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Každý týždeň: Dolný Kubín, Námesto-
vo, Trstená, Tvrdošín, Čimhová, Liesek, 
Brezovica, Zábiedovo, Ústie nad prie-
hradou, Štefanov, Nižná n/ Oravou, 
Zemianska Dedina, Podbiel, Ťapešovo, 
Vavrečka, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Krivá, O.Podzámok, D. a H.Lehota, 
Dlhá n/ Oravou, Sedliacka Dubová, 
Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osád-
ka, Veličná, Vaňovka, Medzibrodie, 
Chlebnice, Malatiná, Párnica, Žaškov, 
O.Poruba a Istebné

+ v párnom týždni navyše: O.Biely 
Potok, Habovka, Zuberec, Klin, Bobrov, 
Zubrohlava, Sihelné, Rabčice, Rabča, 
O.Polhora, Pucov, Pribiš, Pokryváč 

+ v nepárnom týždni navyše: Be-
ňadovo, Mutné, O.Veselé, O. Lesná, 
Zákamenné, Lomná, Novoť, Vitanová, 
Oravská Jasenica, Breza, Krušetnica, 
Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá a Kra-
ľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 
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»Predám Seat Cordoba r, v 
1999, 88360 km TK do17 6 
2021 spoľahlivý dohodou čt 
0915089010
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»PREDÁM DOSKY A FORSNE 
OKOLO 3 KUBÍKOV. CENA DO-
HODOU. 0903227683

»Darujem rohovú postel. 
0908566040

» Predám tri použité detské 
bicykle po 60€, 0905 400 
035

»Predám pšenicu čt 
0949319686.
» Predám Tlačiareň Lex-
mark CX310dn, 80€, k tomu 
tonere za výhodnú cenu, + 
odpadová nádržka grátis, 
0905 400 035.

Občianska
riadková
inzercia

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

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    

/Oravský Podzámok – Oravská Lesná/ - V ne-
deľu 1. decembra 2019 každú hodinu od obeda až 
do štvrtej podvečer príde Mikulášska družina na 
Oravský hrad v Oravskom Podzámku. V ten istý 
deň sa môžu deti vybrať na stretnutie s Mikulášom 
aj lesnou železničkou v Oravskej Lesnej. Atmosfé-
ru spestria  ukážky pečenia voňavých oblátok, 
zdobenie medovníkov, remeselný jarmok, sladká 
medovina, tradičné ľudové koledy a divadelná roz-
právka „Snehová kráľovná“. Decembrové poduja-
tia na hrade a železničke pripravuje Oravs ké múze-
um v Dolnom Kubíne. Adventný koncert v podaní 
sláčikového quarteta Quartet Colore sa uskutoční 
15. decembra 2019 o 15.00 hodine v historických 
priestoroch Kaplnky sv.  Michala na Oravskom 
hrade.

/om, or/

/Trstená/ - V sobotu 7. decembra 2019 v Trstenej 
pod Kľozovom zažije Orava veľký sviatok. Kolkári 
ŠKK Trstená Starek budú hrať v Lige majstrov odve-
tu proti nemeckému klubu Rot Weiss Zerbst 1999. 
Prvý zápas na dráhach nemeckého šampióna pre-
hrali 0:8 - Mikolaj Konopka 636, Michal Szulc 621, 
Lukáš Juris 613, Martin Kozák 611, Ivan Čech/Mar-
tin Starek 607, Peter Šibal 580.

/lj, škk, or/

/Veličná/ - Vianočné trhy na rínku a výstava 
betlehemov v kultúrnom dome sa uskutočnia vo 
Veličnej  6. a 7. decembra 2019. Jarmok otvoria v 
piatok o jedenástej a od 15.00 hodiny vystúpia ľu-
dové hudb, folklórne súbory a spevácke skupiny. V 
sobotu o jedenástej bude hotová domáca zabíjač-
ka. Deti z Farnosti sv. Michala vo Veličnej vytvoria 
živý Betlehem a o 15.00 hodine privítajú všetci spo-
ločne Mikuláša. Vystúpi evanjelická mládež z Ve-
ličnej a Samuel Lorinčík zaspieva vianočné kole-
dy. O 16.30 sa predstavia českí hostia Pěvecký sbor 
Bílovec. Počas podujatia môžu návštevníci tipovať 
hmotnosť polovičky prasiatka, vyhodnotenie tipo-
vačky bude o 17.30 a o 18.00 h sa začne žrebovanie 
vianočnej tomboly.

/ocu, or/
 
/Trstená/ - Občianske združenie Z lásky k deťom 
organizuje charitatívny bazár OBLEČ SA v Trstenej 
15. decembra 2019 od 9.00 do 17.00 hodiny v mest-
skom kultúrnom stredisku. Organizátori pripravili 
veľký výber oblečenia, hračiek, obuvi pre deti a 
dospelých za symbolické ceny. Výťažok z predaja 
daruje občianske združenie Andrejkovi z Liesku 
na rehabilitácie, ktorý trpí detskou mozgovou obr-
nou.

/zp, or/ 

/Dolný Kubín/ - Aj v 36. kole Kubínskych akordov 
budú 8. decembra 2019 o 17.00 hodine v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne súťažia-
cich sprevádzať hudba Fresh Band pod vedením 
Augustína Chomisteka, vokalisti Anna Bakošová, 
Anna Šimáková, Miroslav Kuna a moderátor Janko 
Šesták. Súťažných piesní je osem, 4 postupujúce a 
4 nové: 1. Mami blue - interpretka Denisa Mešková, 
2. Nápad - Ľubica Palugová, 3. Buď navždy mojím 
snom - Valéria Kuceková, 4. Adio Bella -  Matej Sta-
chera - je to víťazná pieseň 35. kola. Nové súťažné 
piesne: 5. Milovanie v daždi - interpret Richard Za-
ťko, 6. Zem pamätá - Ján Šinál, 7. Vyznanie - Ema 
Šinálová, 8. Toto sólo patrí nám - Jozef Kubala. 
Pripravené sú zaujímavé tomboly. Ako hostia vy-
stúpia s blokom hudby a slova Silvia a Peter Kli-
mentovci.

/ab, aš, or/

Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
môže byť riadený samotným diabetikom 

na 75 – 85 percent,
diabetik je včas upozornený na dôleži-

tosť racionálneho stravovania, 
diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-

rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,

ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy 
metabolizmu a výživy
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VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,40

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

5kg KRMIVA
ZDARMA!

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
3.12. 2019

14.1. , 4.2. , 25.2. , 17.3. 2019
Stankovany-Coop . . . 9,00 hod.
Švošov. . . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Hubová . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Černová-Coop . . . . . . 9,45 hod.
Likavka. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Valašská Dubová. . 10,20 hod.
Komjatná . . . . . . . . 10,40 hod.
Jasenová . . . . . . . . 11,00 hod.
Vyšný Kubín . . . . . . 11,15 hod.
Leštiny . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Bziny. . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Oravský Podzámok 12,25 hod.
Dolná Lehota-Coop 12,40 hod.
Horná Lehota . . . . 12,55 hod.
Sedl. Dulová-kostol 13,10 hod.
Veličná . . . . . . . . . . 13,35 hod.

Orav. Poruba . . . . . 13,50 hod.
Istebné . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Párnica . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Žaškov . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Zázrivá-Coop . . . . . . 15,00 hod.
Terchová-Lidl . . . . . 15,20 hod.
Belá-Coop . . . . . . . . 15,35 hod.
Dolná Tižina. . . . . . 15,50 hod.
Stráža-kaplnka . . . . 16,05 hod.
Krasňany-námestie. 16,20 hod.
Varín . . . . . . . . . . . . 16,35 hod.
Mojš . . . . . . . . . . . . 16,50 hod.
Gbeľany . . . . . . . . . 17,05 hod.
Nededza . . . . . . . . . 17,20 hod.
Teplička-Coop . . . . . 17,35 hod.

16

>> Auto bude stáť na stanovišti 
alebo Obecným úradom 10 minút <<
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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.

/Bziny/ - Šachový klub ŠK Bziny v druhej lige sku-
piny C v prvom zápase napriek oslabeniu dokázal 
vyhrať tesne 4,5:3,5. O výhry sa v Banskej Bystrici 
postarali Zuzka Milcová, Ján Hyll a Ľuboš Molnár.  
Tri remízy zaznamenali Anton Šingliar, Pavol Pali-
der a Juraj Pecho. Vstup do novej sezóny zavŕšili ša-
chisti Bzín víťazstvom nad Ružomberkom 6,5:1,5. 
Zaslúžili sa oň Zuzka Milcová, Ľuboš Molnár, Ro-
man Hrnčiar, Pavol Palider, Pavol Murín a Juraj 
Pecho. Remízu uhral Marek Pniaczek. Najbližšie 
hrajú zápasy 16. a 17. novembra 2019 proti klubom 
zo Zvolena a ŠK Vinice. Priebežné poradie 2. ligy 
sk. C: 1. Liptovská šachová škola C 6 b, 2. ŠK Bziny 
6 b, 3. ŠK Kriváň L. Ondrášová 6 b, 4. TJ Slávia Zvo-
len 6 b, 5. Žilina C 3 b, 6. ŠK Ružomberok Montana 
3 b, 7. Žilina B 1 b, 8. Vinica 1 b, 9. B. Bystrica 1 b, 10. 
Rajecké Teplice 1 b, 11. Fiľakovo 0 b, 12. Detva 0.

/šk, hp, or/

/Krivá/ - Nový model kolaboratívneho robota 
UR16e prvýkrát oficiálne predstavili na Sloven-
sku v sídle hlavného distribútora v Krivej. Kobot 
od spoločnosti Universal Robots ponúka doteraz 
najvyššie manipulačné zaťaženie a je vhodný pre 
podniky, ktoré sa snažia o urýchlenie automati-
zácie. Kolaboratívne roboty sú určené pre všetky 
výrobné podniky, kde je neustále opakujúca sa 
práca a monotónna činnosť, ktorá je neefektívna 
a ľudia o ňu nemajú záujem. Nový model prináša 
do rady kolaboratívnych robotov viac sily a viac 
nosnosti. UR16e je vhodný pre automatizáciu úloh 
ako napríklad manipulácia s ťažkými predmetmi a 
materiálmi alebo údržba strojov. 

 /ur, mj, im, or/

Spôsobilosť na právne úkony, označo-
vaná aj ako svojprávnosť, predstavuje 
spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými 
úkonmi nadobúdať práva a brať na 
seba povinnosti.

Znamená to právoplatne vstupovať 
do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy, 
robiť všeobecne záväzné právne úkony, 
ktoré nesú určitý právny následok. Právna 
úprava spôsobilosti na právne úkony fy-
zických aj právnických osôb sa nachádza 
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na 
právne úkony nadobúdajú fyzické oso-
by dovŕšením osemnásteho roku života. 
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná 
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne 
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôso-
bilosť na práva a povinnosti, prípadne roz-
hodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti 
na určité právne úkony. 

Právnickej osobe vzniká spôsobilosť 
na právne úkony spolu so spôsobilosťou na 
práva a povinnosti. U právnickej osoby sú 
tieto spôsobilosti chápané ako celok a vzni-
kajú dňom zápisu do obchodného registra, 
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo 
výnimočne jej založením, ak nemá povin-
nosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony 
pri právnickej osobe  zaniká dňom výmazu 
z Obchodného registra alebo dňom jej zru-
šenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne 
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej 
orgány, ktoré sú na to opravné. 

Pri fyzických osobách sa rozlišu-
je úplná spôsobilosť na právne úkony 
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony. 

Spôsobilosť na právne úkony pred pln-
pletosťou možno nadobudnúť iba uzatvo-
rením manželstva, ato pod podmienkou, 
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako 
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takým-
to manželstvom. Maloletí majú spôsobilosť 
len na také právne úkony, ktoré sú svojou 
povahou primerané rozumovej a  vôľovej 
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. 

Počas života fyzickej osoby môže dôjsť 
k obmedzeniu spôsobilosti na právne úko-
ny, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale 
len za zákonom presne stanovených pod-
mienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj 
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na 
právne úkony, resp. pozbavenie svojpráv-
nosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna 
úprava obsiahnutá v Civilnom mimo-
sporovom poriadku, ktorý s  pozbavením 
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta 
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štan-
dardmi. 

Súd v rozhodnutí o obmedzení spôso-
bilosti na právne úkony zároveň určí roz-
sah tohto obmedzenia. Mal by v rozhod-
nutí uviesť výpočet právnych úkonov, na 
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spô-
sobilosť na všetky ostatné právne úkony 
pritom ostáva nedotknutá.

Spôsobilosť na právne úkony

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Prečítal som si programy politických strán do 
volieb 2020. Teda tie, ktoré sa dajú nájsť na inter-
nete. Smer, LSNS, SNS sa s programom ani ne-
obťažujú, prípadne nájdete len ten z volieb 2016. 
V tých, čo sa nájsť dajú, je zaujímavá jedna vec. 
Skoro všetci píšu o tom, čo by chceli, ale málo         
o tom, ako to dosiahnuť. Kto z nás by nechcel lep-
šiu práca a lepšie platy, krásne diaľnice, špičkové 
nemocnice, fungujúcu spravodlivosť, moderné 
školstvo, silné regióny...? Chceme to všetci, nie? 
Tak, kde je problém? Problém je v tom, že štát nie 
je čarovný mešec, z ktorého sa sypú donekonečna 
peniaze. Niektorí politici vám to však tak sľubujú. 
Potom nereálne sľuby nevedia splniť. Aj preto tu 
máme sklamanie a frustráciu z politiky 30 rokov 
po Nežnej. 

Strana SaS má iné zásady. Nepracujeme na 
sľuboch, ale na konkrétnych riešeniach. Náš 
program nie sú vzletné sny o krajších zajtraj-
škoch. Máme konkrétne opatrenia na zlepšenie 
kľúčových oblastí vášho života. Program SaS je 
pravidelne hodnotený ako naj-
lepší. Sme odborníci, pripra-
vení riešiť problémy. Keď bolí 
zub, ideme za zubárom. Keď 
nejde auto, hľadáme dobrý      
autoservis. A čo, ak funguje 
zle štát? Budeme voliť odborní-
kov alebo tých, čo len sľubujú?

Lieči vaše zuby automechanik?

Michal Sklienka
člen strany SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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Nie 
posilovňa, ale posilňovňa.

Slovenčina naša

Pre zachovanie bezpečnosti na a po-
pri cestách v jesennom období poli-
cajti pripomínajú chodcom používať 
reflexné prvky. Upozorňujú, že cho-
dec idúci po kraji cesty by mal mať tie-
to prvky na tej strane tela, ktorú vidno 
z vozovky.

Reflexné predmety je najlepšie 
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne 
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku 
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší 
členovia rodiny by mali presvedčiť tých 
starších, ktorí napríklad večer chodia do 
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec ne-
osvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z 
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili 
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Po-
kojne im ich zadovážte, upevnite na ka-
belky, na rukávy kabátov, hoci aj na chr-
bát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť 
nebude, naopak, určite budú za vzor.

Reflexné prvky sú povinné pre chod-
cov na krajnici či okraji vozovky počas 
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, 
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflex-
né pásiky, ktoré sú cenovo dostupné 
pre každého a zároveň ich môžete nosiť 
neustále so sebou. V prípade, že chodec 
nemá v noci, počas hmly či snežnej búr-
ky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50 

eur.
Najväčším rizikom je však ohroze-

nie bezpečnosti a zdravia chodcov – po-
čas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20 
metrov len spodnú časť nôh chodca bez 
reflexných prvkov. Ak má však refexnú 
bundu či overal, dokáže ho vodič spozo-
rovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné 
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne 
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a 
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami 
aj na veľkú vzdialenosť.

Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo, 
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok 
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska 
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste 
niečo podobné hľadali pre svoje deti či 
starkých, určite ho nájdete v každej špe-
cializovanej predajni potrieb pre cyklis-
tov. Reflexné pásky dostať prakticky vša-
de, majú ich už aj v mnohých stánkoch s 
dennou tlačou.

Daruj viditeľnosť, daruješ život

» red
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Koľko expertov sa zrazu vyrojilo 
okolo politických strán takto pred 
voľbami. Poznám texty rôznych 
odborníkov, no o niektorých „škol-
ských“ politikoch som nepočul, 
hoci sú pasovaní za predstaviteľov 
školstva. 

Môžeme sa tešiť zase na takých, čo 
sa nechajú obklopiť „odborným“ tí-
mom a zabetónovanými štruktúrami 
na ministerstve a budú nimi ovplyvne-
ní. Chodiť do školy nie je kvalifikácia 
na jeho zmenu. Potom získa politik 
funkciu, bude presadzovať svoju kon-
cepciu bez komplexného pohľadu a 
bez odstránenia malých, no zásadných 
každodenných problémov vyučovania. 
Bez toho sa neoplatí prejsť k vyšším 
koncepciám.

Najčastejšie sa noví politici prezen-
tujú tým, že sa majú robiť interaktívne 
hodiny, má sa posilňovať kritické mys-
lenie, nemá sa memorovať a pod. Mrzí 
ma, keď sa prezentujú v médiách ľudia 
(mentori, popularizátori), čo ponúkajú 
deťom vzorové vyučovanie ako kon-
trast k štandardným vyučovacím ho-
dinám. Menej sa ukazuje, koľko práce 
je za tým a koľko inej (zbytočnej) práce 
učitelia musia robiť okrem vyučovania. 
Okrem toho, materiálne podmienky 
škôl nie vždy dovoľujú realizovať veľ-
kolepú hodinu. Ďalším problémom je 
aj čas. Príčin je mnoho, ale isté je, že 
schopnosť učenia sa žiakov klesá. Preto 
učiteľ potrebuje viac času na vysvetle-

nie témy. Samozrejme, môže ju názor-
ne vyložiť, len je otázne, čo si žiaci z 
nej zapamätajú, keď si nemusia písať 
poznámky a nemajú sa učiť. Ak má byť 
učebná téma prostriedkom vzdeláva-
nia, musí byť aj teoreticky reflektova-
ná. Aby ju aj žiak mohol v budúcnosti 
opakovať, aplikovať, transformovať. Čo 
z toho, keď žiak uvidí chemickú šou, 
bez toho, aby pochopil reakcie, ktoré sa 
pred jeho očami dejú? Alebo budeme 
viesť školu prchavými vizuálnymi zá-
žitkami a spoľahneme sa na internet? 

Diskusie, debatné hodiny či kritic-
ké myslenie sú úžasné metódy, ktoré sú-
časných žiakov bavia. Ale ak majú byť 
takéto hodiny efektívne, opäť to pred-
pokladá prípravu, štruktúru a hlavne 
redukciu osnov. Teda, ak to nemá byť 
zbytočná jednorazová aktivita. Hodiny 
bez výkladu či diktovania poznámok? 
Veľmi by sa mi páčilo viesť dialóg o 
téme. Sú však žiaci pripravení učiť sa 
z počutého bez písania poznámok? 
Máme učebnice, ktoré sú také spoľahli-
vé, že netreba písať poznámky? 

Úplne súhlasím, že vyučovanie tre-
ba inovovať. Avšak nesmie to byť tak, 
že sa to uloží ako povinnosť učiteľom 
bez systémovej zmeny prípravy učite-
ľov, úpravy legislatívy a bez odstráne-
nia prekážok, ktoré nás doslova nútia 
ísť po starom. Uvedomujú si toto všetko 
novodobí experti?   

Novodobí experti

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky v Dolnom Kubíne
LIDL Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

Kaufland Mzda: 3,5868 €/h. brutto

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Nástup ihneď.

Otužovanie, správna výživa bohatá 
na antioxidanty, dostatočný fyzický 
pohyb a šport vo vonkajšom pros-
tredí sú podľa odborníkov najlep-
šou prevenciou pred akútnymi res-
piračnými ochoreniami a chrípkou 
u detí. 

Významnú úlohu v prevencii ocho-
rení má totiž stav odolnosti organizmu. 
Ochranou dýchacích ciest proti oxidan-
tom a radikálom v znečistenom ovzdu-
ší v týchto dňoch je zvýšený príjem rýb, 
ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú vý-
znamným zdrojom antioxidantov.

„Antioxidanty - vitamín C a radi-
kálny upratovač vitamín E, sú obsiah-
nuté v mimobunečnej a v bunečnej 
membráne epitelu dýchacích ciest. 
Nízky príjem týchto účinných látok 
má za následok ich nízku hladinu v 
mimobunečnej a bunečnej tekutine, 
čo oslabuje ochranu proti oxidatívnym 
a radikálnym atakom zo znečisteného 
ovzdušia,“ vysvetlila Katarína Slotová 
z Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Banskej Bystrici.

Vo všeobecnosti sa pravidelný vý-
živový režim a rovnomerné rozloženie 
jedál počas dňa považuje aj v týchto 
dňoch za optimálny stav pre správnu 
fyziologickú rovnováhu, ako aj psy-
chickú výkonnosť. Mimoriadne ne-
zdravým stravovacím návykom, ktorý 
by aspoň v tomto čase mali rodičia prís-
nejšie kontrolovať, sú podľa nej potra-
viny rýchleho občerstvenia.

„Z pohľadu racionálnej výživy sú 
pokrmy typu ‚fast food‘ nevhodné, pre-
tože sú zdrojom takzvaných skrytých 
tukov a soli. Ich častá konzumácia nie 
je správnou výživou, vedie k nespráv-
nym stravovacím návykom a hrozí 
riziko vzniku obezity - rizikového fak-
tora mnohých vážnych neinfekčných 
ochorení – kardiovaskulárnych, ná-
dorových, metabolických, pohybových 
a tak ďalej,“ objasnila potrebu zvýšenej 
pozornosti stravovaniu detí a mládeže 
v čase vyššieho výskytu chrípkových 
ochorení Slotová.

Z hľadiska ochrany pred infekcia-
mi šíriacimi sa vzdušnou cestou má 
veľký význam častá a účinná výmena 
vzduchu vetraním, a to rovnako doma 
ako v škole. Vetranie slúži na reguláciu 
teploty a vlhkosti vzduchu v miestnos-
ti, ale aj na znižovanie koncentrácie 
nežiaducich mikroorganizmov a aler-
génov a tým obmedzuje možnosti pre-
nosu nákazy.

Medzi ďalšie opatrenia okrem 
správnej výživy, dostatočného pohy-
bu a pravidelného vetrania priestorov 
patrí správny pitný režim, dodržiava-
nie zásad osobnej hygieny, teda umý-
vanie si rúk vždy po návrate domov, po 
ceste verejným dopravným prostried-
kom, pred jedlom.

Preventívne proti chrípke

» Zdroj: TA SR

94
-0

18
5

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk
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V zime ľahko dostupná zelenina ob-
sahuje mnoho bielkovín, sacharidov 
a vlákniny, z vitamínov je najviac ob-
siahnutý vitamín C, B1 (mrazený B1 
neobsahuje), B2, E a A a ponúka tiež 
veľké množstvo minerálnych látok, 
napríklad draslík, fosfor, síru.

Ružičkový kel je vynikajúcou súčasťou 
mrazených zeleninových zmesí, pridáva 
sa do polievok, omáčok alebo do originál-
nych šalátov.

Látky obsiahnuté v ružičkovom keli 
chránia organizmus pred rakovinou 
hrubého čreva a tiež zabraňujú prem-
noženiu škodlivých baktérií v žalúdku. 
Tým, že má odvodňovacie účinky, pomá-
ha aj pri chudnutí a navyše zvyšuje odol-
nosť voči stresu.

Pomáha zdolať únavu a dodáva elán 
- vďaka vysokej koncentrácií vitamínu B1-
-tiamínu a B9-kyseliny listovej je kel ružič-
kový mimoriadne vhodný pre všetkých, 
ktorí trpia chronickou únavou, podrážde-
nosťou a poruchami koncentrácie. 

Posilňuje nervy - osoby vystavené 
stresu, konfliktom a problémom bezpod-
mienečne potrebujú stravu zameranú 
špeciálne na posilnenie nervov. Stres a 
hnev totiž vo zvýšenej miere spotrebú-
vajú výživné a biologicky aktívne látky z 
krvi. Najlepšou tabletkou proti stresu je 
ružička kelu.

Podporuje krvotvorbu a okysliče-
nie buniek - kyselina listová má mimo-
riadny význam pre deti, lebo podporuje 

krvotvorbu a rast buniek. Zúčastňuje sa 
na tvorbe nukleových kyselín v jadrách 
buniek a aj u starších ľudí vyvoláva omla-
dzujúce účinky.

Upravuje trávenie - ružičkový kel od-
kysľuje organizmus a zbavuje ho škodli-
vých až toxických látok, ktoré sa nestráve-
né hromadia v tráviacom trakte. Obsahuje 
totiž množstvo vlákniny, ktorá upravuje 
trávenie a odstraňuje zápchu.

Podporuje imunitu - jednou z najpô-
sobivejších charakteristík ružičkového 
kelu je jeho vysoký obsah vitamínu C. Jed-
na šálka ružičkového kelu obsahuje viac 
ako 120 percent denného odporúčaného 
množstva vitamínu C. 

Pre zdravé kosti - ružičkový kel je 
obzvlášť bohatý na vitamín K, ktorý je 
nevyhnutný pre zdravie kostí. Vitamín K 
zohráva úlohu pri raste kostí a môže po-
môcť chrániť pred osteoporózou, stavom 
charakterizovaným progresívnym úbyt-
kom kostí. Konzumácia stravy bohatej na 
vitamín K by mohla zvýšiť pevnosť kostí 
a znížiť riziko ich zlomenín u žien po me-
nopauze.

Znižuje zápal a napomáha stabilnú 
hladinu cukru v krvi - zlúčeniny nachá-
dzajúce sa v kapustovitej zelenine, ako na-
príklad ružičkový kel, majú protizápalové 
vlastnosti. Môžu tiež pomôcť udržať hladi-
nu cukru v krvi stabilnú. Je to preto, že kel 
má vysoký obsah vlákniny, čo pomáha re-
gulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina sa 
pomaly pohybuje cez telo bez dozrievania 
a spomaľuje vstrebávanie cukru do krvi. 

Ružičkový kel 

» red
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EURO    personal
Predstavitelia ôsmich vyšších územ-
ných celkov (VÚC) po  rokovaní zdru-
ženia SK8 v Trnave vyšli s požiadav-
kou na posilnenie pozície krajov pri 
novom operačnom programe regio-
nálneho rozvoja na roky 2021 - 2027, 
na zmenu zákona na rozšírenie kom-
petencií pri kontrolách v sociálnych 
zariadeniach i na vznik zákona o 
kultúrno-kreatívnych centrách. Pred-
seda SK8 a Trnavského samosprávne-
ho kraja Jozef Viskupič informoval, 
že združenie rozhodlo aj o kreovaní 
dočasnej pracovnej skupiny pre rieše-
nie financovania miestnych akčných 
skupín (MAS).

SK8 sa na podnet predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kraja Ju-
raja Drobu obráti na ministra práce a 
sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-
-SD) a chce iniciovať zmenu zákona o 
sociálnych službách. Mala by rozšíriť 
kompetencie na vykonávanie kontrol v 
zariadeniach sociálnych služieb neve-
rejných poskytovateľov. Zámerom je do 
kontroly začleniť popri krajoch aj mestá 
a obce, ktoré, ako dodal Droba, najlep-
šie poznajú reálie, vedia, aký posky-
tovateľ u nich pracuje. „Vyvíjame túto 
iniciatívu, keďže v poslednom čase sa 
vyskytlo niekoľko alarmujúcich prípa-
dov, a to predovšetkým u neverejných 
poskytovateľov, “ uviedol Droba.

Viskupič informoval o zhode čle-
nov SK8 obrátiť sa na ministerstvo 

školstva so žiadosťou rešpektovania 
rozhodnutí VÚC pri určovaní počtu 
žiakov v prvých triedach jednotlivých 
učebných a študijných odborov na 
stredných školách. „Aby VÚC mohli za 
celý proces plánovania výkonov pre-
vziať zodpovednosť, je potrebné, aby 
ministerstvo rešpektovalo ich rozhod-
nutia,“ dodal Viskupič.

Predseda Prešovského samo-
správneho kraja Milan Majerský vyšiel 
s návrhom vzniku pracovnej skupiny, 
ktorá by rokovala s ministerstvom pô-
dohospodárstva ako riadiacim orgá-
nom, a prípadne aj bankami, o finan-
covaní miestnych akčných skupín. 
Dobrovoľné združenia obcí sú podľa 
jeho slov významným nositeľom myš-
lienok v regiónoch a takisto zaujíma-
vým zdrojom investícií. Aktuálne však 
už nemajú zabezpečené financovanie 
a je ohrozený ich existenčný potenciál. 
Na Slovensku je viac ako 100 MAS, v 
PSK z toho funguje 23.

SK8 sa zaoberalo aj návrhom záko-
na o kultúrno-kreatívnych centrách. 
„Potenciál kreatívneho priemyslu je 
veľký, predpokladá však spojenie via-
cero subjektov, pre ktoré dnes nie je 
legislatívna podpora. Zámerom je, aby 
VÚC mohli zriaďovať centrá na vytvo-
renie platformy pre spoluprácu medzi 
občianskymi združeniami, nezisko-
vým sektorom a miestnou samosprá-
vou,“ uviedol predseda SK8.

Kraje žiadajú viac kompetencií

» Zdroj: TA SR
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Nie naprieč spektrom, 
ale všade, v každej politickej strane.

Slovenčina naša
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Nie tým pádom, ale a preto, 
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša
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OBVINENÝ 
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!
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Každý týždeň: Dolný Kubín, Námesto-
vo, Trstená, Tvrdošín, Čimhová, Liesek, 
Brezovica, Zábiedovo, Ústie nad prie-
hradou, Štefanov, Nižná n/ Oravou, 
Zemianska Dedina, Podbiel, Ťapešovo, 
Vavrečka, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Krivá, O.Podzámok, D. a H.Lehota, 
Dlhá n/ Oravou, Sedliacka Dubová, 
Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osád-
ka, Veličná, Vaňovka, Medzibrodie, 
Chlebnice, Malatiná, Párnica, Žaškov, 
O.Poruba a Istebné

+ v párnom týždni navyše: O.Biely 
Potok, Habovka, Zuberec, Klin, Bobrov, 
Zubrohlava, Sihelné, Rabčice, Rabča, 
O.Polhora, Pucov, Pribiš, Pokryváč 

+ v nepárnom týždni navyše: Be-
ňadovo, Mutné, O.Veselé, O. Lesná, 
Zákamenné, Lomná, Novoť, Vitanová, 
Oravská Jasenica, Breza, Krušetnica, 
Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá a Kra-
ľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN
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reg. MKSR EV 3676/09
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Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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/Dolný Kubín/ - Všetky akcie dolnokubínskeho 
klubu Garáž sú na jeho facebooku a pre tých, ktorí 
nie sú na sociálnej sieti aj na webe: www.garaz-
klub.sk.

/rk, or/

/Orava/ - Výkonný výbor Slovenského futbalové-
ho zväzu schválil návrh pracovnej komisie na  roz-
delenie finančných príspevkov v rámci projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania 
futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021. 
V rámci tohto projektu bolo rozdelených 3,5 mi-
lióna eur, ktoré poputujú obciam a amatérskym 
klubom z celého Slovenska a sú určené na roz-
voj infraštruktúry, ktorú využívajú mládežnícke 
družstvá. Z Oravy dostane najväčší príspevok 40-
tisíc eur MŠK Námestovo. TJ Tatran Zákamenné 
dostane 15-tisíc eur, obce Pribiš, Dlhá nad Oravou, 
Liesek, Zuberec, Breza, Istebné, Dolný Kubín a TJ 
ŠK Podbiel dostanú po 10-tisíc eur.

/sfz, dr, or/ 

/Sedliacka Dubová/ - Svoju formu si oravskí bež-
ci testovali ešte aj začiatkom novembra na podujatí 
Vybehni si Črťaž, ktorého piaty ročník usporiadali 
v Sedliackej Dubovej. Zvíťazil Pavol Bakoš, druhý 
bol Igor Lauko a ako tretí dobehol do cieľa Michal 
Strežo.

/ocu, or/

/Námestovo/ - Pád osobného auta z mosta do 
Oravskej priehrady si v pondelok 18. 11. 2019 vy-
žiadal jednu obeť. Informovala o tom polícia na 
sociálnej sieti. Vodič vozidla zn. Škoda Kodiaq pád 
z mosta do Oravskej priehrady aj napriek snahe 
záchranných zložiek neprežil. „Buďte na cestách 
opatrní,“ vyzývajú policajti.

/pz, or/

/Žaškov – Oravská Lesná/ - Barbora Bajčiová zo 
Žaškova sa stala trojnásobnou majsterkou sveta na 
nedávnych majstrovstvách sveta v pretláčaní ru-
kou. Súťažila ako juniorka a po prvý raz aj v kate-
górii dospelých. Držiteľka titulov majsterka sveta a 
Európy získala ďalšie dva tituly vo svojej kategórii 
nad 70 kg. V kategórii dospelých na ľavú ruku bola 
piata a pravou rukou aj v kategórii žien nad 90 kg 
sa stala majsterkou sveta. V rumunskom zápolení 
uspela aj 15-ročná Natália Richterová z Oravskej 
Lesnej, ktorá bola prvýkrát na majstrovstvách sve-
ta a získala dve strieborné medaily v kategórii juni-
oriek do 15 rokov vo váhovej skupine do 70 kg. 

/ba, pk, op, or/ 

/Orava - Zverovka – Habovka – Oravice/ -  Aj 
lesné porasty v oravskej správe Tatranského ná-
rodného parku poškodil silný vietor, ktorý sa ne-
dávno prehnal severom Slovenska. Na území v 
správe Štátnych lesov TANAP vyvrátil a polámal 
odhadom vyše 6500 stromov. Informovala o tom 
Martina Petránová zo ŠL TANAP. Na Orave vietor 
zničil celkovo 1500 m3 drevnej hmoty. Zverovka, 
Habovka a Oravice odhadli rozsah kalamity zhod-
ne na 500 kubíkov.

/mp, mr, or/ 

/Námestovo/ - V areáli Oravskej polikliniky v 
Námestove pribudnú nové parkovacie miesta. Ich 
vybudovanie by malo trvať sedem mesiacov, takže 
na 57 nových miestach by mohli pacienti parkovať 
už v lete budúceho roka. Informoval o tom Žilinský 
samosprávny kraj na sociálnej sieti.

/mj, im, or/
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Volič, ktorý má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky a v deň 
konania volieb nebude môcť voliť v 
mieste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozna-
me voličov je zapísaný, môže požia-
dať obec svojho trvalého pobytu o 
vydanie hlasovacieho preukazu. 

Obec na základe žiadosti voličovi 
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu 
voličov ho vyčiarkne s poznámkou o 
vydaní hlasovacieho preukazu. Hla-
sovací preukaz oprávňuje na zápis do 
zoznamu voličov v ktoromkoľvek vo-
lebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu osobne najne-
skôr posledný pracovný deň pred ko-
naním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) 
v úradných hodinách obce. Obec vydá 
hlasovací preukaz bezodkladne. Môže 
tak urobiť aj v listinnej forme a to tak, 
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho 
preukazu bola doručená obci najne-
skôr 15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t.j. Najneskôr 10. 2. 
2020). Má aj ďalšie možnosti - elektro-
nicky (e-mailom),  vo forme elektro-
nickej snímky žiadosti (sken) alebo v 
textovej forme tvoriacej obsah e-mai-
lovej správy tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola doručená 
obci najneskôr 15 pracovných dní pre-
do dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
10. 2. 2020).

Obec na tieto účely zverejňuje na 
svojom webovom sídle elektronickú 
adresu na doručovanie žiadostí. Ak 
obec nemá webové sídlo, zverejní 
elektronickú adresu na doručovanie 
žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o vo-
ličovi - meno a priezvisko, rodné číslo, 
štátnu príslušnosť, adresu trvalého 
pobytu (obec, ulica, číslo domu), ko-
rešpondenčnú adresu, na ktorú obec 
doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz 
voličovi na adresu trvalého pobytu, 
ak v žiadosti neuvedie inú korešpon-
denčnú adresu, najneskôr tri pracovné 
dni od doručenia žiadosti. Obec zašle 
hlasovací preukaz na adresu uvedenú 
v žiadosti doporučenou zásielkou „Do 
vlastných rúk“.

Prostredníctvom osoby splno-
mocnenej žiadateľom možno požia-
dať o vydanie hlasovacieho preukazu 
najneskôr v posledný deň predo dňom 
konania volieb (t.j. Najneskôr 28. 2. 
2020). Ak volič v písomnej žiadosti 
alebo elektronickej žiadosti uvedie, 
že hlasovací preukaz prevezme iná 
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, 
priezvisko a číslo občianskeho preu-
kazu. Táto osoba je povinná prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdiť svo-
jím podpisom.

Voľba mimo trvalého bydliska

» Zdroj: MV SR
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Nie vada, ale chyba.
Nie postavím sa do rady, 
ale postavím sa do radu.

Nie kľudný rozhovor, 
ale pokojný rozhovor.

Slovenčina naša
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Nie problém
poriešiť, ale riešiť či vyriešiť.

Slovenčina naša
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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Adventný veniec má vo väčšine 
slovenských domácností svoje ne-
zastupiteľné miesto a krášli naše 
príbytky už niekoľko týždňov pred 
vianočnými sviatkami. Zväčša je 
zdobený vždyzelenými vetvička-
mi, rozličnými ozdôbkami a štyrmi 
sviecami, ktoré sa zapaľujú po-
stupne každú adventnú nedeľu.

Adventný veniec sa dá v predvianoč-
nom období kúpiť takmer na každom 
kroku. Ale ten, ktorý si vlastnoručne 
vyrobíte možno aj s pomocou vašich 
blízkych, iste vyčarí vo vašom domove 
nenapodobiteľnú atmosféru. Či už za-
stávate klasiku, alebo preferujete skôr 
moderný či menej tradičný štýl, veríme 
že vám budú naše návody vhodnou in-
špiráciou.

Tradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-kruhový slamený korpus
-ihličnaté vetvičky alebo nepichľavé 
vetvičky, hodí sa tuja, cypruštek ale aj 
eukalyptus (ponecháme na vás, čo sa 
vám páči)
-drôtik
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ
-záhradné alebo iné silné nožnice

-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky

Postup: Do slameného korpusu za-
pichneme začiatok drôtika. Následne 
začneme okolo korpusu ovíjať a drôti-
kom prichytávať vetvičky, ktoré sme si 
vopred nastrihali na požadovanú veľko-
sť. Takto postupujeme, až kým sme vet-
vičkami nepokryli celý veniec. Koniec 
drôtika zapichnite do korpusu.

Základ adventného venca je hotový. 
Zapichneme doň štyri podstavce na ad-
ventné sviečky a sviečky tam osadíme. 
Každú sviečku môžeme obviazať fareb-
nou stuhou.

Keď sú sviečky upevnené, môžeme 
začať so zdobením. Pomocou drôtika, 
lepidla alebo taviacej pištole pripevňu-
jeme na veniec ozdoby podľa nášho vý-
beru – šišky, škrupinky z orechov, šípky, 
či sušené ovocie, hodia sa napríklad ko-
lieska pomaranča či jabĺčka, ale pridať 
môžeme aj drobné vianočné ozdôbky z 
dreva či slamy.

Netradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-vhodnú nádobu – dekoračnú misku, 
podnos či tanier

-zelenú aranžovaciu hmotu
-mach
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ (nemusí byť)
-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky, vianočné gule, či iné 
vianočné ozdoby

Postup: Dekoračnú nádobu si vypl-
níme až do požadovanej výšky aranžo-
vacou hmotou, ktorú následne pokry-
jeme machom. Do machu upevníme či 

zastokneme podstavce pod sviečky a 
sviečky tam osadíme.

Keď sú sviečky na svojom mieste, mô-
žeme začať so zdobením. Niektoré drob-
né ozdôbky ako napríklad menšie šišky, 
škrupinky z orechov, vetvičky šípky, či 
sušené ovocie môžeme najskôr ovinúť 
drôtikom a potom zastoknúť do aran-
žmánu. Iné, ako napríklad vianočné 
gule, či drobné vianočné ozdôbky tam 
môžeme len voľne poukladať, prípad-
ne podľa potreby zafixovať lepidlom či 
taviacou pištoľou. Ak chceme, aby nám 
mach dlhšie vydržal svieži, môžeme ho 
priebežne kropiť.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravujeme sa na vianočné sviatky 

Vyrábame adventný veniec
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Netradičný adventný veniec.                                      foto zdroj cocoparisienne pixabay
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