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POTREBUJEME NOVÚ
ALTERNATÍVU.

Nie pre ťažké reformy, ktoré sa nedajú vydržať, lebo žiadne nerobia.
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali
za tých pár mesiacov neúrekom.
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho
vládu kvôli absolútnej neschopnosti riešiť vážne problémy, arogantnej
komunikácii k občanom a drzému
papalášizmu.
Očakávaná zmena k lepšiemu
s Matovičom neprišla a ani nepríde.
A za dverami stále čaká starý aj nový
Smer. Úlohou všetkých príčetných a
kompetentných strán je ponúknuť
alternatívu. Odbornú, profesionálnu a hodnotovú alternatívu, pre
ktorú Slovensko a jeho občania sú
cieľom politiky, nie iba nástrojom
na použitie vo voľbách.
Potrebujeme viac odbornej diskusie, debát o zdravotníctve, obnove
Slovenska o problémoch a riešeniach. Pri tejto vláde, pri spôsobe
vládnutia Igora Matoviča sa o tom
nedá ani snívať. Nechcem a neželám
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mysleli a hovorili, že keď vyhrajú voľby, môžu všetko. Nechcem Fica ani
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú

vládu, ktorá nebude robiť vlastným
občanom zle. A ktorá sa správa k
ľuďom s úctou! Pretože v tomto medzi Ficom a Matovičom prestáva byť
rozdiel.
Igor Matovič patrí do politickej aj
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj
zlý manažér. Každý, kto mu umožňuje zostať pri moci, je spoluzodpovedný za škody, ktoré premiér
spôsobí.

/Dolný Kubín – Orava/ - Výstava víťazných prác
zo 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže
Vianočná pohľadnica bude verejnosti sprístupnená od 14. decembra 2020 v Oravskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne. Potrvá do 22. januára
2021. Návrhy vianočných pohľadníc poslalo do súťaže vyše 1100 detí zo 150 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Srbska. Porota
navrhla oceniť 21 individuálnych prác a 4 kolekcie
a udeliť 19 čestných uznaní. V ročníku ovplyvnenom pandémiou chýbali kolekcie prác, ktoré by
reprezentovali danú školu. Členov poroty mimoriadne zaujali práce detí zo špeciálnych škôl, ktoré
sú plné emócií a originálne odlišného vnímania
sveta.

» Tomáš
Drucker

/oks, ih, or/

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

14. decembra 1911

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Výročia a udalosti

Roald Amundsen dosiahol Južný pól

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

/Orava/ - „Tí, čo ochorenie Covid-19 prekonali,
získali protilátky na deväťdesiat dní. Potom už
chránení nie sú. Na Orave už máme dva prípady
reinfekcie. Na jeseň ochorel druhý raz ten, kto mal
Covid-19 na jar. Takže tu máme približne štvormesačné cykly, ktoré sa budú opakovať. Pomôcť by
mohlo očkovanie. Môžeme preto predpokladať,
že po skončení imunity ľudí nakazených na jeseň,
nás čaká tretia vlna pandémie. Odhadujem to na
február,“ povedala pre týždenník My Orava Mária
Varmusová, riaditeľka RÚVZ v Dolnom Kubíne.

/prevzaté z novín My Orava/

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

/ocu, ni, or/

Slovensko má na viac!

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

/Leštiny/ - Veselé cinkanie zvončekov na vycifrovanom koníkovi ohlasovalo leštinským deťom,
že do dediny prišiel Mikuláš. Chovateľ koní Milan
Butkaj vo vyzdobenom koči vozil Mikuláša, vílu,
anjela i nezbedného čerta k domom, kde bývajú
dobré a šikovné deti. Z veľkého koša rovno na priedomí dostávali balíčky plné prekvapení. Rozjasaný
povoz sa pristavoval aj pri deťoch, ktoré stretol na
prechádzke s rodičmi a za milé prednesy básničiek
aj ony dostali od deduška podarúnok. Mikulášsku
návštevu v Leštinách za prísnych epidemiologických opatrení privítali a usmerňovali pracovníci
obecného úradu.

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.

33-0086

2

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Tretia

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré Babety, Mopedy, Motorky aj diely
0940086411
»KÚPIM staré motorky JAWA-CZ aj diely 0908963442

07 REALITY / iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»PREDÁM FORSNE DOSKY.
ASI 2 KUBÍKY. STARŠIE. LACNO 0903227683
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim
HD
0948799362
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kože

11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411

Čas je zrýchlený, ešte nedávno
sme avizovali príchod Adventu a
už je tu jeho tretia nedeľa.
Paralelne prežívame všetko obvyklé svetské, no je fajn, ak zostane
čas zamýšľať sa aj nad tým duchovným. V tom svetskom je zhon, obavy,
neistota, často aj bolesť, v tom duchovnom nádej a očakávanie. Možno
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej
plnohodnotne, od radosti po smútok,
od bolesti po šťastie. Myslím si, že
človek sa stane ľudským až vtedy, ak
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a
v tom naučí vo svojom živote pokračovať.
Hulákajúci hlupák na akomkoľvek stupni moci, hoci len a výlučne
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu
nie je na to, aby nám ničil či znechucoval a zoškareďoval život, naopak,
práve “vďaka” takýmto sme schopní
vidieť ho aj krásny.
„Hľa, ja posielam svojho posla
pred tvojou tvárou a on pripraví
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom

kráľovstve menší, je väčší ako on.“
Mt 11, 2- 11
Ak sa niekedy aspoň na okamih
zastavíme a zauvažujeme o pravých
hodnotách v ľudskom živote, môžeme objaviť, že jedným obrovským
darom je zrak. A neexistuje iba slepota telesná, ale aj duchovná. Vidíme
či nevidíme znamenia našich čias?
Chápeme či nechápeme, čo nám
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo
niekoho veľkého vo vlastnej rodine?
Veľmi krásne to napísal Exupéry
vo svojom Malom princovi vari v najznámejšom citáte, ktorý v správnej
chvíli stojí zato opakovať: „Správne
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť
väčšími ako ktokoľvek iný na našom
malom svete moci a v našom bohatstve, ale skúsme zažiť aspoň chvíľku stať sa tými
najmenšími...
Pekný a pokojný,
myšlienkami naplnený
Advent, vážení čitatelia!

/Zákamenné/ - Krajskí poslanci schválili návrh
na vymenovanie 13 riaditeľov sociálnych organizácií v pôsobnosti kraja na základe výsledkov
výberových konaní. Funkciu riaditeľky Centra
sociálnych služieb v Zákamennom od 1. decembra
2020 vykonáva Adriana Adamicová.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/no, fz, or/

13 RôZNE / predaj

/im, žsk, or/

/Dolný Kubín/ - Finančný dar na kúpu mobilnej
dezinfekčnej jednotky venovalo Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou mesto Dolný Kubín. Prístroj
slúži na dezinfekciu miestností a priestorov, kde
sa zdržiavajú pacienti a zdravotnícky personál.
Výhodou stroja je, že sa do neho nalieva relatívne
lacný roztok len z octu a soli, je vyrobený priamo v
nemocnici, nie je škodlivý na oči ani na dýchacie
cesty a počas procesu dezinfekcie sa môžu ľudia
v jeho blízkosti pohybovať. Informoval o tom M.
Buzna z dolnokubínskej radnice.

/im, mb, or/

/Námestovo/ - Tento rok vo futbalovom areáli v
Námestove opravujú a skvalitňujú najmä tribúnu,
hlavný vstup a vnútorné priestory, vymenia umelú
trávu na dolnom ihrisku a urobia aj viacero menších opráv a doplnkov. Finančne sa na modernizácii športoviska podieľajú mesto, klub, futbalový
zväz a sponzori.

/Dolný Kubín/ – Do 31. decembra 2020 môžu
dolnokubínske športové a kultúrne organizácie
žiadať od mesta finančné prostriedky na aktivity
v budúcom roku. Radnica vyčlenila na túto oblasť
184 550 eur. O dotáciu môžu požiadať právnické
osoby, združenia, neziskové organizácie, živnostníci a kluby založené, alebo pôsobiace v Dolnom
Kubíne. Na oblasť športu je vyčlenená suma 120
150 eur, výška jednej dotácie môže byť najviac 54
000 eur. Do kultúry a na podporu detí a mládeže
rozdelia 14 850 eur.

»Predám zachovalý nábytok do detskej izby
0911582496

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám priateľa, milého,
ktorý nefajčí a neholduje
alkoholu. Od 62r. do 66r. č.t.
0908895445

/im, dk, or/

/Malatiná/ – Zo zahorenia sadzí vznikol požiar
komína rodinného domu v Malatinej, ktorý v noci
začiatkom decembra likvidovali hasiči. Uhasili
horenie, vyčistili komín a majiteľke domu, ktorá sa
nadýchala splodín, poskytli prvú pomoc. Príčinu
vzniku požiaru určí zisťovateľ. Informoval o tom
M. Kypus z Krajského riaditeľstva HZaZ v Žiline.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/im, hzz, mk, or/

/Tvrdošín/ - Tvrdošínski mestskí poslanci na neverejnej schôdzi volia nového hlavného kontrolóra. Doterajšia hlavná kontrolórka Emília Záborská
sa k 31. decembru 2020 vzdala funkcie. Jej nástupca už bude pôsobiť len na trojštvrtinový pracovný
úväzok. Na návrh radnice o tom rozhodli poslanci.

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

/mr, sa, or/

/Oravská Polhora/ - V materskej škole Oravská
Polhora č. 130 pre deti predškolského veku vytvorili šachový krúžok, prostredníctvom ktorého si
osvojujú základy hry. Hravou formou sa naučia
správne názvy šachových figúrok, ich bodovú
hodnotu, ako sa rozkladá šachová partia a ako sa
jednotlivé figúrky môžu po šachovnici pohybovať.
Prostredníctvom spoznávania tejto kráľovskej hry
sa u detí rozvíja tvorivé myslenie, pamäť, fantázia,
sústredenosť, vytrvalosť a vôľa. Krúžok je aktívny
každý druhý týždeň v stredu od 12.00 do12.30 hodiny.

/ww mš, jm, or/
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OD PONDELKA 14. 12.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi
Gouda

Kyslá
smotana

• blok

250 g

250 g

-30%

-43%

2l

1.59

0.87*

0

1

11

49
(1 kg = 1,96)

(1 kg = 4,44)

YÌàØÜØ
DUO
• rôzne druhy

145 g

-39%
0.41*

0

Slovenské
mlieko

25

2l

-48%

(100 g = 0,17)

Supercena

Tvaroh
hrudkovitý jemný

1.25

65

250 g

-30%

(1 l = 0,33)

1l

0

41

0.99

0

Kofola

69

• rôzne druhy

ZMRAZENÉ

(1 kg = 2,76)

250 g

-53%

400 g

-33%

2.79*

1

29

Rajo Maslo

(1 kg = 5,16)

2.99

ÒÌõóÏúȍ¨óÏ
• blok
• 100 % t�eska

1

99
(1 kg = 4,98)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Nutella
600 g

-33%
5.99*

3

99

.ÙóúÙúȅÏĊ
• 100 % Robusta

200 g

(1 kg = 6,65)

-30%
3.99

2

79
(100 g = 1,40)

cena za 1 kg

-44%

+ pohár

5.39

2

99

0,5 l

-28%
0.69*

0

49
(1 l = 0,98)

ÒúēęÙú

• svetlé výčapné pivo

0,75 l

0,5 l

-32%
1.25

0

85
(1 l = 1,70)

Pilsner Urquell
• svetlý ležiak

Supercena

3.99

0,7 l

9

-30%

2

99

79

(1 l = 14,27)

Nestville
Whisky blended

Vïàó¨àJ%ïǯėėÙú¨

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Kuracie prsia

40 %
alkoholu

8
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Navštíviť väzňov
V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš
definuje kľúče od nebeskej brány
takto: „Bol som hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma; bol
som chorý a navštívili ste ma; bol som
vo väzení a prišli ste ku mne.“

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov
cítim snahu o nápravu života. Neviem,
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca
by sa zväčšila.
Našou úlohou na tomto svete nie je
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale pomáhať im dostať sa do nebeského kráľovViaceré z týchto požiadaviek na stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí,
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži- ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú
dovských alebo egyptských textoch, ale hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach nenavštevovanie väzňov spomína Ježiš zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe.
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na- ste urobili jednému z týchto mojich najvštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, menších bratov, mne ste urobili, hovorí
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých
a politici budú za svoje zločiny spravod- si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnoslivo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich ti, chudobní, chorí,
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za hladní, smädní, bez
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče- domova, opustení,
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa osamelí a opovrhovzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme vaní. V ich tvárach
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a nájdeme Ježiša skôr
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu ako medzi farizejmi
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo- v rôznych VIP
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z spoločnosväzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou tiach.
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu
» Ján Košturiak
/Čimhová/ - Obecná knižnica v Čimhovej vyhlásila súťaž o najlepšieho čitateľa a potrvá do 15. mája
2021. Potom vyhlási výsledky a najaktívnejší čitatelia z radov detí i dospelých dostanú odmeny.

/ww ocu, or/

/Žilinský kraj – Tvrdošín - Orava/ – V 49. kalendárnom týždni v kraji o 1,8 percenta stúpla chorobnosť na akútne respiračné ochorenia o 1,8 percenta. Najviac vo vekovej skupine do piatich rokov v
okresoch Žilina a Tvrdošín. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín. Pri chrípke a
jej podobných ochoreniach evidoval úrad 96 hlásení a zvýšenie chorobnosti o 8,58 percenta, najmä
vo vekovej skupine do piatich rokov. V súvislosti s
ochorením covid–19 úrad nemusel na Orave zakázať prevádzku v materských a základných školách.
Informovala o tom G. Košecká z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline.

/im, rúvz, gk, or/

/Zákamenné/ - Na pretekoch Rely Dakar v arabskej púšti budú Slovensko reprezentovať až dvaja
motocykloví jazdci z Oravy. Okrem najlepšieho
slovenského jazdca Štefana Svitka sa ich v januári
2021 zúčastní aj mladý pretekár Erik Vlčák zo Zákamenného.

/sr, za, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Pre návštevníkov Oravskej galérie v Dolnom Kubíne je do 31. januára 2021
sprístupnená výstava Plusy a mínusy akvizičnej
činnosti / Rezervované pre budúcnosť II., ktorú
pripravili pri príležitosti 55. výročia založenia. K
výstave galéria vydala rovnomennú publikáciu,
ktorá hodnotí jej úsilie v tvorbe zbierok za posledné desaťročie.

/og, or/

Výročia a udalosti
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pristátie na Venuši

15. decembra 1984

Výročia a udalosti
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého
Smokovca do Tatranskej Lomnice

16. decembra 1911
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Lucia
a zvyky spojené s týmto menom
Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach
na Sicílii, v rodine bohatých kresťanov. V mladosti dala sľub, že zasvätí
svoj život službe Spasiteľovi.
Keď ju neskôr nútili vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa páčili
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylúpila a poslala mu ich. Zomrela mučeníckou smrťou.
Tak ako aj pri iných stridžích
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a čarodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnakové pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na
večeru býval bežný chlieb s cesnakom,
prípadne cesnakové hrianky. Podaktorí si kreslili cesnakom krížik na čelo,
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili
jeho ochranný účinok.
Cesnak nechýbal ani pri ochranných rituáloch domov a stajní, spolu
s trojkráľovou kriedou sa využívali na
kreslenie krížov na dverách príbytkov
a maštalí.
Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť
z jedľovej vetvičky a obilného klásku
akúsi metličku. Do svätenej vody dali
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc potom kropili touto vodou a metličkou
celý príbytok, stajne a maštale.
Jedným zo zvykov bývalo kravy
okiadzať dymom z posvätných rastlín.

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.storočia dával do dverí stajne snop slamy.
Na strednom Slovensku boli bosorky z
chotára vyháňané mládencami, ktorí
práskali korbáčmi, pískali na píšťalkách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na rohoch či cengať kravskými zvoncami,
podstatou bolo spraviť čo najväčší
hluk.
V dňoch okolo Lucie sa z gazdovstva nepredávali nijaké produkty a
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce.
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá
mala obsahovať roztlčené ľudské kosti. V predvečer Lucie, 12.decembra večer, po západe slnka a celý ďalší deň
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby
prostredníctvom neho mohla uškodiť
krave.

» red
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Betlehemské svetlo
príde na Slovensko aj tento rok

Slovenskí skauti prevezali v sobotu 12. decembra Betlehemské svetlo od
skautov z Rakúska. Tento rok sa netradične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v
súvislosti s koronavírusom, presunulo
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na
hraničný priechod neďaleko Bratislavy.
Skauti tak neprekročia štátne hranice,
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.
V dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a
následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny.
V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na
Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom počas
nasledujúceho, posledného predvianočného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19.
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po
celom Slovensku, kde bude rovnako ako
vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná

distribúcia po Slovensku bude prebiehať
v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred
Štedrým večerom bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo najväčšom počte miest.
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne
platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť
a bez zhromažďovania. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so
zoznamom je dostupná na internetovej
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne
vyššia.

w w w. planeo. s k

BUDEME KOLEGOVIA?

BUDEME
- N Á MKOLEGOVIA?
ESTOVO -

» red

Do pripravovanej/novej predajne hľadáme kolegov.
Poď predávať elektro k nám a nakupuješ so zamestnaneckou zľavou,
budeš pracovať s najnovšími technológiami, dostaneš skvelú príležitosť
pre kariérny rozvoj, a získaš benefity, ktoré stoja za to.
Klikaj na planeo.sk, alebo pošli CV na praca@planeo.sk.
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Betlehemské svetlo skauti prinesú
na Slovensko už po tridsiaty prvý
raz a počas predvianočného obdobia
zabezpečia jeho distribúciu po celej
krajine.
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87-0077
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Lístok
kúpite na

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Chanuka sviatok svetiel a zasvätenia chrámu
Ide o pohyblivý sviatok, tento rok ným svetlom, avšak pri dolievaní oleja
si ho pripomíname v kalendárnom do svietnika zistili, že k dispozícií je len
jedna malá nádoba s pečaťou veľkňarozpätí 10. 12. až 18. 12.
za, ktorá obsahuje posvätný olej. NajJe to sviatok svetiel alebo sviatok kratší čas, potrebný na vyrobenie noopätovného zasvätenia jeruzalemské- vého oleja bol osem dní a malá nádoba
ho chrámu. Viaže sa na historické uda- obsahovala jednodenné množstvo.
Tradícia hovorí, že sa stal zázrak
losti, spojené s víťazným bojom Makabejcov nad sýrsko-gréckym kráľom a toto malé množstvo oleja vydržalo
Antiochusom-Epifanesom IV. roku 167 svietiť po celých osem dní, ktoré boli
pred začiatkom občianskeho letopoč- potrebné na výrobu nového oleja. Na
tu. Panovanie Antíocha bolo pozna- pamiatku znovuzasvätenía chrámu zamenané despotizmom a vyhrotenou paľujeme v židovských domácnostiach
náboženskou neznášanlivosťou. Zaká- 25. Kisleva a počas ďalších ôsmich dní
zal obrady židovskej viery, zneuctil je- vždy o jednu sviečku viac. To znamená,
ruzalemský chrám a dopustil sa mno- že prvý deň zapaľujeme jednu sviečku,
hých násilností. Prvým dôsledkom druhý deň dve atď., až posledný deň zatejto hrôzovlády bolo vyľudňovanie pálime všetkých osem sviečok.
dedín a miest, ktorých obyvatelia utekali do hôr. Po čase došlo k povstaniu
židovského obyvateľstva proti presile
žoldnierov kráľa Antiocha. Kľúčový
význam malo oslobodenie Jeruzalema
a jeruzalemského chrámu, ktorý predstavoval náboženské centrum židovstva. Po vstupe do chrámu sa objavil
pred zrakmi židovských vojakov obraz
spustošenia a zneuctenia všetkého, čo
im bolo sväté. Nezostali však stáť so
založenými rukami, neoslavovali svoje
víťazstvo, ale poradili sa so znalcami
Zákona a podľa rady začali chrám čistiť a pripravovať k pôvodnej službe. Po
očistení chrámu zapálili svietnik s več» Zdroj: UZZNO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

/Žilinský kraj – Orava/ - Najnavštevovanejšími
oblasťami Slovenska boli počas roka a aj v septembri 2020 Žilinský a Prešovský kraj. Spomedzi
ôsmich slovenských krajov iba jediný Žilinský kraj
zaznamenal v septembri o 0,9 % viac domácich
ubytovaných hostí ako vlani. Stalo sa to najmä
vďaka regiónom Orava, Liptov a Turiec. Kapacity
izieb tu boli v septembri využité od 30 do 40 %,
kým v bratislavskom a košickom regióne len na
vyše 20%. Medziročný pokles spôsobila nízka
návštevnosť zahraničných hostí, v septembri až o
66,3 %. Ako informuje Štatistický úrad SR, cestovný ruch podržali domáci návštevníci, aj keď okrem
žilinského regiónu ich bolo všade menej ako vlani. Negatívny dopad opatrení spôsobených pandémiou znamenal medziročný pokles domácich
návštevníkov o takmer 29 % a počet cudzincov o
viac ako 58 %.

/mr, sa, šú, or/

/Dolný Kubín – Námestovo/ - V Dolnom Kubíne a
v Námestove fungujú mobilné odberové miesta na
antigénové testovanie a diagnostiku PCR testami
na nový koronavírus. Antigénové testy sú bezplatné. Presné časy odberov sú na stránkach jednotlivých prevádzkovateľov. V rámci kraja robia odbery
aj v nemocniciach v Čadci, Liptovskom Mikuláši
a v centrách zdravotnej starostlivosti v Bytči, Kysuckom Novom Meste a Turčianskych Tepliciach.
Na sociálnej sieti o tom informoval Žilinský samosprávny kraj.

/im, žsk, or/

/Námestovo/ - V Námestove intenzívne pokračujú v kompletných rekonštrukciách ulíc. Do konca
roka opravia ulice Štefánikova, Okružná a Severná. Na jar budúceho roka začnú s opravou povrchu
a budovaním dažďovej kanalizácie na Kliňanskej
ceste a opravou ulice Červeného kríža. Minulý rok
zrekonštruovali ulice Miestneho priemyslu a Námestie Antona Bernoláka.

/ww, msú, or/

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0908 792 859

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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/Dolný Kubín/ - Na ďalších šesť rokov sa hlavným
kontrolórom mesta Dolný Kubín stal opäť Peter
Florek, ktorý už avizoval zmeny v realizácii kontrol. Chceli by ich robiť kratšie, dynamickejšie a
údernejšie, aby si poslanci výstupy z kontrol mohli
vždy detailne preštudovať. Tiež by pomohlo, keby
útvar s aktuálne dvomi pracovníkmi posilnil právnik na čiastočný úväzok. O miesto hlavného kontrolóra sa uchádzali traja kandidáti.

/mb, or/

/Oravská Polhora/ - V ZŠ s MŠ Oravská Polhora
130 venujú náležitú pozornosť aj turistike. Žiaci
deviateho ročníka boli a jesennej turistickej vychádzke na Babiu horu. Z vrchola mali výhľad
na celú panorámu dedín a vrchov zo slovenskej i
poľskej strany. Hrebeňom zostúpili na Malú Babiu
horu a odtiaľ na Jalovec. Najsevernejší bod Slovenska – Modralovú 1169 zdolalo 41 žiakov školy v iný
deň v rámci predmetu geografia. Nádherná príroda CHKO Horná Orava umocňovala ich zážitky.

/ww yš, lh, gl, or/

/Zázrivá/ - Opravou oplotenia cintorína obec
Zázrivá vyriešila pretrvávajúce poškodzovanie
hrobov, výzdob a celého areálu pietneho miesta.
Pôvodcami škôd boli srny, lane a aj ostatné lesné
zvieratá. Zároveň požiadala návštevníkov cintorína o dôsledné zatváranie brán cintorínov, aby zamedzili vstup lesnej zveri.

/ocu, or/
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Pokoj a bezpečnosť nadovšetko
Počas vianočných sviatkov dochádza na Slovensku k miernemu poklesu výjazdov hasičov. Podľa Zuzany Farkasovej z Prezídia Hasičského
a záchranného zboru počas sviatkov
väčšinou likvidujú menšie požiare
zapríčinené nedbanlivosťou ľudí.
Hasiči preto ponúkajú niekoľko
tipov, ako sa vyvarovať nástrahám,
spojeným s požiarom vianočného
stromčeka. Medzi ne patrí používanie
certifikovaných vianočných osvetlení, rešpektovanie pokynov výrobcu a
predajcu, ako aj vyhýbanie sa akýmkoľvek neodborným zásahom v súvislosti s opravou jednotlivých žiaroviek a
kabeláže.
Je vhodné umiestniť vianočný stromček do dostatočne veľkého
priestoru, ďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa. Ak sa v byte
nenachádzajú žiadne osoby, je potrebné osvetlenie na vianočnom stromčeku
vypnúť z elektrického zdroja energie.
Medzi hlavné bezpečnostné zásady patria tieto pravidlá - nikdy na
stromčeku nezapaľujte sviečky ani
prskavky, používajte iba certifikované vianočné osvetlenie, vyhýbajte sa
neodborným zásahom do osvetlenia
(oprava jednotlivých žiaroviek a kabeláže, predlžovanie a spájanie reťazí),
ak máte živý stromček, zabezpečte mu
dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a
pevný stojan, aby sa neprevrátil, umelý

stromček používajte iba ak je vyrobený z nehorľavých materiálov a dávajte
pozor na to, aby elektrické osvetlenie
nepoškodilo domáce zvieratko.
Vianočné stromčeky a adventné
vence vo vykúrenej miestnosti prirodzene rýchlo vyschnú a potom stačí
už len malý plamienok alebo iskrička a
celú izbu v priebehu pár chvíľ zachvátia plamene. V prípade vzniku požiaru
zatvorte rýchlo všetky okná a dvere.
Privolajte ihneď hasičov a do ich príchodu sa pokúste uzatvoriť hlavný prívod plynu a odstaviť elektrinu.
Vianoce by mali byť pokojné, rodinné, bezpečné, mali by voňať bezpečím domova. To je na nich asi to
najdôležitejšie. Aj preto je kontraproduktívny zhon, nepozornosť, takzvané
“stíhanie” toho, čo vraj musí byť. Nič
nemusí byť. Okrem pokoja, šťastia a
spoločných sviatočných chvíľ. Vianoce sú sviatky, nie preteky. Tak nech ich
prežijete v šťastí a láske!

» red
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Zamestnancom a zamestnávateľom
sa zjednodušia povinnosti
Menej byrokracie pre zamestnávateľov a zamestnancov, druhá šanca na
splnenie si povinností v dodatočnej
7-dňovej lehote. Aj to prináša novela
zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2021.
Vo vzťahu k zamestnávateľom sa ruší
povinnosť zamestnávateľa:
Odhlásiť sa z registra zamestnávateľov
vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich
dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už
žiadneho zamestnanca (Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov na základe odhlásenia posledného zamestnanca
z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia)
Oznamovať Sociálnej poisťovni:
zmeny v údajoch jeho zamestnanca:
priezviska vrátane všetkých predošlých
priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia
fyzickej osoby (rodného čísla).Naďalej však
zostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť
zmenu mena a priezviska zamestnanca,
ktorý na území Slovenskej republiky nemá
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, a to
do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto
zmene dozvedel.
Začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Naďalej však zostáva

povinnosť zamestnávateľa oznámiť prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto
prerušenia.
Vo vzťahu k poistencom sa ruší povinnosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu
mena a priezviska, zmenu miesta trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. Povinnosť oznámiť do ôsmich dní
zmenu mena, priezviska a bydliska zostávajú zachované pre zákonom stanovenú skupinu poistencov štátu (osoba starajúca sa o
dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku
a osobný asistent), na ktorých sa uplatňujú
predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie.
Vo vzťahu k samostatne zárobkovo
činným osobám (SZČO) sa ruší povinnosť
SZČO oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich
dní zmenu mena a priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý
pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.
Zmenou zákona o sociálnom poistení sa
od 1. januára 2021 ďalej zavádza princíp
druhej šance pre fyzickú a právnickú
osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými
ustanoveniami zákona o sociálnom
poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej
sedemdňovej lehote.

» Zdroj: SP

18. decembra 2018

Výročia a udalosti

nad Kamčatkou vybuchol meteorit
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O sčítaní obyvateľov
Sčítanie obyvateľstva, ktoré sa
uskutoční od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021, je prioritou nielen Ministerstva kultúry SR, ale aj Úradu
splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre národnostné menšiny a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

programové vyhlásenie vlády. V ňom
sa koaliční partneri zaviazali, že národnostným menšinám budú vytvárané možnosti na zachovanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka a tradícií.
„Výsledky sčítania budú mať počas nasledujúcich rokov priamy vplyv
na podpornú činnosť v oblasti kultúry.
Preto je úlohou náš všetkých, aby bola
Prihlásenie sa k svojej národnosti informovanosť obyvateľov o sčítaní na
a materinskému jazyku je dôležitým čo najvyššej úrovni,“ uviedla štátna tazákladom pre tvorbu politík, a to aj v jomníčka Zuzana Kumanová.
oblasti kultúry. Sčítanie obyvateľstva
Sčítanie obyvateľstva sa koná kažzabezpečí lepšie cielenie podpory kul- dých desať rokov a v roku 2021 bude po
túry pre majoritu a minoritu.
prvýkrát elektronické. Sčítanie bude
Splnomocnene vlády pre národ- jednoduchšie ako v roku 2011 a bude
nostné menšiny Bukovszky zdôraznil pozostávať len zo 14 otázok. Základné
potrebu vytvorenia čo najlepších pod- výsledky sčítania zverejní Štatistický
mienok pre sčítanie. „Som presvedče- úrad SR najneskôr do 1. januára 2022.
ný o tom, že informačná kampaň môže
byť úspešná len v prípade aktívnej
účasti národnostných organizácií. Vítam rozhodnutie správnej rady fondu
a dúfam, že do mobilizácie sa zapojí čo
najviac menšinových organizácií.“
Dáta o národnostnom zložení získane v sčítaní sú naviazané na niektoré
právne normy v oblasti uplatňovania
jazykových práv národnostných menšín. Preto je dôležité využiť obdobie
pred sčítaním na informačnú kampaň
o význame priznania národnostnej a
etnickej príslušnosti.
Snaha ministerstva kultúry o
podporu čo najpresnejšieho zozbierania údajov v sčítaní sa opiera aj o
» red

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

ančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0072-2

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a

DVERE DO
KAŽDEJ VANE
www.DvereDoVane.sk
0911 998 160
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Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.
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