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/Námestovo/ - Do začiatku leta bude ukončená 
prvá etapa revitalizácie Slanického ostrova ume-
nia na Oravskej priehrade v Námestove. Žilinský 
samosprávny kraj získal na obnovu ostrova dotá-
ciu od vlády vo výške 40 000 eur a ďalších bezmála 
9 000 eur dofinancuje. Informovala o tom hovor-
kyňa ŽSK Martina Remencová. Koncom minulého 
roka sa začalo na ostrove s upratovaním a odstra-
ňovaním náletových drevín v spolupráci so Stred-
nou odbornou školou lesníckou v Tvrdošíne. Práce 
na vytvorení príjemného prostredia pre turistov 
i obyvateľov kraja opäť pokračujú. Hlavná sezó-
na na ostrove sa začína tradične v máji a v rámci 
postupného uvoľňovania opatrení na zabránenie 
šírenia koronavírusu kraj predpokladá, že exteriér 
Slanického ostrova umenia by mohol byť sprístup-
nený už v druhej fáze aj s platnými hygienickými 
opatreniami. Slanický ostrov umenia je v sprá-
ve Oravskej galérie, ktorej zriaďovateľom je ŽSK. 
Ostrov uprostred Oravskej priehrady zaznamenal 
vlani rekordnú návštevnosť 54 000 ľudí.

/im, mj, mr, or/ 

/Dolný Kubín/ - O zmenám v splatnosti a doru-
čení rozhodnutí k miestnym daniam rozhodlo 
Mesto Dolný Kubín v súvislosti so šírením nového 
koronavírusu. V prípade fyzických osôb sa termín 
splatnosti daní z nehnuteľnosti, za psa, poplatku 
za komunálny odpad i drobný stavebný odpad 
posúva na 31. október 2020. Zmena sa dotkne viac 
ako 15 000 rozhodnutí, ktorých roznos bude samo-
správa zabezpečovať priebežne zamestnancami 
mesta a v mimoriadnych prípadoch cez poštu. V 
prípade fyzických osôb podnikateľov a právnic-
kých subjektov, ktorým boli podľa zákona zasla-
né rozhodnutia elektronicky, samospráva termín 
nezmenila. Splatnosť týchto rozhodnutí a úhrada 
miestnych daní a poplatku za komunálny odpad 
a za drobný stavebný odpad ostávajú nezmenené, 
prvá splátka je do 31. júla a druhá do 31. augusta 
2020. Primátor žiada obyvateľov, aby pri úhradách 
rozhodnutí využívali najmä bezhotovostný spô-
sob úhrady, pretože príjem v hotovosti v poklad-
nici mesta je aktuálne obmedzený kvôli ochrane 
zdravia zamestnancov v čase pandémie.

/im, mr, or/

/Oravská Poruba – Gäcel - Nižná/ - „Do Gäcela 
teraz nechoďte na prechádzku a ani na bicykli, je 
tam  karanténna zóna“ - upozorňovali sa navzá-
jom a on line ľudia z mesta i okolitých dedín. Kemp 
v oravskoporubskom Gäceli neďaleko Dolného 
Kubína sa stal ubytovacím zariadením pre karan-
ténu na základe vlastnej žiadosti a slúži veci podľa 
príkazu Okresného úradu v Žiline. V tamojšom au-
tokempingu umiestnili 31 slovenských občanov po 
príchode zo zahraničia, aby si počkali na výsledky 
testu na koronavírus. Vzorky im odoberali po pia-
tich dňoch a výsledky sa dozvedeli do dvadsaťšty-
ri hodín. Keďže testy boli negatívne, všetci sú už 
v karanténe doma u svojich rodín. V súčasnosti 
v gäcelskom kempe čakajú ďalší repatrianti na 
výsledky testov. Karanténne stredisko pre repat-
riantov zo zahraničia je aj v hoteli Arman priamo v 
obci Nižná a podobne by mala slúžiť aj Chata Slaná 
voda neďaleko Oravskej Polhory.

/im, mj, mrz, pa, or/ 

/Žilinský kraj - Orava/ - Na infolinkách kraja 
0915 396 428, 0915 396 561 a 0915 396 901 v čase od 
8.00 h do 22.00 hodiny v call centre dobrovoľníci 
z radov mladých medikov odpovedia na otázky a 
poskytnú potrebné informácie v súvislosti s no-
vým koronavírusom.

/im, mr, or/

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

V redakčnom slove (a toto je už tre-
tia verzia toho dnešného) som tuším 
ešte nikdy nepoužil citát nášho čita-
teľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho 
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež: 

„Dobrý deň prajem. (Píše a pokra-
čuje.) Posledné mesiace a týždne nám 
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne  v 
dôsledku  celosvetového  problému 
šírenia sa nebezpečného vírusového 
ochorenia. Čo je však možno ešte hor-
šie, je nedokonale vysvetlená alebo 
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto 
období. Je to totiž absolútne neetický 
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva 
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina 
mladých ľudí mi takmer neumožnila 
ísť do hypermarketu v podvečerných 
hodinách. V skutočnosti bol polo-
prázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú 
vyššieho veku a potom možno dostanú 
rozum...“

Nuž, nariadenie vzniklo s úče-
lom chrániť dôchodcov. To bol dobrý 
úmysel. V uplynulých dňoch si však 
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu 
zo strany „empatických“ mladších 
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani 
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulé-
ho storočia sa zmenilo na Slovensku 
súčasnosti „len pre mladých“. A zo 

strany niektorých tých mladých viedlo 
takmer k pouličnému lynču dôchod-
cov. Nemožno sa vyhovárať na „Mato-
viča“ - mimochodom, iba na hlavného 
hygienika, ak už a na krízový štáb... 

Kam sa podela spoločenská zod-
povednosť, súdnosť? Kam sa podela 
empatia mladých? Kam sa podela ich 
ľudskosť? Kam sa podela spomienka 
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých star-
kých boli súčasťou pádu nacistického 
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te 
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu? 
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti? 

Na Slovensku sa začala – spontán-
ne a masovo – veková segregácia. A s 
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, ne-
návidíme migrantov, nenávidíme kaž-
dého, kto je iný, najnovšie nenávidíme 
našich starkých. Milujeme iba seba. A 
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet. 
Svoje ja. S takouto „láskou“ 
sa však žiť nedá. Vege-
tovať zjavne áno. Stačí 
vám to, vy, mnohí mlad-
ší? (Určite – dúfam – nie 
všetkým.)

S pozdravom – 
za zdravý rozum
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

» Predám použitý chlap-
čenský bicykel, Dema Iseo,  
60€, 0905 400 035

»Predám palivové drevo 
1/2 buk a 1/2 smrek spolu 
15m3 za 18/m3, suché 8r. 
0904293833
»Predám palivové drevo 
1/2 buk a 1/2 smrek spolu 
15m3 za 18/m3, suché 8r. 
0904293833
»Predám tisíc litrovú 
plastovú nádrž za 65 eur, 
0915306127

»Slobodný 50/175/80 hľa-
dá slečnu túžiacu po rodi-
ne a nie po majetku. SMS 
0902247093
»Hľadám slečnu 
0950753223

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti

Od 25. marca až do odvolania platí 
povinnosť nosenia ochrany na tvá-
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. 
apríla 2020 je špecifikovaná takto:

Všetkým osobám sa zakazuje vy-
chádzať a pohybovať sa na verejnosti 
bez prekrytia horných dýchacích ciest 
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, 
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá-
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

-
tického spektra

-
ky osoby v aute zo spoločnej domác-
nosti

sami v uzavretej kabíne oddelene od 
ostatného priestoru určeného na pre-
pravu osôb

pri pobyte v prírode, ak je ich vzdiale-
-

rov
-

nosti pri pobyte v prírode, ak ich vzá-

metrov.
Povinnosť nosiť rúško je teda sta-

novená pre pohyb „na verejnosti“, pri-

čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či 
v „kabíne vozidla verejnej dopravy“ 
platia výnimky. 

Výnimku z pohybu na verejnosti 
opatrenia stanovujú pre pohyb „v prí-
rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá 

o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a 
teda sa týka verejne prístupných lesov, 

o verejný priestor, nijak nevplýva na 
nosenie rúška v obydlí či na súkrom-
nom pozemku.

V prírode nemusia nosiť rúško oso-

ich vzdialenosť od iných osôb minimál-
-

nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak 
ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

» Zdroj: VIA IURIS

/Dolný Kubín/ – Marihuanu v množstve najme-
nej 134 bežných dávok drogy zaistili kriminalisti z 
Dolného Kubína počas akcie zameranej na odha-
ľovanie drogovej trestnej činnosti. Policajný vyšet-
rovateľ obvinil 17-ročného mladistvého z obzvlášť 
závažného zločinu nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držania a obchodovania s nimi a spracoval 
podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Polícia 
o tom informuje na sociálnej sieti. Ďalšie okolnosti 
prípadu sú predmetom aktuálneho vyšetrovania.

/im, mj, rm, kd, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Dotačné výzvy Regio-
nálne dotácie a Participatívne dotácie, dotačnú 
výzvu predsedníčky ŽSK a vyhlásenie výzvy Te-
matické dotácie zrušili v pondelok poslanci zastu-
piteľstva samosprávneho kraja. Podľa predsed-
níčky ŽSK Eriky Jurinovej by tieto opatrenia mali 
priniesť úsporu 1,3 milióna eur. Ušetrenými finan-
ciami kraj vykryje bežné výdavky úradu, keďže 55 
percent zo schváleného rozpočtu tvoria mzdové 
náklady na zamestnancov v organizáciách kraja. 
Opatrenia ŽSK v súvislosti s ochorením COVID-
19 si zatiaľ vyžiadali náklady pol milióna eur vo 
všetkých oblastiach. „Predpokladáme, že daňové 
príjmy klesnú o viac ako osem miliónov eur a vý-
padky v kultúrnych zariadeniach, školských za-
riadeniach a doprave budú okolo štyroch miliónov 
eur pri trvaní opatrení kvôli pandémii do konca 
júna. Odloženie niektorých investičných projektov 
vytvorí úsporu ďalších približne 2,5 milióna eur. 
„Investičné aktivity budú nadlho možno jediným 
zdrojom rozvoja regiónov a preto pristupujeme k 
ich presúvaniu obozretne. Budeme pokračovať 
v projektoch, ktoré sú schválené a už začali. Pre-
súvame projekty, pri ktorých nezačali verejné ob-
starávania, alebo ich nebudeme vedieť dostatočne 
financovať,“ vysvetlila E. Jurinová. Upozornila aj 
na straty v prímestskej autobusovej doprave, ktoré 
budú do konca júna predstavovať 1,7 milióna eur. 
Krízový ekonomický manažment kraja špecifikuje 
finančné úspory v jednotlivých oblastiach i zmeny 
pre efektívnejšie fungovanie organizácií.

/im, mj, /

/Orava – Slovensko/ - Novinkou 20. ročníka pro-
jektu Detský čin roka je nová kategória Dobrý čin 
na nete. Je pripravená v spolupráci s Nadáciou 
Orange a má upozorniť na online svet, kde sú deti 
viac zraniteľné a vystavené mnohým nástrahám. 
Jubilejný ročník prebieha pod záštitou prezident-
ky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. Počas dvadsaťročnej 
existencie sa do neho zapojilo viac ako 1 600 000 
detí z celého Slovenska.

/mf, or/

/Orava - Dolný Kubín/ - Na sociálnych sieťach 
je aj Oravská galéria a stále hľadá nové možnosti 
ako zostať s návštevníkmi v kontakte v tejto mi-
moriadnej situácii. Galériu je možné navštíviť 
online prostredníctvom sociálnych sietí Facebo-
ok, Instagram a pracovníci rozbiehajú You Tube 
kanál Oravskej galérie. Zatiaľ pripravili virtuálnu 
prehliadku edukačnej výstavy ilustrácií Miloša 
Koptáka, ktorú si návštevníci nestihli pozrieť kvôli 
vírusovej pandémii a k nej pripravujú kreatívne a 
zábavné aktivity. Z archívu vyberajú spomienky 
na uplynulé úspešné výstavy, zatiaľ je to obzretie 
za výstavou Jána Ťapáka.

/og, or/
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V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka stúpol počet volaní 
žien na núdzové linky, hľadajúcich 
pomoc, až štvornásobne.

Sprievodným javom dlhodobej 
izolácie je aj nárast domáceho násilia, 
páchaného najčastejšie na ženách, de-
ťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa 
tento trend potvrdil. Konštatovala to 
prezidentka SR Zuzana Čaputová na 
sociálnej sieti.

V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka stúpol počet volaní žien 
hľadajúcich pomoc až štvornásobne. 
Prezidentka je presvedčená, že obete 
domáceho násilia musia mať väčšiu 
dôveru, že po nahlásení prípadu budú 
dostatočne chránené. „Ak zažívate ná-
silie zo strany blízkeho človeka a ste v 
ohrození života alebo zdravia, môžete 
kontaktovať políciu na čísle 158. Urobte 
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v 
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varu-
je prezidentka.

„Ak sa potrebujete poradiť a získať 
informácie o tom, čo môžete v kritickej 

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú ná-
rodnú linku pre ženy zažívajúce násilie 
0800212212, ktorá funguje nonstop,“ 
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty 
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc 
a ubytovanie obetiam násilia aj ich de-
ťom, sú dostupné aj na webovej stránke 
zastavmenasilie.gov.sk.

Deti a mladí ľudia nájdu pomoc 
a podporu na nonstop Linke detskej 
dôvery 116 111, na Linke detskej istoty 
0907401749 alebo v nonstop online 
poradni ipcko.sk/chatova-poradna. 
Viac informácií o ďalších možnostiach 
pomoci pre deti zažívajúce násilie sú 
dostupné aj na stránke detstvobezna-
silia.gov.sk.

Všetky uvedené kontakty môžete 
využiť aj v prípade, ak poznáte ženu, 
dieťa alebo inú osobu ohrozenú nási-
lím a chcete sa poradiť o tom, čo mô-
žete urobiť. V súčasnosti by sme všetci 
mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje 
v našom okolí. Môžeme tak zachrániť 
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej 
situácii. 

Prezidentka varuje 
pred nárastom domáceho násilia

» red  Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Tým, že za niektoré predškolské a 
školské zariadenia sú rodičia detí, 
ktoré ich navštevujú, povinní platiť 
školské poplatky, vyvstáva otázka, 
čo s nimi v čase, keď sú tieto zaria-
denia na základe rozhodnutia vlády 
zatvorené. 

Je v plnej kompetencii zriaďova-
teľov materských škôl, základných 
škôl, základných umeleckých škôl, 
školských klubov detí a centier voľné-
ho času či, a v akej miere, pri vyberaní 
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto 
situácie.

Výšku školného v materskej ško-
le zriadenej obcou určuje obec vše-
obecne záväzným nariadením. Obec 
musí zohľadniť ustanovenie, podľa 
ktorého príspevok v materskej škole na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 
neuhrádza v plnej výške za dieťa, kto-
ré nedochádzalo do materskej školy v 
čase školských prázdnin alebo ak bola 
prerušená prevádzka materskej školy 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi. 

Súkromné zariadenia (súkromné 
materské školy, súkromné školy, sú-
kromné umelecké školy)

Pokiaľ ide o súkromné materské 
školy a súkromné školy, vo vzťahu k 
plateniu školného je podstatný obsah 
zmluvy medzi zákonným zástupcom 
a materskou školou/školou. Súkromná 

materská škola/škola sa môže taktiež 
rozhodnúť, že bude postupovať podľa § 
28 ods. 7 školského zákona a na zákla-
de rozhodnutia samotnej školy nebude 
požadovať celú úhradu školného ale 
len jeho pomernú časť. 

Základné umelecké školy, škol-
ské kluby detí a centrá voľného času

V čase, kedy už bude oficiálne de-
klarované, že zariadenia sa do konca 
školského roka neotvoria, je možné, 
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal 
všeobecne záväzné nariadenie (ak už 
nie je táto situácia v planom znení rie-
šená), ktorým upraví, ako, či a v akej 
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ 
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodi-
ny neprebiehajú online a teda vyučova-
nie sa nezastavilo.

Poplatky za školné, čo s nimi?

» Zdroj: VIA IURIS
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Slovo líder sa často používa na označe-
nie šéfov, manažérov, politikov alebo 
výnimočných športovcov. Označujú 
sa takto ľudia, ktorí vedia strhnúť a 
viesť druhých. Otázkou je, akým spô-
sobom dokážu strhnúť masy a kam ich 
dovedú. 

História je plná smutných správ o 
„lídroch,“ ktorí boli manipulátormi a 
vrahmi. Úlohou lídra nie je vyniknúť, ale 
pomôcť vyniknúť druhým. Líder nemá 
viesť ľudí tam, kam chce on, ale tam kam 
chcú oni.

Skutoční lídri idú s kožou na trh, 
nesú zodpovednosť za svoje rozhodnu-
tia aj za činy svojich spolupracovníkov, 
statočne znášajú neúspechy a kritiku. 
Pri neúspechu sa pozerajú do zrkadla, 
pri úspechu sa tešia z ocenenia druhých. 
Sú múdri, ale nepotrebujú to prezentovať 
navonok. Vedia čo všetko ešte nevedia. 
Prepájajú ľudí okolo seba, budujú dôveru 
a spoluprácu. Sú slobodní, nepotrebu-
jú sa nikomu zapáčiť, hovoria a konajú 
podľa svojho svedomia. Nechcú funkcie 
a vyznamenania, neradi sa prezentujú 
v médiách. Robia dobré veci v skrytosti 
a pochopili, že skutočné bohatstvo je to, 
čo rozdali a nie to, čo nahromadili. Majú 
predstavivosť, vidia súvislosti, radi pre-

konávajú obmedzenia a prekážky. Pády 
a prehry ich posilňujú a vidia budúcnosť 
skôr ako ostatní. Niekedy sú predmetom 
posmechu a nepochopenia. Nečakajú od 
sveta vďačnosť a slávu, v tichosti sa tešia 
z úspechov druhých. Poznám takéhoto 
lídra a je mi cťou spolupracovať s nim. 
Pomáha ľuďom, ktorí padli, aby sa dostali 
do neba. Znie to zvláštne ale toto je jeho 
hlavná práca. A robí ju perfektne – slúžiť 
ľuďom na okraji spoločnosti a Pánu Bohu. 
Pokorne, s láskou a bez veľkých slov. Pán 
farár Vladko Maslák z OZ Dobrý Pastier. 

Líder nepomáha sebe k úspechu, ale 
druhým ľuďom k užitočnosti a šťastiu. 
Nie je ho niekedy vidieť, ale je dôležitejší 
ako slávne celebrity v médiách. Naučme 
sa vnímať skutočných lídrov v našom 
okolí a uvidíme, že svet je oveľa krajší ako 
večerné správy. Dnes potrebujeme lídrov 
akcie a nie prázdnych 
rečí, lídrov zamera-
ných na budúcnosť a 
nie minulosť. Hovorí 
sa, že nám chýbajú 
lídri. Nechýbajú. Len 
ich niekedy hľa-
dáme na ne-
s p r á v n y c h 
miestach.

Lídri, ktorých nevidieť

» Ján Košturiak
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Suchom rôznej intenzity sú postih-
nuté viac ako dve tretiny Sloven-
ska, pričom výrazné až výnimočné 
pôdne sucho je v celom profile na 
približne dvadsiatich percentách 
územia a zasahuje okrem juhozá-
padu tiež severné časti západného, 
stredného a východného Sloven-
ska. Ani dlhodobejšie prognózy po-
časia neavizujú zmenu. Zrážky sú 
občas síce hlásené, ale ich intenzita 
je väčšinou iba symbolická.

Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku 
v rámci monitoringu pôdneho sucha 
postupné zhoršovanie situácie. V povr-
chovej vrstve pôdy je mierne až extrém-
ne sucho na 95 percentách celkovej 
obrábanej plochy. Deficit vlahy je po-
zorovaný už na takmer celom území SR 
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto 
súvislosti už niekoľkokrát vydal aj vý-
strahy. Situácia sa podľa monitoringu 
meteorologického sucha naďalej zhor-
šuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku 
podľa ústavu veľmi suché až extrémne 

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI 
je na väčšine staníc extrémne sucho, 
veľmi sucho je na desiatich staniciach. 
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil 
Slovenský hydrometeorologický ústav. 
Normálne podmienky sú už prakticky 
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Naj-
horšia situácia je v Čadci a v Medzila-
borciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Šved-
lári a v Spišských Vlachoch.

Ovocinári a záhradkári v uplynu-
lých dňoch riešili mierne až závažné 
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na 
toto obdobie s neobvyklou intenzitou 
a taktiež ustálenosťou v počte dní za 
sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi 
nížinami a oblasťami s vyššou nad-
morskou výškou. V kotlinách už podľa 
SHMÚ nie je snehová pokrývka a vša-
de je mimoriadne sucho. „Práve suché 
povrchové vrstvy zemského povrchu a 
studené, veľmi suché vzduchové hmo-
ty, ktoré k nám prechodne prúdia od 
severu až severovýchodu, sú hlavný-
mi faktormi, ktoré vplývajú teraz na 
pokles teploty vzduchu,“ informoval 
SHMÚ. 

Sucho nadobúda formu katastrofy

» red
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5. mája 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Výročia a udalosti

Uvoľnenie bezpečnostných opatre-
ní, ktoré je už niekoľko dní platné a 
týka sa obchodných prevádzok do 
300 štvorcových metrov, sa týka i 
malých kníhkupectiev. 

Ministerka kultúry Natália Milano-
vá v tejto súvislosti pripomína nielen 
potrebu zodpovednosti. 

„Otvorenie malých kníhkupectiev 
pomôže jednak samotným kníhkupec-
tvám prekonať zlú ekonomickú situá-
ciu, ale určite rovnako poteší aj milov-
níkov literatúry, ktorí si dlhší čas pre 
seba nemohli v jedinečnom prostredí 
kníhkupectva zadovážiť novú knihu,“ 
povedala ministerka Milanová a pri-
pomenula, že k možnosti otvoriť malé 
kníhkupectvá prišlo v predvečer Sve-
tového dňa kníh a autorských práv (23. 
4.). „Buďme aj napriek postupnému 
uvoľňovaniu bezpečnostných opatrení 
naďalej zodpovední, tolerantní a ohľa-
duplní. Jedine tak sa nám spoločne 
podarí prekonať tieto neľahké časy a 
vrátiť sa čo najskôr do normálneho reži-
mu,“ pripomenula ministerka kultúry.

Taktiež informovala, že popri 
kníhkupectvách sa budú môcť otvoriť 
aj ďalšie obchody s kultúrnymi tovarmi 
a komerčné prevádzky poskytovateľov 

služieb kreatívneho priemyslu, ak sa 
nachádzajú mimo nákupných centier 
a obchodných domov, a zároveň ne-
prekračujú určenú plochu do 300 m2. 
Medzi ne patria aj hudobniny, antikva-
riáty, obchody s výtvarnými či inými 
umeleckými dielami, predajne ľudo-
vých remeselných výrobkov, dizajnér-
ske či architektonické štúdiá a predajne 
s výtvarnými či hudobnými potrebami.

Jeden tip by sme mali. Blíži sa Deň 
matiek. Čo tak tento rok k obvyklému 
kvietku pridať nejakú knižku, nejaký 
umelecký predmet, dekoráciu? Netra-
dičná doba si pýta netradičné konanie. 
A určite aj naše mamy poteší takýto 
nápad.

Pomôžme našej kultúre, už sa dá

» red
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0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.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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Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

Or. Podz.-Široká, 
Istebné - 0908 273 927 

4,30€ hod/brutto

  www.blackpatrol.eu

2. mája 1945    
dobyla Červená armáda Berlín.

Výročia a udalosti

/Námestovo – Oravská priehrada/ - Minulý 
týždeň hasiči a členovia oravského záchranného 
systému našli 29-ročnú Lenku z Bobrova utopenú 
v Oravskej priehrade neďaleko brehu a mosta v Ná-
mestove. Začali ju hľadať na základe oznámenia o 
nezvestnosti. Obhliadajúci lekár vylúčil cudzie za-
vinenie. Prípad vyšetruje polícia. Po Lenke ostali 
doma tri deti.

/im, pa, pz, ozs, or/

/Žilinský kraj – Oravské Veselé/ - V uplynulom 
týždni Polícia zaevidovala na cestách v Žilinskom 
kraji 39 vodičov pod vplyvom alkoholu. Informo-
vala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Žiline Jana Balogová. Z celkového 
počtu vodičov motorových vozidiel 16 nafúkalo 
nad jedno promile, u ôsmich vodičov zistili požitie 
alkoholických nápojov pod jedno promile a jeden 
vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške. Piati 
vodiči motorových vozidiel spôsobili pod vplyvom 
alkoholu dopravné nehody. Až u deviatich cyklis-
tov kontroly zistili pozitívnu dychovú skúšku. Po-
lícia každý týždeň vyzýva vodičov, aby jazdou pod 
vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy 
ostatných účastníkov cestnej premávky. V piatok 
(24. 4.) havaroval v Oravskom Veselom v okrese 
Námestovo 26-ročný vodič Škody Octavia, kto-
rému policajti pri dychovej skúške namerali 1,20 
miligramu na liter alkoholu v dychu (2,50 promi-
le). Vodič čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. Polícia upozorňuje, že 
vodičovi pod vplyvom alkoholu môže zaistiť vozi-
dlo a navrhnúť jeho prepadnutie.

/im, mj, jb, or/ 
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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H¼ADÁME

spo¾ahlivých a šikovných ¾udí
do našich montážnych skupín,
ktoré cestujú po celom svete.

Životopis zasielajte na klaudia@playinstallation.com   0911 380 103

Zaskolenie priamo na pracovisku platené.

Anglický jazyk a vodicský preukaz výhodou, práca na zivnosť.

Cesta a ubytovanie sú hradené firmou.

ˇ

ˇ

ˇ

Firma SPI GLOBAL PLAY s.r.o. je jednotkou
na celosvetovom trhu v dodávaní a montázi interiérových

detských ihrísk a interiérových trampolínových centier.
ˇ

Nájdete nás na        playinstallation.com a SPI Global Play Ltd        
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