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Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Ak ste citlivejšie povahy, nekazte si 
koniec roka. Ak ste zvedaví, berte 
Nostradamove predpovede iba ako 
veštbu.

O údere meteoritu a jeho páde na 
Zem všetci počúvame od roku 2021. 
Zdá sa však, že tento rok sme prečkali 
v relatívnompokoji. Zato v roku 2022 je 
toto nebezpečenstvo ešte aktuálnejšie. 
Nostradamus totiž na rok s dvojkou na 
konci predpovedal mnohé skazy, okrem 
meteoritu aj asteroidové dažde a ďalšie 
znepokojujúce úkazy.

Nostradamus vo svojich proroctvách 
hovorí o dlhej stope iskier na oblohe. 
Táto veštba by sa dala vyložiť ako aste-
roid, ktorý môže zasiahnuť Zem, ale tiež 
spôsobiť otrasy v oceáne, ktoré vyvolajú 
cunami, ktoré povedie k zemetraseniu. 

Michel de Nostredame, známy ako 
Nostradamus, bol francúzsky astrológ, 
lekár a údajný veštec, ktorý je známy pre-
dovšetkým vďaka svojej knihe Les Pro-
phéties. V tomto diele formou 942 bás-
nických štvorverší predpovedal mnoho 
budúcich udalostí, z ktorých niektoré sa 
– pri rôznych interpretáciách – skutočne 
stali. Prvé vydanie tejto knihy vyšlo v 
roku 1555 a treba podotknúť, že mnohé z 
jeho predpovedí boli po celé tie roky po-
merne presné. Bohužiaľ pre nás, väčšina 
z nich bola negatívnych. Nostradamus 
úspešne predpovedal vojny, invázne 
vraždy aj bitky. Ani jeho predpoveď na 
rok 2022 nie je najoptimistickejšia.

Okrem toho Nostradamus predpo-
vedal infláciu, ktorá je v súvislosti s po-
sledným dianím veľmi pravdepodobná. 
Existujú dokonca špekulácie o tom, že 
sa vymkne kontrole, a to dokonca natoľ-
ko, že by mohlo dôjsť k znehodnoteniu 
amerického dolára. Ďalšia nepriaznivá 
predpoveď sa týka Francúzska, ktoré by 
sa malo v budúcom roku stretávať s ob-
rovskými búrkami, ktoré povedú k zápla-
vám, požiarom, a naopak suchu v iných 
častiach sveta.

Zaujímavé je, že s Nostradamovými 
predpoveďami súhlasí aj ďalšia známa 
veštkyňa, Baba Vanga. Aj keď predpove-
dala, že v budúcom roku ľudstvo nájde 
liek na rakovinu, ani jej ďalšie predpo-
vede nehovoria o roku plnom pohody a 
šťastia, ktorý by sme si ako ľudstvo po 
drviacej pandémii určite zaslúžili.

Predpoveď Nostradama pre 2022

» red

Rodičia detí, ktorých materské ško-
ly či školy sú v týchto dňoch rozhod-
nutím hygienika, zriaďovateľa či 
riaditeľa uzatvorené, majú po splne-
ní ostatných zákonných podmienok 
naďalej nárok na dávku pandemic-
ké ošetrovné. Podmienky nároku 
na dávku ani postup žiadosti o ňu sa 
nemenia. 

Nárok na pandemické OČR budú 
mať niektorí poistenci aj počas nadchá-
dzajúcich zimných prázdnin. Na pan-
demické OČR sa môžu spoľahnúť pois-
tenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov 
(resp. do 18 rokov pri deťoch s dlhodo-
bo nepriaznivým zdravotným stavom), 
ktorých škola alebo trieda bola uzatvo-
rená rozhodnutím ministra, zriaďova-
teľa, riaditeľa školy alebo hygienika. 
Rovnako má na túto dávku nárok aj ro-
dič, ktorému pediater potvrdil potrebu 
starostlivosti o dieťa z dôvodu, že dieťa 
je v karanténe. Ak poistenec ošetruje 
choré dieťa do 16 rokov veku a pediater 
mu potvrdil potrebu ošetrovania, tiež 
má nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti 
je aktuálne aj v prípade detí, ktoré na-
vštevujú materskú školu – ak je uzatvo-
rená na základe rozhodnutia prísluš-
ného orgánu (ministra, zriaďovateľa, 
riaditeľa školy alebo hygienika), rodičia 
si môžu uplatniť nárok na pandemickú 

dávku. Ošetrovné však nie je možné 
poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne ne-
dať dieťa do materskej školy alebo školy 
iba pre obavy z koronavírusu.

Počas školských prázdnin nárok 
na pandemické ošetrovné z dôvodu 
uzatvorenia školy spravidla nevzniká, 
vtedy je škola uzatvorená na základe 
školského zákona. Výnimky tvoria 
prípady, ak je škola aj počas obdobia 
školských prázdnin uzatvorená hy-
gienikom (na čas určený hygienikom). 
Počas školských prázdnin majú nárok 
na pandemické ošetrovné aj poisten-
ci, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov 
alebo ak má dieťa do 11 rokov nariade-
nú karanténu (obe situácie potvrdzuje 
pediater). Ak ochorie dieťa 16-ročné a 
staršie, poistencovi vznikne nárok na 
bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 
kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na 
tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Kedy majú rodičia nárok 
na pandemické ošetrovné

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA
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Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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Posledný decembrový deň nespája 
sa len s koncom starého roka, ale 
aj s polnočnými oslavami a prícho-
dom roka nového. Prvý január bol 
za Nový rok stanovený po zavedení 
gregoriánskeho kalendára v roku 
1582.

Naši predkovia sa v starom roku 
snažili najmä dobehnúť všetky „resty“. 
Zasadala obecná rada, volil sa napr. 
richtár, prebiehala inventarizácia aj 
finančné zúčtovanie. Ak zvýšili nejaké 
peniaze, usporiadalo sa pre ľudí drob-
né pohostenie na trovy mesta či dedi-
ny. Takéto oslavy sa však diametrálne 
líšili od tých dnešných, ktoré poznáme 
a praktizujeme. Podobali sa skôr via-
nočným sviatkom a tradíciám, pričom 
aj v tento deň sa konala významná bo-
hoslužba.

V domácnostiach sa napríklad ne-
smelo prať ani vešať bielizeň, pretože 
ten, kto by ju vešal, by mohol ťažko 
zomierať alebo obesiť sa. Poslednému 
dňu v roku sa hovorievalo aj „babí 
deň“.

Na Silvestra chodili po dedine ta-
kzvané baby, dvaja muži prestrojení 
za ženy. Jeden so slameným vencom a 
zvoncom, druhý v kožuchu, na ktorom 
mal sukňu zo slamy, prepásanú po-
vrieslom.

Ženy mali za úlohu túto slamu trhať 
a vkladať sliepkam do kurína, aby aj v 
budúcom roku dobre znášali vajíčka. 

Silvestrovskej noci a príchodu Nového 
roku sa pripisovala zvláštnu moc. Veri-
lo sa, že čo sa v tú noc bude snívať, to 
sa aj splní.

Príchod Nového roka oslavovali 
už v dávnej Mezopotámii od roku 2000 
pred Kristom. Riadili sa ale iným ka-
lendárom. Asi v polovici marca oslavo-
vali koniec roka. Pre našich predkov to 
malo istý význam. Koniec roka slávili 
spolu s jarnou rovnodennosťou.

Až v roku 46 pred naším letopoč-
tom, zaviedol rímsky vládca Caesar 
nový – Juliánsky kalendár. Tak padlo 
rozhodnutie, že 1. január bude prvým 
dňom Nového roka. Takto je to dodnes.

Meno aj deň, kedy sa koniec roka 
oslavuje, nesie v sebe symboliku. Po-
sledný decembrový deň je v rímskej 
liturgii zasvätený pamiatke pápeža 
Silvestra I. Ten vládol v čase striedania 
významných etáp kresťanstva. Koniec 
prenasledovania kresťanova a začiatok 
nových časov.

Na Silvestra si aj trochu pospite

» red

Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim   Simson Enduro 
Electronic, starý Pionier 
Jawa 05, Jawa 20, Jawa 21, 
Mustang, Stadion, Jawa 90.  
Platím ihneď. PONÚKNITE. 
Tel.: 0915 215 406 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely - SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521 

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
»Kúpim haky lešenie.  Tel.: 
0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11
»Kúpim akordeon, heligon-
ku, husle, saxafón. Tel.: 
0915 876 860 

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, PN 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    
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Bol raz jeden gazda. Pracoval na po-
zemku po svojom otcovi. Keď zabil 
prasa, všetko z neho spracoval. Mal 
hnoj, používal prírodné materiály, 
vedel si opravovať náradie a nevyha-
dzoval žiadne odpadky. 

Svet okolo neho sa vyvíjal a presved-
čili ho, aby vstúpil do asociácie gazdov. 
Tak vstúpil a poradili mu tam, že môže 
získať dotácie. Obmedzil prácu na poli a 
začal písať projekty. Nevedel to a tak si za-
čal platiť projektovú agentúru. Asociácia 
gazdov vstúpila do európskej asociácie 
gazdov. Sedeli tam ľudia, ktorí nikdy ne-
pracovali na poli a vymýšľali rôzne pred-
pisy na zlepšenie gazdovskej práce. Zača-
li chodiť dotácie. Cez agentúru, ktorá bola 
skorumpovaná. A tak musel gazda zapla-
tiť úradníka. Prišla veterinárna kontrola. 
Našli lastovičku v maštali a nesprávnu 
sieťku na okne. Gazda dostal pokutu. 
Smutne spomína na veterinárov, ktorí 
chodili k jeho dedovi. Ošetrili zvieratá, 
poradili a pomohli a spolu si vypili. Časy 
sa zmenili. Začali chodiť ďalšie kontroly. 
Časti zabitých zvierat musí odovzdávať 
do asanačného podniku. A platiť. Pred-
písali mu bitúnok. S nerezovou výbavou. 
Nepovolili mu ani udiareň s drevom, lebo 
nie je v cechu údenárov. A tak si gazda 

začal platiť aj bankárov, ktorí mu poži-
čiavali peniaze. Vybral sa predávať svoje 
výrobky na miestne trhy. Dostal ďalšiu 
pokutu. A tak na dedinskom trhu pre-
dávali už iba gazdovia z Poľska. Gazda 
sa postupne mení na úradníka. Chodí k 
nemu kontrola za kontrolou. Kontrolujú 
krmivo, rodokmene, značky na ušiach, 
vodu vo vedrách, dodacie listy, faktúry, 
ekologické štandardy. Na prácu v maštali 
a na poli už nezostáva čas. 

Niekedy prídu zlé časy. Choroba 
zvierat, víchrica alebo mráz. Poisťov-
ne, ktorým roky platil, sa vykrúcajú a 
nechcú zaplatiť. Vyrástla aj konkuren-
cia. Ľudia, ktorí nikdy negazdovali, ale 
berú obrovské dotácie. Nemajú zvieratá, 
maštale ani polia. Majú. známosti, ktoré 
im pridelia dotácie aj na betónovú plo-
chu. Gazda úplatky nedáva. Rozhodol 
sa montovať kórejské 
autá a na jeho poli 
postavili nemecký 
obchod so španiel-
skymi paradajkami, 
holandským mäsom a 
jablkami z Poľska. 
R o z p r á v k a 
skončila.

Gazda

» Ján Košturiak
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31.12. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €

V  50%
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Na Slovensku sa zvykne diskutovať aj o 
športovo-organizačných problémoch: 
častejšie však akosi niet dôslednosti 
ani jednoty v práci s mládežou v tejto 
oblasti života. 

Niekedy absentuje poctivá “robota”... 
Zmysluplnou stala by sa snaha o návrat 
(tak, ako sa o to usilovali ľudia zaintereso-
vaní v športovej činnosti i v nie tak dávnej 
minulosti) k všestrannosti vo výchove aj v 
tomto prostredí: je chybou, keď sa mladý 
športovec „pechorí“ za rekordom či bom-
bastickým úspechom za každú cenu, aj 
keď nás, prirodzene, teší, ak dosiahne stu-
peň víťazov. Veď, podstatným zaiste je, aby 
mladý človek mal isté životné ideály, vedú-
ce v konečnom dôsledku k harmónii tela a 
duše. A v olympijskom duchu „účasti“...

Dnešná prešpekulovaná a pretechni-
zovaná doba so snahou o „bohorovnosť“ 
človeka je značne vzdialená myšlienke 
skutočnej výchovy - aj v spomínanej ob-
lasti. V mnohom bolo by vhodné vziať si 
príklad od priekopníkov športu či športov-
cov spred pár desaťročí, ktorí v oveľa hor-
ších (najmä materiálnych) podmienkach 
kládli zároveň základy slušnosti a čest-
nosti. Verme, že naša mládež bude mať pri 
kormidle také osobnosti, ktoré ju povedú 
do čistých vôd.

Ako príklad, za mnohých ďalších, 
pripomeňme dnes hoc‘ trio ľudí z nášho 
regiónu, z jedného z centier stredného 
Považia, ktorí ako ľudia od športu vždy 
vykonávali svoju prácu čestne, slušne, 
príkladne a tak viedli aj mladých adeptov 
športu. Funkcionár Vladimír Svitek bol 
jedným z prvých, čo prispeli na chod FK 
Raven Považská Bystrica v čase futbalovej 
nepohody v meste pod Manínom: súc te-
raz na zaslúženom odpočinku, však s ví-
ziou návratu dnešných už MŠK do druhej 
najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku 
- po dlhoročnom “pôste”. Alebo plavecký 
tréner a odborník, ktorý sa voči svojim 
zverencom v žiackom veku vždy príklad-
ne ľudsky správal - zaiste vzor pre tých, 
ktorí pracujú s našou mlaďou na športo-
vom poli - Miroslav Skladányi. Či bývalý 
p ov a ž skoby st r ic k ý 
gréckorímsky zápas-
ník, vždy ochotný 
pomôcť na športo-
viskách mládeži na 
jej ceste za športo-
vým majstrovstvom, 
charizmatický Jo-
zef Pavlík. 

Čestnosť a slušnosť v športe

» Ján Borčányi
športový publicista
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g

1.50*

Bryndza   
• p notu n

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
• bez ost
• rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa 049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

239

-44%
cena za 1 kg

4.29

• s drobmi

drav  a hut  m so s obsahom vitam nu ¦ zin u¦ 
hor a¦ se nu¦ medi a n z ym obsahom tu u§ 119

Supercena
cena za 100 g

• predn ¤zadn  tvr

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g
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089

-40%
2,25 l

1.49*

• t van iv
• po otu n

055

Supercena

1 l

• eta s o�ou

• var ý typ ¦ a tov
099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie

1.69

• tavený syr v r ev u
099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g

1.69*

• rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

0.29

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g

3.99

2 kg

Mrkva 045

-49%
1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 g

1.99

§§§ a mnoho a h výrob ov na www.lidl.sk

od pondelka
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ZIPSER DOMÁCA 
KLOBÁSA

ÚDENÁ ŠUNKA 
ZAVINUTÁ

ÚDENÉ BRAVČOVÉ KOLIENKO
 BEZ KOSTI PRÉMIUM

ZIPSER JELENIA 
KLOBÁSA

TRADIČNÁ ORAVSKÁ 
SLANINA

ÚDENÁ LAHÔDKA
   Z KARÉ

0,75
€/100 g

JC/kg 7,50 € 0,85
€/100 g

JC/kg 8,50 €

0,69
€/100 g

JC/kg 6,90 €

0,85
€/100 g

JC/kg 8,50 €

0,75
€/100 g

JC/kg 7,50 €

0,99
€/100 g

JC/kg 9,90 €

NÁZOV PC S DPH

ŠUNKY

ŠUNKA BEZ KOSTI 7,50 € 
ÚDENÁ ŠUNKA ZAVINUTÁ ÚVOĽNÁ 7,50 €
MORAVSKÉ ÚDENÉ MÄSO 6,50 €
KLOBÁSY

ZIPSER JELENIA KLOBÁSA 9,90 €
GAZDOVSKÁ KLOBÁSA 7,90 €
DOMÁCA ŽITAVSKÁ KLOBÁSA 9,50 €
SPIŠSKÉ CHORIZO 7,90 €
ZIPSER DOMÁCA KLOBÁSA PF 8,50 €
ZIPSER DOMÁCA KLOBÁSA 8,50 €
DOMÁCA KLOBÁSA 7,50 €
KLOBÁSA DO KAPUSTNICE SUROVÁ 6,50 €
VIANOČNÁ KLOBÁSA  3,50 €
SLANINY

TRADIČNÁ ORAVSKÁ SLANINA PF 8,50 €
ZIPSER KRÁĽOVSKÝ BOK 9,50 €
GAZDOVSKÁ ÚDENÁ SLANINA PF 9,50 €

NÁZOV PC S DPH

ÚDENINY

ÚDENÁ BRAVČOVÁ KRKOVIČKA B.K. 6,50 €
TRADIČNÁ ÚDENÁ KRKOVIČKA 7,90 €
TRADIČNÁ LAHÔDKA Z KARÉ 8,90 €
ÚDENÁ LAHÔDKA Z KARÉ 6,90 €
ÚDENÉ BRAVČOVÉ PLIECKO 
ROLOVANÉ

6,90 €

SEDLIACKE STEHNO  95% MÄSA 8,50 €
TRADIČNÉ STEHNO ROLOVANÉ 7,90 €
ÚDENÉ KOLENÁ

ÚDENÉ BR.KOLIENKO B.K.PRÉMIUM 7,50 €
ÚDENÉ BRAVČOVÉ KOLIENKO 
ZADNÉ

4,50 €

TRADIČNÉ SPIŠSKÉ ÚDENINY

SPIŠSKÁ ÚDENÁ KRKOVIČKA 
V CELKU

8,90 €

SPIŠSKÉ ÚDENÉ KARÉ V CELKU 9,50 €
SPIŠSKÉ ÚDENÉ STEHNO V CELKU 7,90 €

www.masiarstvoubyka.sk 32
-0
17
8
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Hlavnou novoročnou poverou bola 
nepochybne tá, ktorá pripomínala, 
že tento deň má vplyv na celý za-
čínajúci rok. Preto sa všetci snažili 
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali 
navzájom všetko len to najlepšie  a 
snažili sa byť čo najlepšie naladení. 

Každý sa usiloval mať na Nový rok 
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok 
ako nový a lepší človek. Kto mal tento 
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa 
ľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré 
znamenie sa považovalo, ak do domu 
na Nový rok vstúpila mladá žena alebo 
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. 
Nič dobrého neveštil ani príchod sta-
rého chlapa oblečeného v kožuchu. 
V každom dome však boli vítaní malí 
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil 
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky 
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze, 
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie 
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšu-
jem vám šťastlivý nový rok, že ním dal 
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Kaž-
dá gazdiná si tento deň dávala pozor 
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý 
rok by bol problémový. Cez prah dverí  
sa položila metla a kto prišiel do domu 
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto, 
inak by sa z neho stal nenapraviteľný 
leňoch.

V prvý deň nového roka sa neod-
porúčalo jesť hydinu, respektíve nič 
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v 

ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčo-
vé mäso na tanieri znamenalo blaho-
byt. Novoročné menu muselo byť bo-
haté, aby ste počas roka nehladovali. 
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj 
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa 
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo 
jedlá s makom.

Rovnako si ľudia dávali pozor na 
to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy 
chodili do kostola v bielom odeve, aby 
si zabezpečili úrodu pekného a vyso-
kého ľanu. Držali sa pranostiky ako na 
Nový rok, tak po celý rok. Práca sa ne-
odporúčala, aby nehrozilo, že pracovať 
budete bez oddychu celý rok. Prvého 
januára by ste mali mať doma poriadok 
a čisto, aby ste takto mali po celý rok 
nielen v domácnosti, ale aj vo vašich 
vzťahoch. Človek sa mal  tiež vyhnúť 
zlej nálade, hádkam a intrigám.

Novoročné zvyky

» red
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Ministerstvo životného prostredia 
si pri návratnosti jednorazových 
nápojových obalov v systéme zá-
lohovania položilo vyššie ciele. 
Namiesto pôvodnej 77 percentnej 
návratnosti PET fliaš a plechoviek 
v roku 2023 sa cieľ navyšuje na 80 
percent a v roku 2024 by Slovensko 
malo dosiahnuť návratnosť na úrov-
ni 85 percent. 

Slovensko sa zároveň zaväzuje, že 
cieľ 90 percentnej návratnosti dosiah-
ne už v roku 2025. Zákon pôvodne sta-
novoval, že prostredníctvom systému 
zálohovania sa do konca roku 2022 vrá-
ti najmenej 60 percent celkovej hmot-
nosti obalov, uvedených v roku 2022 na 
trh. V roku 2023 mala návratnosť vzrásť 
na 77 percent a od roku 2027 mala do-
sahovať úroveň minimálne 90 percent.

Plechovky mali určené nižšie ciele, 
ako PET fľaše. Po novom však budú cie-
le pre návratnosť pre oba druhy obalov 
jednotné. Zmení sa aj výška pokuty v 
prípade nedodržania cieľov návrat-
nosti do zálohovacieho systému. Jej 
výpočet sa po novom stanoví tak, aby 
pre správcu zálohového systému bola 
viac citeľná a správca ju neuhrádzal zo 
sumy nevyplatených záloh.

Novela dopĺňa kontrolné právo-
moci Ministerstva životného prostredia 
SR voči správcovi zálohového systému. 
Ten bude povinný na mesačnej báze 
zverejňovať výkaz platieb v rozsahu 

stanovenom ministerstvom. Zároveň aj 
každých šesť mesiacov v termínoch do 
31. júla a do 31. januára bude povinný 
MŽP zaslať správu o svojej činnosti za 
kalendárny polrok. 

Výrobcovia nápojových obalov 
budú musieť na požiadanie distribú-
tora preukázať splnenie si povinnosti 
registrácie u správcu zálohovacieho 
systému. Zákon ukladá obidvom týmto 
subjektom zákaz umiestňovať na trh, 
alebo na pulty predajní nápojové oba-
ly, ktoré neboli registrované u správ-
cu. Týmto opatrením sa predchádza 
vstupu na trh tých nápojových obalov, 
ktoré nie sú pokryté zálohovým systé-
mom.

Bude náš svet trošku čistejší?
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19. decembra 1959   
V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Ma-
ďarska, Nemeckej demokratickej republi-
ky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná 
dohoda o stavbe ropovodu Družba

Výročia a udalosti

20. decembra 2005    
BBC ukončilo vysielanie BBC world v slo-
venskom jazyku

Výročia a udalosti
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Príjmeme pracovníkov SBS 
na objekt v Kočovciach

Mzda od 3,89 €/hod. brutto

0903 405 254    corado@corado.sk
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PREVÁDZKAR

HĽADÁME NOVÉHO KOLEGU

• Pracovná doba:
   pondelok – piatok (6:00 – 14:00)
• Miesto práce: Vrbové
• Kvalitné zaškolenie

• mzda: 1200 € (brutto)

adam.pernecky@papagrill.sk
0918 815 845
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Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď 
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás 
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík
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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


