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Netriumfujme nad skromnosťou!
Skromnosť dostáva u nás deň čo deň
facky od rána do večera. Skromnosť
je vysmievaná v médiách, skromnosť je opľúvaná obmedzenou neobmedzenosťou, po skromnosti
dupú bagandže nevedomosti a nenávisti, egoizmu a samoľúbosti.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Boli časy, keď sa skromnosť považovala za cnosť. Moderní vykladači
„doby“ ju však vnímajú ako nedostaINZERCIA
tok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo
Marta Kontrová
0907 727 203 obmedzuje v ich individuálnych potreBc. Anna Lukáčiková 0908 792 859 bách a nárokoch. Porážať skromnosť
Distribúcia:
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in.
Ján Lajmon
0905 400 035
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a
www.regionpress.sk
ani nedovolia, aby ich niekto nejak obwww.facebook.com/regionpress.sk
medzil – hoci všeobecne unzávanými
Šéfredaktor: Ivan Brožík
a demokraticky prijatými pravidlami.
DISTRIBÚCIA (36.230 domácností)
párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, Nariadeniami v čase krízy. Život medzi
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, neobmedziteľnými obmedzenými je
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, ťažký. Lebo skromnosť je tichá.
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, BaĽudská samoľúbosť sa najviac prebín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, javuje práve v záťažových životných
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely situáciách. Naopak, skromnosť je ťažPotok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá ko plniteľná forma dobra! Poslaním
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, človeka je konať dobro a vždy pomáMedzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sed- hať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch.
liacka Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Skromnosť sa rovná milosrdenstvu,
lebo človek len vďaka jedinej skromZábiedovo, štefanov, Nižná,
nepárny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, nosti už je milosrdný k druhým ľuďom,
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný
Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bobrov, Lokca, Rabča, Vavrečka, Zubrohlava,
Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Liesek,
Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená,
Zuberec, Medvedzie, Bziny, Dlhá nad
Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sedliacka
Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Zábiedovo, štefanov, Nižná
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neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrápi ich svojim poukazovaním na nejakú dôležitosť. Skromný človek preto v
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy
nezmenšujú, naopak, rastú.
Skromnosť taktiež vôbec neznamená slabosť, ako si myslia niektorí, čo
zo skromnosti majú vyrážky. V živote
spoločenstiev a národov kráča pýcha
pred záhubou. Úroveň kultúry je priamo proporcionálna spoločenskej a medzinárodnej skromnosti.
Nedajme sa zmiasť tým, že egoizmus je všade okolo nás. Nedajme sa
zmanipulovať takzvanými potrebami
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľvek nagélovanej, láskavo usmiatej a
sršiacej milotou – taká arogancia je
najnebezpečnejšia.
Skromnosť je bitá v tieto dni hlava
– nehlava. Je len na nás, či to
tak necháme.
Veľa síl na jej obranu,
vážení – s pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
bol v Berlíne podpísaný dodatočný protokol o bezpodmienečnej
kapitulácii Nemecka.

9. mája 1945

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

/im, mj, zh, or/

/Námestovo/ - Nová čerešňová aleja vyrastie pri
hlavnej ceste pozdĺž chodníka na Nábreží Oravskej priehrady v Námestove. Mestský úrad tam
dal vysadiť prvých 40 drevín. Druhá fáza výsadby
stromov s nádhernými a voňavými kvetmi je naplánovaná na september tohto roka.

/mú, or/

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

/Námestovo/ – Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s občianskymi združeniami plánuje postaviť pri Oravskej priehrade v Námestove verejne
prístupnú pozorovaciu vežu s výhľadom na Vtáčí
ostrov. Na ostrove hniezdia vzácne vtáčie druhy a pozorovateľňa by umožnila spoznávať život
vtákov relatívne zblízka. Záujemcovia o vtáctvo
by prostredníctvom pozorovacieho ďalekohľadu
mohli nazrieť priamo do „domácností“ rôznych
druhov vtákov. K pozorovateľni by mal viesť náučný chodník od Námestova a so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko už dohodli trasu i umiestnenie informačných panelov
a chcú tak priblížiť nielen vtáctvo, ale aj les, ryby,
žaby a celú prírodu hornej Oravy.

/Zákamenné/ – Žilinskí leteckí záchranári pomáhali minulý štvrtok robotníkovi s vážnym zranením
dolnej končatiny v lesnom teréne v Zákamennom.
Informovala o tom hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková. Lekára k zranenému
22-ročnému mladíkovi vysadili z paluby vrtuľníka
pomocou navijaka. Zranenie mu zafixoval, podal
analgéznu liečbu a spolu s prítomnými svedkami
ho preniesli k vrtuľníku, ktorý pristál na neďalekej
čistinke. Záchranári ho preložili na palubu a letecky previezli do Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

/im, om, mj, or/
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

/Oravská Lesná/ - Historická Goralská drevenica
na stanici Oravskej lesnej železnice pri Oravskej
Lesnej v nedeľu 3. mája 2020 úplne zhorela. Informoval o tom na sociálnej sieti Žilinský samosprávny kraj, ktorý je majiteľom objektu. Škodu odhadli
na 100 tisíc eur. Pôvodnú drevenicu zo začiatku
20. storočia premiestnili z Oravskej Polhory a cez
projekt „Gorali včera a dnes“ ju zrekonštruovali a
dobovo zariadili. Podľa zverejnených informácií
drevenica mala zabezpečovací aj požiarny systém,
príčina vzniku požiaru je preto v štádiu zisťovania
a udalosť vyšetruje aj polícia. Drevenicu v rámci
bezpečnostných opatrení proti novému koronavírusu od polovice marca uzatvorili pre verejnosť.
Pracovníci správcovského Oravského múzea Pavla
O. Hviezdoslava sa tam naposledy nachádzali začiatkom uplynulého týždňa, aby drevenicu pripravili na novú letnú sezónu. Prevádzku lesnej železnice pre návštevníkov by požiar narušiť nemal.

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

/Námestovo/ - Prvýkrát v histórii sa aj v Základnej škole Slnečná v Námestove konal zápis elektronicky bez prítomnosti rodičov a ich detí. Stalo sa
tak kvôli celosvetovej koronavírusovej pandémii.
V druhej polovici apríla do školy zapísali 39 detí,
ktoré prišli o zážitok stretnutia s prvou učiteľkou, o
zážitok prezentácie svojich zručností, vedomostí a
komunikácie. Pani učiteľky, páni učitelia i vychovávatelia však veria, že šikovnosť ukážu v septembri a v ďalších rokoch plnenia povinnej školskej
dochádzky. Vedenie školy ďakuje rodičom za prejavenú dôveru a budúcim prvákom želá úspešný
štart do života veľkého školáka vo veľkej škole.

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

/zš, no, rf, or/
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Ako znížiť podomácky krvný cukor
V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020,
je na svete známych 3 161 563 diagnostikovaných prípadov s ochorenim COVID-19.
Vyliečených je zatiaľ 975 624 a zomrelo
žiaľ až 219 287 ľudí, zväčša vo vyššom
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla
budú ešte vyššie.
Závisieť budú od zavedených opatrení, ich dodržiavania obyvateľmi a dopadom postupného uvoľňovania opatrení.
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európskou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril.
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozšírenia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny.
Medzi zisteným prvým prípadom chorého
u nás a prvými karanténnymi opatreniami
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni.
Mali sme šťastie v pokračujúcich opatreniach, ktoré boli našou vládou správne načasované a tým aj vysoko účinné.
Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné západoeurópske štáty.
A máme veľké šťastie aj v našich ľuďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podrobili opatreniam a zväčša akceptovali a porozumeli významu nastolených opatrení.

O aktivite ochorenia hovorí viac
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v konkrétny deň je u nás dlhšiu dobu nízky.
Pozorujeme nízke denné prírastky nových
nakazených.
2. Počet aktívne infikovaných – čo predstavuje počet všetkých pozitívnych znížený o počet vyliečených a počet zomretých.
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyvateľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u nás zatiaľ
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravotníckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý
ukazovateľ možnosti liečby pacientov.
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šírenia sa vírusu v populácii,
je ostro sledovaným ukazovateľom a výsledky sú
v súčasnosti priaznivé.
Ochorenie je na ústupe,
ak číslo R je menšie ako
jedna.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OR20-19 strana-

3

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim nové náhradné
diely na Zetor 20,25,30 Tel
0910594060 ďakujem
»Kúpim náhradné diely
na jawu, ČZ, manet, Tel
0910594060

07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»PREDÁM DOSKY A FORSNE
OKOLO 3 KUBÍKOV. CENA 100
eur kubík 0903227683

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim staré peniaze.
0903548208
» Predám použitý chlapčenský bicykel, Dema Iseo,
60€, 0905 400 035

zdravie / služby
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Slovensko v medzičase pandémie
Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre- níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť
ním nového koronavírusu na Slo- maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s
vensku sa mohli od stredy 6. mája deťmi.
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania
Naďalej platí zákaz stretávania sa
prevádzok.
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoOtvorí sa tak krátkodobé ubyto- ločnej domácnosti. Pri sledovaní prevanie bez spoločného stravovania, chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranikaderníctva, pedikúry a manikúry, ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž- mediánu na 50.
by, bohoslužby (za presne stanovených
Posledná fáza uvoľňovania pravipodmienok) a svadby. Tiež aj obchody
a služby bez obmedzenia rozlohy, von- diel nenastane, vzhľadom na inkubačkajšie terasy verejného stravovania, nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi
knižnice a výstavné siene. Všetko za veľkým epidemiologickým rizikom.
prísnych hygienických podmienok.
Obchody zostávajú až do odvolania
každú nedeľu zatvorené.
Taxíky musia byť s namontovanou
deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od radu zadných
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa
prevádzky obchodov a služieb, ale s
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25
štvorcových metrov (m2) na zákazníka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okraje stolov musia byť dva metre od seba,
dotykové plochy stolov a stoličiek sa
musia dezinfikovať po každom zákaz» red

/Dolný Kubín/ - Sympatickú službu začali ponúkať Technické služby mesta Dolný Kubín. Mobilný zberný dvor má pomôcť obyvateľom mesta pri
odstraňovaní objemného odpadu, ktorého odvoz
si nevedia sami zabezpečiť. „Dolnokubínčania sa
môžu počas roka zbavovať nadrozmerného odpadu na našom zbernom dvore úplne zadarmo.
Neraz sa však stáva, že ľudia majú problém zabezpečiť si veľké vozidlo na odvoz takéhoto odpadu.
Preto sme sa rozhodli ponúknuť obyvateľom novú
službu, ktorá im pomôže nielen s odvozom, ale aj s
nakládkou a vykládkou odpadu,“ povedal primátor Ján Prílepok. Služba je dostupná v pracovných
dňoch od 7.00 do 13.00 hodiny. Jedna domácnosť
môže mobilný zberný dvor využiť jedenkrát do
roka a službu si môže objednať telefonicky, alebo cez internet na stránke www.tsdk.sk. Odpad
musí byť pripravený pred bytovým, alebo rodinným domom tesne pred odvozom a žiadateľ sa pri
odovzdaní odpadu musí preukázať občianskym
preukazom. Mobilný zberný dvor odvezie rôzny
nábytok, tiež matrace a po dohode aj veľké elektrospotrebiče. Objem nie je limitovaný, malo by
však ísť o bežné množstvá, ktoré vznikajú v jednej
domácnosti. Táto služba nie je určená na odvoz
stavebného, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Aktuálne je Zberný dvor Mokraď
otvorený v pracovných dňoch od 8.00 h do 12.00 h
za prísnych preventívnych opatrení so vstupom po
jedom vozidle do areálu.

/im, mb, ts, or/

/Dolný Kubín/ - S najvyšším prebytkom za posledných desať rokov hospodárilo Mesto Dolný
Kubín vlani a viac ako 1,5 milióna eur ide do rezervného fondu. Samospráva však bude v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu šetriť.
Zníženie bežných výdavkov rozpočtu je predbežne naplánované na úrovni 1,2 milióna eur. Mesto
prijalo zásadné opatrenia, pristúpilo k radikálnemu pozastaveniu všetkých naplánovaných investičných akcií takmer v plnom rozsahu, okrem už
rozbehnutých akcií so spoluúčasťou štátu. Dotkne
sa to aj správy a údržby komunikácií, mestského
mobiliáru i detských ihrísk. Radnica bude šetriť aj
na svojom fungovaní. Poslanci schválili zníženie
rozpočtu na funkčný chod mestského úradu o 111
000 eur. Mesto očakáva výpadky príjmov z podielových daní, preto sa úsporné opatrenia týkajú aj
škôl a školských zariadení. Ročná dotácia na žiaka
sa zníži o desať percent, v centrách voľného času
o 50 percent. Ide o školy zriadené mestom, ale aj
neštátne školy, ktoré sú na území mesta. Šetrenie
financií asi o desať percent sa dotkne aj mestských
spoločností.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Dobre vyzer. 64r 165v
vdovec nefaj. hľadá nenáročnú priateľku s dobrým
srdcom. Záľuby: záhrada,
príroda, tanec, hudba. Lipt.
0915430727

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

/im, mj, mr, or/

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

CIA
R
E
Z
N
I 792 859
0908
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Potrebujeme misionárov zmeny
Nedávno v Prahe ľudia protestovali
proti chaosu vo vláde. Chápem, že
niektorí politici nevedia, čo majú v
súčasnej situácii robiť. Oni to však nevedeli predtým a nebudú vedieť ani
potom. Jednoducho nevedia.
Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa alebo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?
Skúsme v týchto dňoch viac študovať teóriu chaosu, reziliencie a antikrehkosti. Nefňukajme a nenadávajme na
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže
nám priniesť aj prelomovú inováciu spoločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichádzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadajme cesty, experimentujme, učme sa nové
veci a inovujme.
Slovensko má tri problémy - sme
prví v Európe v regionálnych rozdieloch,
prví v negatívnych následkoch zmien v
automobilkách a patríme k posledným v
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme
misionárov zmeny. V regiónoch.
Všetko bude inak a nikto nevie ako.
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu,
že majú patent na pravdu. Mám radšej
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si
myslia, že ju našli radšej utekám. Namiesto najlepších praktík, potrebujeme
série experimentov. Namiesto lamentovania a čakania, že nám niekto pomôže,
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude
musieť vysporiadať s vládou korporácií,
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zisku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť
pred týmito nadnárodnými monštrami a
psychopatmi, ktorí ich
riadia. Nezakazujme
chaos, zakážme monopoly a obmedzme
diktatúru
peňazí.
Užívajme si rôznorodosť prírody a krásu
chaosu.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
sa uskutočnilo v Nemecku verejné pálenie židovských kníh a voči
nacistickému režimu nepriateľských autorov.

10. mája 1933
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Milujme blízkych, no nebojme sa o nich

» Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor,
autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

49-0020

Je dobré stať sa do určitej miery
„splachovacími“ - ak nás čosi zranilo,
spláchnime to. Von, nie do trinástej
komnaty, z ktorej po čase začnú pôsobiť naše neistoty. Nevytesňujme, harmonizujme. Strach je veľmi prepotrebná emócia, má nás chrániť, no ak mu
počas dlhšej doby dovolíme, aby nás
opanoval, zožerie nás. Nepestujme si v
sebe zranenia, oslabuje nás to.
Pomáhajme našim milovaným,
ktorí skutočne potrebujú našu pomoc.
No napomáhajme psychicky aj fyzicky
toľko, koľko sami vládzeme. Nie som
za to, aby sme si privodili „rakovinu
za dobrotu“. Je veľmi dobré odhadnúť
zlatý stred „na čo máme“ a rovnako
tak odhadnúť, kedy už naša nadpráca druhú stranu ešte viac oslabuje. Je
dobré prenechať zdravý kus práce aj na
chorého, lebo práve to ho môže rýchlejšie prinavrátiť do zdravého stavu.
Nerobme z druhých ešte väčšie kaliky,
ľútosť nie je láska.
A neraz sa tí starí ľudia korony vonkoncom neboja, oveľa viac prehnane a
škodlivo sa strachujú ich potomkovia.
Je to depeša pre nich samotných – ana-

lyzovať vlastné obavy. Milujme, no nebojme sa. Milujem svoju mamu. Bude
mať tento rok osemdesiat rokov. Ona sa
korony nebojí a dosť možné, že práve
preto sa jej nebojím ani ja. Odovzdala
mi svoj nezlomný pohľad na bytie, že
facky a zlé životné obdobia prichádzajú, ale nie sme tu preto, aby sme im
podľahli, ale aby sme sa im pevne postavili, porozumeli všetkým krízam a
premenili ich na skúsenosti, ktoré nám
zostanú navždy. Sú to perly, najväčšie
možné bohatstvo, ktoré je možno odniesť si zo života. Perly sa tvoria dlhé
roky, tak aj diamanty sa celia tlakom
horniny, neraz pri veľkých teplotách.
Rovnako tak aj najväčšie bohatstvá
ľudského ducha prichádzajú cez pády,
nedostatok, choroby, bolesť, krízy,
tlak... Nie sú to príjemné časy, ale každá zmena prináša aj neskutočné pole
nových možností.
Nebojím sa korony a nebojím sa ani
o mamu, nemocného svokra, ktorého
mám veľmi rád.
Milujme druhých, no nebojme sa o
nich. Prahnú po našej láske a pomoci,
nie po vyplašenosti a našich obavách.
Len veľmi slabého môže podporiť slabosť iného. Toho, kto chce plnohodnotne žiť a skutočne sa ozdraviť, teší
bezpodmienečná láska. A v tej niet ani
jediného odtieňu strachu.

49-0021

Ľudia, milujme, empaticky stojme
pri svojich blížnych, buďme anjeli v
ľudských kožiach, ale nebojme sa o
blízkych. Strach zo seba dajme preč,
vyliečme naše obavy. Tie nás iba ničia, ba dokonca priťahujú nedobré
pokračovania.
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Dotácie už iba na produkciu
Rozhodnutia, na ktoré sa čakalo
roky. Nedotovať hektáre hoci aj neobhospodarovanej pôdy, neliať peniaze pseudopodnikateľom na ich
kontá doslova za neobrábanie pôdy,
ale dotovať tých farmárov, ktorí
produkujú úrodu. Chrániť včely ako
poklad ľudstva a nezaoberať sa udavačmi.
Minister pôdohospodárstva Ján
Mičovský chce obmedziť agrodotácie
pre veľkých farmárov na 150-tisíc eur
a presmerovať peniaze z EÚ malým a
stredným farmárom. „Aj z leteckého
pohľadu tak bude krajina fragmentovanejšia, nielen žltá. Cesnak nebude čínsky, ale slovenský. Aj cibuľa a paradajky. Bude dotácia nie na plochu, ale na
produkciu.“ Rozsah zločinných aktivít
pri agrodotáciách „na starý spôsob“
je podľa Jána Mičovského možno ešte
väčší, ako sa verejnosti javí. „Po zatknutí šéfa pôdohospodárskej agentúry
Juraja Kožucha a Martina Kvietika chcú
ľudia zrazu vypovedať, pretože nemôžu
spávať,“ avizuje minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.
Ministerstvo príjemne prekvapilo
jednou z priorít, ktorá sa dostala aj do
vládneho programu. „Neviem si predstaviť poľnohospodárstvo, lesníctvo,
potravinárstvo a teda ani život bez včiel.
Ochrana včely medonosnej má však napriek jej významu v rebríčku ochrany
života jednu z posledných priečok a to

sa musí zmeniť. Úhyn včiel, spôsobený,
či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, z
dôvodu nesprávnych agrotechnických
postupov alebo nebodaj z lenivosti,
nemôže ostať nepovšimnutý. Je načase
začať spravodlivo chrániť život včiel a
vážiť si prácu včelárov,“ zdôraznil Ján
Mičovský, minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
Záujmom ministerstva je zvýšiť
sebestačnosť v produkcii medu na 100
percent.
Sympaticky zareagovalo aj na
množiace sa udania - „chceme Vás
ubezpečiť, že vedenie MPRV SR sa anonymnými podnetmi nebude zaoberať a
neprikladá im plnú vážnosť. V prípade,
že máte relevantné informácie a dôkazy
o protiprávnom konaní a radi by ste sa
k nim osobne prihlásili, máte u nás plnú
podporu.“

» red

OPTIKA V DOLNOM KUBÍNE
V ponuke viac ako 1200 rámov
za ceny, ktoré si môžete dovoliť

Hviezdoslavovo nám. 42,
DOLNÝ KUBÍN
0949 859 780

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%
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Kôpor voňavý

46-0192

Mnohí z nás si myslia, že sezóna tierok, ako prísadu do slaných koláčov,
kôpru je uprostred obdobia zavára- či ako súčasť polievok. Najčastejšie
nia uhoriek. To je však omyl. Siaty sa však využíva pri príprave slávnej
kôpor je práve v máji jednou z naj- kôprovej omáčky, ktorá je tradičným
cennejších záhradných rastlín.
jedlom nielen našich starých mám.
Spolu s domácou knedľou a chutKôpor pochádza z Ázie a k nám sa ným hovädzím mäsom vám poskytne
dostal zo Stredozemia, kde rastie vo skvelý tip na nedeľný obed. Ďalším
voľnej prírode. U nás sa pestuje na zá- využitím kôpru je to, že sa zvykne prihradách zo semena. Vysieva sa do riad- dávať do zaváranín, konkrétne do zakov širokých asi 25 cm v druhej polovici váraných uhoriek. To si ho však musíte
apríla. Po vzídení sa jeho porast prečis- ešte na mesiac až dva zamraziť, vtedy
tí a podľa potreby pretrhá.
si najlepšie uchová svoje senzorické
Kôpor voňavý pomáha pri poru- vlastnosti. Na čo ho ale využijete, je len
chách tráviaceho traktu, zvyšuje chuť a len na vás.
do jedla, pozitívne účinkuje pri zápaloch dýchacích ciest, na zvýšenie produkcie materského mlieka, na upokojenie pri nespavosti.
To však nie je ani zďaleka všetko.
Kôpor voňavý tonizuje sliznicu žalúdka, účinkuje vetropudne, diureticky,
spazmolyticky, sedatívne, používa sa
pri ľahkých formách arteriálnej hypertónie (vysoký krvný tlak), preventívne
sa používa pri stenokardii, srdcovej
angíne, nespavosti, meteorizme, črevných kolikách a na zvýšenie chuti do
jedla a na zlepšenie trávenia.
Navyše jeho konzumáciou dostanete do vášho tela vitamíny ako
vitamín A,B a C. Z minerálnych látok
obsahuje draslík, fosfor, železo a tiež
dôležitú vlákninu, ktorá je prevenciou
proti nepríjemných zápcham.
Použiť ho môžete pri príprave ná» red
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Možno reklamovať tovar z e-shopov?

75-50

V súvislosti s mimoriadnou situá- vy zákazníkom v zákonom stanovenej
ciou ohľadom pandémie korona- lehote.
Cieľom všetkých vydaných opatvírusu a jej vplyvom na plnenie
povinností podnikateľských sub- rení ÚVZ SR pri ohrození verejného
jektov voči spotrebiteľom požiada- zdravia je zamedziť šírenie nového
la Slovenská obchodná inšpekcia koronavírusu. Je preto na zvážení
(SOI) Úrad verejného zdravotníctva prevádzkovateľov jednotlivých povoSlovenskej republiky o stanovisko k lených maloobchodných prevádzok a
výkladu výnimiek zo zákazu otvo- prevádzok poskytujúcich služby, akým
renia maloobchodných prevádzok. spôsobom si nastavia pravidlá pre styk
so zákazníkom pri dodržaní všetkých
Predmetom záujmu SOI bola otáz- prijatých hygienických opatrení.
ka, či prevádzky e-shopov majú byť
Hygienické pravidlá, ktoré je nutné
otvorené len pre účely vyzdvihnutia v povolených prevádzkach dodržiavať,
tovaru zákazníkom (spotrebiteľom), sú definované v písmene F) Opatrenia
prípadne pre účely odovzdania tovaru Úradu verejného zdravotníctva Slovenkuriérovi, alebo sa majú spotrebiteľom skej republiky pri ohrození verejného
v otvorených prevádzkach e-shopov zdravia č. OLP/3461/2020 s účinnosťou
sprístupniť aj iné služby, akými sú na- od 22.04. 2020 do odvolania.
príklad prijatie tovaru na reklamáciu a
prijatie vráteného tovaru v súvislosti s
odstúpením od zmluvy zákazníkom v
zákonnej lehote.
Ako je zrejmé zo stanoviska Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pokiaľ ide o výklad opatrenia
k samotnej prevádzke e-shopu, ÚVZ SR
nezakazuje sprístupniť v prevádzke aj
iné služby súvisiace s prijatím tovaru,
ako je napr. reklamácia alebo vrátenie
tovaru v dôsledku odstúpenia od zmlu» red - zdroj SOI

INZERCIA

0907 727 203
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Všímam si vyjadrovanie ľudí

„Je ľahšie bojovať za princípy, než
žiť podľa nich.“ Ten citát, na ktorý som
natrafil, je príležitosť začítať sa do knižiek Alfreda Adlera. (7. február 1870,
Viedeň, Rakúsko – 28. máj 1937, Aberdeen, Spojené kráľovstvo). Psychiater
a psychológ, ale aj veľmi dobrý autor.
Najskôr stúpenec Sigmunda Freuda
a jeho spolupracovník vo Viedenskej
psychoanalytickej spoločnosti. Neskôr
Alfred Adler vypracoval vlastnú koncepciu individuálnej psychológie, podľa ktorej je hlavnou hybnou silou vývoja ľudskej psychiky snaha o prekonanie
pocitu menejcennosti.
Tu sa oplatí zastaviť. Pristaviť. A
podumať, sám sebe si vysvetliť viaceré „spoločenské“ javy. Snaha o prekonanie pocitu vlastnej menejcennosti,
nedokonalosti či až bezvýznamnosti
umožňuje kompenzovať osobnostné
nedostatky, stratu sociálneho postavenia a mnohé iné. Úlohou či zámerom
Adlerovej individuálnej psychológie je
zistiť a korigovať životnú líniu (nevedomý projekt, plán), ktorá sa formuje
v najranejšom detstve a vytvára kostru
životného správania sa osobnosti. Ur-

čuje jej charakteristické konanie, spôsob prekonávania životných ťažkostí a
podobne. Na rozdiel od Freuda Adler
považoval za primárny pud vedúci k
boju o moc nie sexualitu, ale agresivitu. Agresivitu.
Následný konflikt medzi nárokmi
na uznanie v spoločnosti a strachu z
neúspechu bol podľa Adlera zdrojom
komplexov a následných neuróz a
depresií. A máme príklad viacerých
slovenských politikov a aj zástupcov
médií ako vyšitý.
Kniha „Člověk, jaký je“ Alfreda
Adlera krásne vysvetľuje komplex menejcennosti a pud závislosti na potrebe
byť súčasťou moci. A o tom je prakticky celá naša spoločnosť. U nás sa stala
moc fetišom. Každý jeden si z nej chce
urvať aspoň ten miniatúrny dielik.
Hoci iba verbálny – napríklad na sociálnych sieťach, lebo v skutočnosti je ten
jedinec frustrovane bezvýznamný.

» Ivan Brožík

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA
- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
99-0022

Všímam si ich viac nemyslenie, ako
myslenie. Všímam si, ako už trochu
málo životných obmedzení robí z
bytostí, všeobecne považovaných
za ľudí – neľudí. Čím viac vonkajších
obmedzení, tým viac sa prejavuje
ich vnútorná obmedzenosť ako taká.
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INZERCIA

0908 792 859

Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

Or. Podz.-Široká,
Istebné - 0908 273 927
16-0002

4,30€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0071

0948 787 777 | www.balkona.eu
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splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Prinášame rady ako sa chrániť pred nepríjemnými parazitmi

Je tu sezóna kliešťov

Prekrásne slnečné dni nás lákajú na potulky do prírody a spolu
s prebúdzajúcou sa prírodou sa
o slovo hlásia aj kliešte. Chráňte
pred nimi seba aj svojich blízkych.

do nadmorskej výšky nad 1000 metrov.
Striehnu na koncoch listov, na steblách
tráv alebo na vetvičkách prízemných
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy.

Kliešte sú malé parazity a pre človeka predstavujú nebezpečenstvo najmä
v prípade, ak sú infikované, pretože
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia.
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú
dve z nich: lymská borelióza a kliešťová
encefalitída.

Takto sa môžete
pred kliešťom chrániť

Pri potulkách prírodou by sme sa
mali vyhýbať miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ktorými
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či
krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, najmä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší
V bezpečí nie sme
je svetlý odev, na ktorom tohto parazita
ani v záhradách či parkoch
Kliešte sa vyskytujú v trávnatých po- skôr zbadáte. Zabúdať by sme nemali
rastoch s výškou od dvadsať centimet- ani na používanie repelentov. Po návrarov do jedného metra. Nájsť ich môže- te domov z prírody si musíme dôkladne
Užite si potulky prírodou a chráňte seba i blízkych pred kliešťami.
me v záhradách, v parkoch i v lesoch, prekontrolovať celé telo. Kliešť sa najfoto autor TheVirtualDenise pixabay
ale v posledných rokoch v dôsledku častejšie prisaje do vlasatej časti hlavy,
klimatických zmien sa dostávajú aj do do slabín a podpazušia, za uši, do pod- použite prípravok s obsahom alkoholu. tohto ochorenia nie je vysoký. EndeAk sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, mickými oblasťami sú aj juhozápadná
vyšších zemepisných polôh, dokonca až kolennej jamky a na intímne miesta.
je vhodné vyhľadať zdravotnícku po- časť Slovenska, napríklad pohoria Trímoc.
Kliešťa vyberte správne
beč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska
O kliešťoch
Prisatého kliešťa odstraňujte pinpahorkatina, ďalej oblasť Malých KarKliešte sú v prírode voľným okom ťažko
pát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky
viditeľné. Živia sa krvou cicavcov, plazov zetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku Najväčší výskyt
a Trenčín.
a vtákov, od ktorých môžu získať baktérie koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým nakazených kliešťov
K oblastiam s najväčším výskytom
Informácie poskytol
alebo vírusy. Kliešte môžu uštipnúť ľudí, pohybom bez točenia. Najdôležitejšie je
Odbor epidemiológie a Referát
ktorí prechádzajú cez miesta ich výskytu kliešťa nepoškodiť a nerozmliaždiť. Tre- nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž
komunikačný Úradu verejného
vo voľnej prírode, čím vzniká riziko mož- ba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Ak ne- Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne
máte poruke dezinfekčný prostriedok z najvyššia chorobnosť na kliešťovú enzdravotníctva SR
ného prenosu infekcie na človeka.
lekárne akým je lieh, či jódová tinktúra, cefalitídu, hoci na Slovensku výskyt
Spracovala: Renáta Kopáčová

OR20-19 strana-

15

zdravie / služby

16

Najčítanejšie regionálne noviny

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

0800 162 162
www.stannah.sk

85 0278

 
 

STROJOVÉ
OMIETKY
POTERY
O mi
mikbau
mikb
ikb
kbau
u
www.
w
www
ww.
ww.

.sk
sk
k

+421 948
8 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com

OR20-19 strana-

16

85_0291

600 000
Stannah

 $ 
  !  

52-0055

 

