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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Známy komentátor sa vo svojom naj-
novšom článku zaoberá hľadaním 
odpovede na otázku, prečo je naša 
spoločnosť tak rozoštvaná a rozde-
lená. Pritom celý život ju vo svojich 
článkoch rozoštváva a rozdeľuje. A 
nie sám.

Podnikatelia a podnikateľské sub-
jekty do veľkej miery právom plačú, že 
štát zakazuje občanom, aby u nich na-
kupovali či od nich odoberali služby. 
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké 
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa 
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli 
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi-
ku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad 
sedemdesiat rokov má bežná mestská 
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej 
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad 
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje 
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich 
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša-
de. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci 
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú 
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. 
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A 
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou 
neznalosťou (podpredsedníčka vlády 
nepozná ani ten základ – výšku DPH) 
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší 

článok spotrebiteľského reťazca – ob-
čan. Lenže, ono to donekonečna nejde. 
A starobné dôchodky tiež nie sú nafu-
kovacie balóniky. Mimochodom, keď sa 
znižuje kúpna sila obyvateľstva, logic-
ky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať 
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna 
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby 
všetkých sa smutne zdvíha do vyšších 
a vyšších poschodí. Teda, všetkých, 
okrem našich politikov. Časť ich výdav-
kov, ktoré si bežný občan či živnostník 
platí z vlastného, im hradí štát v podobe 
dopravy, priestorov, pracovnej techniky 
a iných benefitov vrátane občerstvenia 
na poradách a večných koaličných ra-
dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov 
im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa 
akurát tak valorizujú odvody a pomaly 
sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A 
čo sa ešte len chystá, vieme všetci.

Žijeme zvláštne zvláštnu 
dobu, rozoštvanú a roz-
delenú, dobu nenávisti. 
A zúfalstva. Teraz už len 
vedieť, čo s tým...

Pekný a hlavne v 
zdraví prežitý týž-
deň, vážení čita-
telia!

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/Trstená/ – Vianočný strom na námestí v Trstenej 
skrášľuje vyše 60 nových ozdôb. Gule sú  ručne ma-
ľované podľa vzorov tradičnej trstenskej keramiky. 
Pre mesto je keramika typická už niekoľko storočí 
a je vyhľadávaná aj v zahraničí. Všetky ozdoby 
majú farby tradičnej trstenskej keramiky bielu a 
tehlovočervenú a farby mesta modrú a žltú. Vý-
zdoba vznikla vďaka projektu mladého študenta, 
ktorý mesto finančne podporilo v rámci programu 
participácie občanov na rozvoji mesta. Tohtoročné 
Vianoce v Trstenej budú tradičnejšie ako inokedy. 
Mesto Trstená o tom informuje na sociálnej sieti.

/mr, im, ww msú, or/

/Orava/ - V najvyššej oravskej futbalovej súťaži 
hrá 14 mužstiev. Po jesenných zápasoch je poradie 
VI. ligy takéto: 1. Pribiš /33 bodov, bez prehry/, 2. 
Rabča /28 b./, 3. Leštiny /27 b. /, 4. Klin, 5. Novoť, 
6. Hruštín, 7. Zákamenné, 8. Breza, 9. Zuberec, 10. 
Or. Polhora, 11. Babín, 12. Brezovica, 13. Mútne, 14. 
Podbiel.

/ww, ofz, or/

/Hladovka/ - Do on - line súťaže pod názvom Ju-
nior Náboj sa 19. novembra 2021 zapojila aj Základ-
ná škola s materskou školou v Hladovke. Súťažnú 
skupinu tvorili žiaci z 9. a 8. ročníka, ktorí mali 
možnosť zmerať si sily, nielen so spolužiakmi zo 
Slovenska, ale aj z celej Európy. Súťaž trvá 120 mi-
nút a počas nich sa tímy snažia vyriešiť čo najviac 
matematicko-fyzikálnych úloh, ktoré si vyžadujú 
istú dávku invencie a dôvtipu. V okrese Tvrdošín 
skončili školáci z Hladovky na krásnom štvrtom 
mieste. V rámci Slovenska zo 416 súťažiacich sku-
pín boli na 212 mieste a boli fakt dobrí, veď pred-
behli aj súťažiacich z gymnázií.

/ww zš, or/

/Hladovka/ - Na hodine biológie ôsmaci Základ-
nej školy s materskou školou v Hladovke usku-
točnili experiment, ktorého cieľom bolo zistiť aké 
druhy baktérií sa nachádzajú na našich rukách. 
Experiment Tvoje baktérie mohli uskutočniť vďa-
ka projektu Vedecký kuriér Biológia, prostredníc-
tvom ktorého získali všetky potrebné pomôcky, 
predovšetkým živnú pôdu pre baktérie Lurria 
Bertani, agar a baktérie poskytli žiaci svojim otlač-
kom prsta. Po niekoľkých dňoch kultivácie sa im 
podarilo „vypestovať“ baktérie, ktoré mali najčas-
tejšie guľovitý tvar tzv. koky. Podľa sprievodného 
videa a obrázkov na internete predpokladajú, že 
ide o bežné druhy baktérii, ktoré nespôsobujú váž-
ne ochorenia. * Vedecký kufrík z biológie získali 
vďaka festivalu vedy - Noc výskumníkov, ktorý sa 
tento rok konal v online priestore. Ich úlohou bolo 
extrahovať vlastnú DNA zo slín. Každý žiak si do 
svojej skúmavky nameral pipetou presné množ-
stvo slaného roztoku, k nemu pridal vzorku svojich 
slín, z ktorej po pridaní saponátu a etanolu oddelil 
svoju DNA vo forme vločiek.

/ww zš, or/

5. decembra 1933
v USA sa skončila prohibícia alkoholových nápojov, keď bol ratifiko-
vaný 21. dodatok k Ústave USA

Výročia a udalosti
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Žijeme v krásnej dobe. Nepoznali sme 
vojnu. Môžeme vyznávať svoju vieru, 
slobodne hovoriť vlastné názory a voľ-
ne cestovať. 

Naša životná úroveň, prístup k zdra-
votnej starostlivosti a vzdelaniu sú ne-
porovnateľné s väčšinou krajín na svete, 
ale aj s generáciami pred nami. Žijeme v 
nádhernej krajine, kde je množstvo pra-
menitej a termálnej vody, striedajú sa v 
nej štyri ročné obdobia, vrchy, roviny, do-
liny, jaskyne, hrady a veľa iných pekných 
vecí. Rodiny majú jednu z najdlhších 
materských dovoleniek na svete, starí a 
chorí nárok na pobyt kúpeľoch, deti ly-
žiarsky výcvik a školy v prírode. 

Veľa ľudí má vlastné byty, domy, 
záhradné domčeky alebo chaty. Fungujú 
nám ešte vzťahy v rodinách. Máme dob-
ré pracovné podmienky, dva voľné dni v 
týždni, celkom dosť dovolenky a sviatkov 
na oddych. Môžeme športovať a venovať 
sa rôznym koníčkom. Máme technológiu, 
ktorá nám umožňuje komunikovať s ľuď-
mi z celej planéty, študovať v ľubovoľnej 
krajine na svete a poznávať jej kultúru.

Stále je medzi nami dosť citlivých 
a dobrých ľudí, ktorí ochotne pomáha-
jú. Keď nám zhorela maštaľ v Dobrom 
Pastierovi veľa ľudí nám pomáhalo. Ďa-

kujeme. Chodia k nám pracovať aj dob-
rovoľníci. Ľudia sa modlia za druhých, 
dokážu si odpúšťať a pomáhať. 

Toto je reálny život na Slovensku. 
Lepší aký bol kedykoľvek predtým. Pre-
čo toľko ľudí nadáva? Neviem. Neuve-
domujú si dary, ktoré dostali? Možno 
hlasno nadáva iba menšina. Chýba nám 
vďačnosť za to, čo máme a naháňame sa 
za vecami, ktoré nepotrebujeme. Máme 
pandémiu, ale je to len epizóda v tejto 
dobe. Nebojme sa, prekonáme ju.

Poznám múdru staršiu dámu, Jolanu 
Regulyovú. Hovorieva, že všetko je tak ako 
má byť. A my máme iba dve možnosti - te-
šiť sa z toho a ďakovať, alebo sa trápiť a na-
dávať. Keď si vyberieme tú prvú možnosť, 
sme šťastní a zdraví. Druhá možnosť nám 
berie radosť zo života a prináša chorobu. 

Žijeme v dobe, ktorú sme si nevybrali. 
Ona si vybrala nás. A my 
si môžeme vybrať svoj 
postoj k nej. Ďakujem 
za krásnu dobu, v 
ktorej som sa dostal 
na tento svet. Za miesto, 
kde som sa narodil a 
za ľudí, ktorí 
boli a sú okolo 
mňa. 

Žijeme v krásnej dobe

» Ján Košturiak
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám pol prasaťa cena 
dohodou čt 0949319686

»KÚPIM HELIGONKU 
MOŽE BYŤ AJ NA OPRAVU 
0903317515

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    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Pre živnostníkov, ostatné samostat-
ne zárobkovo činné osoby (SZČO) a 
dobrovoľne poistené osoby (DPO) 
budú od roku 2022 platiť nové vyme-
riavacie základy pre platenie poist-
ného na sociálne poistenie. 

Minimálny a maximálny vymeria-
vací základ na sociálne poistenie pre 
SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje takto:
• minimálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 
566,50 eura,
• maximálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje 
na 7 931 eur.

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 
187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľ-
ne poistená dôchodkovo, nemocensky 
a v nezamestnanosti, bude vo výške 
199,11 eura.

Informáciu o novej výške poistné-
ho dostanú SZČO v priebehu januára 
2022 zo Sociálnej poisťovne listom ale-
bo do e-schránky, ak ju majú aktivova-
nú. Poistné v novej výške potom prvý 
raz zaplatia do 8. februára 2022 (za ja-
nuár 2022).

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) budú mať 
v čase pandémie ďalšiu možnosť odlo-
žiť si splatnosť poistného na sociálne 
poistenie za mesiac november 2021 do 
30. septembra 2024. Vyplýva to z na-

riadenia vlády, ktoré kabinet schválil 
24. novembra 2021 a ktoré nadobudne 
účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
zákonov.

Odklad splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za mesiac november 
2021 do 30. septembra 2024 platí iba pre 
zamestnávateľov v časti poistného za 
zamestnávateľa a pre povinne poistené 
SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem 
z podnikania a inej samostatnej zá-
robkovej činnosti v uvedenom mesiaci 
poklesol o 40 % a viac. Lehota splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
za november 2021 sa za zamestnancov 
nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvis-
losti pripravuje formulár čestného 
vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preu-
kázanie splnenia podmienok odkladu 
splatnosti poistného za mesiac novem-
ber 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z 
podnikania tak odvádzateľ poistného 
oznámi Sociálnej poisťovni prostred-
níctvom tohto pripravovaného elektro-
nického formuláru. 

Živnostníkom do pozornosti

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

/Orava/ - Druhý stupeň základných škôl, stredné 
školy a umelecké školy na celej Orave sú od utorka 
30. novembra zatvorené. Začiatkom tohto týždňa 
bolo na Orave 1200 infikovaných na covid-19 a z 
toho vyše 400 detí do 18 rokov. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Ku-
bíne vydal vyhlášku o zákaze prezenčnej výučby 
v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. 
Zatvorené sú aj zariadenia mimoškolského vzde-
lávania, služieb, starostlivosti a výchovy detí a 
mládeže. Výnimku majú zariadenia sociálnych 
služieb, alebo sociálnoprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately. Stále platí núdzový stav vyhlásený 
vládou a má trvať do budúceho štvrtka.

/ww, or/

/Žilinský kraj – Tvrdošín/ - V 47. kalendárnom 
týždni chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v kraji stúpla o 3,9 percenta. Výrazne sa zvýšila 
najmä v okrese Tvrdošín o 86,3 percenta a zvlášť 
vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov. Pri chrípke 
a jej podobných ochoreniach  klesla chorobnosť o 
16,82 percenta a najmä vo vekovej skupine nad 60 
rokov.

/ww rúvz, or/

/Oravská Polhora/ – Vybudovať sieť zberných 
dvorov na Slovensku, ktoré by fungovali ako lokál-
ne centrá triedeného zberu komunálnych odpadov, 
navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska. Vznik-
núť by mali v čo najväčšom počte miest a obcí. 
Vyplýva to z analýzy odpadového hospodárstva, 
ktorú členovia ZMOS-u predstavili na stretnutí 29. 
novembra 2021 v Oravskej Polhore. Postupné zvy-
šovanie cien za skládkovanie a zatváranie sklá-
dok označilo združenie za veľký problém. Okrem 
iného navrhujú podporiť osvetovú činnosť, aby 
obyvatelia začali o odpadoch uvažovať inak ako 
za posledných 20 rokov. Mala by nastať prevencia 
vzniku odpadu. V domácnostiach je potrebné sa 
sústrediť na to, aby zložky, ktoré sa dajú vytriediť, 
išli na triediacu linku prostredníctvom fungujúce-
ho a komfortného systému v obciach. Na to môže 
slúžiť aj vytvorenie zberných dvorov. Za ďalší prob-
lém združenie považuje výnimku, ktorá hovorí o 
stopercentnom kompostovaní v rámci obcí, čo sa 
nedá vždy dosiahnuť, lebo sa môžu nájsť v obci 
ľudia, ktorí nechcú akceptovať tento systém. V 
určitých prípadoch by mala legislatíva voliť bene-
volentnejší prístup, lebo samospráva by sa mohla 
dostať do problémov pri kontrolách zo strany slo-
venskej inšpekcie životného prostredia. 

/im, ww, or/

/Námestovo/ - Na 20. ročníku celoslovenskej 
súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dy-
chových nástrojoch v Nižnej súťažili v novembri 
aj žiaci flautovej triedy Mgr.art. Janky Hellovej zo 
Súkromnej základnej umeleckej školy Pierrot v 
Námestove. Žiačka Elizabeth Žofajová úspešne re-
prezentovala mesto Námestovo a získala striebro 
vo svojej kategórii v drevených dychových nástro-
joch (priečnej flaute) so skladbami A. Vivaldi: So-
náta F dur – 1.časť: Siciliana, W. Leó: Rókatanc. Na 
klavíri Elizabeth sprevádzala pani učiteľka Mgr. 
Valéria Záhradníková.

/ww zuš, or/ 

/Hladovka/ - Na sviatok sv. Martina 11. 11. 2021 
Základná škola s materskou školou v Hladovke 
zorganizovala tradičný lampiónový sprievod. Za-
svietili si lampióny, lampáše a spoločne vytvorili 
krásny svetelný sprievod dedinou. Deti a žiaci, kto-
rí si sami zhotovili lampióny doma, boli odmenení 
sladkosťou. Po skončení sprievodu v hojnom počte 
čakal na deti teplý čajík v priestoroch školy.

/ww zš, or/
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Dnes si musíme zvyknúť v školstve 
na dva fakty. Prvým je, že šialenstvo 
okolo covid 19 len tak neskončí a školy 
budú odkázané na dištančné vyučo-
vanie. Druhým faktom je, že štát ne-
pomôže žiakom pri zabezpečení tech-
niky na online vyučovanie. 

Ak máte prostriedky a záleží vám 
na tom, aby vaše deti aj v čase zatvore-
nia škôl nezaostávali v učive, vianočné 
dary by mohli byť zamerané na online 
štúdium. Pričom nemusí ísť o drahé veci, 
keďže  existujú napr. aj repasované kva-
litné počítače za nízku cenu. 

Ak chcete, aby deti pracovali s počí-
tačom v správnej polohe, ideálne je mať 
pevný počítač s veľkým monitorom. Ten 
sa nedá prenášať ako notebook, pri kto-
rom dieťa ľahko zaujme škodlivú polohu 
tela. Počítač umiestnený na stole núti 
dieťa uchovávať vhodnú polohu. Pevný 
počítač býva lacnejší ako notebook. 

Pri počítači si treba všímať kapacitu 
pamäte a veľkosť priestoru na ukladanie. 
Tieto čísla musia byť čo najvyššie, aby 
internet nespomaľoval počítač. Dnes sú 
takto vybavené počítače samozrejmos-
ťou. Treba investovať aj do internetu. Dnes 
je veľký výber, a tak aj za 20 eur mesačne 
môžete získať spoľahlivé pripojenie. Ne-
zabudnite, že k počítaču treba scanner, 
tlačiareň, kameru a mikrofón. Na interak-
tivitu s učiteľom a posielanie úloh.   

Investovať treba aj do kancelárskeho 
stolíka. Musí byť primeraný veku a výške 
dieťaťa. Niektoré sú nastaviteľné. Treba 
myslieť na to, že bude na ňom počítač. 
Napr. monitor by mal byť zarovno očí die-
ťaťa, preto by na stolíku malo byť zvýšené 
miesto na jeho uloženie.

Veľmi dôležité je sedenie žiaka. Trh 
je plný kancelárskych kresiel. Pri výbere 
treba myslieť na chrbticu rastúceho die-
ťaťa. Existujú aj špeciálne zdravotné sto-
ličky, avšak na tých by deti neobsedeli. 
Treba voliť kompromis, nech sa dá kres-
lo polohovať, nech pevne drží chrbticu, 
nech zabezpečuje stabilitu tela. Internet 
je plný rád o ideálnych sedeniach.         

Na Vianoce kúpte deťom, ktoré pre-
chádzajú zložitými pocitmi, hry na relax, 
na precvičovanie pamäte, logiky, mysle-
nia. Isto sa hodí aj kniha s pozitívnymi 
témami. Užitočné je kúpiť aj loptu alebo  
kolobežku, bicykel, aby sa deti v čase 
likvidácie krúžkov venovali pohybu. A 
motivovať ich, aby sa hrali, prípadne sa 
s nimi hrať. Je veľmi dôležité odvádzať zlé 
myšlienky. 

Viem, že najlepším darom na Viano-
ce je mobil. No technika zároveň ovplyv-
ňuje psychický i fyzický stav človeka, 
preto je dôležité, ako sa používa. Nech po 
covide nemáme pokrútenú a psychicky 
zničenú stratenú generáciu. 

Investujte do užitočných 
vianočných darčekov

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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U nás si nemusíte 
od pondelka 6. 12.

Encián
• 

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

339
-24%

(1 kg = 1,47)

2,3 kg balenie

• 

Kuracie stehná
• 

399
-16%

cena za 1 kg

• 

49

3 kg

(1 kg = 1,19/PP)

• 

189
-29%

1 000 g

• 

99

-34%

(100 g = 1,92/
1,78/PP)

3 x 80 g = 240 g

• 
099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g

Kuracie stehnáKuracie stehná

49

-49%
cena za 1 kg
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Lavazza 
Caffè Crema
• 

999

Supercena
1 kg -30%

(1 kg = 5,73)

400 g

• 

• jemný
069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g

169
Supercena

(1 kg = 3,38)

500 g

• 

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g

Závin   
• 

119
Supercena

(100 g = 2,64)

45 g

• 

499

7 x 0,5 l

(1 l = 1,43)

3,5 l

• 
• 

0
-55%

(1 l = 0,32)

2,5 l

od pondelka
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Barborky majú starý pôvod, kedy 
sa na sviatok sv. Barbory dňa 4. de-
cembra 20 dní pred Štedrým dňom 
na Vianoce narežú vetvičky čerešní 
alebo višní a vložia sa doma do vázy s 
vodou tak, aby do Vianoc v teple roz-
kvitli.

Dôležité je narezať vetvičky šikmý-
mi rezmi, vložiť ich do vázy naplnenej 
vodou a postaviť do chladnej miestnos-
ti. Vetvičky asi 5 až 12 dní pred želaným 
kvitnutím prenesieme do teplej obýva-
cej izby.

Rozkvitnuté barborky cez Viano-
ce symbolizujú nielen príchod nového 
svetla v podobe Ježiša Krista, ale pô-
vodne pripomínali aj zimný slnovrat, 
ktorý v konečnom dôsledku spôsobí 
zánik zimy a príchod jari. Podľa pove-
ry to tiež môže znamenať, že sa dievča, 
ktorej barborka vykvitla, do roka a do 
dňa vydá. (Dievčatá si napríklad vet-
vičky popísali menami chlapcov, ktorí 
im boli sympatickí. Ktorá vetvička naj-
skôr vykvitla, za toho sa malo dievča 
vydávať.)

Čerešňové vetvičky sú najtradič-
nejšími barborkami. Okrem čerešní 
alebo višní sa na barborky používajú aj 
ďalšie ovocné stromy, ako sú broskyne, 
slivky, alebo jablone. Môžete ale skúsiť 
aj barborky z magnólie, sakury, kaliny 
alebo okrasných jabloní, skrátka z tých 
stromov a kríkov, ktoré máte k dispozí-
cii.

Pre barborky si vyberajte vetvič-
ky, ktoré majú veľa kvetných púčikov. 
Vždy používajte kvalitné ostré nožnice, 
ktorých čistý rez do stromu nezane-
sie infekciu. Nastrihaným vetvičkám 
zrežte dolný koniec tak, aby plocha, 
ktorá prijíma vodu, bola čo najväčšia. 
Vetvičky barboriek by mali do troch 
týždňov vykvitnúť. Hlavnou príčinou 
neúspechu býva suchý vzduch a vy-
soká teplota, vetvičky preto rozhodne 
nedávajte blízko kúrenia. Môžete ich 
rosiť. Oneskorenie rezu niekoľkých dní 
po Barbpore sa dá dohnať tým, že na-
rezané vetvičky celé ponoríte približne 
na pol dňa do vody s teplotou okolo tri-
dsaťpäť stupňov. Dbajte na to, aby voda 
nevychladla.

Je tu víkend „barboriek“

» red
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Prinášame harmonogram verej-
ných liturgických slávení pápeža 
Františka počas Vianočného obdo-
bia 2021-2022. Zverejnil ho majster 
pápežských liturgických slávení 
Mons. Diego Ravelli.

Tohtoročný Štedrý deň v piatok 
24. decembra bude Svätý Otec sláviť 
Eucharistiu vo Svätej noci v Bazilike 
sv. Petra už o 19.30, čiže o rovnakej ho-
dine ako minulý rok. Nasledujúci deň, 
na Slávnosť Narodenia Pána, v sobotu 
25. decembra, pápež udelí požehnanie 
Urbi et orbi (Mestu a svetu) na poludnie 
z loggie Vatikánskej baziliky.

Poďakovanie za rok 2021 v posled-
ný deň kalendárneho roka, v piatok 
31. decembra, bude Svätý Otec sláviť 
o 17.00 v Bazilike sv. Petra, spolu s 
prvými vešperami zo Slávnosti Panny 
Márie Bohorodičky a chválospevom Te 
Deum. V sobotu 1. januára, prvý deň 
roka 2022, ktorý bude zároveň 55. sve-
tovým dňom pokoja, bude pápež Fran-
tišek predsedať Eucharistii o 10. hodine 
v Bazilike sv. Petra. O rovnakej hodine 
bude na tom istom mieste Svätý Otec 
sláviť vo štvrtok 6. januára Slávnosť 
Zjavenia Pána (Troch kráľov - Epifánia).

V nasledujúcu nedeľu 9. januára 
na Slávnosť Pánovho krstu Svätý Otec 
udelí krst niekoľkým deťom pri svätej 
omši, ktorú bude sláviť v Sixtínskej 
kaplnke o 9.30.

Z dôvodu prevencie šírenia infek-

cie sa ani tento rok v Advente nebude 
konať tradičná verejná modlitba Svä-
tého Otca na Španielskom námestí pri 
príležitosti slávnosti Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie 8. decembra. 

Konferencia biskupov Slovenska-
začala počas adventného obdobia so 
zasielaním myšlienok v rámci projektu 
Advent s KBS. Trvať bude do 24. decem-
bra. Informuje o tom Tlačová kancelá-
ria KBS na svojom webe. Cieľom projek-
tu je podľa KBS pomôcť všetkým, ktorí 
prejavia záujem, duchovne sa pripraviť 
na Vianoce. Tí, ktorí nemajú prístup na 
internet, môžu projekt podporiť svojou 
modlitbou, pôstom alebo inými skut-
kami milosrdnej lásky. Zaregistrovať sa 
dá na stránke zamyslenia.kbs.sk. Stačí 
uviesť meno a e-mail. Vďaka registrácii 
získa každý prihlásený bezplatne kaž-
dý deň do svojho e-mailu myšlienku. 

Veriacim k sviatkom

» red

4. decembra 1996    
František Gaulieder bol protiústavne zba-
vený poslaneckého mandátu

Výročia a udalosti



OR21-48 strana- 12

spravodajstvo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
12

6. decembra 1774    
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku

Výročia a udalosti

/Dolný Kubín/ – Profesionálnym hasičom v Dol-
nom Kubíne prišiel odovzdať do užívania vyno-
venú stanicu minister vnútra Roman Mikulec. Po 
dvanástich rokoch a mnohých peripetiách majú 
na okresnom riaditeľstve podmienky, ktoré si k 
svojej práci zaslúžia. Rekonštrukcia a prístavba 
hasičskej stanice prispeje k výkonu služby, po-
skytuje zázemie pre 13 státí mobilnej hasičskej 
techniky, priestor pre protiplynovú službu, skla-
dové priestory pre zimnú údržbu, zázemie pre od-
bornú a fyzickú prípravu v novej telocvični a na 
novej cvičnej veži. Všetku techniku majú garážo-
vanú takým spôsobom, ako predpokladá výrob-
ca. Nechýba veľká nástupná plocha. Za stavebné 
práce ministerstvo vnútra doposiaľ uhradilo 1,422 
milióna eur. Dolnokubínski hasiči majú konečne 
adekvátne podmienky na výkon služby. Minister 
vnútra sa poďakoval hasičom aj za aktívny podiel 
v mnohých oblastiach súvisiacich s pandémiou.

/im, ww, or/

/Hladovka/ - V Základnej škole s materskou 
školou v Hladovke sa 18. 11. 2021 žiaci zúčastnili 
vnútroškolskej súťaže Bystrý Ekožiak, ktorá bola 
zameraná na správne separovanie odpadu a ur-
čenie času rozkladu rôznych materiálov. Overili si 
teoretické vedomosti z oblasti ochrany životného 
prostredia a potom bystrí ekožiaci vytvorili odka-
zy pre ostatných žiakov školy, ako chrániť našu 
planétu, napr. míňať menej vody, používať bez-
obalové produkty,... Všetci zúčastnení žiaci boli 
odmenení a najlepšie sa umiestnili: 1. miesto: 
Henrieta Hutlasová, Katarína Machunková, 2. 
miesto: Boris Tokarčík, Tobias Kratoň, 3. miesto: 
Lukáš Šikyňa. 

/ww zš, or/

/Habovka/ – Na dvoch stretnutiach v centre pre-
vencie pred nákazlivými ochoreniami v Habovke 
sa zástupcovia samospráv navzájom inšpirovali a 
vymenili si praktické informácie so zabezpečova-
ním opatrení proti epidémii na obidvoch stranách 
hranice. Centrum sídli v habovskom obecnom 
úrade a vzniklo v rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce s juhomoravskou obcou Hustopeče. 
Jeho cieľom je vytvoriť funkčné spoločné štruk-
túry v oblasti prevencie pred nákazlivými ocho-
reniami a prezentovať formy zdravého životného 
štýlu a hygieny. Podľa slov starostu obce Alojza 
Lajčina chcú zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť 
zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať ak-
tívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvý-
šiť kvalitu života. Z projektu kúpili aj prostriedky 
na ochranu zdravia obyvateľov ako bezdotykové 
teplomery, stojany na dezinfekcie a čističe vzdu-
chu. Centrum prevencie v Habovke bude miestom 
vzdelávacích a osvetových aktivít zameraných na 
primárnu prevenciu chorôb a centrom krízového 
riadenia v obci.

/im, ww mž, or/

/Pribylina – Orava/ – Aj obyvatelia Oravy radi 
navštevujú Múzeum liptovskej dediny v Priby-
line. Teraz tam môžu obdivovať aj sad ovocných 
stromov historických odrôd, ktorý je jediný svoj-
ho druhu na území skanzenov Slovenska. Cieľom 
projektu bolo vybudovanie ovocného sadu s pô-
vodnými krajovými odrodami v areáli múzea, čo 
pomôže zachovať historické dedičstvo a môže byť 
aj novým priestorom pre edukačné aktivity. Žiaci 
a študenti budú môcť naživo spoznávať ovocné 
stromy a ich dôležitosť pre ľudstvo. Rôzne dru-
hy ovocných drevín zachovajú pestrosť génov a 
vlastností i rôznorodosť chutí a využitia plodov.

/ww, or/ 

ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 
PUR PENA

0951 636 225 99
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Pridaj sa do nášho tímu

- Chuť zvládať pracovné výzvy

- VŠ vzdelanie

- 1500 EUR + prémie

Pošlite svoj životopis na:
recepcia@materasso.sk 

��������
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SBS GUARDING s. r. o.

@
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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Samosprávne kraje žiadajú vyššiu 
alokáciu z nových eurofondov, na-
miesto 1,5 miliardy eur chcú aspoň 
dvojnásobok. Informovalo o tom 
združenie SK8. Predsedovia krajov 
budú presadzovať aj zefektívne-
nie rozhodovania o využití nových 
eurofondov na roky 2021 - 2027 cez 
rady partnerstiev.

„Kraje sú pripravené implemento-
vať oveľa viac zdrojov, ako im v pred-
bežnom návrhu alokovalo Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR,“ spomenulo združenie a 
doplnilo, že s týmto cieľom vzniklo osem 
rád partnerstiev, ktoré združujú sociál-
no-ekonomických partnerov s najlepším 
prehľadom o potrebách regiónov.

Celý proces vytvárania týchto 
partnerstiev bol podľa predsedu Pre-
šovského kraja Milana Majerského kon-
zultovaný s predstaviteľmi MIRRI. „Mi-
nisterstvo však po jeden a pol roku, už 
počas bežiaceho nového programového 
obdobia, prináša nový vzor štatútu, kto-
rý vo veľkej miere ovplyvňuje chod už 
existujúcich a fungujúcich rád partner-
stiev pri samosprávnych krajoch. Voči 
takémuto neprofesionálnemu prístupu 
sme sa ohradili,“ povedal Majerský.

Z európskych zdrojov chcú kraje 
spolufinancovať napríklad aj plánova-
nie a budovanie siete cyklodopravných 

trás. SK8 však poukazuje na zložitosť 
administratívneho procesu na získanie 
súhlasu s využitím pozemkov vo vlast-
níctve štátu a prevažne v správe Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku 
patriaceho pod Ministerstvo životného 
prostredia (MŽP) SR. „Ide napríklad o 
Vážsku cyklomagistrálu, ktorá prechá-
dza cez Žilinský, Trenčiansky, Trnav-
ský a Nitriansky kraj. Pre samosprávne 
kraje je dôležité zjednodušenie procesu 
prenájmu týchto pozemkov za primera-
ných podmienok, keďže musia dokla-
dovať majetkovoprávny vzťah k nim v 
žiadosti o spolufinancovanie projektov 
z európskych zdrojov,“ vysvetlilo zdru-
ženie krajov.

Predseda SK8 a Trnavského samo-
správneho kraja Jozef Viskupič pou-
kázal aj na dôležitosť iných budúcich 
európskych zdrojov. Napríklad na fond 
obnovy. „Samosprávne kraje chcú 
aktívne participovať na realizácii jed-
notlivých reforiem a investícií v regió-
noch.“ okomentoval Viskupič.

Kraje žiadajú z eurofondov viac, 
ako im určuje vláda

» red

/Dolný Kubín – Orava/ - Oravská galéria popri 
prevádzkovaní deviatich stálych expozícií v 
troch okresoch Oravy sa venuje intenzívnemu 
budovaniu zbierok slovenského výtvarného 
umenia 20. a 21. storočia popri už existujúcich 
kolekciách umenia 15. – 19. storočia. Rok 2021 bol 
na akvizície mimoriadne priaznivý. Do zbierok 
galérie pribudlo 36 kusov olejomalieb Ctibora 
Belana vo finančnej hodnote 32 400 eur, ktoré 
daroval umelcov syn  MUDr. Peter Belan, CSc. 
Druhým darom bolo 25 olejomalieb nestora slo-
venského insitného maliarstva Jula Považana 
v hodnote 50 400 eur. Darkyňou je dcéra Jula 
Považana, pani Viera  Dubnická - Považanová. 
Okrem darov doplní galéria svoje zbierky aj o die-
la Roberta Bielika a olejomaľbu Martina Benku, 
na ktoré získala finančné prostriedky z Fondu na 
podporu umenia. Z výstavy Jozefa Mužilu galé-
ria kúpila z vlastných finančných prostriedkov 
Knihu frotáží, odtlačkov z náhrobných kameňov 
zo Židovského cintorína v Dolnom Kubíne. Autor 
daroval galérii dve maľby akrylom na drevených 
doskách. Dôležitou akvizíciou sa stala aj kolekcia 
kresieb akvarelom, tušom, temperou a ceruzou z 
prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia  v počte 22 
kusov, ktorá je dielom  maliara Rudolfa Krivoša. 
Tieto diela galéria zaplatila z vlastných finanč-
ných prostriedkov.

/og, or/

/Orava – Žaškov – Vyšný Kubín/ - Štefan Svit-
ko sa zúčastní pretekov Rely Dakar od 2. do 14. 
januára 2022 v Saudskej Arábii. Najúspešnejší 
slovenský motocyklový pretekár, 39-ročný rodák 
zo Žaškova a občan Vyšného Kubína už dvanásť-
krát absolvoval toto podujatie a na Rely Dakar 
získal druhé miesto v roku 2016 a v celkovom 
hodnotení bol jedenásty a ôsmy. Cieľom jeho tri-
nástej účasti je umiestniť sa v top desiatke a na 
popredných pozíciách.

/ww, or/

/Námestovo - Tvrdošín/ - Túto sezónu navštívi-
lo Slanický ostrov umenia na Oravskej priehrade 
56 361 turistov, čo je o takmer 2000 návštevní-
kov viac ako vlani a najviac od roku 1989. Stalo 
sa tak napriek tomu, že aj tohtoročnú sezónu na 
ostrove umenia ovplyvnila pandémia covid-19 
a pracovníci galérie sa museli postarať o rôzne 
stupne opatrení. Trvalú expozíciu Márie Medvec-
kej v Tvrdošíne – Medvedzí tento rok navštívilo 
2512 ľudí.

/og, or/ 

/Žilinský kraj – Orava/  – Prevádzkovatelia 23 
páleníc v Žilinskom kraji vypálili od začiatku 
júla 2020 do konca júna tohto roku 250 577 litrov 
čistého alkoholu. Ide v prepočte na 52-percent-
ný alkohol o takmer 500 000 litrov, čo je oproti 
predchádzajúcemu výrobnému obdobiu viac ako 
dvojnásobok. Na Orave sú dve pálenice, v Lokci 
a Trstenej. Registrované liehovarnícke závody na 
pestovateľské pálenie ovocia odviedli za destilát 
do štátnej pokladnice spotrebnú daň vo výške 
1,35 milióna eur. Klientom, ktorí sa zmestili do 
limitu 43 litrov 100 percentného alkoholu, za 
výrobné obdobie účtovali o polovicu nižšiu daň. 
Príslušníci finančnej správy počas tohto roka 
riešili 14 osôb, ktoré stanovený limit prekročili. 
Zvyšok dane teraz musia doplatiť a navyše im za 
uvádzanie nepravdivých údajov hrozí pokuta. 
Informovala o tom hovorkyňa Colného úradu Ži-
lina Božena Chríbiková.

/ww cú, bch, or/
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CBD: Na čo sa najčastejšie pýtate
Pri každodennej komunikácii ohľa-

dom CBD je našou hlavnou úlohou          
a prioritou zistenie stavu a potrieb kaž-
dého človeka s ktorým komunikujeme. 
Dôvody využitia CBD olejov, výber 
koncentrácie a dávkovania CBD olejov 
je u každého iná, no viaceré otázky sa 
opakujú. Vybrali sme preto také, s kto-
rými sa stretávame najčastejšie.

Ako si mám správne vybrať kon-
centráciu, ak chcem CBD užívať ako 
prevenciu alebo pri problémoch so 
spánkom? 

Na začiatku užívania CBD sa všeobec-
ne odporúča začínať od nižšej dávky, 
ktorú si lepšie nastavíte pri nižšej kon-
centrácii, teda napríklad 5%. Následne 
si zvyšovaním dávky zvýšite aj koncen-
tráciu. Pre mnohých je celkom postaču-
júca 10% koncentrácia, na ktorej si na-
stavia optimálne dávkovanie. Iní však 
uprednostňujú vyššiu koncentráciu, 
teda 20% CBD oleji a na tejto koncen-
trácii si nastavia ideálnu dávku. Okrem 
dávkovania treba pri hľadaní koncentrá-
cie myslieť aj na rýchlosť metabolizmu. 
Každý z nás má metabolizmus trochu 
iný a tak isto rýchlosť samotného me-
tabolizmu urýchľuje alebo naopak spo-
maľuje účinky BIO produktov. Aj preto 
odporúčame začínať od slabšej koncen-
trácie a následne sa zastaviť na tej, pri 
ktorej cítime zlepšenie stavu, respektíve 

očakávané účinky CBD olejov. Vždy je 
potrebné prihliadať aj na zdravotný stav. 
Kým pri preventívnom užívaní je dobré 
začínať od nižšej koncentrácie, v prípa-
de ak sa CBD používa akútne, pre jeho 
protizápalové účinky a úľavu pri bolesti, 
je dobré siahnuť po vyššej koncentrácii 
hneď zo začiatku.

Mávam depresie a chcem si objed-
nať 10% olej. Kedy ho mám užívať? 
Pravidelne alebo podľa potreby?

Akýkoľvek výživový doplnok, vitamín, 
minerál, alebo olej je pre dlhodobý úči-

nok najlepšie užívať pravidelne, ideálne 
v tú istú hodinu každý deň až kým sa ne-
dostavia prvé účinky. Keď sa stav zlepší, 
je potrebné udržať stabilizačnú fázu as-
poň jeden mesiac. Až následne je možné 
s postupne znižovať koncentráciu, resp. 
dávku CBD. Iba postupným a pomalým 
znižovaním dávky a koncentrácie predí-
dete neželanému „jojo“ efektu a zlepše-
ný zdravotný stav bude pretrvávať aj po 
úplnom vysadení.

Môžem užívať CBD súbežne s liekmi 
proti bolesti?

Do dnešnej doby sa nepotvrdili kon-
traindikácie CBD olejov s inými liekmi. 
Samozrejme pri akomkoľvek pravidel-
nom užívaní liekov, nielen proti bolesti 
je vhodné poradiť sa o užívaní CBD s 
lekárom. Možné však je aj to, že pri dlh-
šom užívaní Vám pozitívne účinky CBD 
umožnia znížiť dávky alebo celkom vy-
sadiť niektoré klasické lieky. Aj v takom-
to prípade však akúkoľvek zmenu treba 
konzultovať s lekárom, ktorý Vám dané 
lieky predpísal.

Veríme, že Vám naše odpovede pomohli 
zistiť ako pristupovať k CBD. Pokiaľ máte 
ďalšie nezodpovedané otázky, neváhajte 
sa na nás obrátiť a radi Vám zodpovieme 
všetky nejasnosti na e-mailovej adrese: 
mrenova@regionpress.sk alebo na tel. 
čísle 0904 552 345              » red.

Foto: Canva

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR,  Štátna vete-
rinárna a potravinová správa SR a 
zástupcovia chovateľov ošípaných, 
spracovateľov bravčového mäsa a 
zástupcovia obchodu budú spoloč-
ne postupovať a vymieňať si infor-
mácie s cieľom zintenzívniť boj proti 
šíreniu afrického moru ošípaných. 

V memorande o spolupráci signa-
tári deklarovali, že budú navzájom ko-
ordinovať svoje kroky tak, aby nebola 
ohrozená hospodárska súťaž. ,,Toto 
memorandum je dôkazom dobrej vôle 
a ochoty všetkých zúčastnených po-
skytovať promptné, správne a transpa-
rentné informácie, ktoré nám pomôžu 
efektívnejšie ochrániť chovy ošípaných 
pred africkým morom,“ uviedol minis-
ter pôdohospodárstva  a rozvoja vidie-
ka SR Samuel Vlčan po podpise Me-
moranda o spolupráci v rámci krízovej 
situácie v súvislosti s africkým morom 
ošípaných. Signatári memoranda majú 
zároveň zabezpečiť, aby ich členovia, 
koordinované spoločnosti a organizá-
cie spolupracovali v maximálne mož-
nej miere pri opatreniach a krokoch 
na zastavenie šírenia AMO. Spoločne 
majú ochrániť chovy ošípaných a spra-
covateľských prevádzok mäsa pred za-
vlečením nákazy. Ďalej majú zabezpe-
čiť kontrolu zdravotného stavu živých 

zvierat a mäsa pred uvedením na trh zo 
zasiahnutých zón a uvedenie zdravého 
mäsa a mäsových výrobkov zo zvierat 
pochádzajúcich z postihnutých oblastí 
na trh. Okrem MPRV SR a ŠVPS SR me-
morandum podpísali Zväz chovateľov 
ošípaných na Slovensku, Slovenská 
asociácia chovateľov ošípaných, Slo-
venský zväz spracovateľov mäsa, Zväz 
obchodu Slovenskej republiky a Slo-
venská aliancia moderného obchodu.

Africký mor ošípaných je vírusová, 
vysoko nákazlivá infekcia domácich 
ošípaných a diviakov, ktorá sa  na ľudí 
neprenáša. Infekcia má rýchly priebeh, 
prejavuje sa vysokými horúčkami, 
apatiou, slabosťou, hnačkami, pneu-
móniou, krvácaním. Úmrtnosť zvierat 
sa pohybuje od 85 do 100 percent. Liek 
na africký mor ošípaných neexistuje.

Memorandum o spolupráci v boji 
proti africkému moru ošípaných

» red
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