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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!
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,

LETÁKY
0907 727 201
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VIZITKY
0907 727 201
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Zvolen
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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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AKCIA trvá od pondelka 17.01.2022 do soboty 22.01.2022
Na krytom mestskom trhovisku, Trhová ulica, ZVOLEN

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10 kg

Predaj tovaru v akciových cenách.

Predaj sa uskutoční na krajných stoloch
č.29 a č.46, vchod od námestia.

JABLKÁ ČERVENÉ
balenie 5 kg

MRKVA
voľný predaj

0,69 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,39 €/kg

0,49 €/kg
0,99 €/kg

JABLKÁ ČERVENÉ
EVELINA
voľný predaj

0,99 €/kg

CHREN
balenie 200 g

0,39 €/kg

ZAVÁRANINY
na domáci spôsob

PETRŽLEN
voľný predaj

0,39 €/kg

od 1,20 €/ks

0,79 €/ks
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Realizovať rekonštrukcie v športo-
vých zariadeniach a areáloch a inves-
tovať do vybavenia športovísk musí 
mesto aj v tejto dobe, keď platné protie-
pidemiologické opatrenia športu veľmi 
neprajú. 

Vlani pokračovali rekonštrukčné 
práce na Zimnom štadióne v Detve, 
kde sme zrekonštruovali ubytovacie a 
skladové priestory a tiež sociálne za-
riadenie. 

Hneď po ukončení predchádzajúcej 
hokejovej sezóny sme zrekonštruovali 
aj dvanásť ubytovacích izieb, ktoré slú-
žia počas sezóny na ubytovanie hoke-
jistov alebo ich prenajímame.

Všetky miestnosti sme nanovo vy-
stierkovali, vymaľovali a opravili sme 
aj elektrické rozvody a osvetlenie. Nové 
sú tiež sociálne zariadenia a sprchové 
kúty. Do všetkých izieb sme zakúpili aj 
nový nábytok.

Na štadióne sú od polovice mája aj 
nové sociálne zariadenia pre návštev-
níkov. Rekonštrukčné práce zahŕňali 
demontáž starej sanity, hĺbkovú pe-

netráciu, výmenu obkladov, dlažby a 
zárubní a čistenie vodovodných stú-
pačiek. Okrem toho museli stavbári 
nanovo betónovať podlahy, vymurovať 
deliace priečky, kompletne prerobiť 
rozvody vody a odpadu a namontovať 
novú sanitu. Nové sú aj podhľady, v 
ktorých sú rozvody ukryté.

Nutná bola aj rekonštrukcia strechy 
východnej prístavby štadióna nad so-
ciálnymi zariadeniami, kde stavbári 
museli strhnúť starú lepenku, vyrovnať 
všetky plochy, napenetrovať ich a nale-
piť novú lepenku.

Okrem týchto prác sa nám podarilo 
odvodniť a vydláždiť doteraz len vyštr-
kovaný vnútorný dvor štadióna a vyas-
faltovať vjazd, čím sa vytvoril priestor 
na parkovanie. Do budovy štadióna sa 
nebude nosiť štrk, ktorý poškodzoval 
podlahy na chodbách a v šatniach. V 
rekonštrukčných prácach budeme po-
stupne pokračovať aj v tomto roku, pre-
tože zimný štadión potrebuje komplex-
nú rekonštrukciu a modernizáciu.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta
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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 €
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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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