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Diagnóza F 73
Zažili to pravdepodobne mnohí z
nás. Nie také to klasické - chýba
mi to alebo tamto čo má henten či
onen, alebo mi prestala ísť práčka,
potrebujem nové auto...

tuácii, v ktorej naozaj išlo o život a nie
o doslova kraviny. Mám dosť tých,
ktorí nás večne presviedčajú o tom,
že iba ich “pravda” je PRAVDOU. A
iba ich názory sú tými správnymi
názormi. Dokonca, názormi povoleByť na konci so silami, keď len nými a len tie ako jediné sú akcepzúfalo sedíte a hlavou sa vám prehá- tovateľné - ako pred viac ako tridsať
ňajú myšlienky ako ďalej, ani nie či, rokmi, čo si už dnes mladá generácia
skôr ako vôbec nejak ďalej. Takých v aktívnom veku nepamätá.
ľudí je na Slovensku veľa a v tejto
Naše životy sú panoptikom skuchvíli myslím na každého z nich. točných problémov, lebo, ako sa vraObdivujem silu, ktorú v sebe nachá- ví, naozajstné problémy nezažili iba
dzajú na zvládanie pre bežného člo- ak tak idioti. To slovo nie je myslené
veka nezvládateľného, prekonávanie ako nadávka, to je skutočný názov
neprekonateľného a tešenie sa z toho, skutočnej diagnózy (Dg F 73).
z čoho by sa iný zosypal ako domček
Mimochodom, koľkí z vás už
z karát.
poznali, že “byť na konci so silami”
Obdivujem silu nezlomných a znamená vlastne opäť stáť na začiatodhodlaných. Obdivujem tých, ktorí ku? A koľko tých začiatkov už máte
nemárnia čas politikárčením, nená- za sebou? Čím viac, tým lepšie skuvisťou, závisťou, hlúposťou, mali- točne poznáte pravý život.
chernosťou a jednoducho predlžujú A čím skôr ich absolvuživot. Teda, vôbec nie jednoducho, jete, tým viac času vám
ale dokážu to. Sebe či iným.
zostane na samotnú
Mám dosť večne nespokojných, zmysluplnú cestu.
žijúcich vo svete dostatku, mám dosť
Veľa šťastia pri jej
povýšených, mysliacich si, že sú je- zdolávaní!
diní oprávnení súdiť a odsudzovať.
Mám dosť premúdrených, ktorí sa
ešte nikdy neocitli v takej životnej si» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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
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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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Priorita človek
Na Slovensku sa v tomto období stretli tri prelomové udalosti - vírus, ktorý urýchľuje transformáciu ekonomiky a spoločnosti, nová vláda, ktorá
už nechce nechať rozkrádať krajinu a
miliardy z Európskej únie na reformy.
Do októbra treba predložiť do Bruselu priority. Japonci vytvorili spoločnosť
s najproduktívnejšími pracovníkmi na
svete, Nemci vyrábajú najlepšie automobily na svete, Američania majú najlepšie počítačové firmy a Číňania sa chcú
stať veľmocou v umelej inteligencii. Aké
budú slovenské priority?
Vytvorili sme svet, kde sú ľudia
zdrojmi a moderné technológie sa využívajú na optimalizáciu ich využitia.
Stimulujeme potreby a spotreby ľudí,
aby sme ešte viac drancovali prírodu,
vyrábali nové výrobky a hromadili odpad. Ľudia sú produktívnejší, ale majú
stále menej času. Máme spoločnosť,
kde bohatí ovládajú chudobných, rodičia nemajú čas na deti a dospelé deti na
svojich starých a chorých rodičov. Úradníci šikanujú občanov, firmy zarábajú na
nemocných. Autá a peniaze majú lepšie
príbytky ako ľudia. Rast materiálneho
bohatstva nevedie k rastu pokoja v našich dušiach.

Čo keby bol prioritou človek? Hovorí sa o ochrane života pred narodením,
ale málo o jeho ochrane a kvalite od narodenia do smrti. Vytvorme krajinu pre
človeka, kde technológie oslobodia ľudí
a dajú im čas pre svoje deti a rodičov. Kde
budeme mať čistú pôdu a prírodu, ale aj
čisté vzťahy bez klamstiev a podvodov.
Krajinu, kde sa naučíme počúvať jeden
druhého s spolupracovať. Deti budú mať
rodičov a nebudú vyrastať v detských
domovoch a väzniciach. Starkí nebudú
opúšťať tento svet odložení a osamelí,
ale v kruhu svojich blízkych. Ľudia nebudú nepotrební, neužitoční, neprispôsobiví - ale milovaní a prijatí. Aj tí, ktorí
zišli z cesty, stratili sa, blúdia. Ukážme
svetu, že malá krajina v srdci Európy, je
krajinou pre ľudí - aj tých najbiednejších
a najslabších. Nemusíme byť najlepší vo
výrobe áut alebo digitalizácií. Spýtajte sa
obyčajného človeka
čo je v živote dôležité. Často dostaneme
odpovede - zdravie,
rodina a rešpekt.
Vytvorme
krajinu pre
ľudí.

» Ján Košturiak
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Pandémiu nezastavia opatrenia vlád

Občianska
riadková
inzercia

Aby sme to správne pochopili, tak
hneď na úvod - vlády môžu prijímať
akékoľvek opatrenia, ale zmôžu iba
málo, ak občania nechcú, alebo nevedia spolupracovať.

hory berú doslova útokom a zabúdajú už
aj na to základné, čo ich môže (navzájom)
ochrániť - masky na tvári. Dezinfekčné
prostriedky sa vytratili z vestibulov, na
terasách a diskotékach sa to bujaro veselí
a druží.
Lenže, pandémiu nedokážu zvládnuť
Televízne snímky spravodajstiev z
ktoréhokoľvek mesta v Európe, či v USA. iba politické nariadenia a na druhej straČakanie na druhú vlnu. Kaderníčka so ne, druhá vlna podľa odborníkov môže
slzami na krajíčku sa sťažuje, že práve byť ešte horšia, ako bola tá prvá. A počet
prežila prvú vlnu - ale druhú? Sotva ju nových infekcií stále varovne stúpa. Je
zvládne. Došli jej všetky finančné pros- to na občanoch. Zatiaľ v podobe preventriedky, vrátane rezerv. Je unavená, vy- cie. Alebo ich nevšímavosť až hlúposť si
čerpaná, cítiť z nej obavy a neistotu. Už vyžiada aj druhé zastavenie ekonomiky?
niet síl, ako počas prvej vlny, vzdorovať
Čo prinesie menej škôd? Nechajme na
a prinášať obete.
každého z nás. Na rozum a zodpovednosť
Nemci, konkrétne napríklad z Ko- každého z nás. A snažme sa vysvetľovať.
chovho inštitútu, čo je naozaj renomova- Nejde vôbec o fazuľky. Alebo - kto z nás
ná inštitúcia, poukazujú na mimoriadne má ešte silu a ekonomický potenciál na
znepokojivý vývoj. Grafy s počtom naka- druhé zastavenie ekonomiky?
zených sú už oveľa vyššie, ako boli v apríli počas prvej vlny, a to nielen v Nemecku.
Počas prvej vlny občania spolupracovali,
verili, že sa oplatí priniesť nejkaké straty
na oltár bezpečnosti.
Dnes? Buď demonštrujú proti obmedzeniam, alebo si vôbec neuvedomujú
žiadne riziká, alebo sa vzdali. V celej Európe sa totiž opätovne začali sprísňovať
opatrenia. Popri tom sa ľudia opaľujú na
plážach, tiesnia sa pri vodných plochách,
» red

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»PREDÁM DOM S GARÁŽOU A
SO ZÁHRADOU V ZABIEDOVE
OKR. TS TEL. 0949363538
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
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

/mb, or/

/Námestovo/ - V nedeľu 2. augusta 2020 večer traja chlapci ušli z detského tábora v Oravskej Polhore - Slanej vody. Vypátrala ich v pondelok hliadka
z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Námestove aj vďaka informáciám od záchranárov z
Orava Rescue systém a od obyvateľov. Chlapcov vo
veku 13, 14 a 16 rokov našli policajti v poriadku a
odovzdali ich vedúcemu tábora. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

/im, pz, no, or/

/Dolný Kubín – Námestovo – Orava/ - Nový
cenník vstupného začal platiť od 1. augusta 2020
v expozíciách Oravskej galérie, v Župnom dome v
Dolnom Kubíne a na Slanickom ostrove umenia na
Oravskej priehrade. Oravská galéria - Župný dom,
Dolný Kubín: dospelí: stále expozície 4 e, výstavy 3
e, stále expozície + výstavy 5 e, dôchodcovia, YŤP
dospelí, vojnoví veteráni všade 3 e, deti a študenti
0,50 eur, deti do 6 rokov zadarmo, v prvú nedeľu
mesiaca vstup zadarmo pre všetkých návštevníkov. Slanický ostrov umenia, Oravská priehrada
(predaj lístkov na lodi): lodný lístok, vyhliadková
plavba a prehliadka expozícií na ostrove: dospelí
8 eur, študenti, dôchodcovia, ZŤP 5 e, deti, školské
zájazdy 2 eurá. Expozície na ostrove (predaj lístkov
na ostrove), bez prepravy, iným plavidlom: deti
0,50 e, dospelí, dôchodcovia, ZŤP 1 euro.

/og, or/

/Trstená/ – V budúcom roku Mesto Trstená namiesto malých projektov do 500 eur začne prioritne
finančne podporovať veľké projekty. Rozhodovať
by o nich mali obyvatelia mesta prostredníctvom
verejného hlasovania. Projekt participácie občanov v meste realizujú už štvrtý rok a tento rok využilo možnosť zapojiť sa len 22 obyvateľov a čiastočne to súvisí aj s pandémiou nového koronavírusu.
Radnica sa chystá vytypovať napríklad tri projekty
v sume do 20 až 30 tisíc eur a spustiť verejné hlasovanie obyvateľov. Oni rozhodnú, ktorý z projektov
mesto podporí. V roku 2020 bolo schválených 10
žiadostí. Zo sumy 10 000 eur vyčlenených na participáciu v roku 2020 komisia rozdelila 4100 eur na
schválené zámery a 1900 eur využije na obnovenie
detských ihrísk. Zvyšných 4000 eur ostane ušetrených.

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.

/im, msú, or/

/Žilinský kraj – Dolný Kubín – Námestovo –
Tvrdošín/ – Pred začiatkom prázdnin a dovoleniek priemerná evidovaná miera nezamestnanosti
stúpla v Žilinskom kraji medzimesačne o 0,23 % na
úroveň 6,27 %. Počet nezamestnaných sa zvýšil o
805, úrady práce ich evidovali na konci mesiaca 23
989. Najvyššia miera nezamestnanosti v rámci kraja bola v okrese Dolný Kubín, kde dosiahla úroveň
7,66 %, okres Námestovo mal 6,41 % a Tvrdošín
6,17 %. augusta evidovaných nezamestnaných.
Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.

PEKNÁ STRECHA

61_0066

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

/Dolný Kubín – Srňacie/ - Viac ako 60 postelí sa
rozhodol darovať na sociálne účely hotel Holiday
Park Orava v Dolnom Kubíne - Srňacom v súvislosti s rekonštrukciou izieb a skvalitňovaním služieb.
Prvých 20 postelí odviezli 3. augusta 2020 do dolnokubínskej nocľahárne Stop-Šanca, kde mesto
ubytováva ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Zvyšné postele smerovali do vznikajúceho rómskeho centra Sigord v Kokošovciach na východe
Slovenska. Pri nakládke pomáhali klienti nocľahárne a iní dobrovoľníci. Prítomný boli aj majiteľ
hotela Holiday Park Orava Rudolf Čížik a primátor
mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.

/im, úps, or/
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Boj s africkým morom sa zosilňuje

Agrorezort zdvojnásobuje odplatu za odovzdané vzorky z diviakov a v
prípade nedostatočného lovu požiada o
súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej
republiky. Rezort apeluje aj na drobnochovateľov, ktorým odporúča vykonať
domáce zabíjačky.
Situácia s nákazou afrického moru
ošípaných sa na Slovensku výrazne zhoršuje. Od prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického moru ošípaných (AMO) na
území Slovenskej republiky už uplynul
rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozšírila v poradí už do šiesteho okresu na Slovensku. Celkovo na Slovensku evidujeme
už 222 prípadov AMO u diviačej zveri a 12
nálezov v chove domácich ošípaných.
Agrorezort nevylučuje, že aj najbližšie obdobie so sebou prinesie šírenie tejto
nákazy. Prispieť k tomu môžu jednak intenzívne poľnohospodárske práce, ktoré
zapríčiňujú migráciu zveri, ale aj zvýšený
pohyb ľudí v prírode. Na túto situáciu sa
ministerstvo pripravuje.
AMO sa výrazne priblížil ku kľú-

čovým oblastiam chovu ošípaných na
Slovensku. V okrese Rimavská Sobota
sa chová 37 000 ks ošípaných a v okrese Lučenec takmer 16 000 ks. Bravčové
mäso je pritom jedno z najobľúbenejších
a jeho spotreba 35,5kg na obyvateľa ročne, predstavuje najvyššiu spotrebu spomedzi mias. Ministerstvo preto nechce
dopustiť kolaps tejto komodity a situáciu,
kedy by sebestačnosť tohto sektora ešte
viac klesla.
Chovatelia, ktorí držia ošípané, sú
povinní mať zaregistrovaný chov a to
od jedného kusu chovaného pre vlastnú
spotrebu. Veterinári preto zintenzívnili
kontroly zamerané na túto povinnosť.
Do súčinnosti zapájajú aj obce, prostredníctvom ktorých už teraz vyzývajú
všetkých drobnochovateľov, ktorí doma
chovajú ošípané v rizikových oblastiach,
aby uprednostnili čo najskoršiu domácu
zabíjačku.

» red

33-0058

Ministerstvo pôdohospodárstva zintenzívňuje opatrenia na boj proti Africkému moru ošípaných. Zameriava
sa pritom na najvýznamnejšieho šíriteľa nákazy – diviačiu zver.

OR20-32 strana-

5

VýZVA / AUTO, REALITY

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Ak môžete darovať,
na Slovensku chýba krv!
Ministerstvo zdravotníctva sa pri- kontakte s osobou, ktorá sa zo zahraničia
pája k výzve Národnej transfúznej vrátila. Všetky odberové pracoviská dodrslužby Slovenskej republiky na daro- žiavajú prísne bezpečnostné opatrenia na
vanie krvi. V posledných týždňoch zabránenie šírenia COVID-19.
zaznamenala na svojich odberových
V deň odberu treba ľahko jesť a hlavne
pracoviskách pokles darcov krvi, čo dostatočne piť! Ideálne vodu, čaj a môže
sa prejavuje úbytkom zásob krvných sa aj čierna káva. Deň predtým sa treba
prípravkov.
vyvarovať jedeniu mastných jedál (údeniny, mliečne výrobky), pitiu alkoholu
Krv je v týchto letných týždňoch nes- a fajčeniu.Na odberovom pracovisku sa
mierne potrebná z dôvodu vyššieho počtu preukážete občianskym preukazom a
úrazov či dopravných nehôd.
kartou poistenca, pravidelní darcovia
„Pridávame sa k výzve kolegov z aj preukazom darcu.Nasleduje odber
Národnej transfúznej služby. Ak môže- vzorky krvi. Z nej sa zisťuje krvný obraz,
me, pomôžme. Vyzývame aktívnych aj hladina krvného farbiva a krvná skupinových darcov, aby prišli darovať svoju na.V niektorých transfúznych centrách
vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť dostanete po tomto malé občerstvenie.
zásoby krvných prípravkov, ktoré sú ne- Následne vás vyšetrí lekár. Zmeria tlak
oceniteľne potrebné v neočakávaných krvi a pulz, fonendoskopom vyšetrí pľúca
akútnych situáciách, ale aj denne pre a srdce. Ak vyšetrenia ukážu, že môžete
ťažko chorých, napríklad onkologických darovať krv, sestra vám na odberovom
pacientov s niektorým typom diagnóz,“ lôžku vydezinfikuje lakťovú jamku a odopovedal štátny tajomník ministerstva berie približne 450 ml krvi z lakťovej žily.
zdravotníctva Peter Stachura.
Takéto množstvo je pre darcu neškodné.
Darcovia sa už nemusia objednávať Odber trvá 5 až 15 minút.Po odbere sa odna presne určený čas, čo bolo jedným porúča ostať ležať minimálne 10 minút.
z preventívnych opatrení v súvislosti s Nasleduje občerstvenie v bufete.
COVID-19. Odberové pracoviská fungujú
Ďalších 24 až 48 hodín sa odporúča
počas pracovných dní od 7.00 h do 14.00 vyvážená strava, zvýšený počet tekutín a
h, v utorok je čas predĺžený do 17.00 h. odpočinok.
Stále však platí, že darcovia môžu využiť
Aktuálne informácie, ako aj kontakty
aj objednávanie na termín. Darovať krv na odberné miesta nájdete na webe Námôže osoba, ktorá za posledných 14 dní rodnej transfúznej služby: www.ntssr.sk.
» red
nebola v zahraničí, alebo nebola v úzkom
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Vihorlatský prales bude zachránený
Ministerstvo životného prostredia
ukončilo prípravu na vyhlásenie
prírodnej rezervácie Vihorlatský
prales a je odhodlané ho doviesť do
úspešného konca.

stupňa ochrany.
V minulosti bolo totiž Morské oko a
jeho okolie navrhované na ochranu v
nižšom, štvrtom stupni. Angažovaná
verejnosť ale vyslovovala podozrenie,
či neprichádza ku skrytej príprave buPo rokoch neúspešných rokovaní dúcej výstavby v okolí Morského oka.
so súkromnými vlastníkmi lesov doMinister Ján Budaj návrh upravil
siahlo ministerstvo v marci tohto roku tak, že Morské oko má byť územím s
dohodu so spoločnosťou BESTRY s.r.o., najvyšším stupňom ochrany.
ktorá vlastní lesné pozemky v jadrovej
“Som presvedčený, že vyhláseniu
časti rezervácie (353,3 hektára). Spoloč- prírodnej rezervácie Vihorlatský prales
nosť súhlasila so zámenou za iné lesné nič nebráni. Ján Mičovský je priaznivpozemky vo vlastníctve štátu.
com ochrany starých bukových lesov
Vzápätí ministerstvo iniciovalo, a pralesov Karpát a ak ho niečo brzdilo
aby správcovia lesných pozemkov vo v konaní, tak to mohli byť iba formálvlastníctve štátu vytypovali pozemky ne prekážky. Návrh na vyhlásenie prívhodné na zámenu. Na túto iniciatívu v rodnej rezervácie Vihorlatský prales
marci 2020 pozitívne zareagoval štátny chcem predložiť na augustovom rokopodnik Lesopoľnohospodársky maje- vaní Vlády SR,” zdôraznil minister Ján
tokv Ulič.
Budaj.
Týmto sa odstránila dlhoročná
bariéra, ktorá bránila plnohodnotnej
ochrane unikátneho územia. Prírodná
rezervácia Vihorlatský prales pokrýva
lokalitu starých bukových lesov a pralesov, vyhlásených UNESCOm za lokalitu svetového prírodného dedičstva.
Ministerstvo životného prostredia
plní aj ďalší cieľ, ktorý minister Ján Budaj prijal za svoj po diskusii s predstaviteľmi hromadnej pripomienky, ktorú
podporilo vyše 70 tisíc signatárov. Títo
sa dožadovali, aby aj jazero Morské oko
a jeho okolie bolo v rezervácii Vihor» red
latský prales zaradené do najvyššieho
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OD NEDELE 9. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Nektárnky
kg

-48%

600 g balenie

2.69

1

39

Koktejlové
paradajky
stapcové

(1 kg = 2,15)

5 kg balenie

kg

-49%

-60%

3.69

3.29

Hrozno
biele
stolové

1

29

1

29

Konzumné
zemiaky
skoré

1

85
(1 kg = 0,37)

C H L AD E N É

Trvanlivé
T
Tr
rvanlivé m
mlieko
liek
ko
o
• polotu�né
pol
po
p
ollo
o
otu
ot
ttu
u��n
né
n
é

2,5 l

0

69
(1 l = 0,28)

Brav�ové
párky

-38%
5.39

Kuracie
prsné
rezne

920 g

3

3

79

29

(1 kg = 4,12)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 7. 2020.
Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Pepsi/
7UP/
Mirnda

cena za 1 kg

kultúra / služby

ORAVSKO

1

9
TENTO TÝŽDE�

99

OD NEDELE

(1 l = 1,59)

DO SOBOTY
Sprchovací gél
9. – 15. AUGUSTA
• rôzne druhy

16 roliek

3

99

Toaletý
papier

Gél na pranie

• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok
7 kg za 9,99 €

• 3-vrstvový

(1 rolka = 0,25)

100 praní
5l

9

99

(1 pranie = 0,10
1 l = 2,00)

Syrové nite
• neúdené

Smotanový
jogurt

250 g

• rôzne druhy

200 g

0

1

99

29

• rôzne druhy

0

-36%

(1 kg = 7,96)

1.55*

Corgo�

(100 g = 0,15)

• svetlé
vý�apné
pivo

250 g
Smotanová
náterka

1,5 l

0

99
(1 l = 0,66)

500 g

89

Gouda

(1 kg = 3,56)

• blok

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

2

69
(1 kg = 5,38)

600 g

-33%

160 g

0

5.99*

3

99

77
(100 g = 0,48)

Nutella

(1 kg = 6,65)
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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/Dolný Kubín/ - V Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa 13. augusta 2020 uskutoční
prednáška L. CH. Hladekovej o pevnej vôli a 17. 8.
prezentácia novej knihy autora Petra Hubu Keď národ umieral III. - Zachráňte slovenčinu.

/im, mj, mr, or/

/Žilinský kraj – Námestovo/ - V uplynulom týždni na cestách v Žilinskom samosprávnom kraji polícia zaevidovala 56 vodičov pod vplyvom alkoholu. Z týchto vodičov motorových vozidiel nafúkalo
13 nad jedno promile a u 13 vodičov zistili požitie
alkoholických nápojov pod jedno promile. Dvaja
vodiči motorových vozidiel spôsobili pod vplyvom
alkoholu dopravné nehody. Kontrolám sa nevyhli
ani cyklisti a u 28 z nich bola dychová skúška pozitívna. V nedeľu (2. 8.) zastavili policajti v Námestove 22-ročného vodiča štvorkolky bez evidenčného
čísla a pri dychovej skúške mu namerali 1,14 mg/l
alkoholu v dychu (2,38 promile). Aj tento vodič čelí
obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia upozorňuje, že vodičovi pod
vplyvom alkoholu môže zaistiť vozidlo a navrhnúť
jeho prepadnutie. Informovala o tom hovorkyňa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline
Jana Balogová.

/im, mj, pz jb, or/

/Orava – Žilina/ - Zverejňujeme ako zaujímavosť
správu, že cisternu s vyše 31 000 litrami údajne
mazacieho oleja zadržali poľskému vodičovi na
Orave príslušníci finančnej správy z Colného úradu Žilina. Prístrojom na identifikáciu látok zistili,
že v cisterne nie je olej, ale nafta. Únik na spotrebnej dani vyčíslili na vyše 12 000 eur. Informovala
o tom predčasom hovorkyňa Colného úradu Žilina
Božena Chríbiková. Ťahač s cisternou prichádzal
z Poľska a na Orave ho zastavili počas colnej kontroly. Hliadka finančnej správy odobrala z komôr
cisterny vzorky a spektrometer vo všetkých prípadoch ukázal zhodu s motorovou naftou. Pohonné
látky skončili v sklade zadržaného tovaru.

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483

Kvalitné
natieranie
striech
0907 545 258

87-0029

/Vitanová/ – Následky kalamít v Žilinskom kraji by po novom mohli samosprávy a kraj sanovať
financiami zo spoločného fondu. Jeho vytvorenie zvažuje predsedníčka ŽSK Erika Jurinová,
ktorá to oznámila po zasadnutí Združenia miest
a obcí Hornej Oravy (ZMOHO) vo Vitanovej.
Inšpiroval ju k tomu identický projekt, ktorý už
existuje v Trnavskom kraji. Ide o spoločnú aktivitu
obcí a samosprávneho kraja. Do fondu prispievajú
obce aj VÚC. V krízových a kalamitných situáciách je tento fond pripravený pomáhať. Kraj nikoho
nebude nútiť, aby sa doň zapojil, bude záležať na
ochote samospráv sa spolu podieľať. Predsedníčka
kraja zdôraznila, že urobí všetko preto, aby sa fond
podarilo zaradiť do najbližšieho rozpočtu. „Najskôr však musíme vedieť, s čím môže samosprávny
kraj rátať v oblasti daňových príjmov. Tiež správne
nastaviť parametre poskytovania takýchto združených financií tým, ktorí ho budú potrebovať využiť,“ doplnila E. Jurinová.

99-0022-1

/mk, ok, or/

/im, mj, cú, bch, or/

/Martin – Zázrivá/ – Dielňu na výrobu zvoncov
zo Zázrivej sprístupnili v Múzeu slovenskej dediny
Slovenského národného múzea v Martine. Pôvodne bola postavená v roku 1882 ako kováčska vyhňa
a dokumentuje proces výroby plechových zvoncov
v obci v období medzi svetovými vojnami. Tvorí
ju otvorené ohnisko, pracovný stôl so zverákom,
mechy, ktoré sú napojené na ohnisko, rohatinová
nákova, lavičky, kováčske predmety, pracovné nástroje a viaceré formy.

/im, mj, mr, or/
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/Dolný Kubín/ – Investičné plány v Dolnom Kubíne prešli z dôvodu koronakrízy revíziou. Primátor
Ján Prílepok vysvetlil, že v meste boli nútení obmedziť mnohé investičné zámery, niektoré aj v plnom
rozsahu. Najvýznamnejšou pozastavenou akciou
je rekonštrukcia domu smútku, ktorá bola naplánovaná v objeme viac ako 500 000 eur. V roku 2019
mesto hospodárilo s rekordným prebytkom 1,5 milióna eur. „To nám trošku dáva priestor, aby sme
pri zvýšenej opatrnosti mohli myslieť aj na niektoré investičné akcie. Pokračovať preto chceme v
rekonštrukciách našich ciest, chodníkov, ale aj
školských zariadení,“ vysvetlil J. Prílepok. Mesto
vyčlenilo vyše 150 000 eur na nákup 12 bytov, ktoré vlastní spolu s bytovým družstvom. Pokračovať
chce aj vo všetkých projektoch, ktoré sú financované spolu so štátom, alebo športovými zväzmi,
napríklad rekonštrukcia atletickej dráhy, obnova
sociálnych zariadení na letnom štadióne, oprava
hasičskej zbrojnice v časti Kňažia a rekonštrukcia
telocvičňa Základnej školy Janka Matúšku.

/im, mb, or/

46-0192

/Dolný Kubín – Námestovo – Trstená/ - Do projektu internetového portálu Odkaz pre starostu,
kde obyvatelia nahlasujú podnety, sú zapojené aj
oravské mestá Dolný Kubín, Námestovo a Trstená.
Prevádzkovatelia portálu každý rok hodnotia pomer vyriešených podnetov, zohľadňujú ich náročnosť, celkový počet podnetov, ktoré samosprávy
musia riešiť i spôsob, akým mestá a obce o riešení
podnetov s občanmi komunikujú. Pri hodnotení
úspešnosti v minulom roku samosprávy rozdelili
mestá aj podľa veľkosti pod a nad 20-tisíc obyvateľov. Mesto Dolný Kubín obsadilo v úspešnosti riešenia podnetov 9. miesto a v komunikácii s občanmi skončilo na 3. mieste. Vlani prijalo 36 podnetov
a zatiaľ vyriešilo 23.
(pokračovanie na 14. strane)

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 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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(dokončenie z 13. strany)
Občania najčastejšie nahlasovali postrehy v oblasti zelene a životného prostredia, ciest a chodníkov,
áut, verejných služieb, dopravného značenia a verejného poriadku. Vedenie mesta považuje informácie z podnetov za veľmi cenné a komunikáciu
s občanmi vyhľadáva. Obyvatelia Námestova podali 82 podnetov a samospráva zatiaľ vyriešila 44.
V kategórii riešenia podnetov skončilo Námestovo
na 7. mieste a v kategórii komunikácie s občanmi
na 15. mieste. Trstená po zohľadnení podnetov od
občanov obsadila 15. a 29. miesto. V rámci celého
Slovenska boli najúspešnejšie mestá Žilina a Malacky. Informovala o tom Andrea Addová, hlavná
administrátorka portálu Odkaz pre starostu.

/im, op, aa, or/

/Dolný Kubín/ - K vyhľadávaným atrakciám v
Dolnom Kubíne patrí aj mladá lipa pred mestským
úradom. Stromček zasadili ako symbol národného
cítenia a prejav spolupatričnosti mesta s krajinami
Európskej únie a celého sveta. Za vyše desať rokov
ju obyvatelia a návštevníci mesta poliali vodami
prinesenými z viac ako tristošesťdesiatich riek,
morí, oceánov, jazier i prameňov z celého sveta.
Kubínska Lipka sútokov sveta už „ochutnala“ vodu
z Temže, Seiny, Níla, z riek Dnepra, Jordánu, Mississippi, Tiber, z Atlantického a Indického oceánu,
z Perzského zálivu, Baltského mora, z Niagarských
vodopádov... Každé poliatie je uvedené na webovej
stránke mesta. Podmienkou oficiálneho zapísania
do zoznamu je fotografické zdokumentovanie naberania vody, vyplnenie čestného vyhlásenia a
jeho doručenie spolu s vodou do podateľne radnice. Podľa záznamov lipe priniesli najviac vody z
dovolenkových a pracovných ciest doma i vo svete
práve obyvatelia mesta.

/im, jk, dk, or/

/Orava – Žilinský kraj/ - Aj v tohtoročnej sezóne s prísnymi hygienickými opatreniami je už v
plnom prúde celosvetová návštevnosť na Oravskom hrade. Okrem domácich prevažujú zahraniční turisti hovoriaci česky, poľsky, anglicky, ale
úplne chýba japončina. V minulej sezóne si hrad
pozreli okrem domácich aj turisti z Poľska, Česka,
Maďarska, Fínska, Dánska, Anglicka, Španielska,
Francúzska, Japonska, Izraela a Kanady. Turistický vláčik Oravský expres z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu prispieva k tomu, že počas
prázdninových sobôt stúpa návštevnosť hradu.
Pre turistov s deťmi zaviedol kraj detské kútiky v
priestoroch múzeí, galérií a divadiel, ktoré sú vybavené prebaľovacími pultmi a malým detským
nábytkom, v knižniciach zaviedol zvýhodnenú
rodinnú registráciu a zjednotil systém rodinných
zliav v múzeách. Ako informovala hovorkyňa ŽSK
Martina Remencová, kultúrne inštitúcie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja navštívilo v
minulom roku viac ako 1,5 milióna ľudí. Z nich bolo
708 000 platiacich návštevníkov a približne 32 000
registrovaných používateľov knižníc. V porovnaní
s rokom 2018 stúpla návštevnosť o 22 000 ľudí.

/im, mj, žsk, mr, or/

Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 20.8. Práca nie je ťažká (aj pre
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop
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ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac).

14

Najčítanejšie regionálne noviny

ORAVSKO

služby, ZAMESTNANIE

OR20-32 strana-

15

15

zdravie / služby

16

Najčítanejšie regionálne noviny

Prijmeme nových zamestnancov
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0800 500 091.

85-0515
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

85_0489
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prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 835 € brutto

+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Skladový pracovník od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

PRÁCA

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

O
PRE KAŽDVÉÉH
PODMIENKY

VÝHODNÉ PLATO

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-0111

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY
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- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
Nájdeme prácu
- tesár /DE/
aj brigádnikom
- zdravotné
CALL CENTRUM:
asistentky /DE/
0915 971 823
- klampiar, inštalatér 0905 552 537
0918 607 897
zvárač /DE/

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32-0093

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

