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/Kraľovany/ - Cesta I/18 pri Kraľovanoch smerom 
na Martin bude počas prác rozdelená do troch zú-
žených jazdných pruhov. V jednom pruhu sa bude 
pracovať a v ďalších dvoch bude premávka oboj-
smerná s obmedzením rýchlosti. Týmto opatrením 
by sa malo predísť dlhému čakaniu v niekoľkoki-
lometrových kolónach. Je dôležité, aby sa vodiči 
riadili dočasným dopravným značením na obme-
dzenie rýchlosti a ďalšími pokynmi na bezpečný a 
plynulý prejazd opravovaným úsekom. Opravu na 
2,76 kilometroch takmer do polovice októbra reali-
zujú Cestné stavby Liptovský Mikuláš.

/ww, cs, or/

/Dolný Kubín/ – V rámci letnej školy 18 prvákov a 
21 druhákov zo Základnej školy Martina Kukučína 
v Dolnom Kubíne zažilo množstvo aktivít zábav-
nou formou. V deň olympijských hier žiaci skla-
dali olympijské kruhy v správnom poradí podľa 
farby, tvorili najvyššiu vežu z geometrických tva-
rov, zbierali stratené loptičky na lúke, pretekali v 
chodení s pohárom vody na hlave, triafali do cieľa 
farebnými loptičkami a jazdili kolobežkovú štafe-
tu cez prekážky. Hlavným cieľom letnej školy bolo 
však vzdelávanie zamerané najmä na slovenský 
jazyk, matematiku a anglický jazyk. Výchovné ak-
tivity sa orientovali na socializáciu, environmen-
tálnu výchovu, pohybové a umelecké aktivity. Ako 
uviedla školská špeciálna pedagogička Miriam 
Kazimírová, každý deň sa venovali inej téme. Nav-
štívili mestský úrad, kanceláriu mestskej polície, 
videli kamerový systém i policajné auto, v časti Gä-
cel spoznávali prírodu, rastliny a živočíchy Oravy, 
históriu Oravy spoznávali v Múzeu oravskej dedi-
ny v Zuberci a v závere školy sa v knižnici venovali 
čítaniu a knižným hádankám. Každý účastník let-
nej školy v ZŠ M. Kukučína dostal absolventský list 
a pamätnú medailu.

/ww, zš, mr, or/

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že 
človek ani netuší, kedy sa priblíži 
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo ne-
viete dňa ani hodiny“ - Evanjelium 
podľa Matúša.

O niekoľko dní si možno viacerí 
pripomenú smutné výročie zo 7. sep-
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí 
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím 
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu-
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo 
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. 
Koniec.

Moja stará mama, zbožná, hlboko 
veriaca žena, vždy svojským slovní-
kom nám všetkým okolo nej pripomí-
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán 
Boh za ric odkladá“. Inak povedané, 
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, 
potrebách, predstavách. Život je tu a 
teraz. My chceme mať moc a majetky 
o rok, o dva, po voľbách. Celý život na-
šich politikov je podriadený iba tomuto 
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je 
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor-
ných politikov vo výkonných funkci-
ách máme pramálo. Takých, čo nemys-
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu 
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. 
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. 
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme 
každý deň, každú hodinu.

Škoda reči, to sa u nás nezmení, 
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to 
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučí-
me žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú 
nám sľuby o krásnej politickej a teda – 
vraj – našej budúcnosti zo strany ego-
istov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je 
slušné, dôstojné, ľudské, až potom prí-
de aj tá správna politická voľba. Naša.

Zabúdame na to biblické - „nikdy 
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je 
nám daný. Nevyužívame príležitosti, 
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch 
samotných. Naše bytie zabíjame a ak 
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a 
nenávisťou, ktorú do nás zámerne za-
sievajú predstavitelia nespoločenskej 
politiky, aby sme si menej všímali ich 
podnikanie so štátom, so stranou, s 
mocou.

Nastupujeme do lietadla, v ktorom 
doslova chceme obletieť celý svet a ono 
pritom môže padnúť už na konci vzle-
tovej dráhy.

Snívať je krásne a povznáša to. 
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité, 
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej 
prítomnosti vytláčať všetko 
zlé, neprijateľné, neak-
ceptovateľné a odsúdenia 
hodné. Ide predsa o nás, 
o náš život a nie o ich ta-
kzvané blaho a pokoj!

Všetko dobré 
do začínajúcej sa 
jesene

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

WWW.REGIONPRESS.SK
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Môj prastarý otec išiel do Ameriky. 
Priniesol odtiaľ peniaze, postavil 
dom v osade U Koštúrov a začal tam 
obrábať pôdu. Môj starý otec chodil 
pracovať do Nemecka a Česka. 

Priniesol peniaze, kúpil dom a začal 
podnikať vo Varíne. Môj otec, ako mladý 
muž, staval priehradu a  veril, že bude 
lepšie a zasvätil tomu celý svoj život ako 
lekár alebo riaditeľ nemocnice. Ja som 
koncom osemdesiatych rokov pracoval 
v spoločnosti Fraunhofer IPA v Stuttgar-
te. V roku 1990 som začal podnikať v Ži-
line a založili sme s mojimi nemeckými 
spolupracovníkmi spoločný podnik. Môj 
syn pracoval pre švajčiarsku firmu v ku-
chyni na výletnej lodi. Vrátil sa a otvoril 
si reštauráciu v Žiline. Generácie mužov 
a žien v tejto krajine snívajú a pracujú na 
tom, aby ich deti mali lepší život. Nie je to 
iba o zarábaní veľa peňazí. Dôležité sú aj 
sloboda, spravodlivosť, dôvera a vzťahy, 
životné prostredie, zdravotníctvo alebo 
vzdelávanie. Nedávno som diskutoval 
s majiteľmi strojárskych firiem a hovorili 
mi, že riešia niekoľko problémov – ne-
dostatok objednávok, nedostatok mate-
riálu, ktorý je stále drahší a nedostatok 
kvalitných pracovníkov. Jeden z  nich 
pracuje na tom, aby mali jeho spolupra-

covníci iba štyri pracovné dni a trojden-
ný víkend – a zarábali viac.

Niekedy máme pocit, že väčšina 
ľudí v našej krajine iba nadáva a protes-
tuje. Našťastie to nie je pravda, akurát 
ich viac počuť ako tých, ktorí snívajú 
o  lepšej budúcnosti a  pracujú na nej. 
Keď porovnávam život môjho pradeda, 
deda, otca a  seba, tak sa väčšina vecí 
zmenila k  lepšiemu a  nemáme žiaden 
dôvod nadávať. Žijeme kvalitnejší život 
v lepšej krajine a verím, že aj naše deti 
sa budú mať lepšie. Nás najskôr komu-
nisti ohradili ostnatým drôtom a nepus-
tili von. Ľuďom, ktorí mali svoj vlastný 
názor zabraňovali robiť prácu, v  ktorej 
boli dobrí a bavila ich. Keď sa už ľudia 
dostali na západ, tak prvé roky iba obze-
rali reštaurácie a obchody zvonka, lebo 
nemali peniaze. Dnes môžeme cestovať 
kam chceme, študo-
vať a robiť to, čo nás 
baví. Benediktíni 
majú heslo modli 
sa a  pracuj. Toto je 
cesta k lepšiemu živo-
tu, nie nadávanie 
a hádky.

Modli sa a pracuj

» Ján Košturiak
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STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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»Kúpim garsonku alebo 1 
izbový byt Trstená Tvrdošín 
Nižná 0948501280

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»PREDÁM KORENE ŽLTEJ MA-
LINY VOLAŤ PO 20 HOD NA 
TEL 0908199695
»PREDÁM CESNAK PALICIAK 
TEL 0908199695 PO 20 HOD

»Kúpim menší pozemok/
záhradu/chatku Tvrdošín 
0908256930
»Kúpim menší pozemok/
záhradu/chatku Tvrdošín 
0908256930
»Kúpim menší pozemok/
záhradu/chatku Tvrdošín 
0908256930

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Začal sa september, meteorológovia 
sa zhodujú v tom, že by mal byť „nor-
málny“, teda so stabilným a celkom 
pekným počasím. Najlepší čas na prá-
ce v dome a okolo domu.

Prvoradou úlohou je pripraviť sa na 
vykurovaciu sezónu. Nielen že je dobré 
nechať si revíznym technikom, ľudovo 
povedané kominárom dať spraviť kon-
trolu komínov. Je to nevyhnutné, aby 
sa zamedzilo možnému riziku požiaru 
neskôr v plnej vykurovacej sezóne. Mi-
mochodom, bez dokladu o takej revízii 
vám poisťovňa neuhradí žiadnu čiast-
ku, aj napriek tomu, že máte nehnuteľ-
nosť poistenú. Kontak na vám regionál-
ne „príslušného“ kominára nájdete na 
stránke Komory kominárov Slovenska 
kks-sr.sk. 

Tak isto, ak kúrite plynovým kotlom 
či takzvanými „gamatkami“, je vhodné 
zabezpečiť si odbornú revíziu, mini-
málne prečistiť všetky prieduchy tak, 
aby bol zabezpečený prísun čerstvého 
vzduchu a následne zas odvod spalín. 
A pri tejto téme môžeme pripomenúť 
aj úsporu tepla, ktorého ceny tento rok 
zjavne stúpnu. Skontrolujte si izoláciu 
okien a dverí, ak zbadáte, že nie je v 
dobrom stave, dostanete ju kdekoľvek 
v predajniach pre domácich majstrov.

V takomto období sa naši predkovia 
postarali aj o odkvapový systém, opra-
vili jeho poškodené časti, dali nový ná-
ter a najmä – to v prvom rade, vyčistili 

samotné žľaby.
Ak sa postaráte o dom, potom je 

čas popracovať si na záhrade, ale aj 
na balkóne, na ktorom ste mali malú 
záhradku. Treba sa zbaviť častí odkvit-
nutých rastlín, v dome so záhradou na 
kompost a v byte zas do biologického 
odpadu. Je najvyšší čas vyčistiť záhra-
dy, pripraviť si náradie na pravidelné 
hrabanie lístia. (Redakčný tip – môžete 
použiť aj klasickú kosačku na trávu, 
nastavíte vyšší zdvih a ona spoľahlivo 
lístie nielen „povysáva“ do zberného 
koša, ale aj rozdrví, čiže kopa na kom-
poste bude menšia. Dajú sa už však 
kúpiť na to špecializované zariadenia, 
podobné kosačkám.)

Nuž a z vonkajších priestorov musí 
ísť preč pod strechu všetko, čo by dlho-
dobá nepriazeň počasia počas neskor-
šej jesene či zimy mohla poškodiť alebo 
dokonca zničiť.

Času už veľa nezostáva

» red

/Dolný Kubín/ - Etapovým mestom cyklistických 
pretekov Okolo Slovenska bude v septembri aj 
Dolný Kubín takto: V piatok 17. 9.: 2. etapa Spišské 
Podhradie - cieľ Dolný Kubín 190,4 km, v sobotu 
18. 9.: 3. etapa štart Dolný Kubín - Považská Bys-
trica 194,2 km. Fanúšikovia cyklistiky v Dolnom 
Kubíne privítajú aj trojnásobného majstra sveta 
Petra Sagana, lebo prvý raz sa preteky uskutočnia 
aj za jeho účasti. Na 65. ročníku podujatia by ne-
mal chýbať ani štvornásobný víťaz Tour de Fran-
ce Chris Froome z Veľkej Británie. Na programe 
je prológ a štyri etapy, ktoré prevedú cyklistov od 
východu krajiny až po západ. Odštartuje sa v Ko-
šiciach a potom cez Spišské Podhradie, Dolný Ku-
bín, Považskú Bystricu, Trenčianske Teplice vyvr-
cholí podujatie v Trnave. Počas piatich dní cyklisti 
prejdú celkovo 692 kilometrov a zabojujú o dva-
násť rýchlostných a pätnásť vrchárskych prémií. 
Sagana budú na slovenských cestách podporovať 
tradiční tímoví kolegovia. Účasť prisľúbilo sedem 
tímov najvyššej kategórie World Tour.

/mr, ww, or/

/Oravská Polhora – Sihelné - Námestovo – 
Oravský Podzámok - Rabča/ - Gajdovačka, 21. 
medzinárodný gajdošský festival sa uskutoční v 
Oravskej Polhore v dňoch 17. až 19. septembra 2021. 
V bohatom programe 21. medzinárodného gajdoš-
ského festivalu organizátori ponúkajú výchovné 
koncerty o gajdošskej kultúre v školách ako gaj-
došskú vandrovačku s pozývaním na festival, 
námestovský pozývací koncert, malú školu hry na 
gajdy, súťaž o zboroňovu nôtu, rôzne výstavy, kon-
cert s gajdošmi na hrade, poctu zosnulým gajdo-
šom, koncert gajdošským chotárom na štít Babej 
hory k výročiu prvej zmienky o gajdošoch, detskú 
súťaž v speve, seminár o ľudovej piesni, slávnosť 
ocenenia gajdošskej obci Sihelné a na záver gala-
program v krojoch.

/oks, or/

/Dolný Kubín/ - Večernú školu kresby na témy 
figúra, portrét, ruky, nohy a zátišie organizuje kaž-
dý štvrtok v septembri a októbri Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne. Je určená pre dospe-
lých neprofesionálnych výtvarníkov z oravského 
regiónu, ktorí chcú skvalitniť a obohatiť svoju tvor-
bu, prípadne sa chcú naučiť niečo nové pod odbor-
ným vedením. Naučia sa základy figúry - pocho-
penie proporcionality a fungovania ľudského tela, 
základy kresby portrétu, ruky, nohy, kresby zátišia 
- perspektíva, úbežník a zlatý rez. Na každý z kur-
zov sa teda budú môcť hlásiť aj noví záujemcovia 
až do naplnenia kapacity. Kurz povedie lektorka 
Andrea Mirjanská, pedagogička Školy úžitkového 
priemyslu v Ružomberku. Počet účastníkov je limi-
tovaný. Účasť je potrebné nahlásiť na tel. čísle 0915 
032 734 alebo e-mailom na vytvarnictvo@osve-
tadk.sk do 30. augusta 2021. Účastnícky poplatok 
je 20 eur za jednu tému, je v ňom zahrnutý materiál 
a odborný lektor.

/oks, am, or/

/Námestovo – Oravská priehrada/ - Pytliaka z 
Poľska zadržali na Oravskej priehrade príslušníci 
poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zbo-
ru. Na motorovom vozidle neoprávnene vnikol do 
pásma piateho stupňa ochrany prírody a chcel loviť 
ryby v prísne chránenej oblasti Čierna Orava, kde 
platí celoročný zákaz lovu. Polícia o tom informuje 
na sociálnej sieti. Poľský občan spáchal trestný čin 
pytliactva a porušovania ochrany rastlín a živo-
číchov, preto ho príslušníci poriečneho oddelenia 
obmedzili na osobnej slobode a odovzdali policaj-
nému vyšetrovateľovi v Dolnom Kubíne.

/ww, fs, pz, or/
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Opäť nový školský rok. Namiesto slov 
pre pedagógov (aj vychovávateľov) 
venujem pár slov rodičom, s ktorými 
sme neraz v konflikte, pričom nám ide 
o spoločné ciele a o deti. Prosím, milí 
rodičia, pred tým, ako sa „obujete“ do 
pedagógov, myslite aj na toto:

Učiteľ nemá prázdniny, povinne si 
čerpá dovolenku počas voľných dní pre 
žiakov, cez sezónu, keď sú dovolenky 
drahé. Neraz nemá dostatok dovolen-
ky, tak je v škole aj cez prázdniny.

Učiteľovi sa nekončí práca závereč-
ným zvonením. Hodnotenie desiatok 
prác žiakov či príprava na hodiny sa re-
alizujú po vyučovaní, a keďže sú neraz 
podmienky v škole nevhodné, prenáša 
si celú svoju prácu domov. Navyše keď 
pracujeme s deťmi, prenášame si myš-
lienky na ne aj domov.

Máloktorý z nás chce obrovský 
plat. Chceme len dôstojne žiť, mať na 
hypotéky a prežiť v regióne, kde býva-
me. Treba si uvedomiť, že adekvátny 
plat prináša do školstva kvalitu. Na-
priek nedostatočnému ohodnoteniu 
kupujeme z vlastných prostriedkov 
školské pomôcky, prinášame ich zo 
svojich domácností. 

Odpusťte pedagógovi, ak sa neve-

nuje iba vášmu dieťaťu. Žiaľ, triedy sú 
preplnené. Môže sa stať, že sa učiteľ 
stretne za deň s cca 150 žiakmi. Kaž-
dého z nich má vzdelávať, vychovávať, 
komunikovať s ním a diagnostikovať. 
Preplnené školy dovoľuje systém a sú 
zdrojom potrebných financií. Tak sa 
môže stať, že niekoho opomenieme.

Ak nadávate na školu, že sa učí nie-
čo nepotrebné, že sa učí veľa, že sú zlé 
učebnice, že sa vyžaduje kopa papie-
rov, tak ide väčšinou o zodpovednosť 
štátu, za ktorú učitelia nemôžu.   

Keď s nami komunikujete, nevy-
bíjajte si na nás zlosť. Snažíme sa byť 
ústretoví, no nie každú požiadavku vie-
me splniť. Najmä ak ide o zázračné vy-
lepšenie známky na poslednú chvíľu. 

Nemali by sme byť nepriatelia. Inak 
sa nám nepodarí dosiahnuť zmeny, 
ktoré politika ignoruje. Ak sú aj medzi 
nami či vami ľudia, čo žijú z konfliktov, 
sú možnosti, ako sa brániť. Dôverujme 
priamej komunikácii, neohovárajme 
sa, zachovajme pokoj v nepokojnej 
dobe. 

Prajem vám čo najnormálnejší 
školský rok plný poznatkov, zážitkov a 
zdravého sedliackeho rozumu.   

Rodičom

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti

/Námestovo – Vavrečka/ - Mŕtve rameno Bielej Oravy pri ústí potoka Vavre-
čanka chce revitalizovať Štátna ochrana prírody SR v hodnote vyše 182 tisíc eur. 
Ochranári vyhlásili na obstaranie stavby tender. Obstarávanie má byť financo-
vané z eurofondov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostre-
dia. Oznámenie je zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. V 
katastrálnom území mesta Námestovo by sa mala stavba nachádzať v zátopo-
vom území Oravskej vodnej nádrže v ramene Bielej Oravy. Na dĺžke približne 
60 metrov by sa malo upraviť koryto potoka Vavrečanka pred jej zaústením do 
ramena Bielej Oravy. Stavba by mala podľa Štátnej ochrany prírody by mala 
stavba pozostávať aj z vybudovania zemnej prehrádzky, ktorá oddelí vyústenie 
ramena Bielej Oravy od nádrže Oravskej priehrady. Zemná prehrádzka prepojí 
pravý breh Vavrečanky s ľavým brehom polostrova, ktorý sa nachádza medzi 
korytom Bielej Oravy a ramenom Bielej Oravy.

/ww, šop, or/

/Žilinský kraj – Dolný Kubín – Námestovo – Tvrdošín/ - Priemerná evidova-
ná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji v júli klesla o 0,27 
% na úroveň 6,17 %.  Informácie sú z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Najvyššia miera nezamestnanosti v ŽSK bola v júli v okrese Turčianske Teplice, 
kde dosiahla úroveň 7,29 %. Nasledovali okresy Bytča (7,04 %), Kysucké Nové 
Mesto (6,98 %), Ružomberok (6,94 %), Liptovský Mikuláš (6,72 %), Dolný Kubín 
(6,70 %), Čadca (6,54 %), Námestovo (5,77 %), Martin (5,68 %) a Tvrdošín (5,59 
%). Najnižšia miera nezamestnanosti bola v okrese Žilina (5,44 %). Na Sloven-
sku klesla v júli priemerná miera nezamestnanosti  o 0,10 % na úroveň 7,66 %. 

/ww, úpsr,or/

/Trstená/ – Do predčasného užívania dali nový most na ceste prvej triedy po-
nad rieku Oravicu v Trstenej. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti a žiada 
všetkých obyvateľov i návštevníkov o zvýšenie pozornosti a ohľaduplnosti pri 
využívaní mosta s cieľom zaistenia bezpečnosti motorových i nemotorových 
účastníkov cestnej premávky. Po uzatvorení dezolátneho mosta pred dvomi 
rokmi a vlani na jar po jeho nečakanom spadnutí začali v Trstenej budovať nový 
most minulý rok v júli.

/mr, ww, tr, or/
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Škola už sa rozbieha naplno, vaše 
dieťa v akomkoľvek školopovin-
nom, ale aj stredoškolskom veku je 
potrebné denne vybaviť desiatou. 
Pripomínajú to odborníci.

Desiata je dôležitá súčasť stravo-
vacieho režimu dieťaťa. Má tvoriť asi 
15 percent z denného príjmu energie. 
V súvislosti so začiatkom školského 
roka to uviedla vedúca sekcie ochrany 
a podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníc-
tva  Jana Hamade.

„Kvalitná desiata pre školáka má 
obsahovať celozrnné pečivo, nátierku, 
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a 
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus 
vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok 
vápnika, preto by mali byť súčasťou 
desiaty mlieko, najmä probiotické a 
acidofilné výrobky, jogurty a syry,“ 
informovala Jana Hamade. Ak dieťa 
trpí intoleranciou laktózy, prípadne 
mliečnej bielkoviny, podľa Hamade sa 
majú rodičia poradiť s lekárom o potra-
vinách, ktoré sú pre dieťa vhodné.

Z ovocia a zeleniny je podstatné 
striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Od-
borníčka upozorňuje na to, že sa nemá 
zabúdať na nápoj pre školáka. Podľa 
Hamade je najzdravšia čistá voda. 
„Striedajte ju s nesladeným čajom, do-
mácim sirupom, čerstvými šťavami, 
alebo nesýtenou minerálnou vodou. 
Nevhodné sú energetické a rôzne sla-

dené nápoje,“ priblížila Hamade.
Deti podľa odborníčky potrebujú 

aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie 
je potrebné úplne zakazovať, no upred-
nostniť by sa mali kvalitné výrobky, 
napríklad cereálne keksíky, sušené 
ovocie či tyčinky s vyšším obsahom 
kakaa. Dôležité je, aby si dieťa osvojilo 
správne stravovacie návyky, tvrdí Jana 
Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie 
približne rovnakých časových interva-
lov na jedlo.

Mimochodom, vedeli ste, že prí-
jem tekutín môže ovplyvniť prospech 
vašej ratolesti? Mozog tvorí až z 85 per-
cent voda. Schopnosť sústrediť sa, tvo-
rivo premýšľať a rýchlo riešiť problémy 
tak vo veľkej miere závisí od toho, či má 
hlava malého študenta k dispozícii do-
statok tekutého „paliva“. Tak neyabú-
dajte ani na jeho „pitný režim“.

Nezabúdajte dať deťom desiatu

» Zdroj: ÚVZ
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Jeseň sa ešte v nie až tak dávnej mi-
nulosti vnímala ako ročné obdobie, 
ktoré prinieslo plody celoročnej 
usilovnej práce roľníkov a tiež za-
bezpečilo zásoby na nadchádzajúce 
obdobie. 

Zber úrody, dožinkové  slávnosti 
a vinobranie patria k oslavám práce, 
vyjadrené sú hodovaním, veselosťou, 
spevom a tancom. Koniec jesene je spä-
tý so zvykom navštevovania hrobov a 
vzdania úcty mŕtvym. K najtypickej-
ším jesenným zvykom patria dožinky, 
hody a Sviatok všetkých svätých.

Jeseň pokladali ľudia vždy za 
najbohatšie ročné obdobie. Na jeseň 
dozrievala väčšina ovocia. Na gazdov-
stve každej rodiny boli ovocné stromy. 
Najčastejšími boli skorá biela slivka a 
tiež skoro dozrievajúca bystrická slivka 
(berbence), z jabloní takzvaná „letná“ 
jabloň, ale pestovali sa aj neskôr do-
zrievajúce odrody. Niektoré sa zberali 
až v čase, keď ranné mrazíky jablká 
obliekli do nádherných farieb. Na gaz-
dovstvách tiež bývali rozvetvené ore-
chy, pod ktorými sa dobre vysedávalo 
v čase letných horúčav. Z odrôd ore-
chov bola najobľúbenejšia tá s veľkými 
plodmi a papierovo tenkou škrupinou. 
Z ovocí sa slivky zbierali tak, že chlapi 
zatriasli stromom, ženy a deti ich po-
tom pozbierali zo zeme. Orechy chlapi 
obíjali asi 6-8 metrov dlhými tyčami, 
ostatní členovia rodiny ich zbierali zo 

zeme. Jablká sa zbierali stojac na reb-
ríkoch rukami, alebo zberákmi, zho-
tovenými z dreva. Kto vedel vyliezť na 
strom, ten jablká zbieral jablká do plá-
tenej kapsy. S jablkami zaobchádzali 
opatrne, aby sa neporušili, lebo len 
takto ostali trvácne. A mimochodom 
hrušky. Tie neskoré vydržali uložené 
v žite až do neskorej nasledujúcej jari.

V každej záhrade bola mrkva, 
petržlen, kareláb, zemiaky, fazuľa. Ši-
kovnejšie ženy vypestovali pre rodinu 
kapustu, tekvicu vhodnú na konzu-
máciu i na kŕmenie zvierat, paradajky, 
papriku. Ťažšiu prácu v záhradkách 
vykonávali chlapi (vykopávanie ze-
miakov, petržlenu, mrkvy), ženy zbie-
rali fazuľu, ktorú vylúpili zo struku, 
potom ich preberali a zdravú fazuľu 
usušili a uskladnili na zimu.

Jesenné gazdovské tradície

» red
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Zomrel klinický onkológ, učiteľ a bý-
valý riaditeľ Národného onkologic-
kého ústavu (NOÚ) v Bratislave prof. 
MUDr. Ivan Koza, DrSc.

V rokoch 2001 až 2004 bol doktor 
Ivan Koza riaditeľom Národného onko-
logického ústavu v Bratislave. Stretol sa s 
pacientmi z celého Slovenska, z ktorých 
mu mnohí ďakujú za život.

Onkológii sa venoval viac ako 50 
rokov, za svoje celoživotné dielo bol oce-
nený Krištáľovým krídlom. O jeho úmrtí 
informoval referát internej a externej ko-
munikácie NOÚ.

Doktor Ivan Koza pripravil onkolo-
gický program pre Slovensko, je spolu-
autorom onkologického programu WHO. 
Bol autorom a spoluautorom viac ako 
200 odborných publikácií. Venoval sa 
predovšetkým liečbe akútnych leukémií 
a malígnych lymfómov, sústredil sa na 
ochorenia prsníkov.

Začínal na onkológii vo fakultnej ne-
mocnici v Martine, kde pôsobil na onko-
logickej aj internej klinike. Od roku 1966 
pracoval v Národnom onkologickom ústa-
ve, kde viedol internú kliniku. Neskôr pô-
sobil aj v Onkologickom ústave v Buffale 
v USA, kde zaviedol alogénne transplan-
tácie kostnej drene. Ako profesor hosťoval 
na Michiganskej univerzite v USA.

V rokoch 2001 až 2004 bol riadite-
ľom Národného onkologického ústavu v 

Bratislave. Bol tiež predsedom a členom 
Slovenskej onkologickej spoločnosti či 
dlhoročným hlavným odborníkom Mi-
nisterstva zdravotníctva SR. Pôsobil na 
Univerzite Komenského aj Slovenskej 
zdravotníckej univerzite. Bol tiež konzul-
tantom Svetovej zdravotníckej organizá-
cie pri onkologických programoch v Srí 
Lanke, Indii, Sudáne a vo Švajčiarsku.

„Pána profesora si všetci pamätáme 
ako špičkového odborníka, ktorý onkoló-
gii zasvätil celý svoj život. Tomuto odboru 
sa venoval viac ako 50 rokov, za svoje ce-
loživotné dielo bol ocenený Krištáľovým 
krídlom.“ Píša sa na webovej adrese Ná-
rodného onologického ústavu v Bratislave.
(Odtiaľ sme si dovolili prevziať aj fotografiu.)

Vďaka a česť Vašej pamiatke, 
pán doktor!

Za významným onkológom 
Ivanom Kozom

» red 
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Pri príležitosti blížiacej sa návštevy 
Svätého Otca na Slovensku prináša-
me pastiersky list slovenských bis-
kupov. List prinášame v redakčne 
krátenom znení s odkazom na jeho 
plnú verziu.

Drahí bratia a sestry!
Príprava na návštevu známych 

osobností si vždy vyžaduje veľké or-
ganizačné nasadenie značného počtu 
ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti.  
Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny ná-
zorov;  nechýbajú napätia ani otázniky, 
ktoré vyplývajú z postupujúceho času a 
vývoja konkrétnej situácie. 

Potom však nastáva moment, keď 
si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že 
príchod očakávaného hosťa je už cel-
kom bezprostredný;  že on sám je tak 
blízko – priam pred našimi dverami. 
Je to moment, keď sa má všetko stíšiť a 
sústrediť na samotné stretnutie s ním. 

O niekoľko dní pápež František 
vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne 
slovenskej zeme.

 Aká je základná motivácia jeho 
cesty, to Svätý Otec vlastne už sám  po-
vedal: ako nástupcovi svätého Petra 
mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať 
bratov vo viere“ (stojí v Apoštolskom lis-
te Svätého Otca Františka všetkým za-
sväteným osobám pri príležitosti Roku 
zasväteného života, 2014).  S týmito slo-
vami – a s celou duchovnosťou Svätého 
Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo 

jeho návštevy na Slovensku: Na ceste  
za Ježišom s Máriou a Jozefom. Pápež 
František, mariánsky ctiteľ, ktorý vy-
hlásil Rok svätého Jozefa, nás teraz 
prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere 
v Ježiša;  Ježiša živého a účinne prítom-
ného, každému osobne blízkeho.

Jedným z prejavov duchovne vní-
mavého srdca je aj osobná prítomnosť 
na stretnutiach so Svätým Otcom. Sme 
si plne vedomí toho, aká komplikovaná 
je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa 
však obraciame na tých, ktorým by k 
osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame 
vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť 
registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu 
nesmrteľných duší – a príďte osobne 
vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a 
sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom 
kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte 
doma, drahí bratia a sestry. Príďte! 

Zo srdca vám žehnajú všetci sloven-
skí otcovia biskupi.
(Plná verzia sa nachádza na adrese - 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclan-
ku=20210828003 )

Pastiersky list slovenských biskupov

» red, zdroj – kbs
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Viac na 0948 123 145 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Jobbees - tradičné zárobky u tradičních partnerov

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovní-
ka 1220 Kč/deň (cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 mesiace 
(výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. 
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 
hod., pracuje sa na úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo poskytujeme 
stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 12.9.2021. 
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4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti
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Sme lídrom na trhu

v montáži KOKPITOV

Opletalova 71, 841 07 Bratislavan á s t u p

IHNED

€
brutto962

€
brutto993

PONUKA PRÁCE

+421 +421|

Inzercia 207x67   15.6.2021
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 OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.
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ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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V uliciach miest pribúdajú cyklisti, 
ale aj ľudia jazdiaci na elektrických 
kolobežkách. Zhrňme si teda zák-
ladné pravidlá, ktoré by mal ovládať 
každý cyklista či kolobežkár.

Pravidlá pre cyklistov
Dieťa do 15 rokov musí mať počas 

jazdy na hlave riadne upevnenú prilbu, 
to platí aj pre dieťa prevážané v sedač-
ke. Na bicykli sa jazdí v pravo, a predo-
všetkým na cestičke pre cyklistov. Kde 
nie je, jazdí sa po pravom okraji cesty. 
Po chodníku smú jazdiť len deti do 10 
rokov, a to pod dohľadom osoby staršej 
ako 15 rokov. Samé môžu deti jazdiť po 
cestičke pre cyklistov, lesnej a poľnej 
ceste a v obytnej zóne. Dieťa do 10 ro-
kov môže viesť na pomocnom sedadle, 
na to určenom, len osoba staršia ako 15 
rokov. Na cestičke pre cyklistov smiete 
ísť aj dvaja vedľa seba, nesmiete však 
ohroziť ostatných. Všade inde sa môže 
jazdiť len jednotlivo za sebou. Počas 
jazdy nikdy nesmiete používať mobil 
alebo iné zariadenie, nesmie sa viesť 
pes ani iné zviera. Pokiaľ jazdíte v mes-
te, obci alebo na cestičke pre cyklistov, 
hladina alkoholu vo vašom dychu ne-
smie prekročiť 0,5 promile. Na iných 
miestach je tolerancia alkoholu nulo-
vá. Ak jazdíte na elektrickom bicykli, 
nezabúdajte, že pokiaľ najvyššia rých-
losť elektrobicykla presiahne 25 km/h, 

a jeho menovitý výkon presiahne 0,25 
kW, potrebujete na jeho riadenie prís-
lušné vodičské oprávnenie.

Pravidlá pri jazde 
na elektrickej kolobežke

Medzi základné pravidlá pri jazde na 
elektrickej kolobežke patrí dodržanie 
veku, pričom zelené kolobežky môžu 
používať ľudia nad 18 rokov, v prípade 
elektrických kolobežiek je to vek nad 15 
rokov a deti mladšie ako 15 rokov smú 
jazdiť na elektrických kolobežkách len 
po cestičkách pre cyklistov, poľných 
a lesných cestách, či v obytnej zóne. 
Pokiaľ jazdíte po chodníku, vaša rých-
losť nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. 
Jazdiť musíte vpravo, pričom nemôžete 
ohroziť ani obmedziť chodcov či cyklis-
tov.

Informácie poskytlo oddelenie 
komunikácie a prevencie KR PZ Trnava

(Podrobnejšia verzia na cujte.sk.)

Pravidlá bezpečnej jazdy 
na bicykli či elektrickej kolobežke

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

/Oravský Podzámok/ - Zo zámku na hrad je ná-
zov medzinárodného projektu obcí Oravský Pod-
zámok a Branky, ktorý začali napĺňať samosprávy. 
Projekt s rozpočtom 13 420 eur budú uskutočňovať 
od augusta 2021 do marca 2022 a bude zameraný 
najmä pre pracovníkov samospráv v oblasti slu-
žieb, marketingu a manažovania. Slovenská a čes-
ká obec okrem partnerstva od roku 2018 a niekoľ-
kých úspešne realizovaných aktivít majú najmä 
spoločné kultúrno-historické dedičstvo. Oravský 
hrad každý rok navštívia turisti z celého sveta a 
obec Branky v okrese Vsetín sa môže popýšiť zám-
kami z 18.  a 19. storočia. Obidva sú majetkom obce. 
V Oravskom Podzámku vznikne Centrum cezhra-
ničnej spolupráce v priestoroch obecného úradu. 
Projekt zo Zámku na hrad je najmä o zvyšovaní 
odborných kompetencií a zručností pracovníkov 
miestnych samospráv, zariadení cestovného ru-
chu, subjektov kultúrneho turizmu a ďalších zlo-
žiek. Vo vzdelávacích programoch s lektormi  sa 
účastníci zoznámia aj s progresívnymi formami 
financovania projektov cez crowfunding, v oblasti 
mediálnej gramotnosti i virtuálneho kultúrneho 
turizmu. Oravský hrad a zámky v Brankách síce 
rozdeľuje 160 kilometrov a jedna hranica, ale ich 
obyvateľov a miestnu samosprávu spájajú vý-
znamné kultúrno-historické objekty a snaha o ich 
účelnú a aktívnu propagáciu. Cieľom spoločného 
snaženia je aktuálne realizovaný projekt, financo-
vaný z prostriedkov Európskej únie a zo Štátneho 
rozpočtu SR prostredníctvom programu Interreg 
V-A 2014-2020.

/mž, or/

/Námestovo/ - Na sídlisku Brehy na Slnečnej ulici 
v Námestove zatiaľ nie je žiadne detské ihrisko a 
tak sa ho mesto chystá vybudovať. Budú ho vyu-
žívať obyvatelia bytových domov, ale aj deti zo zá-
kladnej a materskej školy. Ihrisko bude mať umelú 
trávu a niekoľko hracích a športových  prvkov. Ďal-
šie podobné športové plochy urobia na Čerchloch 
a pri materskej škole na Bernolákovej ulici. Vlani 
dala námestovská samospráva do užívania detské 
športové ihrisko na sídlisku Stred.

/ww, no, or/

/Dolný Kubín/ - V rámci tvorivej dielne Sieťotlač 
v réžii Oravského kultúrneho strediska v Dolnom 
Kubíne si účastníci vlastnoručne vyrobili tričko 
pomocou techniky sieťotlač a naučili sa princíp 
používania tejto techniky aj v domácom prostredí. 
Kurz viedol lektor Miloš Kráľ. /oks, am, or/
 
/Zákamenné/ - Na uliciach Babinec, Podkamen-
né, Nižný koniec a na Námestí J. Vojtaššáka  v 
Zákamennom môžu chodci využívať šesť nových 
priechodov dopravne označených dvoma blikajú-
cimi oranžovými svetlami. Nový chodník v jednej 
z najväčších oravských obcí prispieva k bezpeč-
nosti chodcov aj na ulici Farský briežok.

/ww, or/

/Námestovo/ - Občianske združenie Kult.1629 a 
Oravská galéria v Dolnom Kubíne pozývajú aj či-
tateľov Oravska v piatok 10. septembra a v nedeľu 
12. septembra 2021 na Slanický ostrov umenia. Z 
programu II. ročníka divadelného festivalu dávajú 
do pozornosti divadelné predstavenie Umberta Eca 
a Petra Brajerčíka v najlepšej divadelnej inscenácii 
za rok 2019 Moral insanity (Prešovské národné di-
vadlo), ktoré bude na Slanickom ostrove v piatok. 
V nedeľu sa v kostole na na ostrove umenia usku-
toční koncert Slovenského komorného orchestra. 
Bližšie informácie a celý program festivalu je na 
stránke www.slanicafestival.sk.

/og, oz, or/
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Slovensko čaká dôležitá udalosť – jed-
na z najvýznamnejších v tomto roku. 
Už o niekoľko dní u nás privítame Svä-
tého Otca, pápeža Františka.

Určite aj vy vnímate, že prípravy na 
jeho príchod sú čoraz intenzívnejšie. Jed-
nou z  ich dôležitých súčastí je rozhodo-
vanie, aký dar mu pri jeho návšteve ako 
Slováci odovzdáme. Čo náš národ repre-
zentuje, Svätému Otcovi prinesie radosť 
a zároveň mu bude môcť našu krajinu aj 
naďalej pripomínať?

Podobnú otázku – len v  osobnejšej 
verzii – si môže položiť každý jeden z nás. 
Čo je tým, čo by sme pápežovi Františkovi 
(ako jednotlivci či rodiny) radi odovzda-
li, čím ho obdarovali? Ako si ho môžeme 
osobne uctiť a vyjadriť mu svoju podporu 
a vďaku za jeho otcovskú službu?

Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi pripravila pri tejto príležitosti 
jedinečnú možnosť: vytvoriť spoločne pre 
Svätého Otca ten najvzácnejší dar, ktorým 
budú naše osobné modlitby a sväté omše 
na jeho úmysly.

Prostredníctvom jednoduchého for-
mulára na webovej stránke ACN môžete 
do nadácie poslať modlitbu za pápeža 
Františka (svoju vlastnú či akúkoľvek, 
ktorú uznáte za vhodnú), alebo požiadať 

o odslúženie svätej omše na jeho úmysel.
Všetky vyžiadané sväté omše – vrá-

tane omšových milodarov venovaných 
na tento účel – budú následné odoslané 
kňazom, ktorí pôsobia v krajinách, kde sú 
kresťania prenasledovaní, diskriminova-
ní, alebo trpia hmotnou núdzou.

Kňazi v týchto oblastiach slúžia ve-
riacim duchovne i materiálne, často živia 
a pomáhajú finančne mnohým rodinám 
zo svojej farnosti a pritom nemajú sami 
žiadny príjem, okrem omšových miloda-
rov. Váš dar teda nebude darom len pre 
samotného Svätého Otca, ale zároveň pre 
týchto kňazov a pre mnohých ich farníkov.

Celý priebeh pápežovej návštevy, 
najnovšie správy, ako aj množstvo zaují-
mavých článkov o  tejto téme môžete sle-
dovať na webovej stránke pápežskej na-
dácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi: www.
acnslovensko.sk.

Dar pre pápeža Františka

» red
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Tretí ročník národnej súťaže Envi-
romesto sa stretol s priaznivou odo-
zvou, čoho výsledkom je vrcholný 
počet prihlásených miest v histórii 
celej súťaže. 

Vyhlasovateľom národnej súťaže 
Enviromesto je Ministerstvo životného 
prostredia. „Rekordný počet prihláse-
ných uchádzačov len podčiarkuje, že 
slovenské mestá si uvedomujú dôleži-
tosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov 
lepší a zdravší život. Zároveň chcú kva-
litné mestské prostredie, ktoré v koneč-
nom dôsledku pomôže lepšie odolávať 
dôsledkom klimatickej krízy,“ zdôraz-
nil minister životného prostredia Ján 
Budaj, ktorý nad súťažou prevzal zá-
štitu.

„Začiatkom septembra bude I. 
kolo hodnotenia, kedy sa na základe 
doručených prihlášok určia ocenenia 
v jednotlivých súťažných oblastiach. 
Koncom mesiaca sa potom v II. kole 
hodnotenia predstavia cez prezentácie 
aj samotné mestá, a na základe toho 
komisia určí víťaza. Zároveň bude môcť 
udeliť aj mimoriadne ocenenie za pozo-
ruhodné výsledky,“ približuje Michal 
Maco, generálny riaditeľ Slovenskej 
agentúry životného prostredia, ktorá 
je hlavným organizátorom súťaže. Po-
čas posledného ročníka súťaže Enviro-
mesto v roku 2019 sa mimoriadne oce-
nenie ušlo desiatke slovenských miest 
za vzorné aktivity v rôznych oblastiach 

životného prostredia, napríklad za na-
kladanie s biologicky rozložiteľným 
odpadom či za ochranu vtáctva v mest-
skom prostredí.

Titul Enviromesto 2021 je prestížne 
ocenenie, ktoré odzrkadľuje pozitívny, 
hodnotný a invenčný prístup k starost-
livosti o mestské životné prostredie. Vy-
hlásenie výsledkov súťaže a slávnostné 
odovzdávanie cien sa uskutoční v prie-
behu októbra počas konferencie Život-
né prostredie miest a environmentálna 
regionalizácia SR. Pre súťažiacich sú 
pripravené vecné a finančné ocenenia.

Kandidáti na titul Enviromesto 
2021: Banská Štiavnica, Brezno, Kež-
marok, Liptovský Mikuláš, Nitra, Pe-
zinok, Poprad, Púchov, Trenčianske 
Teplice, Trenčín, Zvolen.

Enviromesto Slovenska 2021

» red
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

75
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0918 087 769

Stavebná �rma prijme na prácu
v regiónoch Orava, Liptov

skúsených stavebných robotníkov
aj ucelené partie murárov,

tesárov, zatepľovačov.
Cena práce úkol/hodina

od 8 do 10 € 

52
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Rekonštrukciou „nového“ (šesťde-
siatročného) všešportového štadió-
na, publicistickými príspevkami a 
publikáciou 100 ROKOV FUTBALU 
1921 - 2021 POVAŽSKÁ BYSTRICA MI-
LANA BELÁSA (1952) pripomína si 
Považská Bystrica sto rokov organi-
zovaného futbalu v meste.

„Pod Manínom a Považskobystrickým 
hradom“ sa futbal začal hrávať okolo 
roku 1920 (autor knižnej publikácie z roku 
1989 Od ŠK Munička po TJ ZVL Považská 
Bystrica F. Krištofík hovorí o lete tohože 
roku) pri Váhu, na miestach, ktoré do-
máci nazývali „Vŕbie“. Boli tam najlepšie 
a najkrajšie pasienky, kde sa pásaval do-
bytok. Partia chlapcov si spravila z dreva 
provizórne futbalové brány, vápnom si 
vyznačili hraciu plochu, loptu si ušili zo 
starých handier... „No nebolo jednoduché 
deliť sa o peknú lúku s pastiermi dobytka 
a husí, ktorí im častejšie ničili bránky, ne-
rešpektujúc vyznačený priestor. V lete tam 
bývali dobytčie trhy, zanechajúc trávnatú 
plochu rozrytú, značne pošľapanú a často 
i pohnojenú...“

Medzi priekopníkmi futbalovej hry v 
Bystrici pri Váhu, ktorí sa 17. mája 1921 
odvážili vyzvať mužstvo z iného mesta na 
prvý oficiálny zápas (ŠK Považská Bystri-

ca - Gymnázium Trenčín 3:1) nachádza-
me aj neskôr popredného slovenského 
výtvarného umelca Imra Weinera-Kráľa 
(1901 - 1978). V rokoch 1929 - 1934 bolo 
mužstvo už „fabrickej“ ŠK Munička Po-
važská Bystrica, s nestorom Vlastom Ipse-
rom (“slovenský Matthews”), účastníkom 
I.B triedy Trenčianskej futbalovej župy. 

Medzi najpamätnejšie udalosti v de-
jinách považskobystrického futbalu (AC 
Sparta, AC, TJ Sokol Manet, TJ Manet, TJ 
Spartak, TJ Sparta, TJ ZVL, TJ Sparta, FK 
Raven, MŠK) patrí nesporne titul neofici-
álneho majstra Slovenska po víťazstve v 
Slovenskom pohári (1939) - s prívlastkom 
“považskobystrického tanku” v piatich 
ročníkoch Slovenskej futbalovej ligy (1939 
- 1944), viacnásobná účasť v prvých po-
vojnových ročníkoch I. československej 
futbalovej ligy a ako stabilný účastník 
druhej celoštátnej ligy v 60. rokoch: roku 
1962 ligové víťazstvo 5:0 v Trnave, na jar 
roku roku 1963 pohárový úspech nad 
hviezdami nabitou pražskou Duklou 2:1; 
starší Bystričania spomínajú si i na pria-
teľský duel s víťazom Anglického pohára 
Ipswich Town (1:3) pri oficiálnom otváraní 
nového štadióna. Mužstvo v červeno-bie-
lom drese bolo účastníkom siedmich 
ročníkov kvalitnej federálnej druhej ligy 
a zlatým klincom novodobej športovej 

histórie Považskej Bystrice bola jej účasť v 
najvyššej futbalovej súťaži ČSSR na prelo-
me 80. a 90. rokov minulého storočia.

Potom všetko bolo zrazu “ináč” a “pád” 
považskobystrického futbalu pokračoval 
raketovou rýchlosťou. Úvod aktuálneho 
ročníka III. ligy Západ však - s víťazstvom 
rozdielom triedy nad netradične (až) tre-
ťoligovou Nitrou (pred “nečakanou” náv-
števou tristo divákov) a úspešné výsledky 
v Častkovciach (1:2) a doma s Novým 
Mestom nad Váhom (1:0) - nachádza muž-
stvo MŠK na čele tabuľky.

Nová obrázkovo-textová publikácia 
na 321 stranách s bohatou fotodokumen-
táciou známeho považskobystrického 
lokálpatriota, zberateľa, spisovateľa a 
vydavateľa kníh miestnej proveniencie (v 

jazykovej úprave Mgr. Jozefa Borčányiho 
a grafickom spracovaní Mgr. Ondřeja Trn-
ku) je venovaná všetkým dejateľom bys-
trického futbalu v jeho storočnej histórii a 
osobitne autorovmu svokrovi, futbalistovi 
a športovému žurnalistovi Mikulášovi Šte-
f a n o v s ké m u , 
ktorý tu pôsobil 
od polovice päť-
desiatych rokov 
a nedávno vo 
veku nedožitých 
90 rokov odišiel 
do futbalového 
neba. Knihu si 
možno zaobsta-
rať u jej vydava-
teľa.

ŠPORT Najčítanejšie regionálne noviny

Knižný pozdrav považskobystrickej 
futbalovej Storočnici

Ján Borčányi, 
športový publicista
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/Dolný Kubín/ - V rámci cyklu Lokalnô pripravilo 
Oravské kultúrne stredisko tému  Drotárstva a ko-
váčstvu. Drotárske umenie prišli do Parku Martina 
Kukučína v Dolnom Kubíne predviesť majster ľu-
dovoumeleckej výroby Štefan Smržík a dlhoročná 
lektorka a spolupracovníčka kultúrneho strediska 
drotárka Eva Biarincová. Spolu s detskými návštev-
níkmi tvorili z drôtu rôzne drobnosti. Deti sa nau-
čili držať drotárske kliešte a s ich pomocou ohýbať 
drôt. Lektori im pomohli vyrobiť si prstienky, deko-
ratívne srdiečka na zavesenie alebo ako prívesok 
na krk. Šperky a ozdoby z drôtu predávala Anna 
Sivčáková zo Zákamenného. Veľkou atrakciou 
najmä pre chlapcov bola rozžeravená kováčska 
vyhňa, na ktorej predvádzal svoje remeslo kováč 
Róbert Žúbor. Malí návštevníci si mohli vyskúšať 
pracovať s kováčskym kladivom, roztaviť železo v 
ohni a následne ho ukuť do žiadaného tvaru. Maj-
ster kováč bol prekvapený z veľkého záujmu detí, 
tie sa zase čudovali, že také remeslo ako kováčstvo 
vôbec existuje. To je zámer a hlavná myšlienka 
projektu Lokalnô, ktorý má spájať všetky generácie 
i sociálne skupiny a odovzdávať skúsenosti i zruč-
nosti v oblasti tradičnej kultúry. 

/oks, am, or/
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PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143

08
-0
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T2

3

Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148
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