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Pôvodne to malo byť inak
Pekný ďalší májový týždeň, vážení!
Za nami je taký z tých chladnejších –
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žofka (ktorá podľa mojej nebohej starej
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo
chladno a ak by nezapršalo?

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že
sú ešte ľudia.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v
niektorých rodinách platili cenu najvyššiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj
Začalo byť už tradíciou, že do kaž- priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že
dého čísla píšem dve redakčné slová, ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte,
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz- ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dobhodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj oveľa viac počuť tých z opačného konca
na tomto mieste mohlo byť iné zamys- spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o na nich ani pandémia nemá, na nich nič
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia,
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v až príde ten ich čas.
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí
si myslia, že nad nich a ich momentálne
Malo to byť dnes prevažne o nich, ale
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my pastierovi, zo šťastia v mnohých podobvšetci máme predsa len svojich problé- ných zariadeniach, zo šťastia zo života
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás ako takého. Mali sme a mali by sme ešte
nielen svojich.
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - prepáčte, to tá stará mama a spomienky na
Stále sú medzi nami. Nežijú iba jej rady.
pre seba, pre svoju betónovým plotom
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj auAle musíme žiť, tešiť sa,
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté starať sa jeden o druhého,
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V opatrovať odkázaných a
Kláštore pod Znievom mi dnes už po oslovovať osamelých. Lebo
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal sme ešte stále tu a ešte stále
stručnú správu - „boli sme testovaní a sme ľudia. A tak to má byť!
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých
Veľa
šťastia
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti vám » Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez

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

Západné Slovensko
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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
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Novozámocko
Pezinsko
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/Oravský Podzámok - Oravská Lesná/ - Na
Oravskom hrade a Oravskej lesnej železnici otvorili hlavnú letnú turistickú sezónu v špeciálnom
režime - povinné je prekrytie tváre rúškom/šatkou, dezinfekcia rúk, udržiavanie dvojmetrového
odstupu a rešpektovanie všetkých pokynov. Informovala o tom riaditeľka správcovského Oravského
múzea Pavla Országha Hviezdoslava Mária Jagnešáková. Hrad si budú môcť návštevníci pozrieť
individuálne bez sprievodu lektora s orientačnou
mapou. Pri pokladni si môžu stiahnuť aplikáciu
Audioguide vo viacerých jazykových mutáciách a
v jednotlivých expozíciách sa nachádzajú stojany
s historickými textami. Počas prehliadky, ktorú
spestrili výstavou Retro hračky, budú návštevníkov usmerňovať pracovníci Oravského múzea.
Hrad bude v máji otvorený denne od 10.00 do
16.00 h. * Vlak na Oravskej lesnej železnici bude
premávať podľa platného cestovného poriadku s
obmedzeným počtom návštevníkov. Múzeum návštevníkom odporúča rezervovať si miesto na jazdu
vláčikom minimálne deň vopred.

/im, om, mj, or/
/Námestovo/ - Celoslovenská výtvarná súťaž
detí a mládeže Gorazdovo výtvarné Námestovo sa
tento rok ruší pre pandémiu nového koronavírusu.
Informovala o tom riaditeľka Domu kultúry v Námestove Eva Mušáková.

/im, dk, em, or/
/Žilinský kraj - Mútne – Dlhá nad Oravou/
- Hrozivých 98 vodičov pod vplyvom alkoholu zaevidovala polícia v uplynulom týždni na cestách
v Žilinskom kraji. Informovala o tom hovorkyňa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline
Jana Balogová. Z celkového počtu vodičov motorových vozidiel 31 nafúkalo nad jedno promile, u 24
vodičov zistili požitie alkoholických nápojov pod
jedno promile a dvaja vodiči sa odmietli podrobiť
dychovej skúške. Desiati vodiči motorových vozidiel spôsobili pod vplyvom alkoholu dopravné
nehody. Až u 31 cyklistov bola dychová skúška
pozitívna. Napríklad v Mútnom policajti zastavili
31-ročného vodiča Volkswagen Polo a pri dychovej
skúške mu namerali 0,97 mg/l alkoholu v dychu
(2,02 promile). V Dlhej nad Oravou pri dychovej
skúške namerali 64-ročnému vodičovi Suzuki Samurai 0,78 mg/l alkoholu v dychu (1,63 promile).
Vodiči čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky. Polícia upozorňuje, že
vodičovi pod vplyvom alkoholu môže zaistiť vozidlo a navrhnúť jeho prepadnutie.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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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

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
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Diabetici a ich trápenia týchto týždňov
Majú ľudia s cukrovkou väčšiu pravdepodobnosť, že ochorejú na COVID-19? Tak znie asi najhlavnejšie.
Odpovedá pani doktorka Adriana
Ilavská.
Diabetici sú rizikovou skupinou,
náchylnejšou na akékoľvek infekčné
ochorenie dýchacieho systému, či už
spôsobeného vírusom, napríklad chrípka, alebo baktériami. Diabetici majú
oslabený imunitný systém, a tým vyššie riziko infekčných ochorení horných
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu pravdepodobnosť na ochorenie COVID-19
majú diabetici s horšou glykemickou
kontrolou, teda vyššími glykémiami.
Majú ľudia s cukrovkou vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať pri infekcii COVID-19 komplikácie?
U diabetikov je väčšia pravdepodobnosť výskytu závažných komplikácií
spôsobených vírusom COVID-19. Výskyt komplikácií závisí aj od stavu cukrovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný
diabetik so stabilnejšími hodnotami
glykémií, tým má riziko vzniku akýchkoľvek komplikácií menšie. Diabetes
mellitus 2. typu je často spojený s obezitou a väčšina pacientov vyžadujúcich

intenzívnu starostlivosť je obéznych.
V situácii u nás, keď významne zvýšilo testovanie, môžeme pozorovať, že
výskyt vážnych komplikácií alebo fatálnych stavov je oproti ostatným krajinám výrazne nižšie.
Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou
1. a 2. typu?
V súčasnosti nie sú ešte jednoznačné medicínske znalosti. Zatiaľ nie je
dôvod predpokladať, že by boli rozdiely medzi oboma najčastejšími typmi
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo
veku a prítomnosti komplikácií. Platí,
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľudia, ktorí už majú zdravotné problémy
súvisiace s cukrovkou, budú mať pravdepodobne horšie výsledky a riziko vážnejších
komplikácií, ako ľudia
s cukrovkou, ktorí sú
inak zdraví, bez ohľadu na typ cukrovky,
ktorý majú.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
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
» Predám použitý chlapčenský bicykel, Dema Iseo,
60€, 0905 400 035

Najčítanejšie regionálne noviny

Bieda elít
Často sa hovorí o elitách národa. Zaraďujú sa medzi nich vysokopostavení ľudia. Žiaľ, je to často skôr galéria úbohosti a biedy.
Niektorí šéfovia si z univerzít urobili
cestovné kancelárie. Ďalší predávajú
diplomy politikom a podnikateľom. Sú
univerzitné pracoviská, kde je úroveň
vedy, výskumu a výučby veľmi nízka.
Vedeli by však na svetovej úrovni vyučovať napríklad predmety zákulisné
intrigy a žabo-myšie boje. Smutné sú
aj rôzne machinácie a obchody pri voľbách do senátov, voľbách funkcionárov
a udeľovaní titulov. Plagiátorstvo a korupcia sú ďalšou chorobou niektorých
univerzitných pracovísk. Najhoršia je
však pýcha, ktorá sa spája s malosťou
a provinčnosťou mnohých pracovísk.
Mladí sú formovaní v nakazenom prostredí. Je to ako dedičná choroba. Oni
raz budú riadiť tento štát. 30 tisíc stredoškolákov odchádza každý rok radšej
študovať do zahraničia. A nevracajú sa.
Čo s tým?
Ak hovoríme o slušnom Slovensku,
tak nebude stačiť iba politická výmena.
Budeme musieť očistiť mnohé oblasti
našej krajiny. V poslednom období sme
videli špinu, ktorou je zanesená oblasť
súdnictva a polície. Podobné je to, žiaľ

aj v školstve, poľnohospodárstve, doprave, životnom prostredí, hospodárstve aj v zdravotníctve. Okrem zvýšenia
odbornosti bude nutná hlavne morálna
očista. Tlak musíme vytvoriť všetci,
ktorí tento štát spolufinancujeme a sme
jeho zákazníkmi. Myslím si, že by bolo
dobré prestať počúvať konferenciu rektorov Slovenska, akademikov, ktorí vedia míňať peniaze, ale nevedia priniesť
úžitok. Eliminovať treba aj rôzne zväzy,
asociácie, „inovačné a podnikateľské“
agentúry, nadnárodné konzultačné
firmy, ktoré sa podieľali na rozklade
Slovenska v posledných rokoch. Máme
dosť ľudí, ktorí majú pevný charakter
aj kompetencie. Mafiáni z politiky a
rôznych „elitných“ klubov ich však nepustili tam, kde sa rozhodovalo o dôležitých veciach. Otvorme dvere slušným
odborníkom - mnohí
sú skrytí vo svojich
dielňach, laboratóriách a firmách.
Niektorí doma, iní v
zahraničí. Je ich dosť,
len musia uveriť,
že darebáci začínajú
prehrávať.

» Ján Košturiak

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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.

/Orava/ - Do 35. celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí postúpilo 17 prác z
Oravy. V oravskom kole sa tento rok prezentovalo
desať materských, základných a základných umeleckých škôl. Talentovaní mladí umelci dokázali,
že sú naozaj kreatívni a majú obrovskú fantáziu,
boli však mierne limitovaní časom kvôli celoslovenskému uzavretiu všetkých škôl z dôvodu šíreniu koronavírusu. Porota hodnotila oveľa menej
výtvarných prác, len 107. Aj tak ocenila nápaditosť
a rôznorodosť tém a techník. Napokon sa porotcom
podarilo vybrať z každej kategórie práce, ktoré
budú Oravu reprezentovať na celoslovenskej súťaži v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

/oks, ep, or/

/Dolný Kubín - Orava/ - Oravská knižnica A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne je opäť otvorená a
funguje v obmedzenom režime. V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození
verejného zdravia zo dňa 5. 5. 2020 sú stanovené
podmienky prevádzky knižnice takto: Otváracie hodiny: pondelok – utorok 8.00 – 16.00 hod.
streda 10.00 – 18.00 hod. štvrtok 8.00 – 16.00 hod.
piatok 8.00 – 18.00 hod. sobota-nedeľa zatvorené.
Otváracie hodiny 9.00 -11.00 hod. sú vyhradené
pre čitateľov nad 65 rokov. Vstup do knižnice je
možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka,) okrem detí do dvoch rokov a
osôb so závažnou poruchou autistického spektra,
pri vchode dezinfekcia rúk, pri čakaní zachovávať
odstupy osôb minimálne 2 m, počet návštevníkov
knižnice v jednom okamihu podľa nariadenia 1
osoba na 25 m: oddelenie beletrie 2 osoby, oddelenie regionálnej literatúry 1 osoba, oddelenie náučnej literatúry 6 osôb, oddelenie detskej literatúry
4 osoby. Poskytované služby. Vrátenie kníh: - vo
vestibule knižnice príslušnému pracovníkovi - do
biblioboxu od 11. 5. 2020 - všetky knihy pôjdu na 24
hodín do karantény a až následne budú odpísané
z konta čitateľa. Knihy a časopisy sa budú požičiavať štandardným spôsobom domov podľa výpožičného poriadku. Čitateľ je povinný knihu, ktorú
si len prezerá a nebude si ju požičiavať, odovzdať
knihovníčke, lebo aj táto kniha musí ísť do karantény. Maximálna doba pre výber kníh je určená
na 10 minút pre 1 osobu. Ostatné služby: - čitárne,
študovne a verejný internet nie sú sprístupnené - v
prípade dobrého počasie bude sprístupnená letná
čitáreň - kopírovacie služby, rešeršné služby a MVS
na Oddelení náučnej literatúry budú k dispozícii proces generovania upomienok je do konca mája
zastavený, pôvodné upomienky (pred plošným
zatvorením knižníc od 12.3.2020) ostávajú na konte
čitateľa ako dlh.

/ok, mk, or/

/Novoť/ - Na 16. ročníku populárnych Novoťských
furmanských dní kone a furmani súťažili v troch
disciplínach. V prvej museli zvládnuť trať s rôznymi zákrutami a stanovišťami na cúvanie do vymedzeného priestoru, naložiť, preložiť a vyložiť drevo
i vrecia. V druhej išlo o presné umiestnenie kmeňa
stromu. Kategória s ukážkou sily koní sa divákom
páči tradične najviac. Výsledky v jednotlivých
disciplínach: Rýchlosť: 1. Jozef Strakuľák so žrebcom Pejom, 2. Milan Šefčík s valachom Borisom 3.
Gregor Čapka s valachom Bočanom. Zručnosť: 1.
Milan Šefčík s valachom Dragom 2. Peter Francúz
s valachom Figom 3. Marek Matušiska so žrebcom
Bubom. Silová súťaž: 1. Michal Raškevič so žrebcom Belom 2. Miroslav Šuľava s valachom Vilom 3.
Michal Raškevič s valachom Ciganom.

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.

/no, ocu, mm, or/
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Pozor na zlodejov pod falošnou
značkou SP
Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby po doručení zásielky o
vymáhaní nedoplatku poistného boli
pozorní a nedali sa oklamať podvodníkmi.
Pokusy o podvod a neoprávnené vymáhanie dlhu zaznamenali klienti vo
viacerých pobočkách Sociálnej poisťovne.
Princíp podvodu je v týchto prípadoch podobný: Firma, ktorá je poistencovi neznáma, mu zašle upozornenie v
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj
nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Informáciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej
stránke Sociálnej poisťovne, preto upozornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý
firma žiada zaplatiť ešte navýši o určitú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra
na navýšenú sumu so splatnosťou v krátkom čase.
Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby si v takýchto prípadoch a
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej
poisťovne alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa vymáha dlžné

poistné a penále tromi spôsobmi: v
tzv. správnom konaní, prostredníctvom
mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr
vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa
dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité
je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa,
ústredie i všetky pobočky majú účty
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s
kódom banky 8180.
Taktiež nezabúdajme, že v tomto výnimočnom období sa Sociálna poisťovňa
sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajúce z nariadení vlády a novej pandemickej
legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že
by sa venovala prioritne dlžníkom.
Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne si poistenec rýchlo preverí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

» Zdroj SP - spracované
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49-0023
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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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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu
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zimné záhrady

zasklievanie terás

služby, krása, škola

ORAVSKO

7

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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Hviezdoslavova 45,
NÁMESTOVO
0949 859 780
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služby, bývanie
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INZERCIA

0907 727 203
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POLITICKÁ INZERCIA / služby

9

46-0192

ORAVSKO
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0907 164 619
- 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
09-67

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

OR20-20 strana-
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99-0013-1
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0908 792 859
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zdravie / služby
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85 0304

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE
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0944 113 140

