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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Každý týždeň: 
Banská Bystrica, Badín, Brusno, 
Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravi-
ca, Harmanec, Horné Pršany, 
Hrochoť, Hronsek, Kynceľová, 
Ľubietová, Lučatín, Malachov, 
Medzibrod, Nemce, Podkonice, 
Poniky, Priechod, Selce, Sloven-
ská Ľupča, Tajov, Vlkanová, Brez-
no, Čierny Balog, Dolná Lehota, 
Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 

bystricko@regionpress.sk
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Fašiangy je obdobie od Troch kráľov 
až do polnoci pred Popolcovou stre-
dou. Potom nasleduje 40 dňový pôst 
až do Veľkého piatku. Je to prechod-
né obdobie medzi zimou a jarou.

Začiatok fašiangov ako každý rok 
pripadá na sviatok Troch kráľov, čo je 
6. január. Pokiaľ ide o dôležité termíny 
počas fašiangov, fašiangová nedeľa sa 
oslavuje 27. februára 2022, fašiango-
vý pondelok pripadá na 28. februára 
2022 a fašiangový utorok vychádza na 
1. marca. O deň neskôr potom nasle-
duje Popolcová streda. Inak, posledný 
štvrtok pred koncom fašiangov sa v mi-
nulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento 
deň bol príznačný tým, že sa ženy za-
čali správať neobvykle – boli agresívne 
voči mužom, popíjali v krčmách, tan-
covali a spievali na uliciach. Jedným 
slovom – svet je počas fašiangov „hore 
nohami“.

Neodmysliteľnou súčasťou fa-
šiangov sú tradičné fašiangové hry, v 
rámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. Po dedinách 
šli v sprievode mladí muži preoblečení 
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli 
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará 
žena, Prespanka s deckom, Mladucha 
a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, 
ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a 
Slameníka, ktoré symbolizovali plod-
nosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň 
alebo šabľu – prastaré symboly muž-

skej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia 
napichovali slaninu, klobásu, dávali 
im vajcia a peniaze na spoločné pose-
denie. Zapichovanie ražňa do povaly 
symbolizovalo pomyselné spojenie 
neba so zemou.

Muži prezlečení v maskách žobrali, 
kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 
dožadovali odmeny, ale aj tancovali 
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlo-
hou bolo zabaviť dedinčanov. Parodo-
vali preto svadobníkov, vysmievali sa z 
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pý-
chy a spanštilosti a trestali staré diev-
ky- priviazali im na nohu klát. Jedným 
slovom si mohli dovoliť počas fašian-
gov to, čo si „dopriať“ inokedy nemohli.

Najveselšie obdobie roka potom 
strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na 
rok do starých koľají. Na poslednej fa-
šiangovej zábave sa preto predvádza 
symbolické pochovávanie basy.

Ideme v tempe, sú tu fašiangy!

» red, internet
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OPERÁTOROV  VÝROBY

  0908 695 433

85
_0
03
2

10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti
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Sociálna poisťovňa začína v januáro-
vých výplatných termínoch posielať 
dôchodcom vyššie dôchodky a pí-
somné rozhodnutia o ich zvýšení. 

Dôchodkové dávky budú vyššie o 
1,3 percenta mesačnej sumy dôchodku, 
čo predstavuje medziročný rast spot-
rebiteľských cien za domácnosti dô-
chodcov, ktorý je určený Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky za prvý 
polrok kalendárneho roka 2021.

Dôchodca o zvýšenie dôchodku 
nemusí žiadať, Sociálna poisťovňa ho 
valorizuje automaticky bez osobitnej 
žiadosti. Poberateľom dôchodkov zašle 
o jeho zvýšení aj písomné rozhodnutie. 
Zvýšené dôchodky Sociálna poisťovňa 
dôchodcom prvý raz vyplatí v ich vý-
platnom termíne v januári 2022 spolu s 
doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 
do dňa predchádzajúceho výplatnému 
termínu v januári 2022. Výplatné ter-
míny majú dôchodcovia určené v pár-
ne dni od 2. do 24. dňa kalendárneho 
mesiaca. Ak bol pôvodný dôchodok aj 
po valorizácii nižší ako minimálny dô-
chodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca 
minimálny dôchodok, keďže je pre neho 
výhodnejší.

Zníženie sumy exekučných zrážok 
sa týka dôchodcov, ktorým sa z dô-
chodku vykonávajú zrážky na úhradu 
neprednostných pohľadávok alebo po-
hľadávok výživného na maloleté dieťa 
(ak sa základná suma zvyšuje na vyživo-

vanú osobu).
Ak ide o neprednostnú pohľadávku, 

základná suma sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje z doterajších 218,06 eur na 305,28 
eur, čo je 140 percent životného minima. 
Na každú osobu, ktorej poberateľ dô-
chodku poskytuje výživné, mu musí zo-
stať ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 
152,64 eura mesačne. K základnej sume 
na povinného (dlžníka) sa pripočíta zvý-
šenie na vyživovanú osobu.

Zmena sa týka aj poberateľov dô-
chodkov, ktorým sa vykonáva zrážka 
na úhradu pohľadávky výživného na 
maloleté dieťa. Základná suma na po-
vinného (dlžníka) ostáva nezmenená a 
predstavuje 91,58 eura. Zvyšuje sa však 
základná suma na vyživovanú osobu, 
ktorá sa pripočítava k základnej sume 
na povinného, a to na 76,32 eura mesač-
ne zo súčasných 38,15 eura mesačne.

V dôsledku zmeny základnej sumy, 
ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, 
dôchodcom, ktorým sa vykonáva zráž-
ka z dôchodku na neprednostnú po-
hľadávku alebo na výživné na maloleté 
dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na 
vyživovanú osobu), sa po prepočte od 1. 
januára 2022 suma zrážky zníži alebo sa 
zrážky prestanú vykonávať.

Sociálna poisťovňa v januári 2022 
zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa 
to týka, písomnú informáciu o znížení 
ich exekučnej zrážky alebo o ukončení 
exekučných zrážok.

Zvýšené dôchodky a znížené exekúcie

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS
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Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Banská Bystrica, Kuzmányho 19, tel: 048/ 619 58 58 
www.praktickaambulancia.sk
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»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»KÚPIM AUTO V AKOMKOĽ-
VEK STAVE AJ HAVAROVA-
NÉ.T.0907296305

»Prenajmem čiastočne 
zrekonštruovaný 3 izbový 
zariadený byt v BB na Fon-
čorde, Okružná ul.(63m2, 
balkon, pivnica). Cena 
550€/mes + Internet a TV. 
0905 614 926

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky,šperky a bankovky. 
t.0915627285

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 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, BB 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                    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

Na pracoviskách budú môcť byť naďalej 
len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, 
prekonali COVID–19 alebo sú otestova-
ní. Platnosť tohto opatrenia sa predlžuje 
zatiaľ do 31. januára 2022. Rozhodol o 
tom vládny kabinet.

Ako ďalej informoval tlačový odbor Mi-
nisterstva hospodárstva SR, prípadné ďal-
šie predĺženie bude závisieť od vývoja pan-
demickej situácie na Slovensku. Štát bude 
náklady na antigénový test kompenzovať 
po novom štyrmi eurami na zamestnan-
ca, ďalšie euro pôjde na náklady spojené 
s testovaním. Kompletné znenie manuálu 
je aj naďalej zverejnené na www.mhsr.sk/
manual.

Povinnosť zamestnávateľov
MH SR podčiarklo, že tak ako doteraz, 

zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť do-
statočný počet antigénových samotestov, 
ako aj vhodný priestor na testovanie. Vý-
sledky testov nesmú byť staršie ako sedem 
dní, môže ísť aj o výsledok antigénového 
samotestu z nosa pod dohľadom autorizo-
vanej osoby, tak ako určuje manuál. Rovna-
ko môže ísť o testy z mobilných odberových 
miest, a to antigénové, LAMP a PCR testy.

Finančné kempenzácie
Náklady na antigénový samotest budú 

podľa MH SR po novom kompenzované zo 
strany štátu sumou štyri eurá na každého 
otestovaného zamestnanca. Náklady spoje-
né s testovaním budú rovnako ako doteraz 
kompenzované v sume jedného eura na 
každého otestovaného zamestnanca jeden-
krát týždenne.

Adresa na informácie
Rezort hospodárstva dodal, že o finanč-

nú náhradu žiada zamestnávateľ MH SR v 
mesiaci február 2022 za všetky vykonané 
samotestovania jednorazovo. Doplňujúce 
otázky je možné zaslať na e-mailovú adre-
su: testovaniefiriem@mhsr.sk.

Pravidlá testovania zamestnancov 
sa predlžujú do konca januára

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 727 204
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Africký mor ošípaných (AMO) je 
vysoko nákazlivá vírusová choro-
ba sviňovitých, ktorá sa nachádza 
v krvi, tkanivových tekutinách, 
vnútorných orgánoch, v sekrétoch 
a exkrétoch chorých a uhynutých 
zvierat a v ich svalovine. 

Choroba sa prejavuje vysokou ho-
rúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľ-
ko dní, zvieratá sú apatické, malátne, 
vyznačujú sa zvracaním, krvavými 
hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež 
dýchacími ťažkosťami. Typický je rých-
ly priebeh. Vyznačuje sa vysokou mor-
biditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahu-
je až 90-95 percent.

AMO je veľkou hrozbou pre chov 
domácich ošípaných a výkon poľovníc-
tva nielen u diviačej zveri. Ide o nelieči-
teľnú chorobu, ktorá ale nie je prenos-
ná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát 
potvrdený 25. júla 2019 v chove do-
mácich ošípaných v obci Strážne, okr. 
Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta 
bola potvrdená a zverejnená aj prvá in-
formácia o výskyte nákazy u diviaka, 
uloveného v rovnakom okrese.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR aktuálne informuje 
o vývoji situácie. Vymenujeme iba nové 
nálezy z posledných dní roka 2020.

Lanštiak - Samec, Poľovnícke zdru-
ženie Orol Čata, KÚ: Čata, PR: Orol Po-
hronský Ruskov, Ulovený, Diviača - Sa-

mec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: 
Spišské Vlachy, PR: PZ Kaľava, Nájdený 
uhynutý,Lanštiak - Samica, Poľovnícke 
združenie KOPOV Merník, KÚ: Merník, 
PR: Paľova Hora, Ulovený, Diviača - Sa-
mica, Poľovnícke združenie Priehrada 
Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Náj-
dený uhynutý, Dospelý diviak - Sami-
ca, Poľovnícka organizácia BOHDAN-
KA Bohdanovce, KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, 
Nájdený uhynutý, Diviača - Poľovnícka 
organizácia BOHDANKA Bohdanovce, 
KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, Nájdený uhynu-
tý, Diviača - Samica, Poľovnícke zdru-
ženie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, 
PR: Diviak Porúbka, Ulovený, Lanštiak 
- Samica, Slovenský poľovnícky zväz, 
Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Dlhé 
Stráže, PR: Levoča, Nájdený uhynutý a 
Diviača - Samec, Poľovnícke združenie 
SRNEC Baškovce, KÚ: Hlivištia, PR: Sr-
nec Baškovce, Ulovený.

Varovanie – prípady AMO pribúdajú!

» Zdroj: MPa RV SR

Ministerstvo životného prostredia SR 
vníma problémy rybárov, ktoré im 
spôsobujú nálety kormoránov. V tejto 
súvislosti MŽP rozhodlo o udelení vý-
nimky na odstrel a rušenie zákonom 
chráneného morského vtáka na žia-
dosť Slovenského rybárskeho zväzu. 

Celý proces sa riadil správnym ko-
naním a MŽP ho nijakým spôsobom 
nezdržovalo. MŽP nepovažuje odstrel 
kormoránov za systémové riešenie. Tým 
sú revitalizácie vodných tokov tak, aby v 
nich ryby mohli nachádzať prirodzené 
skrýše pred kormoránom aj v čase, kedy 
rieka zamŕza alebo má nízky vodný stav.

Kormorán veľký patrí medzi záko-
nom chránené živočíchy, ktoré je za-
kázané rušiť, plašiť a usmrcovať v ich 
prirodzenom prostredí. Možno tak konať 
iba na základe výnimky MŽP. Výnimku 
je možné povoliť v odôvodnených prípa-
doch, respektíve ak neexistuje iná eko-
nomicky a technicky realizovateľná al-
ternatíva a navyše, ak výnimka neohrozí 
iné živočíšne druhy v ich prirodzenom 
areáli.

O takúto výnimku požiadal aj Slo-
venský rybársky zväz, Rada Žilina. MŽP 
vydalo rozhodnutie v prvom stupni, kto-
rým povolilo usmrcovať a rušiť kormo-
rány veľké v niektorých lovných a chov-
ných rybárskych revíroch. MŽP zároveň 
v niektorých ďalších revíroch výnimku 

nepovolilo. Voči tomuto rozhodnutiu sa 
odvolal Slovenský rybársky zväz a OZ 
NUFIA. Rozhodovať tak musel minister 
životného prostredia ako odvolací orgán 
na základe návrhu rozkladovej komisie.

Rozhodnutie ministra životného 
prostredia bolo v tejto veci vydané v 
piatok 17. decembra 2021 a aktuálne sa 
doručuje účastníkom správneho kona-
nia. V tomto rozhodnutí napokon MŽP 
vyhovelo požiadavkám rybárov, ktorí 
budú môcť rušiť a usmrcovať kormorány. 
Dodržiavať však musia opatrenia, na-
príklad odstrel možno realizovať len za 
podmienky, že kormorány nebudú letieť 
v kŕdli s inými druhmi vtákov. Odstrel a 
rušenie kormorána sa nebude realizovať 
na miestach a v čase, keď ich vykonaním 
môže dôjsť k ohrozeniu záujmov ochrany 
prírody v dotknutom území.

Rybári budú môcť za určitých 
podmienok plašiť a strieľať kormorány

» Zdroj: MŽP SR
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párky

249

250 g

(1 kg = 9,96)šunka

229

460 g

(1 kg = 4,98)

• bravčové, mleté

099

250 g

(1 kg = 3,96)

• rôzne druhy

U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 10. 1.

“M”

199

20 kusov

(1 kus = 0,10 )

• bez kost , v celku

299

-37%
cena za 1 kg

449

-30%
cena za 1 kg

319

Supercena
1 kg balenie

339

920 g

(1 kg = 3,68)
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250 g

460 g

042

200 g

• smotanový dezert  
• rôzne druhy
• v ponuke aj Čokoládová 
Pochúťka, rôzne druhy 
200 g za 0,45 €

• rôzne druhy

0
-33%

(1 kg = 0,83)

950 g

219

250 g

(1 kg = 8,76)

• neúdené

• rôzne druhy
229

-29%
6 x 190 g = 1 140 g

269

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l

20 kusov

99

500 g

(1 kg = 11,98)

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

-30%
cena za 1 kg

399

1200 g

(1 kg = 3,33)

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Vtáky prikrmujme počas nepriazni-
vého obdobia, kedy je v prírode ne-
dostatok potravy. Dbajme na vhod-
nosť krmiva.

V zásade platí, že s prikrmovaním 
začíname v zimných mesiacoch a v zá-
vislosti od aktuálneho stavu počasia. 
Keď teploty klesnú pod nulu a nasne-
ží, alebo sa tvorí srieň, môžeme smelo 
začať prikrmovať a pokračovať počas 
celej zimy. 

Veľmi dôležité je však spomenúť 
obdobie kedy s prikrmovaním prestať. 
Tak ako väčšina druhov zvierat, tak  aj 
spevavce, ktoré u nás zimujú, si veľmi 
rýchlo zvyknú na jednouchý spôsob 
získavania potravy z kŕmidiel a môžu  
trochu “zlenivieť”… Preto hneď ako 
prichádza jar a vtáctvo začína spievať, 
dni sa predlžujú, sneh sa roztopí, pre-
stávame kŕmidlá dopĺňať. Samozrejme 
sýkorky, zelienky, vrabce aj iné druhy 
by naše kŕmidlo navštevovali aj do leta. 
Nie je to však žiadúce z dôvodu, že sú 
známe prípady, kedy začali spevavce 
(predovšetkým sýkorky) slnečnicový-
mi semenami kŕmiť svoje mláďatá a tie 
z dôvodu nedostatočného prímu biel-
kovín, nakoniec môžu zahynúť, alebo 
sa im môžu vytvoriť určité deformácie 
a nedostatky pri vývoji. Preto pamätaj-
te, nerozmaznávajme ich príliš, mimo 
zimného obdobia si hravo poriadia aj 
sami.

Dôležitý je aj výber lokality, kde 

kŕmidlo umiestnime. Vyhýbajme sa 
blízkosti frekventovaných ciest, veľ-
kých presklených plôch, do krotkých 
by vtáctvo mohlo narážať. 

Čím prikrmovať? Najlepšou a naj-
dostupnejšou komoditou je slnečnica. 
Je jedno či je čierna či ”žíhaná“. Mô-
žeme ju však kombinovať do zmesí 
s inými semenami, ako je repka, ko-
nopné semenom, ľanové semeno, pro-
so, pšenica alebo mak. Sýkorky a ďatle 
obľubujú aj orechy a loj. Loj je najlepší 
hovädzí. Drozdy a chochláče zase uví-
tajú jabĺčka. Občas nás môže prekva-
piť návštevou aj ”opička” našich lesov 
– veverica stromová. Ak chceme, aby 
sa nám na kŕmidle objavili aj väčšie 
druhy vtákov, môžeme im ponúknuť 
kukuricu, tá je lákadlom pre straky aj 
sojky. 

Nikdy vtáctvu neponúkajme peči-
vo, aj keď ho s chuťou žerú, môžeme im 
tým spôsobiť nemalé problémy. 

Ako a kedy prikrmovať vtáctvo?

» Zdroj: ŠOP SR

Na prelome rokov si premietame uply-
nulých 12 mesiacov, a  s  očakávaním 
hľadíme na tých 12 nadchádzajúcich. 
Máme ešte vôbec nádej, že budú lepšie?

Každé ráno je nový začiatok. Svetlo 
dňa vyháňa tiene noci. Ticho a chlad 
rána živí nádej na pekný deň. V nádeji je 
niečo zázračné. V roku 1911 francúzsky 
básnik Charles Péguy objavil ústredné 
postavenie kresťanskej nádeje ako bož-
skej cnosti v nádhernej básni – „Nádvo-
rie tajomstva druhej cnosti“.

Necháva samého Boha, aby sa po-
kúsil vysvetliť tajomstvo svojich troch 
božských cností: viery, lásky a nádeje. 
Boh v Péguyovej básni nepovažuje vieru 
ľudských bytostí a ich lásku k blížnemu za 
prekvapujúce. Veriť a milovať, ako si myslí 
Boh, to ide samé od seba. Viera je jedno-
duchá a neveriť by bolo nemožné. Láska je 
jednoduchá a nemilovať by bolo nemožné. 
Ale vedieť mať nádej je ťažká vec.

„Ale nádej, hovorí Boh, to je to, čo ma na-
pĺňa úžasom.
Mňa samého.
Toto je ohromujúce.
Že tie úbohé deti vidia, ako sa veci majú 
a dokážu veriť, že zajtra bude lepšie.“

Boh opisuje nádej ako dievčatko. 
Toto „malé dievčatko Nádej“ kráča me-
dzi svojimi dvoma veľkými sestrami, vie-
rou a láskou, a vy si ani nevšimnete, že 
tam je. Motá sa stratená medzi sukňami 

svojich sestier. Vyzerá to, akoby dve veľ-
ké ťahali maličkú za ruku. A predsa je to 
ona, tá malá, ktorá vedie staršie sestry.

Pretože, ako hovorí Péguy, „viera 
vidí len to, čo je. Ale nádej vidí to, čo 
bude. Láska miluje len to, čo je. Nádej 
však miluje to, čo bude.“ Nádej, ktorá 
má svoje sídlo v Božom srdci, akoby bola 
oporou nielen kresťanského, ale vôbec 
ľudského života. Nádej ako nezničiteľný, 
denne nový zdroj sily.

Emeritný pápež Benedikt XVI. 
uvádza vo svojej encyklike Spe salvi tri 
základné spôsoby, ktorými sa dá naučiť 
nádeji. 

Prvým je modlitba. Modlitba je to-
tiž vo svojej prapodstate vrúcnou, na-
liehavou prosbou, hlasom dúfajúceho. 
Druhým spôsobom je úprimnosť a spra-
vodlivosť vo všetkých našich skutkoch. 
Je to odvaha kráčať každý deň ďalej na-
priek všetkým neúspechom, zlyhaniu, 
prekážkam či pocitu bezmocnosti tvárou 
v tvár prevahe zla. Tretím spôsobom je 
súcit, spoluúčasť na utrpení iných a pri-
jatie vlastného kríža. 

My všetci sme povolaní byť am-
basádormi nádeje. Svojou modlitbou, 
dobrými skutkami a účasťou na utrpení 
druhých chceme svedčiť o  nádeji tým, 
ktorí sú zasiahnutí biedou a utrpením. 

Pozrite sa, ako môžete priniesť 
nádej tam, kde potrebuje posilniť: 
www.acnslovensko.sk. 

Malé dievčatko Nádej

» Zdroj: ACN
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AKCIOVÁ PONUKA 
NA MESIAC

JANUÁR VO VAŠEJ 
LEKÁRNI  

AKCIOVÁ PONUKA 
Lekáreň Spojová

Zdravotné stredisko EDELMA
Spojová 25 I Banská Bystrica

Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené
Tel.: 048/286 22 68

85
_0
05
2

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akcia platí od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob.
(1) Liek na vnútorn  použitie, (2) Liek na vonkajšie použitie (3), Liek na podanie do nosa, (4) Výživový doplnok, (5) Zdravotnícka pomôcka, (6) Liek na orálne použitie, (7) Liek na
očné použitie, (8) Kozmetický výrobok, (9) Biocídny výrobok, (10) Liek na rektálne použitie, (11) Liek na vaginálne použitie. Použité obrázky sú ilustračné. Zmena cien vyhradená.

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

CHOĎTE DO ŠKOLY OTESTOVANÍ A CHRÁNENÍ 
/ PRE ŠKOLY, FIRMY, HOTELY A INÉ /

 TESTY SINGCLEAN, KTORÉ PONÚKAME, SPOĽAHLIVO ZACHYCUJÚ 
AJ NOVÉ MUTÁCIE OMIKRON, DELTA, LAMBDA, MÍ A ĎALŠIE.

Zľava z doplatku za vybrané lieky čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

Nakúpte všetko pohodlne a bezpečne online aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

kvalitné 
respirátory FFP2 

z ČR
respirátory FFP2 respirátory FFP2 

SKLADOM

KAŽDÝ 
ŠTVRTOK

PLATÍ LEN PRE DRŽITEĽOV 
VERNOSTNEJ KARTY 

A NA NEZĽAVNENÉ PRODUKTY.

ZĽAVA 
AŽ 50%

Z DOPLATKU PRE DIABETIKOV 
POČAS CELÉHO ROKA 2022

VIAC 
INFORMÁCIÍ 
VÁM 
POSKYTNEME
V LEKÁRNI.

KAŽDÝ 
NA CELÝ VOĽNOPREDAJNÝ 

SORTIMENT
NA CELÝ VOĽNOPREDAJNÝ 

ZĽAVA
10%

VIAC 
INFORMÁCIÍ 
VÁM 
POSKYTNEME
V LEKÁRNI. Kvalitné rúška 

rôznych farieb
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Vleky sa spustia a lyžovačka bude po-
volená. Táto správa zaznela vlani aj ten-
to rok. V čase, keď je na Slovensku pan-
démia, ktorá pripomína vojnový stav. 
Robia si z nás žarty? Alebo sa lyžiarske 
vleky stali našim nosným podnikateľ-
ským sektorom, tak ako v Rakúsku? Je 
to nejaká tajná zbraň v boji proti covi-
du? Lyžovanie na čerstvom vzduchu. 
Alebo je to preto, že na čele parlamentu 
sedí vlekár s desiatimi ženami?

Slovensko má veľa problémov. Zák-
lad ich riešenia je pochopiť ich skutoč-
nú príčinu a sústrediť sa na podstatu 
úspešného riešenia. Takto, žiaľ, nikto 
hore neuvažuje. Chaoticky sa hasia 
následky bez poznania skutočných prí-
čin. Nepracuje sa s dátami, analýzami 
a faktami. Politici pracujú v takomto 
algoritme - prieskum verejnej mienky, 
reagovanie na prieskum s cieľom získať 
preferencie, kontrolný prieskum verej-
nej mienky. A potom to vyzerá tak, ako 
vidíme. Preteky v populizme a chaos. A 
k tomu zmarené ľudské životy a likvidá-
cia slovenských podnikateľov. Systema-
tické riešenie problémov funguje takto 
- zachytávanie problémov, klasifikácia 
problémov a ich prioritizácia, hľadanie 
príčin a navrhovanie riešení, testovanie 

riešení, štandardizácia a stabilizácia 
procesu, aby sa problémy neopakova-
li. Používajú sa pritom rôzne nástroje 
riešenia. Predpokladám, že systematic-
ké postupy sa tam hore nenosia. Nie je 
čas. A tak strieľajú slepými nábojmi do 
tmy. Vlastne nie úplne do tmy, ale do 
prieskumov popularity.

Myslím si, že občania Slovenska sú 
oveľa rozumnejší, ako tí, ktorí túto kra-
jinu spravovali a spravujú. A iba krútia 
hlavami nad hlúosťami, ktoré prezentu-
jú a robia rôzni ministri a poslanci. Dá 
sa s tým ešte niečo robiť? Žiadať demi-
siu alebo čakať na nové voľby? Figúrky 
sa vymenia a chaos bude pokračovať. 
Alebo príde Ficov „víťazný február“ a 
budeme sa sťahovať do zahraničia. Mali 
by sme urobiť to, čo dokázali Tomáš 
Baťa a Jan Antonín Baťa. Postupne si zo-
brať svoju krajinu z rúk 
politikov späť. Spojiť 
sa začať si spravovať 
svoje regióny, firmy a 
rodiny tak, aby na ne 
politici mali minimál-
ny vplyv. A politikov 
nechať robiť 
stand-up ko-
mikov.

Slovensko lyžuje

» Ján Košturiak

brať svoju krajinu z rúk 
politikov späť. Spojiť 
sa začať si spravovať 
svoje regióny, firmy a 
rodiny tak, aby na ne 
politici mali minimál-
ny vplyv. A politikov 
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204
0905 915 034

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 13. januára 2022
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE
Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
00

2

52
-0
00

2

CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


