 31.12.2007 požiadať o registráciu na
miestne príslušnom daňovom úrade,
* Ak ste registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1.9.2007
začnete na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľ−
nosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území
SR prenajali byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku
oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu.
* Ak nie ste registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade a po
1.9.2007 začnete na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na
území SR prenajali byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem
pozemku požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade
* Ak ste registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade a na území SR
ste pred 1.9.2007 prenajímali a naďalej prenajímate byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku nemáte povinnosť túto skutočnosť ozná−
miť miestne príslušnému daňovému úradu.
Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby bez ohľadu na
skutočnosť, kde na území SR sa prenajatý byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku nachádza. Bližšie informácie môžete získať v
kancelárii daňového úradu č. 101, č.113, alebo na internetovej stránke
www.drsr.sk.

V poslednú septembrovú nedeľu bola v Polomke dožinková slávnosť.

Pozvánka
na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň . 25.
októbra 2007 (štvrtok) o 18.00 hod do obradnej miestnosti v Polomke.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4. Správa o výsledkoch výchovno− vzdelávacieho procesu na školách v obci
5. Správa o stave životného prostredia a likvidácia TKO
6. Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
7. Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
8. Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
9. Rôzne
10. Interpelácia a diskusia
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STRANA 2

Október mesiac úcty k starším
v mesiaci október
Vešťúrová Paulína, Ždiarska 23
− 94 rokov
Vengerová Emília, Kaštielna 10
− 80 rokov
Kaštan Štefan, Nová 9
− 80 rokov
Černáková Mária, Sládkovičova 24 − 85 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2007
Narodení:

Harvanová Emília, Hronská 37
Radič Ján, Hronská 4
Prihlásení: ThDr. Kolivoška Pavel PhD, Jánošíkova 28
Ing. Fusek Ján, SNP 130
Odhlásení: 0
Zomretí:
Jambrichová Františka, SNP 101 − 72 rokov
Maruškin Jozef, Železničná 10 − 72 rokov
Kubík Ján, Zápotockého 55 − 57 rokov
Počet obyvateľov k 30.8.2007 − 3051

Spomíname
Stíchol dvor, záhrada, dom
už nepočuť jeho kroky v ňom.
V neznámy svet odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád.
Tá rana v srdciach stále bolí
a na ten deň zabudnúť nedovolí.
Dňa 31. októbra 2007 si pripomenie−
me 25. výročie úmrtia nášho otca a sta−
rého otca
Jána Oceľa
S láskou a úctou spomínajú dcéra Anna
s manželom Františkom a vnuci Ján, Ivan,
Ferdinand a Ján s rodinami.

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju
životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smút−
ky. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a
celej našej vlasti.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zloži−
tý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj
keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len
bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí.
Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci
ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dla−
ne, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa
roja spomienky − na všetko. Predovšetkým na
chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svo−
je vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za
rodičov lásku svojim starým a prastarým rodi−
čom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí.
V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je
tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednodu−
cho je tu.
Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od nás najkrajšie pozdravy.

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša dcéra i syn,
vaša vnučka i vnuk.
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody,
ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú
pestrými farbami. Takýmto krásnym umelec−
kým dielom je aj človek v jeseni života. Tva−
roval a formoval ho majster život svojimi skúš−
kami, radosťami, ale aj starosťami.
Šálku voňavého čaju, sladké koláče,
Vľúdnu tvár, ruku,
ktorá vie tak nežne pohladkať ...
A veľké srdce plné lásky!
Stará mama, starý otec,
to všetko u vás vždy nájdem,
a preto vás mám tak rád.
Diana Ďurčenková

Ťažko na cvičisku...
V pondelok 24 septembra vykonalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zbo−
ru v Brezne taktické cvičenie zamerané na vyhľadávanie a vyslobodzovanie nezvestných
osôb a likvidáciu vzniknutého požiaru. Cvičenie sa konalo v priestoroch Špeciálnej školy v
Polomke a zúčastnili sa ho žiaci a učitelia tejto školy. Na cvičení sa zúčastnila jedna posádka
zo stanice HaZZ v Pohorelej a dve posádky z OR HaZZ v Brezne. Toto cvičenie prebehlo
bez akýchkoľvek problémov, čo v poďakovaní všetkým zúčastneným tlmočil aj veliteľ tohto
cvičenia. Všetkým zúčastneným sa poďakovala aj riaditeľka Špeciálnej školy a zdôraznila,
že sa budú tešiť na ďalšiu spoluprácu s Hasičským a Záchranným Zborom.
− rr−


Kto ju poznal, spomenie si,
kto ju mal rád, nikdy nezabudne
dňa 17. októbra 2007 si pripomenieme
15. výročie úmrtia manželky, mamy a
starej mamy
Anny Mikloškovej

RUSANKA
Nám. M.R.Štefánika 42/35, nad Eurozmrzlinou (na poschodí), Brezno

Ponúka:
− športové odevy − športovú obuv −
− slovenský textil −
značky: KEFAS, ZAJO, HIGH SPORT, X−IT, KAMIK, ALPI−
NA, PROGRESS, EVONA, SLOVENKA, STYL GRAND,
TEXMA−TRADE, TATRASVIT
− termooblečenie, termoponožky − mikiny, šp. vesty − noha−
vice − vetrovky − tričká − bavlnená spodná a nočná bielizeň

MÁRNE HĽADÁTE
PRÁCU?
UŽ NEMUSÍTE !
Agentúra Yutex spol. s r.o., P.Pazmáňa−51/19, 927 01 Šaľa
NOVOOTVORENÁ POBOČKA
PERSONÁLNEJ AGENTÚRY
Nám. M. R. Štefánika−5/6, 977 01 B R E Z N O
(modrý podchod pri Istrobanke)
je tu pre vás... pomôžeme vám ...
Návštívte nás pondelok−piatok 9.00−17.OO hod.
TEL/FAX: 048/617 2086
Mobil:0905 382 569

Martina Mesiarkinová

súkromné pohrebné služby
Bernolákova 860/2, 976 66 Polomka, tel.: 0903 510330, 0918 519517
Poskytujeme:
* kompletné pohrebné služby
(prevozy zosnulých, vybavenie dokladov, príprava pohrebu) *
* gratulačné a smútočné kytice * umelé a živé aranžmány *
* sviečky, kahance * darčekové predmety *

16. OKTÓBER 2007

Dožinková slávnosť
Poslednú septembrovú nedeľu sa obec Polomka prebudila do pre−
krásneho slnečného rána. Čakala nás dožinková slávnosť. V sobotu naše
pracovité a šikovné ženy pripravili farský kostol na túto milú slávnosť. Z
jesenných plodov zeme urobili prekrásnu výzdobu.
Z námestia v centre obce sa pohol dožinko−
vý sprievod s krojovanými súboristami a deť−
mi, ktorí niesli dožinkový veniec a čerstvo upe−
čený chlebík − symbol slovanskej pohostinnosti.
Do kostola vstúpili za sprievodu ďakovnej
piesne. Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali
traja kňazi. Hlavným celebrantom bol pán mon−
signor− assesor Ján Kubus − rodák z Polomky.
Pán dekan Mgr. Jozef Palušák v úvode svätej
omše privítal všetkých prítomných. Ako prvé−
ho privítal p. assesora Jána Kubusa, pomoc−
ného duchovného p. riaditeľa Pavla Kolivošku
PhD, vzácnych hostí − poslanca Slovenskej
národnej rady p.Jozefa Mikuša, starostu obce
Ing. Jána Lihana s manželkou, poslancov
obecného zastupiteľstva − MUDr. Dušana Ma−
ruškina, p.Jozefa Svetláka, p. Bc. Františka He−
retu bc., p.Dušana Mušku a riaditeľky miest−
nych škôl− ŠZŠ Mgr. Martu Bubelínyovú s man−
želom, ZŠ RNDr. Magdalénu Svitekovú, deti,

STRANA 3
Krásna dožinková slávnostná omša sa skon−
čila slávnostným požehnaním a poďakovaním
Bohu za všetko, čo od neho dostávame každý
deň.
Po skončení svätej omše boli všetci prítomní

pozvaní na malé občerstvenie− agape v areáli
kostola, ktoré pripravili zamestnanci obecné−
ho úradu. Tým sa dožinková nedeľa naplnila−
Vďaka Bohu za hodnotný duchovný zážitok.
Ľubomíra Tokárová

mládež a ostatných veriacich. Svätá obeta sa
niesla v ďakovnom duchu. Vyzdvihlo sa hlav−
ne duchovné bohatstvo, ktoré nás obohacuje
a vedie k nášmu stvoriteľovi a Spasiteľovi do
Božieho kráľovstva.
Mladí ľudia, oblečení v tradičných krojoch, pri−
niesli na požehnanie v košíkoch ovocie a ze−
leninu ako symboly úrody. Aj najmenší členo−
via folklórneho súboru, Matúš Maruškin a De−
niska Vernárska, prispeli k tejto slávnostnej at−
mosfére modlitbičkou od Milana Rúfusa.
Teraz ti Bože ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva tvoja zem
pre detskú radosť, detské šťastie.
A ty počuješ každú tvár
tebe aj nemý prehovorí
a ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky tvoje tvory.

Boli sme v Gemerskej Polome
Ako každý rok ani tento nebol výnimkou a
Polomčania sa opäť stretli. Z Polomy (východ−
né Slovensko) a Polomky sme vycestovali na
miesto stretnutia − do Gemerskej Polomy. Ča−
kali nás priatelia, a dá sa povedať, už aj starí

známi.
V Gemerskej Polome nás síce privítalo
chladné a zamračené počasie, ale to nás ne−
odradilo od vrelých priateľských vzťahov. Spo−
lu s výpravou z Polomy a domácimi sme sa
zúčastnili na ekumenických obradoch v evan−
jelickom kostole. Potom nás čakalo športové
zápolenie vo futbale. Omladený tím našich
futbalistov nás jednoznačne nezahanbil a v
konkurencii šiestich družstiev sme skončili
druhí. Počas slávnostného zasadnutia miest−
neho obecného zastupiteľstva, starosta Ge−
merskej Polomy odovzdal ďakovné plakety
zaslúžilým občanom angažujúcich sa v rôz−
nych oblastiach verejného života. Privítal aj
rodáčku obce, ktorá
na toto stretnutie pri−
cestovala z Kanady a
predstaviteľov dru−
žobného francúzske−
ho mesta. Po obede
nasledoval sprievod
obcou a kultúrny
program. Veľký po−
tlesk a obdiv divákov
zožali malé mažo−
retky z materskej
školy. Boli krásne,
šikovné a roztomilé.
Pozorne sme si po−
zreli
vystúpenia
všetkých prítomných

súborov i zo susednej obce. Každá námaha,
práca a obetavosť si zaslúži uznanie. Aj prá−
ca v súbore a udržiavanie tradícií svojej obce
námahou a obetavosťou istotne je. A tak vy−
stúpenie každého súboru či kolektívu si za−
slúžilo uznanie a potlesk.
Nám sa, samozrejme, naj−
viac páčili naše Brezinky.
Pripravené však boli aj iné
atrakcie. Malí či veľkí, všetci
si so záujmom pozreli poli−
cajný výcvik psov pre dola−
penie a zneškodnenie pá−
chateľa alebo zoskok para−
šutistov priamo na ihrisko k
divákom. Po tomto bohatom
programe, keď sme pokúša−
li šťastie aj v tombole ( máme
ho viac v láske) sme sa
odobrali na večeru do spo−
ločenskej sály. A aké by to
bolo stretnutie Polomčanov bez hudby, spe−
vu a tanca. Muzikanti sa chytili nástrojov, spe−
váci spoločne spievali ľudové piesne a čo vlá−
dalo to tancovalo. Mali sme pripravené ešte
jedno prekvapenie. Ohňostroj v centre obce
potvrdil, že všetko je pominuteľné, ale pria−
teľstvo je večné. Rozlúčili sme sa nádhernou
piesňou Na kráľovej Holi, ktorá v podaní toľ−
kých hlasov vyznela ozaj majestátne.
Takto dôstojne a slávnostne sme ukončili
tohto ročné stretnutie Polomčanov a tešíme
sa na budúci rok, keď priateľov z Gemerskej
Polomy a Polomy privítame tu u nás v Po−
lomke.
Diana Ďurčenková

Reflexia na dožinkové slávnosti v Polomke
Posledný septembrový deň bol pre všetkých obyvateľov našej obce dňom veľkej radosti. Všetci
prítomní vo farskom kostole sa kochali pri pohľade na krásne naaranžované ovocie a zeleninu,
plody našich záhrad a polí. Za všetky tieto dary sme vzdávali Bohu vďaku. Našej pozornosti
však neušla skutočnosť, že minulé roky boli bohatšie na úrodu ako bol tento. Stačí si spomenúť
na rok 2000. Vtedy na prebohatej úrode sme mohli cítiť, že naozaj sme žili jubilejný rok, v
ktorom Pán preukázal štedrosť a milosrdenstvo, ako to viackrát zdôrazňoval Ján Pavol II. Máme
v živej pamäti také množstvo úrody, že nebolo možné všetko spracovať a skonzumovať. Kto z
nás by si vtedy trúfal povedať, že bohatstvo nesúvisí s Božím požehnaním? Veď vtedy sme sa
skutočne podobali starozákonnému Abrahámovi, ktorý nedokázal spočítať množstvo stáda,
striebra, zlata, tak ho Boh citeľne požehnával. Po jubilejnom roku si naďalej všímame našu
prírodu. Napríklad od môjho domčeka možno sledovať Kráľovu hoľu, od ktorej sa odvíja hrebe−
ňovka smerujúca až k Starým Horám, ba až po Banskú Bystricu. Tieto hory sa každý deň uka−
zujú v inom obraze. Mňa najviac fascinujú ich horizonty, ktoré sa tu a tam prelínajú a napájajú
sa na blankytnú oblohu. Je to krásny kontemplatívny pohľad, vďaka ktorému človek má v srdci
pokoj. Hľa, aj takýmto spôsobom Boh navštevuje človeka, že mu dáva pokoj cez pohľady na
našu prírodu. No ak človek sa ocitne v bezprostrednej blízkosti našich hôr, spontánne si kladie
otázku: prečo sú naše hory tak zničené? Čo bude nasledovať po zničení našich lesov? Pohľad
v ňom prebúdza neistotu a strach. Hľa, dvojaká skúsenosť človeka. Buď obdivuje, čo Boh stvoril
a opakuje slová svätopisca knihy Genezis: čo Boh stvoril, je to veľmi dobré, alebo neuznáva
autoritu Boha a správa sa k prírode tak, ako keby hovoril: čo Boh stvoril, nie je to dobré a potom
nezmyselným spôsobom zasahuje do prírody. V tejto súvislosti treba zdôrazniť axiómu, ktorá
platí pre všetkých: Ak sa človek previní, Boh mu odpustí vždy, človek odpustí len niekedy, ale
príroda nikdy. Stav našej úrody, za ktorú sme ďakovali, stav našich lesov a hôľ, ako aj našich
polí, nás takto núti zamyslieť sa.
ThDr. Pavel Kolivoška, PhD

Z našich cirkevných dejín
Kňaz František Horanský pokračoval vo zve−
ľaďovaní farnosti. Na jar 1934 boli vo farskej
záhrade zasadené ovocné stromy. Sviatosť
birmovanie 6. júna 1934 vykonal otec biskup
Michal Babnič. V tom istom roku bola prerába−
ná v budove fary kuchyňa a gazdinina izba,
keďže patronát na tieto práce prispel malou,
preto farár Horanský doplatil 734 Kčs zo svo−
jich.

Aj do maštale dal František Horanský zaviesť
elektrinu zo svojich finančných zdrojov v hod−
note 265 Kčs a vydláždenie väčšej maštale
bolo v hodnote 300 Kčs. Roku 1934 v auguste
bol kostol vymaľovaný, no na umelecké maľby
nebolo peňazí. Miesto drevených stĺpov pod
chórom boli na spevnenie použité železné koľ−
janice, okrem toho boli opravené lavice.
Z cirkevnej kroniky Mgr. Oceľová

16. OKTÓBER 2007

Nevšedné tohto sveta krásy
nepozná pýcha snobov asi,
kdesi v palácoch bydliacich,
keď reťaz nášho Rudohoria
postriebrí mesiac svietiaci
a plamene zorí zahoria.
Na tróne sedí Kráľova Hoľa,
čo nad nami sa vypína,
s rešpektom na ňu hľadíme,
no pod ňou ťa čaká rodina
Mgr. Mária Oceľová

Šarkaniáda
Jeseň je typická nielen krásnou
hrou farieb prírody, ale pre deti zna−
mená, že je to čas, kedy môžu po
oblohe popreháňať šarkany. Už po
piatykrát OZ TREND v spolupráci
so základnou školou usporiadalo
8.10.2007 na športovom ihrisku
Šarkaniádu. Súťažilo sa v dvoch
hlavných disciplínách, a to o naj−
krajšieho doma vyrobeného šarka−
na a O najvyšší vzlet šarkana. Na
ihrisku sa zišli deti všetkých veko−

STRANA 4

Nevšedná osobnosť
Zvykli sme si akosi samozrejme prijímať plody práce ochotných a obe−
tavých ľudí, no zamyslime sa nad sebou, či by sme i my vedeli bezplat−
ne urobiť službu svojmu susedovi či známemu, alebo len tak − blížnemu.
Ale kdeže! To sa predsa dnes nenosí.
Každý opravár či odborník, alebo
úradník nám za najmenšiu službičku
naráta sumu, že sa nám z toho hla−
va zatočí. V tomto príspevku vás
však nemienim unavovať mojimi vý−
levmi nad nespravodlivosťou nášho
vzájomného správania sa voči sebe,
ba práve naopak.. chcem poukázať,
že sú medzi nami mnohí nenápadní,
obetaví a ochotní ľudia, ktorí vyko−
návajú svoje aktivity v prospech nás
všetkých. S osobnosťou, ktorej ch−
cem vyjadriť vďaku sa stretávame v

vých kategórií. Každé sa snažilo,
aby práve ten jeho šarkan vyletel
najvyššie, aby práve ten jeho šar−
kan sa zaskvel na oblohe. Nie vždy
sa to podarilo a nasledovali i pády.
Šarkanov i detí. Ale čo! Ide predsa
o radosť a zábavu. Každé dieťa bolo
napokon odmenené a odmenou
bolo i príjemne strávené popolud−
nie.
Veríme, že toto podujatie sa v Po−
lomke stalo už tradíciou a aj na bu−
dúci rok sa stretneme pri predvá−
dzaní šarkanov.
ZŠ

našom ochotníckom divadle, jej hlas
i tanec sú ozdobou súboru Brezin−
ky, s veľkým zanietením bojuje o čis−
totu životného prostredia, miluje prí−
rodu, ochraňuje ju, zdoláva tatranské
štíty a ešte okrem svojho zamestna−
nia jej zvýši energia i na to, aby sa
starala o zdravie iných, keď už roky
ako cvičiteľka precvičuje cvičenkám
rôzne cviky a v posledných rokoch
prišla na rad kalanetika.
V športovom úbore s batohom s
príslušnou výbavou ju každý štvrtok

o 18.00 hod stretnete v telocvični ZŠ,
kde s vľúdnym úsmevom čaká na
tých, ktorí jej dôverujú. V istý uprša−
ný štvrtkový večer ju čakala len jed−
na cvičenka. Po hodine namáhavých
cvikov kalanetiky som jej položila
otázku, či sa jej vyplatilo cvičiť iba s
jednou cvičenkou. Jej odpoveď bola
jednoznačná : ,, Áno. V takom prí−
pade sa môžem cvičenke viac veno−
vať a vôbec, aj keby som tu bola iba
ja i tak by som cvičila”.
Taká je jej láska k cvičeniu, taká
je jej láska k človeku, pre ktorého zo
vzťahu človečenstva bez nároku na
akúkoľvek odmenu robí všetko v pro−
spech jeho zdravia, čo vie ona a čo
je v jej silách. Taká je naša Hanka
Šuchaňová.
Mgr. Mária Oceľová

Očkovanie
je najúčinnejšou
prevenciou
proti chrípke
Október a november sú ideálnymi mesiacmi na zaočkovanie
sa proti chrípke. Účinky vakcíny sa prejavia do 10 až 14 dní od
aplikácie. Očkovanie proti chrípke je najúčinnejšou prevenciou
pri chrípke a chrípke podobným ochoreniam. Na Slovensku by
mal byť tento rok dostatok vakcín. Rizikovým skupinám plne
hradí očkovaciu látku zdravotná poisťovňa.
Chrípka je infekčné, typicky sezónne ochorenie. Chrípkové obdobie
sa podľa epidemiológov začína zhruba 1. októbra a končí sa 30. aprí−
la. V 1 ml sekrétu z dýchacích ciest infikovaného človeka sa v prvých
dvoch dňoch nachádza asi milión vírusových častíc. Na infikovanie
ďalšieho človeka stačí niekoľko desiatok častíc. V chrípkovom období
by sme sa preto mali čo najmenej zdržiavať v preplnených, málo vzduš−
ných miestnostiach, viac vetrať uzavreté priestory, umývať si častej−
šie ruky a celkovo dbať na hygienu, vyhýbať sa kontaktu s už infikova−
nými.
Najvyššiu chorobnosť na chrípku má skupina detí a počas epidémií
školáci. Ročne ochorie vo svete na chrípku 1 až 2 milióny ľudí, asi pol
milióna na klasickú chrípku zomrie. Z tohto hľadiska je klasická chríp−
ka oveľa nebezpečnejšia ako vtáčia chrípka.
Prvá vlna chrípky prichádza v neskorú jeseň, spravidla v decembri,
kulminuje začiatkom februára. Epidémia trvá 4− 8 týždňov. Roky bez
epidémie sme mali na Slovensku len ojedinele − v rokoch 1987, 1988,
2002.
Rizikové skupiny
Zdravotná poisťovňa plne hradí očkovacie látky proti chrípke
týmto rizikovým skupinám:
deťom od 6 mesiacov do 12 rokov (do 6 mesiacov je predpoklad, že
ak bola zaočkovaná gravidná matka, očkovacia látka sa dostane do
organizmu dieťaťa kojeneckým mliekom), dospelým osobám od 59
rokov, osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, ge−
riatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti, osobám trpia−
cimi závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo−
cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami,
zdravotníckym zamestnancom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu
s pacientom alebo ohniskom nákazy, rizikovým osobám v riziku ná−
kazy vtáčej chrípky.
Slovensko zakúpilo na sezónu 2006 / 2007 zhruba 883 000 dávok
očkovacích vakcín, v pláne je zaočkovanie asi 15 percent populácie.
Cena vakcíny sa pohybuje okolo 210 až 215 Sk. Chrípkovú vakcínu
treba skladovať v chladničke, najlepším riešením je však kúpiť ju pria−
mo u lekára, resp. po zakúpení v lekárni sa dať čo najskôr zaočkovať.
− zdravie −
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