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Beh vďaky
Štafetovým behom vďaky, mieru a svornosti z Banskej Bystrice do Kali−
nova si pripomenú účastníci Slovenské národné povstanie i oslobodenie
prvej obce na slovenskom území Kalinova v II. svetovej vojne. Trať meria
385 kilometrov, počas piatich dní bežci položia pri pamätníkoch 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 18. septembra 2008 v areáli základnej
školy. Prítomným žiakom účastníci behu zdôraznili potrebu neustále si pri−
pomínať túto udalosť našich dejín, nakoľko ľudia nášho národa a iných
národov priniesli víťazstvu nad fašizmom obetu najvzácnejšiu− svoj vlast−
ný život. Pripnutím stuhy od občanov Polomky sme vzdali hold týmto bo−
jovníkom i všetkým účastníkom tohto behu.
ZŠ Polomka

Brezinky v Bruseli
Na pozvanie poslanca Európskeho
parlamentu pána Milana Gaľu sa čle−
novia folklórneho súboru Brezinky a
výprava obce Polomka, zúčastnili 17.9
návštevy Euro parlamentu v Bruseli.
Okrem klasickej prehliadky budov par−
lamentu a rokovacej sály sme mali tú
česť byť pri tom, keď predseda Európ−
skeho parlamentu Hans−Gert Pöttering
slávnostne spustil vysielanie Europarl−
TV − internetovej televíznej stanice Eu−
rópskeho parlamentu. Od toho okami−
hu tak bude môcť každý s prístupom
na internet sledovať súbor programov
o dianí v Európskom parlamente. Naša
prítomnosť na tomto ceremoniáli
ozvláštnila túto udalosť polomskou
piesňou a polomským krojom. Oslovi−
lo nás množstvo našich krajanov a hlá−
sili sa k nám aj prítomní slovenskí eu−
roposlanci. Porozprávali sme sa s pani

Irenou Belohorskou a spoločnej veče−
re sa s nami zúčastnil aj poslanec Mi−
lan Gaľa, poslankyňa Zita Pleštinská
a poslanec Peter Šťastný. Bez ľudovej
hudby a spevu sa to zaobísť ani ne−
mohlo a tak v úžasnej atmosfére sme
si spoločne zaspomínali na svoju rod−
nú krajinu, vtom momente tak vzdiale−
nú. Témou rozhovorov však bola aj
práca europoslancov a parlamentu a
smerovanie európskej únie ako takej.
Brusel ako nádherné kozmopolitné
mesto, so svojimi historickými ale aj
modernými budovami nás očaril a jeho
malebné uličky s reštauráciami a ob−
chodíkmi napríklad aj s belgickou čo−
koládou zostanú navždy v našich spo−
mienkach.
Postrehy a zážitky niektorých zúčast−
nených si môžete prečítať na strane 3.
D.Ď

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.
Pri obecnom úrade sa vytvo−
ril sprievod v ktorom členovia
folklórneho súboru Brezinky
niesli chlieb− Boží dar a dožin−
kový veniec. Sprievod tvorili aj
hasiči, poslanci obecného za−
stupiteľstva na čele s pánom
starostom s manželkou a
vzácni hostia − poslanci Ná−
rodnej rady Slovenskej repub−
liky p. Jozef Mikuš a p. Ale−
xander Slavkovský. Pred kos−
tolom ich vítal správca farnosti
− Vdp. Mgr Jozef Palušák −
kanonik. Sprievod vstúpil do
kostola za spevu ďakovnej
piesne.
Svätá omša sa niesla v ďa−
kovnom duchu za požehnanú
úrodu a tá bola v tomto roku
naozaj požehnaná. Pred obe−
tovaním krojovaní chlapci a
dievčatá priniesli obetné dary
− zeleninu v košíkoch na po−
žehnanie. Vzdávali sme vďa−
ky za hojné dary, ktoré nám
Pán požehnal.
,,Otče náš nebeský, tu sme
deti tvoje, prišli sme sa poďa−
kovať za dary hojné, za kaž−
dodenný chlieb, ktorýs nám
požehnal a tohto roku nový
daroval”.
Krásna dožinková slávnost−
ná omša sa skončila slávnost−
ným požehnaním a poďakova−
ním Bohu za všetko, čo od
neho dostávame každý deň.
Po skončení svätej omše

NEPREDAJNÉ

Dožinková slávnosť
V poslednú septembrovú nedeľu sa konala dožinková
slávnosť. v sobotu dopoludnia šikovné ženy pripravili
chrám na dožinkovú slávnosť. Z plodov zeme − z ovocia,
zeleniny a klasov vyzdobili hlavný oltár a bočné oltáre. V
nedeľu sa obec Polomka prebudila do krásneho slnečné−
ho rána. Počasie krásne − ako na objednávku.
boli všetci prítomní pozvaní na
malé občerstvenie− agape v
areáli kostola, ktoré pripravili
zamestnanci obecného úradu.
Na dobrú náladu hrali muzi−

kanti z Breziniek. Tým sa do−
žinková nedeľa naplnila− Vďa−
ka Bohu za hodnotný duchov−
ný zážitok.
Ľubomíra Tokárová

Pozvánky
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším žiaci Základnej školy v Polomke
pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov, ujov a tety
na
Školskú akadémiu
dňa 26. októbra 2008 o 15. 00 v kultúrnom dome v Polomke.
...
Pri príležitosti 30. výročia otvorenia MŠ v Polomke
Vás pozývame
na
slávnostný program,
ktorý sa uskutoční 14. novembra 2008 o 16.00
v kultúrnom dome v Polomke
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Október mesiac úcty k starším
v mesiaci október 2008
Vešťúrová Paulína, Ždiarska 23 − 95 rokov
Kohútová Elena, Osloboditeľov 23 − 80 rokov
Pohančaníková Anna, J.Kráľa 16 − 80 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2008
Narodení: Bučko Dávid, Hronská 12
Prihlásení: Kubuš Jozef, Sládkovičova 56
Kubušová Alena, Sládkovičova 56
Kubušová Alena, Sládkovičova 56
Koštiaková Katarína, Komenského 129
Odhlásení: Horváth Michal, Zápotockého 65
Zomretí: Harvanová Terézia, Osloboditeľov 45 − 64 rokov
Počet obyvateľov k 30.9.2008 − 3055

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 16. októbra 2008 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia nášho otca
Jozefa Kubuša
S láskou a úctou spomínajú syn Jozef s rodinou.
...
Zavrela si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš, mama drahá v ňom.
To že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 4. októbra 2008 uplynulo 20 rokov od úmrtia našej
mamy, starej mamy a sestry
Eleny Omastovej
Zronený trápením a bolesťou
odišiel si od nás,
nestihol si nám
ani zbohom povedať.
Márne ťa naše oči hľadajú,
odišiel si otec náš
a nám už len slzy po tvári stekajú.
Čas plynie ako tichej vody prúd,
Kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 2. novembra 2008 si pripomenieme 20. výročie smr−
ti nášho otca, starého otca a švagra
Jozefa Omastu
S láskou a úctou na Vás spomínajú syn s rodinou,
sestra Anna s rodinou a rodina Šuchaňová

Kooperatíva poisťovňa, a.s.VIG dáva mož−
nosť svojim klientom,ako aj ostatným obča−
nom investovať do termínovaného vkladu
GARANT ISTOTA PLUS s 5,1% ročnou úro−
kovou mierou. Tento produkt je možné vyu−
žiť do 30. novembra 2008.
Kontaktovať sa môžete na pobočke Koope−
ratívy poisťovne a.s. VIG Brezno, na tel. č.
048/6710733−mobil: 0908 662 371.
Vybavuje Vozárová Ľubomíra − poisťovací poradca.

IZERCIA
Predám harmoniku 64 basovú a 1/2ky husle.
Tel.: 0903 887 093

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažo−
vať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú ces−
tu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli
radosti a boli aj smútky. Skláňame sa v úcte pred
rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce
a celej našej vlasti.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý
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 dlane, v očiach
úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky
− na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na
to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnú−
čatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim
starým a prastarým rodičom. Minú sa roky.
Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite člo−
veka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nena−
zdáme ako, jednoducho 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 pestrý−
mi farbami. Takýmto krásnym umeleckým die−
lom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a for−
moval ho majster život svojimi skúškami, rados−
ťami, 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

Polomský jarmok

Napriek upršanému a
škaredému počasiu sa v
Polomke v piatok a v so−
botu 3. a 4. októbra 2008
uskutočnil XX. Polomský
jarmok. Okrem spotrebné−
ho tovaru, obuvi a textilu
sa na jarmoku ponúkala
typická jesenná pochúťka
burčiak a hriata medovina.
Nechýbal ani pravý včelí
kvetový med a deti sa iste
potešili sladkostiam z tu−
reckého medu.
A na pamiatku každý
mohol obdarovať toho
svojho medovníkovým sr−
diečkom.

Blahoželáme

Tu sme dnes Tvoje sestry,
bratia,
18 rokov už sme spolu,
nie naše chvíle sa nestratia,
sú v plodoch nášho spevo−
kolu.
I dnes Ťa, Milka, zdravíme
prajeme sily od Pána
a spoločne Ti vyprosíme
krásne i svieže šťastné rána.
Nech Tvoje slnko mladosti
zláti Ťa počas jesene
a matka Pána radosti
dá srdcu Tvojmu plamene.

A je tu jeseň
žiarivá a plodná.
Teba nezajala tieseň..
Lásky studne zo dna
načerpáš vodu živú,
čo ešte chce sa smiať.
Stretla si dobu prívetivú−
vzácnych rokov sedemde−
siat.
Oj, slnko mladé nad Homôl−
kou,
ty poznáš žitia môjho časy.
Sprevádzalo ma vždy Po−
lomkou,
bolo v nej veľa krásy.
A môj dar hlasu slávika
od mojej drahej matere,
aj keď sa preto nevzlyká,
mohol by zaznieť v opere.
Bol Tvojím verným spoloční−
kom
v divadle, v tanci, v súbore,
rozzvučal chotár,
chodníkom tiahol sa poľným.
Spievaš Pánovi vo zbore.
máš krásne dary ducha
spojené S Tvojou vierou veľ−

kou,
všade Ti úcta, česť prislúcha,
si pre nás všetkých priateľkou.
Oj, vďaka Pane, za tie dary,
za zručnosť, prácu, materstvo,
čo každému sa nie vždy zdarí
i v tom je moje prvenstvo.
Cez vnukov− syna, dcéru vi−
dím
i seba v svojej mladosti
a mojím prianím je jediným
by žili všetci v svornosti.

Mgr. Mária Oceľová

Dlhoročná členka spevokolu, folklórneho súboru a
ochotníckeho divadla
pani Emília Cibuľová
sa 25. 9. 2008 dožila prekrásneho životného jubilea
70 rokov života.
pri tejto príležitosti sa k mnohým blahoželaniam
pripájajú aj členovia Aktívu pre človeka.
Srdečne pani Milke blahoželáme a prajeme ešte
mnoho krásnych a šťastných rokov.
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doslova ako ,,lazník v meste´´. Potom
sme tam zaspievali a išli sme na pre−
hliadku Bruselu. Večer sme mali veče−
ru v jednej z malebných uličiek mesta

ko, ľudia dávajú punc všetkému, do
čoho sa pustia a keď sú to dobrí ľudia,
tak je aj dobrá atmosféra a všetci spo−
ločne sa cítia dobre. Tam boli ľudia
dobrí, a preto sme sa dobre cítili a nebyť
tej útrpnej cesty, čo nás boleli kolená,
s tými ľuďmi hocikedy by som išiel na

a tam prišli aj ostatní slovenskí poslan−
ci a poslankyne, ktorí práve boli v Bru−
seli. Vytvorila sa tam veľmi príjemná a
srdečná atmosféra a nikomu sa ne−
chcelo rozchádzať. Všetci sme sa obá−
vali spiatočnej cesty. Na záver len toľ−

podobný výlet. Trochu ma mrzelo, že
mohli byť s nami aspoň po dvaja zá−
stupcovia aj z iných organizácií v obci
napr. hasiči, dôchodcovia, kostolný
spevokol a iných.
Milan Šuchaň

Ako Polômcani po Bruseli labzovali
Nuž odchádzali sme v daždivom
dni. Nálada bola zmiešaná, aj neisto−
ta, aj očakávanie čo bude a toho hej a
tak. Najťažšie bolo vydržať do Banskej
Bystrice. Za Bystricou sa začalo lievať
a nálada momentálne narastala. Prví
hladoši po takej dlhánskej ceste, už
začali vyťahovať zásoby, takže v Žiari
nad Hronom už bolo namrvené popod
nohy a v uličke autobusu. Myslím, že

tam nebolo človeka, ktorý by nemal v
zásobe typické slovenské jedlo rysky
alebo slaninu. Niektorí mali toľko rys−
kov (rysiek), že ešte cestou domov sa
im zdusili v taške, lebo nedali nikomu.
Teda takýmto striedavým popíjaním a
pojedaním nám pomaly ubiehalo z tých
22 hodín cesty, ešte samozrejme faj−
čiarske prestávky, kde podaktorí aj po
dve cigarety museli ,,vypackať”, aby ne−

Vidieť Brusel
a... Vrátiť sa
tam znovu
Možno mladým sa to podarí, veď celý svet im je
otvorený, ktovie možno aj nám starším, pretože
Brusel je krásny a jeden deň na prehliadku je veľ−
mi málo. V každom prípade som rada, že práve
náš kolektív mal možnosť dostať sa do európske−
ho parlamentu, že nás neobehli okolité obce, že
kdekoľvek na svete si ,,ťukli´´ EUROPARL TV vi−
deli na otváracom ceremoniáli práve polomský kroj,
ktorý sa vynímal v spleti šedých a čiernych oble−
kov. Politika ako taká ma nikdy nelákala a ani by
som ju nechcela robiť, lebo človek tam asi nemô−
že byť sám sebou. Ale, že sme mohli nazrieť prá−
ve tam, kde sa veľká politika robí. A môžem pove−
dať, že sme spoznali sympatického pána poslan−
ca Milana Gaľa, ktorý v tej veľkej politike nezabu−
dol, že človek má zostať človekom. Človekom s
veľkým srdcom a láskou k svojej domovine. V eu−
roparlamente to funguje tak, že každý poslanec si
do roka môže pozvať približne dve výpravy na
návštevu parlamentu. Teší nás, že pán poslanec
Gaľa sa rozhodol práve pre nás, aj keď si mohol
pozvať hociktorú skupinu. Verím, že bol s nami
spokojný a že sme našu krajinu reprezentovali tak
ako sa patrí.
M. Pisárová

dostali nikotínový deficit. V utorok pred
obedom sme dorazili do Waterloo, kde
aj Napoleon dostal na frak. My, plní
vervy, sme pobrali vonku nákupné vo−
zíky a už sme sa ťahali do supermar−
ketu. Ženy popredku, preratúvať ceny
z eura na koruny a my chlapi hlavne
okolo fľašiek s pivom a pálenkou, v
obave či nám bude dosť to, čo sme si
doniesli z domu. Po ustajnení v hoteli,
umytí a prezlečení sme mali večeru v
hoteli, kde prišiel za nami aj Euro po−
slanec Milan Gaľa s doprovodom. Po
večeri pán poslanec povedal, že mô−
žeme troviť na jeho účet. By ste sa ču−
dovali koľko dokáže Slovák a v akom
krátkom čase spotrebovať alkoholu,
keď nie je finančne obmedzovaný! Na−
šťastie pán Gaľa povedal o 23.00, keď
sme už tancovali aj s černošskými čaš−
níčkami, že musí odísť. To bolo dobre,
lebo ráno sme už museli v krojoch
sadať do autobusu a išli sme na pre−
hliadku európskeho parlamentu. Eu−
rópsky parlament je obrovská sústava
veľkých a honosných budov, kade sme
prechádzali s krútiacimi sa hlavami

Ako ste už iste zachytili, s Brezinkami sme boli
v Bruseli. Už vopred sme vedeli, že nás čaká 21
hodín cestovania, takže každý sa pred odcho−
dom psychicky pripravoval na cestu plnú zába−
vy. Na každej zastávke sme strečingovali, aby
sme sa nezabudli hýbať, keď už konečne dorazí−
me. Po príchode do Waterloo (kde sme bývali)
nás hneď prekvapili páni vodiči, ktorí zastavovali
auto, len čo nás zazreli stáť pred prechodom pre
chodcov (skoro ako u nás). Asi vedeli, že sme
vzácna návšteva zo Slovenska. No a ,,na hoteli´´
väčšina najskôr vystrela svoje hnáty na posteli,
až tak sa začali zohrievať sprchy. Večera bola
veľmi výdatná a čašníci asi mali fakt vrtule, lebo
rýchlosť obsluhy bola ďalšia vec, ktorá nám roz−

Deň: 15.september 2008
Kto: Folklórna skupina brezinky a obec Polomka na čele so sta−
rostom Ing. Jánom Lihanom a zamestnancami obecného úradu
Účel: Cesta do Bruselu
Vážení čitatelia, vyššie uvedené in− mozrejme, že to bolo náročné. Ne−
formácie rozvediem v mene mládež− viem, či by si niekto trúfol povedať nie−
níckej zložky folklórnej skupiny Brezin− čo iné a oponovať mi v tomto, ale všet−
ky z Polomky a z ich subjektívneho po− ko sme zvládli v pohode a kľude, keď−
hľadu.
že väčšinu cesty sme absolvovali v
Ak dovolíte, začnem....
noci. Mali sme dvoch pánov šoférov,
Dozvedeli sme sa o pozvaní do Bru− ktorí museli byť po takej ceste určite
selu od našej režisérky Martušky Pi− unavení, no nemyslím si, že by im pa−
sárovej asi na prelome mesiaca júl a dlo za ťažko, keby nás aspoň raz in−
august. Takáto šanca sa predsa nedá formovali o dĺžke prestávky alebo o
zahodiť, preto sme si naplánovali 15. tom, kedy približne bude. Sedieť a
až 19. september tak, aby všetky nevedieť do kedy? Ale ešte raz pripo−
ostatné záujmy a tiež školy, išli istým mínam, že všetko prebehlo v poriad−
spôsobom mimo a aby sme sa mohli ku .... toto je len náš postreh, čo sa
plne venovať príprave na cestu a prí− týka cesty. Asi taká malá rada do bu−
padné vystúpenie či už v samotnom dúcna.
Európskom parlamente alebo v mes−
Do Waterloo, kde sme mali byť uby−
te Brusel.
tovaní, sme pricestovali okolo obeda,
Cesta trvala približne 22 hodín. Sa− ale keďže sme ešte nemali priprave−

Čo sme videli
a zažili v Bruseli
tvárala oči doširoka. Veselo sme sa rozlúčili s
pánom poslancom Gaľom, ale kto by šiel po ta−
kej výdatnej večeri spať. Ešte by sme mali nočné
mory. Nuž, tak sme zakotvili na 205. Trávenie
večere trvalo do skorého rána. Niektorí si poke−
cali s recepčným (len tak z roztopaše) a iní si vy−
chutnávali možnosť zabaviť sa v pohodlnej polo−
he, s vystretými nohami. A ráno? Každý sme boli
,,svieži, s ružovými líčkami a plní energie´´. Keď−
že to nebol náš prvý zájazd, len čo sme vstúpili
do budovy európskeho parlamentu, začala sa
naša ,,práca´´. Už sa nik nesťa−
žoval, lebo sme vedeli, že ako
ufrfľanci neuspejeme. Takže po
slávnostnom ceremoniáli spus−
tenia internetovej televízie sme
veselo zahrali, zaspievali a po−
diskutovali s pánom Gaľom. No
a ešte len teraz začal maratón
behania, neskôr chodenia, fote−
nia, sem− tam spevu a tanca.
Bolo by to celkom zaujímavé,
keby to nebolo únavne dlhé a
nebola nám zima. Po pár hodi−
nách prehliadky mesta sme už
boli dosť unavení a začal sa vy−

né izby v hoteli (prišli sme totiž o dve
hodiny skôr), potúlali sme sa po miest−
nom hypermarkete, parku a meste ako
takom a načúvali sme rýdzu francúz−
štinu, ktorou tu hovorila väčšina oby−

trácať náš profesionalizmus. Bolo očividné, že nás
to ukrutne nebaví a práve to, že to bolo tak oči−
vidné ma dosť mrzí. Ešte predsa len nie sme
dosť profesionálni a máme čo doháňať. Veče−
ra v reštaurácii bola vykúpením. Ani nie tak
kvôli jedlu, ako kvôli teplu a stoličkám, kde sme
si mohli konečne sadnúť. Len čo sme dojedli,
muzikantov už svrbeli ruky a tak zobrali nástro−
je a poďho pekne z vesela. Len čo zahrali pár
tónov, všetci ožili. Spevy, úsmevy, potlesky,
výskanie šli nejak samé od seba. A toto ma
naopak veľmi potešilo. Teraz už nepochybu−
jem, že všetci, ktorí do Breziniek chodia, majú
spev, tanec, rytmus a radosť v srdci. A ja osob−
ne sa teším hlavne z mladých tanečníkov, kto−
rí sa nie vždy tvária, že nás to baví. Zase sme
urobili rozruch a aj keď basa nezniesla toľký
nápor a boli sme unavení, myslím, že sme svo−
ju “ prácu” odviedli dobre. Už teraz sa teším
na ďalší zájazd − vystúpenie. Pretože len čo
zahrá hudba, Brezinky ožívajú.
Mne sa v Bruseli páčilo. Uvidela som ďalší kú−
sok sveta, okúsila atmosféru Európskeho parla−
mentu, ktorý bol doteraz pre mňa tak vzdialený.
Každým zájazdom, či vystúpením sme si bližší a
to je tá správna cesta. Nuž tak ešte veľa šťast−
ných kilometrov, úspešných vystúpení a nadše−
ných obdivovateľov − divákov i členov
Zuzana Pompurová
− za mladých a o mladých

vateľstva. Síce sme nerozumeli takmer
nič, no aspoň sme si uvedomili, čo
znamená známe príslovie: “ koľko ja−
zykov ovládaš, toľkokrát si človekom.”
Ubytovali sme sa o 14.00, vybalili

sme si všetky veci a kroje, užívali si
zaslúžený oddych, nakoľko sme boli
pozvaní na večeru s europoslancom
Milanom Gaľom, ktorý bol tiež zodpo−
vedný za to, že sme sa tam vôbec ocit−
li. Inak povedané, pán Gaľa nás vlast−
ne na tento zájazd pozval. Večera for−
mou švédskych stolov bola veľmi vý−
datná a sýta a nakoniec aj hlavné je−
dlo, o ktorom sme si mysleli, že ho už
nezvládneme. Čerešničkou na torte
bol skvelý kávový dezert zvaný Tira−
misu. No jednoducho sme si pochut−
nali. Po večeri sa zábava len začala,
a to vďaka našej muzike, spevu a dob−
re naladeným členom našej výpravy,
medzi ktorými boli aj naši priatelia z
Rimavskej Soboty. Síce sme ich ani
poriadne nepoznali, bolo nám to jed−
no, pretože sme spolu vychádzali veľ−
mi fajn a bez problémov. Aj barmani
boli nami nadšení, čo sa prejavilo v
(Dokonč. na str. 4)
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Cesta do Bruselu
(Dokonč. zo str. 3)
tom, že posledné dve kolá nápojov nám
zaplatili oni. Po malej zábave sme sa po−
brali na izby, pokračovali sme rozhovor−
mi a drobným smiechom a ukončili sme
to všetko tvrdým a nerušeným spánkom.
Ďalší deň sa pre nás začal veľmi skoro.
Raňajky sme mali pripravené už od pol
siedmej, odchod do Bruselu bol dohod−
nutý na pol ôsmu a príchod do Európ−
skeho parlamentu na deviatu hodinu. V
parlamente sme sa ako jediní návštev−
níci zúčastnili oficiálneho uvedenia do
života navej internetovej televízie s ná−
zvom EUROPARLTV, kde sme mali mož−
nosť sa stretnúť s viacerými europoslan−
cami − Milanom Gaľom, Zitou Pleštin−
skou, Irenou Belohorskou a dokonca aj
so samotným predsedom Európskeho
parlamentu s pánom Hansom−Gertom

Pötteringom. Po oficiálnej časti, kde sme
ja a Jakub Pisár nahrali maličké rozho−
vory do Slovenského rádia a televízie
markíza, sme sa vydali na prehliadku
mesta Brusel. Tá bola veľmi zaujímavá,
ale strávili sme v kroji asi 16 hodín a to
bolo akurát tak dosť aj pre naše nohy,
ktoré pod tlakom čižiem strácali svoj
pôvodný tvar. Zaťali sme teda zuby a
vydržali sme prehliadku mesta v podaní
jednej veľmi milej pani z Čiech, ktorá tam
žije už takmer 10 rokov. Zadosťučinením
za tento deň bola večera s europoslan−
cami Milanom Gaľom, Zitou Pleštinskou
a Petrom Šťastným.
Milým prekvapením večera bol nádher−
ný spev pani Pleštinskej, ktorý v mno−
hých miestach pripomínal operný spev
a preto bol aj odmenený našim po−
tleskom. Zvyšok večera uplynul v dob−
rej nálade plnej smiechu, rozhovorov,
spevu a samozrejme hudby, ktorá bola

Dopravná nehodovosť
Na cestách v okrese Brezno bol od 1.1.2008 do
31.8.2008 zaznamenaný nárast o 35 evidovaných do−
pravných nehôd v porovnaní s rovnakým obdobím roku
2007. V počte dopravných nehôd so zranením došlo k
zvýšeniu o 15 dopravných nehôd a s usmrtením osôb
o 5 usmrtených osôb viac. V tejto súvislosti je potreb−
né zdôrazniť nárast počtu prípadov požitia alkoholic−
kých nápojov vodičmi motorových a nemotorových vo−
zidiel pred samotným zavinením dopravných nehôd,
kde dopravné nehody zavinené vodičmi, ktorí viedli mo−
torové vozidlo pod vplyvom alkoholu stúpol za porov−
nateľné obdobie o 9 prípadov. Pri dopravných neho−
dách za uvedené obdobie celková hmotná škoda na
majetku predstavovala 22,24 milióna korún( 738 tisíc
eur), čo je o 5,7 milióna korún(191,8 tisíc eur) viac ako
v roku 2007.
Okres Brezno
2008
2007
Celkový počet dopravných nehôd
351
316
Počet usmrtených osôb
8
3
Počet ťažko zranených
11
14
Počet ľahko zranených
80
62

STRANA 4
neodmysliteľnou súčasťou nášho poby−
tu v Belgicku. Pán poslanec Gaľa nám
podaroval zbierku svojich aforizmov. Pri−
znám sa, že niektoré nás mimoriadne
pobavili, ž čoho som usúdila, že pán
Gaľa je nielen veľmi milý a príjemný, ale
tiež skúsený a správny človek. Týmto mu
odovzdávame srdečné poďakovanie za
všetko.
Tu sa náš pobyt končí. Čakala nás
už len cesta z reštaurácie na hotel a spá−
nok. Vo štvrtok ráno, pred úplným od−
chodom do rodnej Polomky, sme si ešte
naše darčekové balíčky doplnili o výbor−
nú a preslávenú belgickú čokoládu v
malom obchodíku blízko hotela.
Nakoniec len dodám, že sme doces−
tovali zdraví( poniektorí), plní nových
zážitkov, známostí, spomienok a určite
by sme to absolvovali ešte raz. Veď kto
by to odmietol? Možno sme tam boli
poslednýkrát, možno nie. Preto sme si

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu
31
22
Na základe uvedenej nepriaznivej situácie vývoja
dopravnej nehodovosti za uvedené obdobie boli
Okresným dopravným inšpektorátom Okresného ria−
diteľstva Policajného zboru v Brezne prijaté opatre−
nia, u ktorých je predpoklad eliminácie dopravných
nehôd. V rámci opatrení sú zvýšené kontroly zame−
rané na disciplínu motorových a nemotorových
účastníkov cestnej premávky, meraním rýchlosti, dy−
chovými skúškami na prítomnosť alkoholu v krvi. Pri
dohľade nad bezpečnosťou cestnej premávky je
venovaná zvýšená pozornosť štátnym cestám I/ a
II/529 najmä za súmraku a vo večerných hodinách
zameraná na kontrolu a odhaľovanie závažných
porušení pravidiel v cestnej premávke vodičmi mo−
torových vozidiel voči chodcom a opačne, ktoré sú
hlavnými príčinami závažných dopravných nehôd. V
rámci preventívno− výchovnej činnosti sú vykonáva−
né prednášky a besedy v školách a vo výcvikových
zariadeniach uchádzačov o vodičské oprávnenia pri
záverečných skúškach.
kpt. Ing. Václav Riapoš
ORPZ Brezno

Očkovanie je najúčinnejšou
prevenciou proti chrípke.
Október a november sú ideálnymi mesiacmi na zaoč−
kovanie sa proti chrípke. Účinky vakcíny sa prejavia do
10 až 14 dní od aplikácie. Očkovanie proti chrípke je
najúčinnejšou prevenciou pri chrípke a chrípke podob−
ným ochoreniam. Na Slovensku by mal byť tento rok
dostatok vakcín. Rizikovým skupinám plne hradí očko−
vaciu látku zdravotná poisťovňa.
Chrípka je infekčné, typicky ochorie vo svete na chrípku 1
sezónne ochorenie. Chrípkové až 2 milióny ľudí, asi pol milió−
obdobie sa podľa epidemioló− na na klasickú chrípku zomrie.
gov začína zhruba 1. októbra a Z tohto hľadiska je klasická
končí sa 30. apríla. V 1 ml sek− chrípka oveľa nebezpečnejšia
rétu z dýchacích ciest infikova− ako vtáčia chrípka.
Prvá vlna chrípky prichádza
ného človeka sa v prvých dvoch
dňoch nachádza asi milión ví− v neskorú jeseň, spravidla v
rusových častíc. Na infikovanie decembri, kulminuje začiatkom
ďalšieho človeka stačí niekoľ− februára. Epidémia trvá 4− 8
ko desiatok častíc. V chrípko− týždňov. Roky bez epidémie
vom období by sme sa preto sme mali na Slovensku len oje−
mali čo najmenej zdržiavať v dinele − v rokoch 1987, 1988,
preplnených, málo vzdušných 2002.
Rizikové
miestnostiach, viac vetrať uzav−
skupiny
reté priestory, umývať si častej−
Zdravotná poisťovňa plne hra−
šie ruky a celkovo dbať na hy−
gienu, vyhýbať sa kontaktu s už dí očkovacie látky proti chrípke
týmto rizikovým skupinám:
infikovanými.
Najvyššiu chorobnosť na deťom od 6 mesiacov do 12 ro−
chrípku má skupina detí a po− kov (do 6 mesiacov je predpo−
čas epidémií školáci. Ročne klad, že ak bola zaočkovaná

gravidná matka, očkovacia lát−
ka sa dostane do organizmu
dieťaťa kojeneckým mliekom),
dospelým osobám od 59 rokov,
osobám umiestneným v liečeb−
niach pre dlhodobo chorých,
geriatrických centrách a ústa−
voch sociálnej starostlivosti,
osobám trpiacimi závažnými
chronickými ochoreniami dý−
chacích ciest, srdcovo−cievne−
ho aparátu, metabolickými, re−
nálnymi a imunitnými porucha−
mi, zdravotníckym zamestnan−
com, ktorí prichádzajú do pria−
meho kontaktu s pacientom ale−
bo ohniskom nákazy, rizikovým
osobám v riziku nákazy vtáčej
chrípky.
Slovensko zakúpilo na sezónu
2006/2007 zhruba 883 000 dá−
vok očkovacích vakcín, v pláne
je zaočkovanie asi 15 percent
populácie.
Cena vakcíny sa pohybuje
okolo 210 až 215 Sk. Chríp−
kovú vakcínu treba skladovať
v chladničke, najlepším rieše−
ním je však kúpiť ju priamo u
lekára, resp. po zakúpení v
lekárni sa dať čo najskôr za−
očkovať.
(Zdravie)

to užili plným priehrštím. Ak sme nie−
čo pokazili, tak to napravíme, stačí po−
vedať. Ešte raz ďakujeme za pozva−
nie a za všetko, čo nám bolo dopriate
a dúfame, že to nebolo naposledy.

Vrelá vďaka v neposlednom rade aj
našej obci na čele so starostom Ing.
Jánom Lihanom.
za MFSk jej verná členka
Darina Kubušová

Plavecký výcvik
Je už dlhoročnou tradíciou,
že žiaci 3. ročníka absolvujú
plavecký výcvik. Nebolo tomu
inak ani tento rok. Od 29.
septembra do 2. októbra naši
tretiaci vstávali ráno s rados−
ťou, pretože ich čakala cesta
vlakom do Závadky nad Hro−
nom a tam na plavárni štyri

pekné dni − dni plné hier, ra−
dosti a usilovnosti. A práve
vďaka nej sa všetci naučili
plávať a rozhodli sa, že sa
budú aj naďalej zdokonaľovať
v plávaní každý piatok v rám−
ci plaveckého výcviku. Veľmi
sa tešíme, že sa im to tak
veľmi páčilo.

Pohrebné služby
Milan Haluška
v snahe zmierniť Váš žiaľ
PONÚKAME:
veľký výber kahancov, venčekov,
kytíc, ikebán, umelých kvetov
ku sviatku všetkých svätých
Navštívte nás v našich predajniach:
Brezno, Chalupkova 8
Polomka, Nová 2
Pohorelá, Orlová 657
Ďalej poskytujeme:
kompletné pohrebné služby
vrátane prepravy špeciálnym pohrebným vozidlom
a výkopové práce na cintorínoch
Kontaktujte nás:
0905 944462, 0905 410283 − NON STOP
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