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V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

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

/Orava – Dolný Kubín – Trstená/ - Prvým orav-
ským novorodeniatkom v roku 2022 je Nela Med-
vecká z Dolného Kubína. Narodila sa 1. januára 
štyridsať minút po polnoci v dolnokubínskej pô-
rodnici, merala 54 centimetrov a vážila 4570 gra-
mov. Štyridsaťpäť minút po uvítaní nového roka 
sa v trstenskej pôrodnici narodil Šimon Gonda z 
Podbiela, ktorý meral 55 centimetrov a vážil 5100 
gramov. V uplynulom roku sa v oravských nemoc-
niciach narodilo 1752 detí, o 43 viac ako rok pred-
tým.

/ww don, hon, or/

/Suchá Hora/ - Prevzatie AG samotestov ozná-
mila ZŠ Suchá Hora rodičom žiakov na svojej in-
ternetovej stránke. Tí, ktorí k prvému septembru 
minulého roka prejavili záujem o AG samotesty, 
si ich mohli opäť v počte 5 ks osobne prevziať v 
dňoch 10. a 11. 1. 2022 v ZŠ. Doposiaľ neprihlásení 
zákonní zástupcovia žiakov, ktorí by mali o testy 
záujem, mohli sa k odberu prihlásiť do 7. 1. 2022 na 
mailovú adresu školy. Škola uviedla aj stránku, na 
ktorej rodičia nájdu návod na použitie samotestov 
od firmy Siemens Healthineers. ** Základná škola 
v Suchej Hore zároveň oznámila, že vyučovania po 
zimných prázdninách sa začne karnevalom a od-
poručila žiakom, aby si cez prázdniny pripravovali 
karnevalové masky.

/ww zš, or/

/Orava/ - V rokoch bez pandémie sme v tomto 
čase radi zverejňovali termíny veľmi populárnych 
prechodov na bežkách, ktoré na Orave organizuje 
už takmer každá obec. Na internetovej stránke Ly-
žiarske prechody/bežky.naorave.com je len tento 
oznam: Momentálna situácia neumožňuje orga-
nizovanie prechodov v ich tradičnej forme. Situá-
ciu naďalej sledujeme. V roku 2022 Vám prajeme 
všetko najlepšie a pevné zdravie! Pozvánky nie sú 
ani na stránkach obcí, ktoré zvykli v januári vítať 
stovky bežkárov z celého Slovenska teplým čajom 
a šiškami... Zatiaľ môžeme do stopy len individu-
álne, alebo v malých skupinách. Dúfajme, že je to 
takto poslednýkrát.

/ww, or/

/Novoť/ - Na oficiálnej internetovej stránke obce 
Novoť je aj takýto oznam: „Prosíme občanov jaz-
diacich na snežných skútroch, aby boli zodpoved-
ní, ohľaduplní a hlavne nejazdili po bežkárskych 
trasách v lokalite Novoť-Grúň, ktoré slúžia pre re-
kreačných bežkárov.“

 /ww ocu, or/
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Spomínam si často na otca Antonia 
Srholca, jeho široký úsmev a láskavé 
slová. 

Kedysi mi na tému podnikanie pove-
dal toto: „Podnikať sa má hlavne so srd-
com. Ako kedysi šport, spev, tanec. Pre 
radosť. Aby sme obohatili svet a pri tom 
dorastali k vyšším, duchovným hodno-
tám. K radosti, aj keď sa tvorba, podnika-
nie nepodarí. Trpezlivo a s vierou niesť aj 
svoj zranený, niekedy nepodarený ľudský 
údel. Na Slovensku sme podnikanie po dl-
hej prestávke len obnovili. Ako súťaž, kto 
rýchlejšie, kto viac a víťaziť za každú cenu. 
Chce to čas. Naučíme sa.“ 

Antonia zatvorili komunisti. Desať 
rokov prežil roky vo väzení a v pracovnom 
tábore. Zažil tam dlhé hodiny samoty, po-
níženia, hladu a chladu. Bol pokojný, po-
korný a vyrovnaný so svetom. Neodsudzo-
val a často zakončil debatu slovami - chce 
to čas, naučíme sa...

Verím, že sa naučíme. Podnikať a 
spravovať si svoju krajinu. Aby sme nepre-
dávali iba lacnú prácu našich ľudí a naše 
polia na sklady dovezených výrobkov. Na-
učíme sa dôverovať si a spolupracovať. Aj 
to, že keď niekto vyzerá a premýšľa inak 
ako my, ešte nemusí byť našim nepriate-
ľom. Naučíme sa počúvať jeden druhého, 

aj keď so všetkým nebudeme súhlasiť. 
Chce to čas, ale príde doba, keď pochopí-
me, že sa nemusíme naháňať za postave-
ním, peniazmi a slávou. Zistíme, že je tu 
miesto pre každého, kde môže byť užitoč-
ný a nemusíme sa predbiehať. 

Otec Srholec hovoril: „Nebezpečné 
a škodlivé je žiť len pre hromadenie bo-
hatstva, ktorého symbolom sú peniaze. 
Bezohľadné hromadenie kapitálu a moci. 
Pyšné sebavedomie, že ja mám viac ako 
iní. Bezohľadnosť k iným spoluobčanom. 
Ignorovanie skutočnosti, že sme všetci jed-
na Rodina a sme navzájom za seba zodpo-
vední. Chudobní sú mierou nášho blaho-
bytu. Sociálna politika, solidárna cirkev, 
múdrosť detí, radosť z rozdávania, sloboda 
jednoduchých, prostých ľudí, ochota deliť 
sa a pomáhať, to sa všetko budeme musieť 
naučiť. Ak Život je jedno z božích mien, 
akákoľvek služba životu 
je službou tomu Najvyš-
šiemu. Hodnota člove-
ka sa bude merať pod-
ľa toho, nakoľko a na 
čo premieňa svoje talen-
ty v danom priestore 
a čase.“ Buďme 
trpezliví, nau-
číme sa.

Naučíme sa

» Ján Košturiak

16. január 1969  
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe 
upálil študent Jan Palach.

Výročia a udalosti
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim staré Babeta Pio-
nier Jawa-cz aj diely 0940 
086 411

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Zberateľ z TS Kúpim Mince 
Bankovky Plakety Vyzna-
menania ďalej staré Vzdu-
chovky Bodáky a iné 0940 
086411

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    

Aj keď šikanovanie v Miloslavove vy-
ostrené médiami nahnevá časť ľudí a 
najmä tých nezainteresovaných a sa-
mozvaných sudcov, treba myslieť na to, 
že aktéri tohto nešťastia sú neplnoletí 
tínedžeri. 

Pod vplyvom emócií môžeme vyslo-
viť akýkoľvek súd, môžeme žiadať prísne 
tresty či ako Boris Kollár „polepšovňu“ do 
plnoletosti. Avšak akékoľvek činy detí tre-
ba citlivo posudzovať a až po tom stanoviť 
adekvátny trest či prevenciu. Konštatova-
nie o zlyhaní rodičov či školy je jednodu-
chou skratkou. 

Správanie niektorých detí bolo a 
bude problémové. No málokedy sa stáva, 
že dieťa vyčíňa len tak, bez príčiny. Deti 
a mládež podliehajú vplyvom. To je veľká 
šanca, ale zároveň riziko. Chtiac-nechtiac 
prijímajú vzorce konania zo sveta dospe-
lých. Aj tie zlé. A keď sa pozrieme na to, aké 
prototypy osobností máme v súčasnej poli-
tike, pop biznise či medzi bežnými ľuďmi, 
nemožno sa čudovať, že mladí nasávajú 
negatívne spôsoby správania. A  treba spo-
menúť aj médiá, ktoré v snahe byť komerč-
ne úspešnými negatívne vzorce správania, 
zlo, násilie, amorálnosť, šikanu, citovú po-
vrchnosť, konzum, tabak, alkohol a drogy, 
sexuálne deviácie denne vysielajú, a tým 
nepriamo propagujú a štandardizujú také-
to formy prejavov ako bežnú súčasť života.

Médiá, vrátane internetu, majú oveľa 

väčší vplyv na mladých ako rodičia, uči-
telia, kamaráti. Deti sú preto deťmi, lebo 
nemajú ešte dostatočné schopnosti a skú-
senosti, aby vedeli nástrahám odolávať, 
primerane reagovať a postupovať racionál-
ne. Nezabudnime na to, že sa to vzťahuje 
aj k adolescentom, ktorí sa formujú aj po 
osemnástke. 

Napriek devastačnému vplyvu me-
diálnej spoločnosti neznamená, že ako 
sprievodcovia našich detí máme rezigno-
vať na ich výchovu. K tej patrí aj primeraná 
kontrola, rozprávanie sa, pozorovanie, za-
ujímanie sa o voľný čas detí a spoznávanie 
ich kamarátov. V žiadnom prípade takéto 
„vyzvedanie“ neberme ako zásah do ich 
súkromia, ako to hovorí liberálna výcho-
va. Ak si to tak povieme, zanedbáme naše 
povinnosti byť formujúcim rodičom dieťa-
ťa. Komunikácia v tom najširšom význame 
sa musí stať každodenným pravidlom aj v 
situácii, keď dieťa komunikovať odmieta. 
Dospelý človek, či učiteľ, alebo rodič, musí 
byť dobiedzavý, nie ľahostajný. Je mnoho 
spôsobov, ako nájsť tú správnu cestu ko-
munikovať. Pretože na komunikáciu po 
zlom skutku dieťaťa môže byť neskoro, aj 
keď tá ma svoje opodstatnenie.  

Možno neporazíme úplne nástrahy 
spoločnosti, ale prirodzený a komplexný 
záujem o dieťa môže predísť tragédiám, 
ktoré zničia nie iba jeden mladý život.  

Kde sa berie zlo v deťoch? 
Dá sa s ním bojovať? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

/Dolný Kubín/ - Ešte 17. a 24. januára 2022 budú 
technické služby odvážať od kontajnerov pri by-
tových domoch v Dolnom Kubíne použité živé 
vianočné stromčeky. Do kompostárne odvezú 
len stromčeky bez akýchkoľvek ozdôb. Po uvede-
ných termínoch môžu obyvatelia mesta odovzdať 
stromčeky osobne a bezplatne v technických služ-
bách počas pracovných dní od 6.00 do 13.30 h, v 
stredu od 6.00 do 17.30 h a v sobotu od 8.00 do 11.30 
hodiny.

/im, ww dk, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Až 5 z 38 vodičov mo-
torových vozidiel pod vplyvom alkoholu spôsobilo 
minulý týždeň dopravné nehody v kraji. Pri kon-
trolách takýto stav zistili policajti. Aj ôsmi cyklisti 
mali dychovú skúšku pozitívnu. Informovalo o 
tom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Žiline.

/ww krpz, or/

/Oravská Polhora/ – Goralské koledy a tradičné 
hudobné nástroje zneli v deň štátneho sviatku 
Troch kráľov aj vo viacerých hornooravských de-
dinách. V rámci krátkeho programu predniesli 
spoločnú deklaráciu goralov Slovensku a Európe 
s posolstvom o jej ochranu a zachovávanie pre 
ďalšie generácie. Koncom minulého roka goralskú 
kultúru zapísali do Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 
Na sociálnej sieti o tom informovala obec Oravská 
Polhora.

/im, ww op, or/

/Orava/ - Pranostiky: Štvrtý januárový deň jasný 
znamená mrákavý a nezdravý rok. /na Orave 4. 1. 
2022 celý deň pršalo a bolo zamračené.../. 6. janu-
ára Na Tri krále o krok dále. Keďže je po slnovra-
te, deň sa začína predlžovať, hoci ten príslovečný 
„krok ďalej“ si vari ani nevšimneme...  Začali sa 
fašiangy!

/ww, or/

/Dolný Kubín/ - Dolnooravská nemocnica L. N. 
Jégeho v Dolnom Kubíne je piata najlepšia na Slo-
vensku. So ziskom 61,1 bodu patrí medzi TOP 5 
slovenských všeobecných nemocníc v hodnotení 
INEKO Nemocnica roka. Posudzuje sa kvalita po-
skytovanej zdravotnej starostlivosti, kvalita ope-
račných skúseností lekárov, náročnosť diagnóz, 
spokojnosť pacientov, hospodárenie a transpa-
rentnosť za obdobie štyroch rokov. Vlani bola na 
šiestom mieste.

/ww, or/

/Námestovo/ – Zmluvu o kúpe 100 % podielu v 
spoločnosti Accentis Námestovo podpísali spoloč-
nosti CTP Invest a CTP Property Czech.  Accentis 
Námestovo je vlastníkom areálov v časti Slanica. 
Park má päť hál s plochou približne 145 000 metrov 
štvorcových na prenajímanie. Lokalita Námestovo 
je vynikajúca pre výrobné spoločnosti, čo dokazu-
je stabilným portfóliom klientov a ich zamestnan-
cov. CTP týmto potvrdzuje svoju vedúcu pozíciu 
na slovenskom trhu, ktorý aj vďaka tejto akvizícii 
pokrýva produktami najvyššej kvality. CTP patrí 
medzi developerov a manažérov priemyselných 
nehnuteľností v Európe. Vlastní viac ako 7,1 mili-
óna metrov štvorcových logistických priestorov vo 
ôsmich krajinách a do roku 2023 plánuje rozšíriť 
svoje portfólio na 10 miliónov metrov štvorcových. 
Spoločnosť na jar zverejnila zámer predávať svoje 
akcie a vstúpila na burzu Euronext Amsterdam 
Stock Exchange.

/im, ww, or/
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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Vtáčia chrípka sa v SR zistila aj v do-
mácich chovoch, ako aj u voľne žijú-
ceho vtáctva. Informovala o tom Štát-
na veterinárna a potravinová správa 
SR.

V 52. týždni minulého roku sa na 
území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky 
v dvoch ohniskách domácich nekomerč-
ných chovov, a to v pôsobnosti Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy 
Žilina a RVPS Trnava. Pravdepodobným 
zdrojom nákazy v oboch prípadoch do-
máceho chovu bolo voľne žijúce vtáctvo.

„V okrese Bytča (Malá Bytča), v ob-
dobí od 23. decembra do 26. decembra 
chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny z 
celkového počtu 13. Pozoroval sa pokles 
znášky, znáška vajec bola bez škrupiny, 
vyskytol sa výtok z nozdier. Postupne 
uhynula všetka hydina, okrem 2 ku-
sov ktoré boli utratené. Kadávery boli 
ošetrené dezinfekčným prostriedkom a 
zneškodnené vo veterinárnom asanač-
nom ústave,“ spresnila ŠVPS.

V pôsobnosti RVPS Trnava súk-
romnému chovateľovi hydiny v Hlohov-
ci postupne náhle uhynuli nosnice, v 
chove bolo 18 kusov. „Chov je toho času 
depopulovaný,“ doplnila veterinárna a 
potravinová správa. Inak povedané – 
zlikvidovaný.

RVPS Žilina a Trnava postupovali 
pri výskyte vtáčej chrípky podľa poho-

tovostného plánu zodpovedajúcemu 
aktuálnej európskej a slovenskej legis-
latíve. „Zároveň boli nariadené opatre-
nia zamerané na tlmenie choroby, jej 
kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, 
v ochrannom pásme o polomere 3 km 
okolo ohniska a v pásme pozorovania o 
polomere 10 km okolo ohnísk,“ doplnila 
ŠVPS.

Vtáčia chrípka sa podľa ŠVPS potvr-
dila aj v dvoch prípadoch u voľne žijúce-
ho vtáctva, a to v katastri obce Vysoká 
pri Morave, kde bola uhynutá labuť vy-
šetrená v rámci prieskumu vtáčej chríp-
ky v SR. Vtáčia chrípka sa potvrdila 27. 
decembra 2021.

Druhým ohniskom nákazy bol kú-
peľný ostrov v Piešťanoch, kde sa za-
znamenal úhyn viacerých labutí. Tam sa 
vtáčia chrípka potvrdila 29. decembra.

Vtáčia chrípka sa už vyskytla 
v domácich chovoch

» red

19. január 1945    
oslobodenie Prešova a Košíc sovietskymi 
jednotkami.

Výročia a udalosti
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Od januára sa vo vybraných predaj-
niach zálohujú všetky jednorazové 
plastové fľaše a plechovky od nápojov s 
objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej 
zálohovanej fľaši či plechovke je symbol 
„Z“ v recyklačných šípkach a text “ZÁ-
LOHOVANÉ”. Len takto označené obaly 
sa zálohujú a spotrebitelia ich môžu vrá-
tiť na odberné miesto za 15 eurocentov.

Komplexný systém nie je možné za-
viesť zo dňa na deň. Počas prechodného 
obdobia, ktoré potrvá do konca júna 2022, 
sa v obchodoch môžu objaviť ešte aj staré 
obaly bez symbolu „Z“ . Spotrebitelia by si 
nemali hromadiť plastové fľaše a plechov-
ky bez označenia. Staré obaly, ktoré nema-
jú na sebe „Z“ -ZÁLOHOVANÉ nie je možné 
v obchode vrátiť, patria tak, ako doteraz, 
do triedeného zberu. Vrátiť zálohovaný 
obal bude časom možné v každej predajni, 
ktorá je zapojená do zálohového systému. 
Takýchto miest bude postupne od januára 
viac ako 2 000 po celom Slovensku.

Fakty o zálohovom systéme
- zálohujú sa všetky plastové a kovové 
nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnim-
kou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, 
sirupov a tvrdého alkoholu
- zálohované obaly majú na etikete veľké 
„Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLO-
HOVANÉ“
- výška zálohu je jednotná pre plastové 
fľaše aj plechovky, 15 eurocentov
- spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 

15 eurocentov, bude uvedený na cenovke 
alebo výveske oddelene
- záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení 
nápojových obalov na odberné miesto, 
výška zálohu teda nemá vplyv na cenu 
nápojov
- nápoje sa vracajú do odberného auto-
matu – zálohomatu vo väčšom obchode, 
alebo v prípade menších potravín pri po-
kladni, kde sa načítajú cez ručný skener
- zálohované obaly sa vracajú nestlače-
né, s vrchnákom a čitateľným čiarovým 
kódom
- zálohované obaly je možné vrátiť na kto-
romkoľvek odbernom mieste, bez ohľadu 
na to kde na Slovensku bol zálohovaný 
nápoj zakúpený
- potvrdenie s výškou zálohov za uplatne-
né obaly bude možné využiť buď ako zľa-
vu pri nákupe, alebo si zákazník vypýta 
naspäť hotovosť malé predajne potravín 
zapojené do zálohového systému dobro-
voľne, nemusia vracať zákazníkom hoto-
vosť, môžu poskytnúť len zľavu z nákupu.

Ešte raz o zálohách na plastové obaly

» red
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Združenie miest a obcí Slovenska pri-
pravuje dopadovú štúdiu zameranú 
na vidiek ako investičnú príležitosť. 
Cieľom je reagovať na nekoncepčný 
prístup k rozvoju vidieka, ktorý vidí-
me v mnohých dlhodobých štruktu-
rálnych problémoch.

Sme jedinou krajinou v rámci Európ-
skej únie, ktorá nemá v žiadnom zákone 
definovaný vidiek, čo tiež prispieva k 
neúspešnému znižovaniu regionálnych 
rozdielov a otáznemu prínosu čiastko-
vých, namiesto systémových riešení. 

Dopadová štúdia zameraná na vi-
diek ako investičnú príležitosť bude re-
flektovať napríklad na to, že Slovensko 
je typicky vidieckou krajinou, nakoľko 
obce, teda samosprávy bez štatútu mes-
ta, tvoria 96 percent zo všetkých obcí na 
Slovensku.  Líšia sa počtom obyvateľov, 
čo ich radí do rôznych veľkostných ka-
tegórií. Rovnako, nemajú identickú de-
mografickú štruktúru, a tiež, adekvátne 
podmienky pre uspokojujúci prístup 
obyvateľov k rôznym formám verejných 
služieb. Hlavným cieľom dopadovej štú-
die preto bude návrh východísk, zmien 
a podporných mechanizmov, spolu s 
príkladmi dobrej praxe ako kombinácie 
optimálnych riešení pretrvávajúcich 
štrukturálnych problémov. 

Vidiek na Slovensku je mimoriadne 
špecifický, z hľadiska lokalizácie sídiel 

(prihraničie, vnútroštátne regióny), ale 
aj s prihliadnutím na vzdialenosť obcí k 
mestám, dopravnú obslužnosť, hustotu 
či riedkosť osídlenia a s tým súvisiacich 
mnohých štrukturálnych problémov, kto-
ré vo výraznej miere limitujú všestranný 
rozvoj územia krajiny so snahou o ucele-
nú krajinotvorbu. 

ZMOS dopadovou štúdiou zmapuje, 
a na základe získaných dát dokáže kvan-
tifikovať riešenia, ktoré sa budú dotýkať 
základných služieb a potrieb, možnosti 
medziobecnej spolupráce na spoločnom 
výkone verejných služieb, výpovednú 
hodnotu umocníme formuláciou riešení 
s uvedením príkladov dobrej praxe, ktoré 
už aktuálne vidíme na úrovni niektorých 
mikroregiónov ako prejav kooperácie, 
ktorý je zároveň aj investičnou príleži-
tosťou. 

ZMOS reaguje 
na nekoncepčnosť rozvoja vidieka

» Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
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20. január 1958    
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti

17. január 1904  
svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad v Moskovskom 
umeleckom akademickom divadle.

Výročia a udalosti

21. január 1945    
nacistické vojská spáchali masaker v Kľa-
kovskej doline.

Výročia a udalosti

Vinári dobre poznajú tto meno v 
kalendári a netrpezlivo čakajú, aké 
počasie bude 21. januára. Dlhodo-
bá predpoveď viazaná na Vincenta 
zohľadňuje cykly striedania príli-
vov teplého a studeného vzduchu 
na naše územie, pôsobenie nízkeho 
a vysokého tlaku, fázy mesiaca. A 
mimochodom, na Vincenta je polo-
vica zimy za nami.

Svätý Vincent je prvým svätcom 
Španielska a jeho úcta je veľmi rozší-
rená po celom Španielsku, ale aj Portu-
galsku. Rovnako ako pri skoro všetkých 
ranokresťanských svätcoch máme aj o 
ňom málo historických správ. Všetky 
údaje pochádzajú z ústnej tradície a le-
giend, ktoré opisujú ich životy. 

Aj legenda o sv. Vincentovi hovorí, 
že bol arcidiakonom biskupa sv. Valé-
ria. Biskupa a diakona za čias prena-
sledovania cisára Diokleciána zatkli. 
Kým biskupa poslali do vyhnanstva, 
Vincenta podrobili krutému mučeniu. 
Po smrti jeho telo zašili do volskej kože 
a hodili do mora, ktoré jeho telesné po-
zostatky vyplavilo. Tie sa dnes nachá-
dzajú okrem Zaragozy v Ríme, Paríži a 
iných mestách Francúzska. Jeho meno 
sa nachádza v najstarších martyro-
lógiach, čo dostatočne dokumentuje 
opodstatnenosť jeho úcty.

Deň sv. Vincenta je označovaný ako 
polovica zimy. Vinohradníci sa na ten-
to deň veľmi tešia, nakoľko Vincentov 

paprsok prináša ovocie a dobré hrozno. 
Je patrónom Zaragozy, vinárov, ná-
morníkov, pokrývačov, drevorubačov, 
výrobcov tehál, hrnčiarov. V ikonogra-
fii je zobrazený ako diakon s palmou, 
knihou, loďou, krížom a hroznom; nie-
kedy s ražňom alebo mlynským kame-
ňom ako nástrojmi mučenia. Inokedy 
je zobrazovaný s havranom, ktorý pod-
ľa legendy chránil jeho mŕtve telo pred 
divou zverou.
A ešte niekoľko ľudových múdrostí:

Keď sa Vincent slní, víno sudy plní. 
Ak na svätého Vincenta slnko svieti, 
dbaj, mať veľké sudy, všetko sa zapl-
ní. Slnko na Vinca, dá mnoho vínca. 
Jedna z pranostík vraví i toto: Ak sa na 
Vincenta vtáča z kaluže vody napije, 
na ďalší deň letiac zamrzne... Iná stará 
múdrosť radí, sedieť radšej okolo Vin-
centa doma pri peci.

Ak sa na Vincenta ...

» red
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/Dolný Kubín – Kňažia - Jelšava/ - Do projektu 
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ sa 
zapojili aj žiaci Základnej školy s materskou školou 
v Dolnom Kubíne – Kňažej. Vyše 60 balíčkov deti 
naplnili knihami, ozdobami, sladkosťami, teplými 
ponožkami, kozmetikou i ručne písanými pozdrav-
mi. Škatule plné lásky doručili do Klubu dôchodcov 
v Kňažej a v spolupráci s Denným centrom a Sloven-
ským Červeným krížom ich rozdali aj v mestských 
častiach Kňažia a Jelšava.

/ww zš, sčk, or/

/Trstená/ - Polícia v Trstenej koncom minulého 
roka na internetovej stránke mesta upozornila ob-
čanov, aby venovali zvýšenú pozornosť zatváraniu 
a zamykaniu svojich domov, osobitne vchodov a 
spoločných priestorov v bytových domoch. Polícia 
mala informácie o pohybe podozrivých osôb, ktoré 
hľadali príležitosť vstúpiť do obydlia za účelom krá-
deže.

/ww tr, or/

/Oravský Podzámok/ - Začiatkom januára sme si 
pripomenuli medzinárodný deň Braillovho písma. 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava nedávno vyda-
lo pre nevidiacich v Braillovom písme publikáciu Fe-
lix a princeznin prsteň od Lenky Šingovskej. Príbeh 
sa odohráva na Oravskom hrade, hlavnou postavou 
je kocúr Felix a súčasťou knihy je päť reliéfnych ob-
rázkov. Kniha je venovaná aj deťom zahraničných 
Slovákov. Publikáciu vytvorila Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

/im, om, or/

/Orava/ - Kŕmidlá pre vtáky je potrebné preventív-
ne dezinfikovať prípravkom s chlórom, aby sa za-
medzilo šíreniu nákazy medzi operencami. Radí to 
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife. Vtáky 
treba prikrmovať len počas nepriaznivého obdobia, 
od jesene do skorej jari. Pre väčšinu spevavcov je 
najvhodnejšia slnečnica, ale drozdy sa potešia aj 
jablkám. Na lojových guliach si pochutia sýkorky, 
ďatle, sojky, ale aj kuny. Kúpiť možno aj rôzne se-
mienkové zmesi. Do kŕmidiel nepatria solené a sla-
dené potraviny, chlieb, pečivo a zvyšky jedál, lebo 
vtáčí organizmus zaťažia a vyčerpajú.

/im, ww sos, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - V Oravskej galérii v Dol-
nom Kubíne sú od 13. januára 2022 sprístupnené dve 
nové výstavy - Svety vo svete / medzinárodná výbe-
rová výstava plagátov dizajnérov zo všetkých konti-
nentov sveta / zo zbierok Oravskej galérie a tvorba 
Jula Považana pod názvom každý deň je nedeľa. 
Výstavy si môže verejnosť pozrieť do 3. apríla 2022.

/og, or/

/Brezovica/ - Prvú komunitnú turistickú útulňu 
na Orave s kapacitou sedem lôžok iniciovala partia 
nadšencov z občianskeho združenia Lepšia dedin-
ka v Brezovici. Útulňa na Skorušine bude bezplatne 
slúžiť každému na načerpanie novej energie a bude 
na mieste, ktoré spája viaceré dôležité turistické 
chodníky. Šikovní architekti z mt Projekt navrhli 
moderný dizajn objektu nad terénom tak, aby bol 
vždy suchý a ponúkal krásne výhľady. Celkové ná-
klady na vybudovanie útulne vyčíslili autori projek-
tu na približne 15 500 eur. Pre útulňu vytvoria on-
line rezervačný systém. Kto podporil vybudovanie 
útulne v kampani prostredníctvom donio.sk, získal 
rezerváciu automaticky. Združenie Lepšia dedinka 
pod vedením predsedu Samuela Kovalika už vytvo-
rilo v Brezovici viaceré zaujímavé projekty, ako beh 
brezovickým chotárom, lesnú hojdačku, samoob-
služný bufet i letné kino.

/ww ld, or/
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

V roku 1922 sa narodila v Ludaniciach 
spisovateľka  Helena Križanová-Brin-
dzová, autorka kníh pre deti a mládež 
ako napríklad Modlitba za šťastie, 
alebo Kocúr lekárom a iné rozprávky. 
Zomrela  v roku 1990. 

Helena Križanová-Brindzová za-
čínala ako lyrická poetka, ale postupne 
sa preorientovala na tvorbu pre deti a 
mládež. Napísala viacero kníh a rozhla-
sových i televíznych hier, pri ktorých sa 
inšpirovala aj slovenskými a ruskými 
ľudovými rozprávkami. Od jej narodenia 
uplynulo 100 rokov.

Helena Križanová-Brindzová matu-
rovala v roku 1941 na gymnáziu v Nitre a 
následne pôsobila ako učiteľka v rodnej 
obci. Po roku 1948 pracovala v Spolku 
slovenských spisovateľov, odkiaľ prešla 
do Československého rozhlasu, kde bola 
dramaturgičkou.

Ako redaktorka sa v rokoch 1951-1969 
podieľala na tvorbe časopisov Zornička, 
Pionier, Rodina a škola, potom ostala v 
slobodnom povolaní spisovateľky.

Básne uverejňovala od roku 1943 v 
časopisoch Kultúra, Živena a Elán, ne-
skôr v Kultúrnom živote, Slovenke, Živote 
a v časopisoch pre deti a mládež.

Knižne debutovala zbierkou krát-
kych próz pre deti Makara a iné roz-
právky (1946). V prozaickej tvorbe pre 
malých čitateľov pokračovala knihami 

ako Poštárik (1961), Dušan (1962), Šťastnú 
cestu, Dušan! (1963), Februárka – more – 
Artin (1963) alebo Poštárik sa vráti (1976).

Ako poetka sa Helena Križanová-
-Brindzová prezentovala zbierkami Mod-
litby za šťastie (1948) a Koľko len búrok 
(1959). Pre deti napísala veršované kniž-
ky Kocúr lekárom a iné rozprávky (1950) a 
Traja bratia (1952).

Ako prvá preložila do slovenčiny 
Ruské byliny - ruské bohatierske spevy.

Veľkú časť tvorivého života venovala 
tiež tvorbe rozhlasových a televíznych 
hier pre deti a mládež.

Helena Križanová-Brindzová žila 
od roku 1976 v Bratislave, kde 1. augusta 
1990 vo veku 68 rokov zomrela.

Helena Križanová-Brindzová 
sa narodila pred 100 rokmi

» red
Foto: litcentrum.sk
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Hromadné podujatia sa po novom 
budú deliť do troch skupín podľa rizi-
kovosti. V závislosti od nej sú následne 
určené maximálne limity účastníkov. 
Vyplýva to z vyhlášky k organizácii 
hromadných podujatí, ktorá nado-
budne účinnosť 12. januára. 

Prvú skupinu tvoria nízkoriziko-
vé podujatia. V nich budú musieť mať 
účastníci prekryté horné dýchacie cesty 
respirátorom, platí zákaz konzumácie 
pokrmov a nápojov, povinné sedenie. 
Hromadné podujatie prebieha bez spevu 
a bez povzbudzovania. Podmienkami 
je režim OP a najviac 50 percent kapaci-
ty priestoru alebo maximálne 100 osôb. 
Medzi nízkorizikové podujatia možno 
zaradiť kino bez konzumácie jedál a ná-
pojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo 
divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Druhú skupinu tvoria stredne riziko-
vé podujatia, pričom účastníci hromad-
ného podujatia majú prekryté horné dý-
chacie cesty respirátorom a na podujatí je 
fixné sedenie alebo státie. K podmienkam 
patrí režim OP a najviac 25 percent kapa-
city priestoru alebo maximálne 100 osôb. 
Medzi stredne rizikové podujatia možno 
zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, 
športové podujatia s divákmi, bohosluž-
by so spevom a podobne.

Vysokorizikové podujatia tvoria tre-
tiu skupinu.  Ide o hromadné podujatia 

v prevádzke verejného stravovania alebo 
iné, ktoré nespadá do nízko alebo stred-
ne rizikových podujatí. Podmienky sú 
režim OP, maximálne 20 osôb a povinný 
zoznam účastníkov. Medzi vysokorizi-
kové hromadné podujatia možno zaradiť 
oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky 
v prevádzkach a podobne. Na vysokorizi-
kové podujatia, ako sú svadby či oslavy, 
by sa mal od 19. januára vzťahovať nový 
režim OP plus. Podujatia by sa tak moh-
la zúčastniť len osoba s tromi dávkami 
očkovania proti ochoreniu COVID-19, 
osoba, ktorá ochorenie prekonala alebo 
človek s dvoma dávkami vakcíny a s tes-
tom. V relácii TV Markíza Na telo Plus to 
uviedol minister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský (nominant OĽaNO).

„Niekde budú stačiť dve dávky očko-
vania, pri vysokorizikových aktivitách už 
bude potrebný aj test. Tretia dávka alebo 
test k očkovaniu bude potrebný v prípade 
účasti na svadbách, karoch, oslavách, 
plesoch,“ vymenoval minister. Režim OP 
plus by sa mal vzťahovať aj na prevádzku 
hotelov či organizáciu niektorých športo-
vých podujatí. Pre deti by mal postačovať 
test, ktorý absolvujú v školách.

Zmeny by sa mohla dočkať aj karanté-
na, ktorá v súčasnosti trvá desať dní. Naj-
kratšia karanténa, zrejme trojdňová, by 
sa týkala osôb s troma dávkami vakcíny.

Ako to bude po novom 
s Covid semaforom?

» red



OR22-02 strana- 15

Zamestnanieoravsko 15



OR22-02 strana- 16

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
16

47
-0
01

85
_0
07
9

85
_0
08
2

��������������������������

������������������������������������ 
tel: 009118/441335882

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk

�������������������

TPP ��������������

����������� �������������


