č. 28 / 10. JúL 2020 / 24. ROČNÍK

ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 36 230 domácností

ZĽAVA

0944 113 140

OR20-28 strana-

1

13 120 0241

25%

redakčné slovo / služby, bývanie

2
ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Redakcia:

Trojičné námestie 191
TVRDOŠÍN
oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Marta Kontrová
0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková 0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon
0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (36.230 domácností)
párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné,
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba,
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná,
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice,
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice,
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sedliacka Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová,
Zábiedovo, Štefanov, Nižná,
nepárny týždeň: Dolný Kubín, Istebné,
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, Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Medzibrodie nad
Oravou, Pribiš, Sedliacka Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Rabčice, Sihelné,
Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Zábiedovo,
Štefanov, Nižná

Musíme sa s tým naučiť žiť
Aj to zaznelo v milej, emotívnej a
slušnej reakcii funkcionárov istého fotbalového klubu na kritiku zo
strany hlavného hygienika i predsedu vlády v súvislosti s absolútnym
porušením všetkých nariadených a
odporúčaných hygienických pravidiel organizovania spoločenských
podujatí.
Áno, s koronou sa treba naučiť žiť,
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, druhá, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska,
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf
nových nákaz v Chorvátsku už pomaly dosahuje úrovne z druhej dekády
apríla. Bulharsko je na zozname rizikových krajín a televízie nám ukazujú
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi
do Burgasu. Prečítajte si články a komentáre spred mesiaca, ako namietali
mnohí “mienkotvorcovia” porušovanie ľudských práv vzhľadom na vtedy
platné obmedzenia u nás. Predháňali
sa v kritike vlády, premiéra, krízového
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať

ani tie z Chorvátska. Mimochodom,
najzákladnejšie ľudské právo je právo
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného
človeka, chorého na mnohé závažné
diagnózy aj bez korony. A s tým sa prioritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a
naše zdravie.
Zostáva len čakať, kedy zas naše
vládne špeciály začnú zvážať z dovoleniek ľahkovážnych (na náklady nás
všetkých), kedy sa zas začne povinná
karanténa a kedy sa zas novinári rozpíšu o porušovaní ľudských práv. Lenže - všetci tí akosi ignorujú všetky iné
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade
vracajúcej sa pandémie ide takmer o
úmyselný trestný čin. Aspoň v morálnom a etickom, ako aj civilizačnom, ak
už nie rýdzo právnom zmysle.
Fakt sa s tým musíme
naučiť žiť, ale trošku inak.
Teda, oveľa zodpovednejšie a ohľaduplnejšie,
vážení!
S pozdravom veľa
šťastia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
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Novozámocko
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Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko
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/Žaškov/ - Populárny a obľúbený Žaškovský minimaratón sa uskutoční 20. septembra 2020. Organizačný výbor v súvislosti so šíriacou sa „pliagou“
Covid 19 rozhodol o presunutí 49. ročníka bežeckého podujatia z piateho júla na septembrový
termín a verí, že toto rozhodnutie bolo správne.
Žaškovský minimaratón majú radi bežci začiatočníci, všetky kategórie slovenských a zahraničných
amatérskych bežcov, oravskí fanúšikovia i diváci.
Už takmer päť desaťročí je peknou a príjemne stresovou súčasťou života skupiny nadšencov na čele
s Jaroslavom Chmarom, ktorí v rodnej dedine bez
prerušenia organizujú jedny z najstarších bežeckých pretekov na Slovensku. Deň Obce spojený s
týmto podujatím je zrušený.

/mt/
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/Trstená/ - Od utorka 7. júla 2020 na nasledujúce
dva týždne Mesto Trstená ruší kultúrne podujatia,
pozastavuje letné tábory, letné školy, školské kluby, aktivity centra voľného času a zatvára ihriská.
Do odvolania je prerušené premietanie v kine a
akékoľvek verejné zhromažďovanie občanov v
Trstenej. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 v
meste. Informovala o tom primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková. „Bytostne sa nás to dotýka,
pretože v tomto období sme mali mať Škapuliarsky
jarmok a odpustovú slávnosť, ktorej súčasťou je aj
festival Spievajme Márii,“ uviedla trstenská primátorka. Fungovanie materských škôl v meste ostáva
nezmenené, budú dodržiavať vstupný filter pri
prijímaní detí do škôlky, všade platí zvýšená dezinfekcia a hygiena. Každý deň mesto dezinfikuje
všetky verejné priestranstvá.. A to na nevyhnutný
čas, pokým nebudú výsledky testovania a zrejmý
rozsah nakazených obyvateľov.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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/Trstená/ - Od utorka 7. júla 2020 na nasledujúce
dva týždne Mesto Trstená ruší kultúrne podujatia,
pozastavuje letné tábory, letné školy, školské kluby, aktivity centra voľného času a zatvára ihriská.
Do odvolania je prerušené premietanie v kine a
akékoľvek verejné zhromažďovanie občanov v
Trstenej. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 v
meste. Informovala o tom primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková. „Bytostne sa nás to dotýka,
pretože v tomto období sme mali mať Škapuliarsky
jarmok a odpustovú slávnosť, ktorej súčasťou je aj
festival Spievajme Márii,“ povedala primátorka.
Fungovanie materských škôl v meste ostáva nezmenené, budú dodržiavať vstupný filter pri prijímaní detí do škôlky, všade platí zvýšená dezinfekcia a hygiena. Každý deň mesto dezinfikuje všetky
verejné priestranstvá. Opatrenia sa prijímajú na
nevyhnutný čas, pokým nebudú výsledky testovania a zrejmý rozsah nakazených obyvateľov.

/w-ocu, jch, or/
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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

/Bobrov/ - Na počesť talentovaného futbalistu
Adriána Sivoňa sa v Bobrove uskutočnil halový
turnaj pre stredoškolákov od 15 do 20 rokov. Mladý obranca, ktorý vlani zahynul pri páde z výšky,
bol súčasťou tímu slovenskej reprezentácie do 18
rokov v dvoch prípravných zápasoch v zahraničí a tréneri oceňovali jeho bojovnosť, rýchlosť a
dravosť. Na prvý ročník memoriálu sa prihlásilo
desať družstiev. Štvrťfinále: Stronger – Rodina V.
Gembala 1:0 penalty, Salici gang – Deka 1:0 penalty, semifinále: Chlapci z Vavrečky – Strongeri 2:1,
Saleziánske šmirgle – Salici Gang 3:0, o 3. miesto:
Strongeri – Salici gang 2:1,finále: Chlapci z Vavrečky – Saleziánske šmirgle 2:4.

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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Občianska
riadková
inzercia

Nepodceňujte riziká
energetických nápojov

01 AUTO-MOTO / predaj

V lete sa potrebujeme veľmi často
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte
pokoj!

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim nové blatníky na
škodu 100,105,120. Tel 0910
594 060
»Kúpim zadné svetlá na
škodu 100,105,120. Tel 0910
594 060
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. 0908205521

05 DOMY / predaj
»PREDÁM DOM S GAZDOVSKÝM DVOROM VHODNÝ NA
CHOV HYDINY A DOMÁCICH
ZVIERAT V SASINKOVE OKR.
HC TEL.: 0908433638

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»PREDÁM DOSKY A FORŠNE
OKOLO 2 KUBÍKOV. CENA 90
eur kubík. 0903 227683

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám starší kuchynský sporák na zemný plyn
s elektrickou rúrou 40 e,
0903 847 678

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám
pávy,
0949225092

tel.

Mnohí, najmä z prostredia mladšej
generácie, siahajú po takzvaných energetických nápojoch. V domnení, že sú
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti
únave a osviežia. Lenže, nie je to s tými
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v
plechoviciach až také jednoduché.
Sortiment ponúkaných energy drinkov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulujúcich látok je však vo všetkých nápojoch
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so
stimulačným účinkom pridávajú výťažky
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich
tiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť
kofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne
používa lacná fruktóza, vyrábaná chemicky rozkladom kukuričného škrobu.
V štúdii publikovanej vedeckým
časopisom Frontiers in Public Health sa
konštatuje, že energy drinky skutočne
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť
a ďalšie komponenty môžu mať stimulačný efekt ako na ľudskú telesnú schránku,
tak aj na nervový systém.
Pravidelní konzumenti energetických nápojov však za to platia nezanedba-
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teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje
sa, že predovšetkým mladší konzumenti
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzumácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny
amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k
depresiám, úzkostným stavom, a dokonca
k samovražde. Významnú úlohu v tom
všetkom môže zohrať narušenie prirodzeného spánku veľkými dávkami kofeínu.
Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak.
Silne sladené energetické nápoje so
sebou nesú rovnaké riziká ako iné nealkoholické nápoje s vysokým obsahom
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu
hrozí konzumentom nápojov s vysokým
obsahom fruktózy tiež poškodenie obličiek. Viacero štúdií dáva pitie energetických nápojov do súvislosti s častými
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a celkovou podráždenosťou.

/Dolný Kubín – Tvrdošín – Námestovo – Trstená – Klin – Čimhová - Vitanová / - Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom
Kubíne /+421 917 223155, e-mail: dk.poradna@uvzsr.sk/ v piatok 3. 7. 2020 zaznamenal 17 prípadov
ochorenia COVID-19 v okresoch Tvrdošín a Námestovo. Dvanásť z potvrdených prípadov je skupina
neplnoletých osôb vo vzájomnej epidemiologickej
súvislosti, v kontakte boli na športovom sústredení. Ostatné prípady tvoria ich úzke kontakty a
jeden prípad je importovaný zo zahraničia bez
epidemiologickej súvislosti. Nevyžadujú si hospitalizáciu. Regionálny úrad nariadil vo všetkých
potvrdených prípadoch a ich úzkych kontaktoch
domácu izoláciu a naďalej vyhľadával osoby, ktoré
mohli byť v kontakte s infikovanými. Začiatkom
týždňa vyhodnotili ďalších 240 vzoriek. V okrese
Tvrdošín potvrdili päť nových infikovaných, štyroch rodičov a jedného učiteľa, v okrese Námestovo pribudli dvaja. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal nariadenie pre Trstenú, Tvrdošín,
Námestovo, Klin, Čimhovú a Vitanovú, v ktorých
bývajú infikovaní. Majú zákaz od 4. júla organizovať hromadné podujatia, majú zabezpečiť dodržiavanie izolácie v domácom prostredí u obyvateľov,
ktorí boli v úzkom kontakte s osobami, ktorým bol
potvrdený vírus CoV-2. Pokračuje testovanie oravských obyvateľov a úrad predpokladá, že počet potvrdených prípadov bude ešte narastať. Vzhľadom
na situáciu vydal príslušný krízový štáb pre okresy
Tvrdošín a Námestovo odporúčania zatvoriť letné
školy a neorganizovať hromadné podujatia.

/im, rúvz, or/

» Zdroj: FAZ

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Ahoj, obyčajný sl 43r. muž
od NO hľadá takú obyčajnú, jednoduchú ženu,
primeraného veku. SMS
0915539954

Chcete si
podať
inzerát?

/Orava - Námestovo/ - Ako tip na rodinný prázdninový výlet dáva Oravská galéria do pozornosti
Slanický ostrov menia na Oravskej priehrade. Súčasťou okružnej vyhliadkovej plavby s panorámou
okolitých hôr je na ostrove prehliadka expozícií
tradičného ľudového umenia zo zbierok galérie. Z
prístavu č. 2 zo Slanickej Osady na ostrov preváža
loď OG SLANICA každý deň o 9.00, 11.00, 13.00,
15.00 a 16.30 hodine. S prihliadnutím na súčasnú
situáciu, aj tento rok za bezkonkurenčne najnižšiu a nezmenenú cenu je v cene lodného lístka je
aj prehliadka expozícií na ostrove. Iac aj na www.
lodslanica.sk.

/og, or/

/Zuberec – Zverovka – Vitanová – Oravice Liptov/ - Každý víkend do septembra a počas letných prázdnin každý deň bude premávať špeciálne upravený autobus „cyklobus“ medzi turisticky
atraktívnymi lokalitami Zuberec, Zverovka, Vitanová a Oravice. Novinkou je, že tento rok bude dostupný cyklobus aj pre obyvateľov a návštevníkov
Liptova. Trasa umožní navštíviť lokality Liptovský
Mikuláš, Liptovský Hrádok, Východná, Važec a
ich okolie. Prevádzka cyklobusov je spoločným
projektom spoločnosti ARRIVA Liorbus a Žilinského samosprávneho kraja.

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 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.

/arr, kb, im, or/

/Dolný Kubín/– Mestskí poslanci rozhodli, že
dolnokubínska samospráva aj tento rok podporí
športové a kultúrne organizácie v meste. Takmer
100 000 eur rozdelili na 30 projektov a na činnosť
33 organizácií. Pre koronakrízu boli nútení znížiť
celkový objem dotácie o približne tretinu oproti
pôvodne schválenej podpore. Poslanci z rozpočtu rozdelili organizáciám na činnosť vyše 77 000
eur. Najväčšie dotácie dostanú mestský futbalový
klub, mestský hokejový klub, Garáž klub, Horolezecký klub James, občianske združenie RBRN, 17.
Kubínska hudobná jeseň a Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých.

/im, mb, or/
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Problém s kyselinou močovou?
Kyselina močová je chemická látka,
ktorú sa v tele prirodzene vytvára
počas štiepenia látok, ktoré sa nazývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj
meriame a zisťujeme jej hladinu.
V súčasnosti sa hladine kyseliny močovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa
postupne odkrýva jej súvis s mnohými
inými ochoreniami, hlavne s:
• cukrovkou,
• metabolickým syndrómom,
• vysokým krvným tlakom,
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek.
Zvýšená hladina kyseliny močovej
býva následkom jej
• zvýšenej tvorby,
• zníženého vylučovania,

• kombinácie oboch faktorov.
Sledovanie hladiny kyseliny močovej je potrebné pri zisťovaní rizika
ochorenia srdcovo-cievneho systému
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseliny močovej upozorňuje na riziko zhoršenia komplikácií cukrovky a/alebo
zhoršením srdcovo-cievnych ochorení.
Zvýšenú hladinu kyseliny močovej počas života majú častejšie muži ako ženy.
U časti ľudí so zvýšenou
hladinou kyseliny močovej sa vyvinie dna.
Nabudúce si povieme
o problémoch s kyselinou močovou viac.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života
Veková kategória

Hladina kyseliny močovej
– urikémia [µmol/l]

Novorodenci

pod 340

Dojčatá

pod 220

Batoľatá

pod 150

Deti pod 15 rokov

Pod 390

Dospelí muži

180 - 420

Dospelé ženy

180 - 340
Zdroj: https://www.alphamedical.sk
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Zakliata krajina
Bola raz jedna krajina. Mala krásne
hory, jaskyne, hrady a čistú vodu.
Obchádzali ju prírodné pohromy aj
vojny. Bola však zakliata.

kúpiť. Niektorí lokaji sa prezliekli za revolucionárov. Ľudia pochopili, že nestačí mať kľúče od palácov v zakliatej krajine, ale treba všetko vyčistiť. Odborníkov
na upratanie krajiny však bolo málo.
Vždy ju ovládali cudzie národy. Keď Mnohí sa stali súčasťou korupcie. Ďalsa oslobodila, ovládli ju domáci zlodeji. ší si povedali, že keď kradnú hore, tak
Platili si svojich lokajov a spoločne roz- budú “dolu” kradnúť tiež. A v krčmách
krádali krajinu. Štátni úradníci terori- si rozprávali, že sa aj tak nič nezmení.
zovali obyčajných ľudí, vyberali od ľudí
Mládež odišla študovať do zahraniprovízie a úplatky. Niekedy ich obrali aj čia a nevracala sa späť. Tým hore chodili
o pôdu a majetok. Všade mali svojich denne tisíce mailov a anonymov od zúľudí. Krajina chudobnela a zlodeji bohat- falých ľudí. Pracovali do úmoru, cítili
li. Zničili školy, nemocnice, cesty, pôdu, únavu a frustráciu z kritiky zo všetkých
prírodu, skorumpovali sudcov, policaj- strán. Ako sa to skončilo? Príbeh nemá
tov aj úradníkov, ktorí mali dohliadať na koniec. Opakuje sa donekonečna v hisporiadok. Ľudia boli zúfalí a modlili sa tórii ľudstva. Boj dobra a zla, lenivosti
k Bohu, aby oslobodil tento kúsok zeme a pracovitosti, strachu a odvahy, klamod tohto trápenia. Nakoniec sa stalo sa stva a pravdy, zbabelosti a statočnosti.
niečo neočakávané. Skorumpovaní lo- Boj, ktorý prebieha každý deň v každom
kaji boli porazení. Víťazi prišli do úra- z nás.
Príbeh
našich
dov. Našli tam čudných ľudí, zvláštne
zmluvy a množstvo časovaných bômb. charakterov a sveNemali skúsenosti s vládnutím a museli domia. Boh ešte
sa veľa učiť. Nemali skúsenosti s klam- nedokončil
svoje
stvom, intrigami a podrazmi a nechali stvorenie. Pozýva do
spolupráce každésa oklamať.
Porazení v strachu pred trestom ho z nás. V
začali rozoštvávať obyvateľstvo a orga- modlitbe aj v
nizovať nepokoje. Začali zhromažďovať práci.
peniaze a hľadať tých, ktorí by sa dali
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moderných dejinách súťažili aj ženy.

13. júla 1908

Výročia a udalosti
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského letectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

98-0002

12. júla 1940
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Boj o krajinu musíme vyhrať
Minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom
a zástupcami zo sekcie pozemkových
úprav MPRV zúčastnili na seminári o
pozemkových úpravách, zelenej krajine a trvalo udržateľnom živote na
vidieku.

pravovaného programu EÚ Next Generation,“ uviedol M. Fecko.
Pozemkové úpravy, sceľovanie, to
sú témy, ktoré sa tiahnu samostatným
Slovenskom už desiatky rokov. Na Slovensku pritom máme viac ako 3.500 katastrálnych území so 100 mil. vlastníckych vzťahov. Na jednu parcelu pripadá
priemerne 12 vlastníkov. Za takmer 30
Tento problém je multirezortný, dotý- rokov sa urobilo len 431 projektov poka sa pôdohospodárstva, životného pro- zemkových úprav. Vláda SR deklaruje,
stredia aj dopravy. „Treba nájsť správnu že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy
mieru. Nielen sceľovať pozemky, ale aj na celom Slovensku ukončené, čo vyrietvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť ši problémy katastra, pôdy, nájomných
aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plo- vzťahov, ale aj kríženia farmárov na pochy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré liach. Možno je to trochu optimistický
boli dané našimi predkami. Do krajiny predpoklada a na jeho splnenie by si to
musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku, žiadalo maximálnme zintenzívniť pomaktoré stoja pri ceste už roky,“ vyjadril sa losť súčasného procesu.
minister Ján Mičovský.
„Do konca júla by malo byť podpísaných 130 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA
a MPRV. Po podpise sa začnú vykonávať
úpravy v týchto 130 katastroch. Intenzívne hľadáme ďalšie zdroje financií na
projekty pozemkových úprav, aj realizáciu spoločných zariadení a opatrení
(remísky, vetrolamy, aleje, vodozádržné
a protierózne opatrenia) či už zo štátneho
rozpočtu alebo z eurofondov, vrátane pri» red

Výročia a udalosti
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom
kodiﬁkovali spisovnú slovenčinu.

11. júla 1843

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Projekt
Dunajského parku dostal šancu
Minister životného prostredia Ján
Budaj sa podpisom memoranda o
spolupráci pri ochrane a obnove Dunaja prihlásil k myšlienke vytvoriť
Bratislavský dunajský park.
„Víziou Bratislavského dunajského parku je prispieť k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny – vďaka revitalizačným opatreniam zlepšiť odtok
cez inundačné územie, obnoviť vodné
plochy a mokrade, a čo je dôležité, podporiť mäkký turizmus. Bratislavčania
a návštevníci hlavného mesta získajú
prístup k jedinečným dunajským brehom s možnosťou aktívnej turistiky či
oddychu, jednoducho prostredie s príjemnejšou klímou najmä počas letných
horúčav.“ Povedal minister Ján Budaj.
Spoluautormi iniciatívy Bratislavského dunajského parku sú uznávaní
architekti, urbanisti, prírodovedci,
ochrancovia prírody a vodohospodári.
Inšpirovali sa zahraničnými projektmi,
predovšetkým v rekreačnom využití
Dunaja vo Viedni, či revitalizácii rieky
Isar v Mníchove. Napokon, rakúsky
národný park Donauauen sa tiahne až
takmer k hranici Slovenska a Bratislavský dunajský park by naň mohol prirodzene nadväzovať.
Celková rozloha plánovaného Bratislavského dunajského parku predstavuje 1954 hektárov. Súčasťou parku

má byť slovenský úsek pravého brehu
Dunaja v Bratislave, ucelený úsek od
rakúskej po maďarskú hranicu, dlhý
20 kilometrov s perspektívou rozšírenia o vhodné územia aj na ľavom brehu
rieky. Jeho návštevníci budú mať k dispozícii vyše 110 km ciest a chodníkov
rôzneho charakteru. Vybudujú sa tu
pozorovacie stanoviská vtákov, obnovia sa prírodné brehy s plážami, vytvoria sa oddychové miesta na piknik a relax, ale aj desiatky kilometrov nových
cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia
už v súčasnosti vyťaženú bratislavskú
hrádzu. Zásadnejšou úpravou by malo
prejsť územie Lida medzi Starým mostom a mostom Apollo.

» red
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Psi starnú
nerovnomernejšie ako ľudia
To, čo sa predpokladalo už dávnejšie, potvrdila najnovšie aj genetická
analýza. Dokázala, že naši štvornohí priatelia nestarnú konštantne
rýchlejšie ako my.
Mladí psi starnú asi tak porovnateľne rýchlo ako človek, no v ich vyššom
veku sa im proces starnutia spomaľuje.
Vedci z Kalifornskej univerzity v San
Diegu považujú za nesprávne všeobecné pravidlo, ktoré sa traduje dlhodobo
o veku psov, podľa ktorého jeden psí
rok zodpovedá približne siedmim ľudským rokom. Ich genetické analýzy,
najnovšie publikované v časopise Cell
Systems poukazujú na teóriu, že štvornohí priatelia so vzrastajúcim vekom
starnú čoraz pomalšie ako ich ľudská
“rodina”.
Šteniatka a mladí psíci starnú obzvlášť rýchlo v porovnaní s ľuďmi, ale
neskôr sa proces ich starnutia spomaľuje. Namiesto jednoduchého sedemročného pravidla, vedci na základe
svojich štúdií na viac ako stovke labradorských retíverov navrhujú trochu
komplikovanejšiu formuláciu. Podľa
nej by jednoročný pes nebol porovnateľný so sedemročným človekom, ale
s 31 ročným človekom, štvorročný pes
až s 53 ročným človekom. V deviatom
roku života tak pes dosahuje porovnateľnú starobu ako ľudia vo veku 66

rokov.
Vedci sa vo svojom výskume zamerali na drobné zmeny v DNA. Tieto
početné mutácie DNA sa vyskytujú u
ľudí aj u psov. Tvoria ich určité vzorce v
genóme, ktoré naznačujú životnú fázu
jednotlivca. Vedci to využili a prišli na
dokázateľnú jednotnosť schémy starnutia organizmu psov i ľudí.A z toho
potom vznikol ich vzorec starnutia psíkov. Prečo je to dôležité? Veterinárni lekári neraz používali staré sedemročné
pravidlo a od toho záviseli aj ich diagnostické a terapeutické rozhodnutia.
Nový vzorec bol však vytvorený iba na
základe skúmaných retríverov. V prípade ostatných plemien psov, ktoré majú
nižšiu alebo vyššiu priemernú dĺžku
života, sa vzorec môže líšiť.
Ak máte doma zástupcu labradorského plemena, tak po novom berte do
úvahy, že váš, napríklad päťročný psík,
si práve užíva zrelú dospelosť - vek päťdesiatnikov.

» Zdroj: Cell Systems
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52-0003-91

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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/Veličná/ - Obec má všetky stavebné povolenia na
rekonštrukciu kaštieľa z 18. storočia, ktorý by chcela
využívať najmä ako centrum voľného času pre všetky skupiny obyvateľov a tiež ako výstavné priestory. Veličná sa chce uchádzať o financie z rôznych
fondov i z ministerstva kultúry. V kaštieli bola od
roku 1920 do roku 1960 celoštátna gazdinská škola,
potom lesnícke učilište a neskôr slúžil na podnikateľské účely. Neudržiavaný objekt chátral a súrne
potrebuje opravu. Aktuálne sú vhodné na opravu
priestory na poschodí, lebo v prízemí je vlhko.

/im, mj, ocu, or/

/Žilinský kraj – Zákamenné/ - Polícia v uplynulom týždni na cestách Žilinského kraja zaevidovala
64 vodičov pod vplyvom alkoholu. Informovala o
tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Žiline Jana Balogová. Z celkového počtu
vodičov motorových vozidiel nafúkalo 16 nad jedno promile, u 15 vodičov zistili požitie alkoholických nápojov pod jedno promile a jeden z kontrolovaných vodičov dychovú skúšku odmietol. Piati
vodiči spôsobili pod vplyvom alkoholu dopravné
nehody. Kontrolám sa nevyhli ani cyklisti a u 27 z
nich bola dychová skúška pozitívna. V sobotu policajti zastavili v Zákamennom 26-ročného vodiča
Peugeotu 307 a pri dychovej skúške mu namerali
1,07 mg/l alkoholu v dychu (2,23 promile). Vodiči
čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky.

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483
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/im, mj, jb, or/

/Dolný Kubín - Kňažia/ - V mestskej časti Kňažia
dolnokubínska samospráva dokončila rekonštrukciu hasičskej stanice so zameraním na zníženie
energetickej náročnosti. Projekt uspel vo výzve a
Ministerstvo vnútra SR naň poskytlo dotáciu vo
výške 30 tisíc eur. Mesto vyčlenilo ďalších 8 tisíc
eur, čo boli predpokladané náklady na realizáciu.

09-67

/mb, or/
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Výročia a udalosti
„Gleichschaltung“: v Nemecku boli zakázané všetky politické strany okrem NSDAP.

14. júla 1933

0907 545 258

Rakúska agentúra St. Elisabeth
v meste Wels, Horné Rakúsko

Hľadá zdravotnícky personál
zdravotné sestry
diplomované zdr. sestry
skúsené opatrovateľky

office@krankenbetreuung.at

75-60

rakúske číslo na sektretariát


99-0117

 0908 038 914
 0043 7242 44371
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®

Okná a dvere
na splátky

OBNOVA STRIECH

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň
poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou

BEZ DEMONTÁŽE !

NON STOP lin

Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

www.oravskahoraren.sk

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava
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ka

0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

66-0140

34-0099

www.lk-servis.sk

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

penziou a bohatým programom
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

0915 863 995

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

