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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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/Tvrdošín – Námestovo - Dolný Kubín/ - Pilot-
ná fáza plošného testovania na ochorenie vírusom 
covid-19 preukázala v okrese Tvrdošín z 22 250 
testovaných 1078 infekčných obyvateľov /4,85 %/, 
v okrese Námestovo zo 40 052 otestovaných bolo 
1910 infekčných osôb /4,77 %/ a v okrese Dolný 
Kubín pri 29 347 testovaných osobách sa potvr-
dila nákaza u 916 osôb /3,12 %/. Samosprávy vo 
všetkých oravských mestách a obciach pripravili 
vhodné priestory na odbery. Tri testovacie dni za-
bezpečovali zdravotníci, príslušníci ozbrojených 
síl, policajti, hasiči, pracovníci samospráv a dobro-
voľníci. Nakazení občania majú povinnosť zostať 
v karanténe a negatívni majú pohyb obmedzený. 
Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska bude 
30. 10. - 1. 11. a 6. - 8. 11. 2020. Informovalo o tom 
Ministerstvo obrany SR.

/im, mj, mr, ar, or/

/Dolný Kubín/ – Mesto Dolný Kubín sa v nedeľu 
večer poďakovalo za bezproblémový priebeh troj-
dňového pilotného testovania piesňou Slovensko 
moje, otčina moja. V podaní nádherného hlasu 
speváčky Michaely Dobákovej zaznela z balkóna 
dolnokubínskej radnice a online aj na sociálnej 
sieti. Predstavitelia a obyvatelia mesta sa poďa-
kovali za ľudskosť, ústretovosť a pozitívny prístup 
vojakom, zdravotníkom, policajtom, hasičom i ad-
ministratívnym pracovníkom v testovacích miest-
nostiach.

/im, msú, or/

/Orava/ - Z dôvodu zákazu vychádzania v čase 
núdzového stavu sú od stredy 28. októbra 2020 
na celom Slovensku zatvorené všetky pracoviská 
ministerstva vnútra a polície až do odvolania. Aj 
podateľne a klientske centrá. Výnimkou je len pre-
beranie hotových dokladov /občiansky preukaz, 
vodičský preukaz a cestovný pas/ pre občanov, 
ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. Ostatné 
doklady automaticky platia, nie je potrebné vyba-
vovať nové a vystavovať sa riziku nákazy. Občania 
môžu kontaktovať úrady len telefonicky, elektro-
nickou formou a písomne. Zamestnanci rezortu 
naďalej pracujú a vybavujú žiadosti verejnosti. 
Informuje o tom ministerstvo vnútra.

/oú, mv, or/

/Dolný Kubín/ - Dolnokubínska samospráva po-
núka pomoc ostatným slovenským mestám pri or-
ganizovaní celoplošného testovania v spolupráci 
so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré bude 
koordinátorom výpomoci. Primátor Ján Prílepok 
a členovia jeho najbližšieho tímu sú pripravení 
odovzdať všetky skúsenosti iným samosprávam a 
môžu aj vycestovať do jednotlivých regiónov. Pri-
mátor verí, že aj ostatní predstavitelia oravských 
samospráv by vedeli takýmto spôsobom pomôcť. 
Na druhé testovanie sú v Dolnom Kubíne pripra-
vení.

/im, mb, or/

/Námestovo/ - Stredná odborná škola podnikania 
a služieb v Námestove získala za šk. rok 2019/2020 
titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 
a získala 1. miesto medzi strednými školami na 
Slovensku. Výsledky súťaže vyhlásila Kancelária 
Európskeho parlamentu v Bratislave začiatkom 
októbra 2020 online. Študenti pod vedením učiteľ-
ky odborných ekonomických predmetov Ing. Evy 
Borovjákovej pracovali na rôznych aktivitách spo-
jených s témami, ktoré rieši Európsky parlament.

/soš, eb, ms, or/

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím nastupovať do prostriedkov 
hromadnej dopravy, nemusím každý 
deň na pracovisko. Som na ňom stále, 
24 hodín denne.

Nemusím sa rozčuľovať, prečo 
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, 
nemusím sa báť ako zamestnanec či 
klient domova sociálnych služieb, 
ktorého zamestnankyňa egoisticky a 
drzo voči kolegom i klientom odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon dobrá škola do budúcna. Táto 
doba mnohé a mnohých odhaľuje, 
takpovediac viac ako len donaha. 
Ono to napokon za všetky tie svadby, 
cestovanie, odmietanie čohokoľvek, 
nerešpektovanie ničoho okrem seba 
a vlastných potrieb (je na to aj trošku 
surovejšie slovo, ale to nepoužijem), 
organizovanie zakázaných zhlukov 
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna-
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom 
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma 
oslobodilo od nutnosti stretávať sa 
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť 
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to 
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to 
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes 
rešpektuje pravidlá a normy medzi-
ľudského správania. A to je iba pes. 
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.

Prechod zo sveta, v ktorom som 
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi 
chce žiť, hoci zavretý v karanténe, 
je napokon celkom príjemný. Ak to 
okolnosti umožnia.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»Predám 3.5 t. vlečku viklá-
paciu a klukovku na Z - troj-
valec novú 0948220739

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám piecku petrik 
0948220739

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V prípade, ak máte podozrenie na 
výskyt ochorenia COVID-19 ( koro-
navírusu) a vyskytli sa u Vás prí-
znaky ako napríklad kašeľ, bolesti 
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, od-
porúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svoj-
ho ošetrujúceho lekára alebo operačné 
stredisko a informovať ich o svojom 
zdravotnom stave

- nechodiť priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice z 
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://
www.korona.gov.sk/poziadat-o-vy-
setrenie-na-covid-19/

Ako rozoznať ochorenia:

Ako postupovať 
v prípade podozrenia na Covid - 19

» red
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Viete čo sú 2D informácie? Sú to 
sprostredkované informácie, ktoré 
prijímame počúvaním alebo čítaním. 
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú 
2D informácie. 

Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme 
neboli. 5D informácie získavame všetký-
mi piatimi zmyslami - okrem očí, aj ruka-
mi, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do 
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko 
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D 
informácie získavame keď si napríklad 
budeme čítať knihu receptov alebo knihu 
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie 
získame, keď budeme skutočne variť a 
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D 
je prežité. To prvé je naučená teória, to 
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa 
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové 
školy. Niektorí píšu na ministerstvách 
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľ-
ké firmy alebo učia na univerzitách. 

Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami 
nikdy nerobili - o inováciách, transfor-
máciách alebo stratégiách. A tak máme 
dobré strategické dokumenty a zle spra-
vovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti, 
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum. 
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby 
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky, 

farmy a spoznali ich problémy. 
Kedysi mi zavolala jedna dáma, kto-

rá vyštudovala americkú univerzitu. Pí-
sala sociálny program politikovi a chcela 
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dob-
rom Pastierovi v Kláštore pod Znievom. 
Na 5D informácie nemala čas, musela pí-
sať. Máme sociálny podnik a zhora nám 
posielajú odkazy na rôzne internetové 
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od 
nás 2D príbehy ale my riešime 5D prob-
lémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obria-
diť polia a zvieratá, navoziť potraviny z 
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu. 
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“ 
veterinárov. 

Niekedy mám pocit, že kravu videli 
na obrázku, ale dávajú pokuty za privia-
zané teliatko ku svojej matke, za lasto-
vičky v maštali, málo vody pre ovečky na 
noc, alebo veľké dier-
ky na sieťkach na ok-
nách. 2D úradníkov 
pribúda s tých, čo 
veciam rozumejú a 
vedia ich robiť ubúda. 
Z analýz a stratégií 
2D expertov 
sa ľudia ne-
najedia.

2D experti

» Ján Košturiak
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229

30 kusov

(1 kus = 0,08)Vajcia „M“

129

-35%
cena za 100 g

1.99

Losos  
• fileta s kožou, bez kosti

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49**

Konzumné zemiaky neskoré  
• neprané
• varý typ B – prílohové

Med kvetový

333

-26%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.53*

CCHHLLAADDEENNÉÉ

169

-32%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.49

Mleté 
brav�ové mäso129

-50%
cena za 1 kg

2.59

Kuracie 
štvrte
• zadné

CCHHLLAADDEENNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Prosciutto Cotto

119

-40%

(100 g = 0,79)

150 g

1.99

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 2. 11. 

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.
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Rajo maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

Eidam
• 45 % t. v s. 
• blok

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

129

Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Knedli�ky 
s ovocnou 
nápl�ou
• rôzne druhy

ZZMMMRRAAAZZEENNÉÉ

Budvar
• svetlé vý�apné 
pvo

049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

�ubovnianka
• jemne perlvá/perlvá

033

-26%

(1 l = 0,22)

1,5 l

0.45*

Hera margarín 
• 72 % tuku 088

500 g

(1 kg = 1,76) 089

Supercena

(1 kg = 3,56)

250 g

Ochutený tvaroh
• rôzne druhy

Solamyl/
Gustn 099

-28%

(100 g = 0,50)

200 g

1.39*

Tortové 
oblátky 049

-28%

(100 g = 0,33)

150 g

0.69*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

ena

OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline 
sú prvými nositeľmi titulov súťaže 
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-
-osvetové zariadenie roka. Pri prí-
ležitosti dnešného Dňa osvetových 
pracovníkov im titul na návrh odbor-
nej poroty udelila ministerka kultúry 
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže 
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. ja-
nuára 2020. Opatrenia prijaté proti ší-
reniu koronavírusu však vyhlásenie 
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

Oravské kultúrne stredisko uspelo 
v kategórii Kultúrno-osvetové zaria-
denie roka 2019 so všeobecným zame-
raním a Krajská hvezdáreň v Žiline v 
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka 2019 so špecializovaným zamera-
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udele-
ní a užívaní titulu Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019, finančnú 
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizu-
júci výhru v súťaži. Okrem iného majú 
právo používať titul Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť 
titul na svojom webovom sídle.

Zámerom súťaže Kultúrno-osve-
tové zariadenie roka je medzi iným 
ocenenie profesionality výkonov kul-
túrno-osvetových zariadení a podpora 
skvalitňovania ich činnosti. Obom ví-
ťazom srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno 
– osvetových zariadení v miestnych 
a regionálnych podmienkach je v Slo-
venskej republike. Zariadenia patria 
obciam a mestám v sídlach do 3000 
obyvateľov, teda v malých a stredne 
veľkých obciach.      Osobitné postave-
nie z hľadiska miestnej a regionálnej 
kultúry zastávajú mestá Bratislava a 
Košice, ako veľké aglomerácie. V tých-
to mestách sú vybudované najmä špe-
cializované kultúrne zariadenia, ktoré 
fungujú samostatne a svojou špecific-
kou činnosťou nesaturujú činnosť kul-
túrno- osvetových zariadení.  

Na regionálnej úrovni kultúry pô-
sobia spoločenské inštitúcie, ktoré pat-
ria síce do sféry kultúry, ale na druhej 
strane, veľmi dôležitou zložkou ich čin-
nosti je výchova a vzdelávanie.

Najlepšie Kultúrno-osvetové 
zariadenia roka 2019 získali tituly

» red
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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/Dolný Kubín/ - Kultúrno-osvetovými zariade-
niami roka 2019 sa stali Oravské kultúrne stredisko  
v Dolnom Kubíne so všeobecným a Krajská hvez-
dáreň v Žiline so špecializovaným zameraním. Na 
návrh odbornej poroty im titul udelila ministerka 
kultúry pri príležitosti dňa osvetových pracovní-
kov. Porota ocenila profesionalitu výkonov oboch 
zariadení a motivovala ich k ďalšiemu skvalitňova-
niu činnosti. Získali osvedčenie o používaní titulu, 
finančnú odmenu a artefakt symbolizujúci výhru. 
Prvý ročník súťaže vyhlásilo ministerstvo kultúry 
30. januára 2020 a kvôli šíreniu nového koronaví-
rusu posunulo vyhlásenie výsledkov. Informovala 
o tom vedúca oddelenia komunikácie a protokolu 
ministerstva kultúry Tatiana Majerská.

/im, mk, tm, or/

/Oravský Podzámok/ – Desať germicídnych žia-
ričov kúpilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v 
Dolnom Kubíne do depozitárov a podľa potreby aj 
do výstavných priestorov Oravského hradu. Budú 
dlhodobo ochraňovať zbierkové predmety pred bi-
ologickým napadnutím plesňami a inými mikroor-
ganizmami. V neošetrených priestoroch, v ktorých 
sa striedajú diela z neznámeho prostredia a zbier-
kové predmety, hrozí riziko ich kontaminácie. Po-
užitím dvoch spôsobov žiarenia sa eliminuje riziko 
poškodenia, alebo zničenia umeleckých diel. Pre-
ventívna ochrana predchádza časovo i finančne 
nákladným reštaurátorským a konzervátorským 
zásahom. Žiariče múzeum kúpilo vďaka príspevku 
z Fondu na podporu umenia za 4000 eur. Múzeum 
o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.

/im,om, or/ 

/Námestovo/ – Počas tohtoročnej turistickej se-
zóny na Slanickom ostrove umenia správcovská 
Oravská galéria zaznamenala 54 586 návštevníkov, 
ktorí si pozreli túto významnú lokalitu uprostred 
Oravskej priehrady a obdivovali expozíciu tradič-
nej plastiky a maľby v interiéri kostolíka. 

/im, og, or/

/Oravský Podzámok/ – V auguste toho roka Orav-
ský hrad navštívilo rekordných 55 479 turistov. Je 
to za posledných desať rokov suverénne najvyššia 
návštevnosť, ktorú múzeum dosiahlo vo všetkých 
svojich expozíciách. Sledovanie návštevnosti však 
ukázalo, že od začiatku roka do konca augusta 
bola návštevnosť hradu o 24 percent nižšia ako 
vlani v rovnakom období. Návštevnosť expozícií 
múzea, medzi ktoré patrí aj Oravský hrad, tento 
rok ovplyvnila pandémia nového koronavírusu a 
aj dočasné uzatvorenie hraníc z dôvodu prevencie 
proti šíreniu ochorenia. Výraznú stratu zazname-
nali vo všetkých expozíciách hlavne v máji a júni, 
kedy múzeu chýbali žiaci všetkých stupňov škôl, 
ale aj dôchodcovia a potom v lete absentovali za-
hraniční klienti.

/im, om, or/  

/Dolný Kubín/ – Dolnokubínska samospráva 
dokončila rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v 
mestskej časti Kňažia za výdatnej pomoci dob-
rovoľníkov z radov tamojších hasičov. Oprava si 
vyžiadala vyše 30 000 eur. Finančné prostriedky 
vo výške 28 746 eur poskytlo ministerstvo vnútra 
a zvyšných 1 513 eur dalo mesto. Cieľom projektu 
bolo zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 
hasičskej zbrojnice rekonštrukciou fasády budovy, 
výmenou okien, vstupných dverí, garážových vrát 
a tiež výmenou pôvodných interiérových svietidiel 
za úsporné led svietidlá.

/im, mb, or/ 

Ministerstvo životného prostredia 
SR sa nestotožňuje s rozhodnutím 
agrorezortu, ktorý určil pre poľov-
nícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu 
vlka a stanovil podmienky jeho lovu.

Minister životného prostredia Ján 
Budaj považuje za chybu úmyselne 
oslabovať populáciu vlka dravého 
na Slovensku „Populácia tejto dravej 
šelmy pomáha znižovať riziko šírenia 
klasického moru ošípaných, ako aj af-
rického moru ošípaných. Vlk je veľmi 
dôležitý pri znižovaní stavu diviakov, 
ktoré spôsobujú škody farmárom a 
zároveň sú predátorom tetrova hôlnia-
ka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol 
minister Budaj s tým, že ministerstvo 
bude presadzovať, abyvlk dravý nebol 
poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo 
zákona zabezpečila taká ochrana, aká 
prináleží všetkým chráneným živočí-
chom.

Ministerstvo nepovažuje za dôle-
žitý argument, že vlk dravý spôsobuje 
významné škody na hospodárskych 
zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká 
či diviačia zver spôsobila v roku 2019 
poľnohospodárske škody vo výške 17 
mil. eur, a to aj napriek opatreniam po-
ľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri 
či hospodárskych zvierat zapríčiňuje 
ujmu štátu a vlastníkom na hospodár-
skych zvieratách (na hospodárskych 

zvieratách v posledných rokoch klesa-
jú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne), 
no pomáha predchádzať väčším stra-
tám vzniknutých práve pri ničení poľ-
nohospodárskych plodín či prevenciou 
rozšírenia diviakov.

Za posledných 20 rokov bolo v 
rámci legálnych povolení zastrelených 
takmer 1800 vlkov, čo podľa odbor-
níkov negatívne vplýva na zloženie a 
správanie celej populácie.

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK požiadalo preto Európsku komisiu 
o obnovenie konania voči Slovensku 
pre porušenie európskej a slovenskej 
legislatívy. Zároveň žiadame ministra 
pôdohospodárstva, aby toto zlé a nepo-
chopiteľné rozhodnutie zrušil.

Ak chcete pomôcť zrušiť tento plá-
novaný odstrel 50 vlkov, pomôžte. Píšte 
listy a emaily na Európsku komisiu aj 
ministrovi.

Vlkovi zabezpečíme ochranu, 
aká prináleží chráneným živočíchom

» red
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Nepodliehajte zaužívaným ošúcha-
ným tvrdeniam o depresii na jeseň a 
o tom, ako čo najrýchlejšie toto obdo-
bie treba nejak “pretrpieť”.

Jeseň je totiž rovnaké ročné obdobie 
ako ktorékoľvek iné a napríklad v po-
rovnaní s letom, keď sa náš organizmus 
mimoriadne namáha, aby udržal teplotu 
organizmu v prijateľných medziach či 
keď trpí deficitom spánku počas krát-
kych nocí, je pre nás jeseň vlastne pro-
spešná.Je to hneď z viacerých dôvodov. 
Napríklad, spíme dlhšie, pretože sa sko-
ro stmieva, mnohé aktivity jednoducho 
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak 
máme šancu, doprajeme “pomalšie” 
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho, 
aby sme to nejak ovplyvňovali, má náš 
organizmus možnosť dôkladnejšie rege-
nerovať a akumulovať energiu na ďalší 
pracovný deň.Jeseň nám tiež poskytuje 
čosi, čo okrem jari už žiadne ročné obdo-
bie asi nemôže. 

Prechádzky v krásnom počasí “ba-
bieho leta” v prírode, pri ideálnej von-
kajšej teplote, v obklopení tej najkrajšej 
palety farieb. Na náš organizmus takéto 
prechádzky pôsobia mimoriadne po-
vzbudzujúco, osviežujúco a v podobe 
hormónu endorfín nás robia aj šťastný-
mi. Endorfín je totiž takzvaná “droga” 
šťastia, pokoja, pohody.Nuž a na jeseň 
prirodzene meníme aj stravu a vonkaj-

ším okolnostiam počasia prispôsobuje-
me konzumované nápoje. Ak začneme 
tým druhým, potom treba spomenúť 
rôzne bylinkové čaje, ale aj čaje so zázvo-
rom, ktoré nám významne pomáhajú bu-
dovať si imunitu a ktoré vytvárajú pocity 
pohody a tepla. 

Akosi prirodzene sa dostávame aj k 
spotrebe sezónneho ovocia, najmä  pre 
zdravie mimoriadne potrebných jabĺk, 
ale aj pochúťok z nich, ktoré zas vyžadu-
jú napríklad také “koreniny”, ako je ško-
rica. A škorica je pre naše zdravie priam 
zázrak. Svoje vedia diabetici, ktorým 
znižuje hladinu krvného cukru, ale aj 
“otužilci”, pre ktorých je škorica či muš-
kátový orech výbornou podporou imu-
nitného systému. Dokonca fungujú aj 
ako preventívne prírodné antibiotikáTak 
zabudnite na depresie a užívajte si jeseň, 
využite jej dary, príroda vie, ako nás má 
pripraviť na zimu!

Jeseň je mimoriadne prospešná 
pre organizmus

» red
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338
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90948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

INZerÁt,ktorÝPreDÁVA

0907 727 203
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dolnom Kubíne

0948 696 208

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

INZerÁt,ktorÝPreDÁVA

0907 727 203 Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
NOVÝ JIČÍN

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

0800 500 091
www.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ LINKA

WEB
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH
TAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

-

² ²
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