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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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DISTRIBÚCIA (36.230 domácností) /Orava/ - Oravský futbalový zväz rozhodol a špor-
tovo-technická komisia oznámila futbalovým 
klubom a oddielom, že neodohrané majstrovské 
futbalové zápasy všetkých vekových kategórií z 
jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 sa odo-
hrajú v jarnej časti. Takéto rozhodnutie prijali na 
základe zákazu organizovania aj športových hro-
madných podujatí kvôli pretrvávajúcemu šíreniu 
ochorení na koronavírus.

/ofz, dr, or/

/Orava/ - Ľudia, ktorí majú negatívny výsledok 
testovania sa už môžu pohybovať v mestách i ob-
ciach a v prírode aj na celom území krajiny. Stále 
však s rúškom. Doklady o negatívnych testoch 
je potrebné nosiť so sebou. Predajne a určité pre-
vádzky služieb sú pre negatívne otestovaných 
znova prístupné. Pri kontrole polícia uzná len ori-
ginál dokladu o negatívnom testovaní. Certifikát si 
môžu pýtať aj zamestnávatelia, prevádzkovatelia 
zariadení a predavači v obchodoch. Úrad verej-
ného zdravotníctva im to vyhláškou umožnil. Za 
porušenie nariadenia hrozí pokuta.

/úvz, or/

/Vitanová/ – Opravu cesty medzi Vitanovou a 
Oravicami ukončil Žilinský samosprávny kraj.  
Takmer šesťkilometrový úsek za viac ako dva mili-
óny eur urobili z európskych finančných zdrojov a 
v rámci projektu opravili aj most vo Vitanovej. Ak-
tuálne prebieha kolaudačné konanie. Z vlastných 
zdrojov ŽSK opravuje vybrané úseky ciest aj v No-
voti a v Zázrivej. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK 
Martina Remencová.

/im, mj, mr, or/

/Pribiš – Horná Lehota/ - Zdravotníci z odber-
ného miesta v Pribiši pobavili internet, keď počas 
prestávky vtipne tancovali na Matovičov remix 
One time next time. Video má veľký úspech, lebo 
veru aj v ťažkých časoch sa treba zasmiať. Remix 
vznikol na základe Matovičovho živého vysielania 
z Bruselu. Jeho neprofesionálna angličtina zľudo-
vela a hneď začali vznikať rôzne obrázky a niektorí 
vytvorili remix, ktorý sa stal hitom. Práve on po-
slúžil ako podklad pre tancujúcich zdravotníkov 
nielen v Pribiši, ale aj v Hornej Lehote v čase ce-
loplošného testovania ľudí na nový koronavírus.

/mr, ar, im, or/

/Orava/– Celoplošného testovania sa minulý ví-
kend na Orave zúčastnilo 79 699 ľudí a z toho bolo 
1 382 pozitívnych na ochorenie covid 19, čo pred-
stavuje 1,73 percenta. Samosprávy a armáda sa 
postarali, aby boli všetky odberné miesta otvorené 
načas aj s potrebným množstvom zdravotníkov a 
administratívneho personálu. Väčšina obyvateľov 
prichádzala v sobotu.

/im, or/
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana

Máme to za sebou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale nie všetci, dodávam druhým dy-
chom. Ako povedal predseda vlády, 
niektorí si už môžu užívať slobodu a 
iní musia zostať sedieť doma na zadku 
zavretí. 

Je to parafráza, ale podstata odkazu 
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú 
basu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz dis-
kriminácie v praxi. Alebo takto – príklad 
z praktického života. Babička, vo veku 
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku 
ešte žije a dokáže sa sám premiestňovať, 
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáce-
ho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť 
sviečky na hroby svojich blízkych. Možno 
naposledy, vzhľadom na jej vek.

Nejaký dobrácky „zodpovedný“ ob-
čan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo mu-
sel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi 
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými 
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak 
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide 
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodeso-
vi“, aby svoju matku, teraz už kriminál-
ničku, oslobodila.

Nebol som na testoch. Nie zo vzdo-
ru, ale pre dispenzárnu diagnózu a od-
poručenie lekára. Sedím doma. Akoby 
som doma nesedel už od konca februára 
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne-

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám. 
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na 
chalupu vypustiť vodovod, aby mi ne-
potrhalo vedenie a neodtrhlo batérie? 
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezapla-
vilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť 
hranice extravilánu obce, v ktorej žijem? 
A to nemám tých 92 rokov ako tá babič-
ka, zmätená a ponížená. A navyše – som 
ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz 
zničí chalupu mojich starých rodičov a 
potom si už len od predsedu vlády vypo-
čuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť 
v domácom väzení a kedy sa môžem opäť 
pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúce-
mu si slobodu? Iba preto, že už desiatky 
rokov bojujem s chorobou? To je trest za 
to, že som si dovolil ešte žiť? Babička do-
stane žalár za to, že chcela zapáliť svieč-
ku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá 
iba maďarskú televíziu a po slovensky 
takmer nevie? Za to žalár? Za 
tých 92 rokov jej trápenia sa 
tu na Zemi?

Máme to za sebou, ale, 
zdá sa, že na množstvo od-
povedí ešte čakáme. A to 
mi verte, ja si na ne 
počkám!

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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»Predám kvalitné nepouži-
té vchodové plastové dvere 
2 ks. Zrušený projekt, lacno 
predáme, záruka. Možný aj 
dovoz. 0919417435
»PREDÁM FORSNE DOSKY ASI 
2 KUBÍKY, STARŠIE, LACNO 
0903227683

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    

/Babín/ - V prvom kole celoplošného testovania 
na covid-19 v dňoch 31.10. - 01.11. 2020 sa v Babíne 
celkovo zúčastniloo 864, z toho občanov obce 798, 
celkový počet pozitívnych bol 25 a všetci z obce 
Babín. Oproti pilotnému testovaniu klesol počet 
nakazených v obci o polovicu. Starosta obcer Bc. 
Martin Matys sa aj cez webovú stránku obce po-
ďakoval občanom, že svojou účasťou na testova-
ní prejavili veľkú zodpovednosť a ochotu pomôcť 
znížiť šírenie ochorenia koronavírusu. Úprimne 
sa poďakoval aj príslušníkom Ozbrojených síl SR 
(kpt. Bukovský, rtmj. Boroš, slb. Tamáši), zdravot-
níkom (zdravotným sestrám, doktorkám, medi-
kom, HaZZ Čadca, HaZZ Nitra), administrátorom a 
dobrovoľníkom (DHZ Babín, OŠK Babín, PZ SR) za 
ich ochotu riskovať svoje zdravie v prospech zlep-
šenia zdravia v našej spoločnosti. Vyzval občanov, 
aby nepoľavili v hygienických opatreniach a boli 
naďalej trpezliví, opatrní a zodpovední, pretože 
stále nie je na svete účinný liek na zastavenie ší-
renia tohto vírusu. Občanom, ktorí sú pozitívni a 
spolu s rodinnými členmi zostali v jednej domác-
nosti v povinnej karanténe, obec  ponúka pomoc 
pri zabezpečení dovozu základných potrieb na tel. 
linke č.: 0905/569465, 043/5577207.

/ocú, mm, or/ 

/Dolný Kubín/ - Atletické preteky v ťažkom päť-
boji pre žiactvo, juniorov, dorast a veteránov sa 
uskutočnili v Dolnom Kubíne v prvej polovici ok-
tóbra za prísnych hygienických podmienok. Hod-
ne prihlásených pretekárov neprišlo z obavy pred 
šíriacim sa koronavírusom. Do súťaží sa napokon 
okrem domácich atlétov z TJ Orava Dolný Kubín za-
pojili športovci z Čadce, Zvolena, Banskej Bystrice 
a Košíc. Najlepšie výsledky domácich pretekárov: 
V žiackej kategórii zvíťazili Juraj Lešňovský a Pet-
ra Škulcová. V kategórii junioriek vyhrala Simona 
Kereškényiová a v junioroch Adrián Pauer. Kategó-
riu veteránov vyhral Marek Lupák s 3062 bodmi.

/tj, or/

/Tvrdošín/ - V Tvrdošíne absolvovalo celoplošné 
testovanie 4 699 ľudí, z nich malo pozitívny test 77, 
čo je 1,6 percenta. Väčšina ľudí prišla do odberných 
miest v sobotu a testovania prebiehali bez problé-
mov. Podľa primátora mesta Ivana Šašku priebeh 
testovania zjednodušili aj na základe skúseností z 
pilotnej akcie.

/im, msú, or/

/Žilinský kraj/ - V celom Žilinskom kraji sa na 
celoplošnom testovaní na koronavírus zúčastnilo 
minulý víkend 596 015 ľudí. Pozitívny test malo 11 
153 z nich, čo je 1,87 percenta. 

/im, mj, or/

Ročne zomrie od hladu takmer milión 
ľudí a desatina ľudí na svete hladuje. 
V modlitbe prosíme Boha o chlieb náš 
každodenný. 

Slovo chlieb nám pripomína Krista, 
ktorý sa stal chlebom pre druhého. Pri ve-
čeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal 
ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite 
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal ka-
lich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: 
„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej 
zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na 
odpustenie hriechov. (Matúš 26:26-28).

Máme nadbytok rôznych „chlebov“ - 
aj otrávených a nechutných, ktorými nás 
dnešný svet kŕmi a ovplyvňuje. A prišla 
karanténa. Zdá sa mi, že sme do nej dali 
aj Boha. Bez diskusie sa zatvárajú kostoly. 
Sväté prijímanie dávajú kňazi na ruku. To 
však nie je oblátka, cez ktorú sa šíria víru-
sy. Je to živý Ježiš Kristus, ktorý na svätej 
omši prichádza medzi nás. Chlieb náš 
chlieb každodenný. Dôležitejší, ako ten zo 
supermarketu. Aj toto vypovedá o našej 
dobe. Supermarkety áno, kostoly nie. 

Mnohé pandémie v minulosti preží-
vali ľudia s Bohom. Dával ľuďom silu a 
ochranu. My sme dnes Boha dali do ka-
rantény. Máme veľa úžasných kňazov, 
kaplánov alebo rehoľníkov. Len pastieri 

nad nimi sú čudná skupinka. Slovka ne-
povedia. Ježiš nás neprišiel nakaziť víru-
som, ale láskou, vierou a nádejou. Veľa 
ľudí cíti beznádej, opustenosť a strach. 

Bez Boha sme slabí a bezbranní. 
Pustime Boha z karantény, pokľaknime 
a modlime sa za náš každodenný chlieb 
života, odpustenie našich hriechov, 
ochranu pred pokušením a zlom.

Kde sú v dnešnej ťažkej dobe naši 
kresťania v politike? Zabúdame na 
princípy, ktoré platia už vyše 100 ro-
kov? Princíp dôstojnosti ľudskej bytosti, 
princíp úcty k ľudskému životu, princíp 
spoločenstva, princíp spoluúčasti, prin-
cíp prednostnej ochrany chudobných a 
zraniteľných, princíp solidarity, princíp 
správcovstva, princíp subsidiarity, prin-
cíp ľudskej rovnosti, princíp spoločného 
dobra. Dali sme Boha do karantény a 
zabudli sme na náš 
každodenný chlieb. 
Tí hore by si mohli 
trochu zalistovať 
v sociálnej náuke 
cirkvi a budovať kraji-
nu pre obyčajných 
ľudí.

Chlieb náš každodenný

» Ján Košturiak
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S príchodom prvých mrazov mnoho 
chalupárov ukončuje sezónu víken-
dových pobytov na vidieku a presúva 
sa späť do mesta. 

Hoci je to tento rok špecifické, mož-
no práve teraz viac ľudí trávilo čas v 
izolácii mimo miest. Na zimu je však 
praktický návrat domov a vtedy treba 
sezónnu chalupu správne zazimovať. V 
prvom rade je potrebné vypustiť vodu 
z domového vodovodného systému. 
Uzavriete hlavný ventil vo vodovodnej 
šachte, následne otvoríte všetky vodo-
vodné batérie, tie nechajte v otvorenej 
polohe celú zimu, prípadné zvyšky 
vody v nich tak nemôžu spôsobiť pri 
mrznutí ich poškodenie. Vhodné by 
bolo systém „prefúknuť“, alebo, ak 
máte vypúšťací ventil v jeho najnižšom 
bode, otvoriť aj ten. Odborníci radia 
vypúšťať aj sifóny, nádrž WC a wc sa-
motné. To si však môžete ušetriť, okrem 
nádržky na wc, ktorú vypustíte splách-
nutím, stačí dať do wc a sifónov trochu 
kuchynskej soli.

Vhodné je zatepliť vodomernú šach-
tu (aspoň kryt vstupného otvoru) a 
spraviť aj polystyrénový kryt na vodo-
mer. 

Vyprázdnite chladničku, mraznič-
ku aj špajzu a určite zoberte preč teku-
tiny, ktoré by mohli zamrznúť. Chlad-
ničku aj mrazničku nakoniec vypnite, 
umyte octovou vodou (odstraňuje zá-
pach) a nechajte ju pootvorenú. Inak 

by hrozilo, že sa niekde vytvorí pleseň.
Vypnite elektrinu – povyťahujte 

všetky spotrebiče zo siete a vypnite aj 
hlavný istič elektriny. Vypnite hlavný 
uzáver plynu.

Na záver skontrolujte, či máte po-
riadne zavreté okná a dvere, hlavne 
kvôli myšiam. (Na druhej strane – poo-
tvorené horné vetračky zabraňujú vlh-
nutiu a plesniveniu stien.) Počas zimy 
sa oplatí na chalupe aspoň párkrát hoci 
iba „na otočku“zastaviť a skontrolovať, 
či je všetko v poriadku. Ak môžete, 
nechajte susedom kľúče, alebo aspoň 
telefónne číslo, aby mohli v prípade po-
treby zasiahnuť.

V slnečných miestnostiach roztiah-
nite závesy a záclony, 

Prvé mrazíky sa blížia

» red
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V meste pod Urpínom už niekoľko me-
siacov aktívne pripravujú podklady 
k  podaniu prihlášky Banskej Bystrice 
do projektu, ktorého cieľom je zisk titu-
lu Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

Pracovná skupina je zložená zo 
zamestnancov mestského úradu, Ban-
skobystrického samosprávneho kraja, 
Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela 
a ďalších externých odborníkov. Hlavným 
koordinátorom projektu EHMK 2026 Ban-
ská Bystrica je Richard Kitta, prorektor 
Akadémie umení. Nakoľko projekt musí 
byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie 
rozvoja mesta Banská Bystrica na nasledu-
júce roky, pre celý tím je to veľká výzva, 
a to  najmä v súčasnej neľahkej situácii. 

Po titule Európske mesto športu, kto-
rým sa Banská Bystrica hrdila v roku 2017, 
samospráva intenzívne pracuje na svojej 
kandidatúre pre zisk titulu Európske hlav-
né mesto kultúry 2026. Mesto Banská Bys-
trica zároveň spúšťa oficiálnu web strán-
ku: www.bb2026.sk, prostredníctvom 
ktorej sa môžu do projektu zapojiť so svo-
jimi postrehmi, nápadmi alebo vlastným 
projektmi aj Banskobystričania.  

„Širšia a odborná verejnosť nám môže 
priamo poslať svoj projekt alebo nápad, 
a stať sa tak tvorcom kultúrneho života v 
Banskej Bystrici. Zapojiť sa môže ktokoľ-
vek s návrhom na zlepšenie umeleckého 
a  kultúrneho života v meste. Očakávame, 

že dostaneme aj podnety a tipy na to, čo 
ľuďom v  banskobystrickom kultúrnom 
programe chýba. Všetky získané postrehy 
zároveň poputujú do zásobníka nápadov 
a  ideových zámerov a  môžu sa stať sú-
časťou Koncepcie kultúry nášho mesta 
na nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Mi-
roslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej 
Bystrici.

O titul EHMK sa v roku 2026 budú 
deliť dve mestá z dvoch členských štátov 
Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a 
jedno fínske. Hlavným cieľom projektu je 
zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr 
v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne 
aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblí-
ženiu európskych národov a zlepšeniu 
vzájomného porozumenia. V neposled-
nom rade projekt zvyšuje medzinárodnú 
popularitu miest. 

Banská Bystrica ašpiruje 
na Európske hlavné mesto kultúry

» Zdroj: Mestský úrad Banská Bystrica
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd   1 13/10/2020   15:06
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119

-40%

(100 g = 0,95)

125 g balenie

1.99

Maliny

059

-40%

(1 l = 0,34)

1,75 l

0.99

Pepsi/Pepsi 
Black/7UP/Mirnda

139

-41%
cena za 1 kg

2.39
Kur�a 
+ 2 kuracie 
štvrte

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

065

-49%
kg

1.29

Banány

30/33/38 % 
alkoholu

Demänovka  
• rôzne druhy

799

-20%

(1 l = 11,41)

0,7 l

9.99*

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

Nestville Whisky

40 % 
alkoholu

T
p

  

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 9. 11. 

Ponuka tovaru platí od 9. 11. do 15. 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 27. 10. 2020.
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Jägereister

35 % 
alkoholu

999

-44%

(1 l = 14,27)

0,7 l

17.99*

599

1 kg
Nutella

Farárske 
welfare 
kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

499

-12%
cena za 1 kg

5.69

Acidko  
• rôzne druhy

065

-31%

(1 kg = 1,44)

450 g

0.95*

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

799

12 kusov

(1 l = 1,33)

12 x 0,5 l = 6 l
Zlatý Bažant ‘73
• spolo�enská edícia

% 

Suché 
krivo 
pre psy 879

-45%

(1 kg = 0,88)

10 kg

15.99*Tekutý prací 
prostedok  
• v ponuke aj 

Prací prášok 
3,51 kg za 7,99 € 799

-42%

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

3 l/60 praní

13.99*

Bryndza plnotu�ná 066

-16%

(100 g = 0,53)

125 g

0.79

pl
at
 o

d 
12

. 1
1.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 9. 11. do 15. 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.

OD PONDELKA
9. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 27. 10. 2020.
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Počas domácej izolácie neopúšťaj-
te miesto vášho pobytu. Obmedzte 
kontakty s inými osobami a neprijí-
majte návštevy.

Ak sa domáca izolácia vykonáva 
v rodinnom dome, je v poriadku trá-
viť čas na dvore či v svojej záhrade. 
V bytovom dome môžete ísť na svoj 
súkromný balkón. V prípade bytové-
ho domu možno rešpektovať nutné a 
krátke opustenie priestorov – (vyhodiť 
smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa 
a podobne) samozrejme, za nutnosti 
prekrytých horných dýchacích ciest, 
sociálneho odstupu a dezinfikovania 
rúk pred opustením bytu. Rovnako je 
podstatné zdržiavať sa v spoločných 
priestoroch bytového domu iba na ne-
vyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na 
opustenie bytového domu však treba 
mať relevantný dôvod, pretože v prípa-
de nahlásenia porušenia karantény je 
otázne dokazovanie, že to bolo nevy-
hnutné opustenie miesta izolácie.

Nákupy si zorganizujte s pomocou 
priateľov, rodiny či blízkych a popros-
te ich, aby vám ich nechali pred dve-
rami alebo na inom určenom mieste, 
prípadne, ak sa dá, využite službu 
dovozu potravín do domácnosti, resp. 
služby samospráv.

Medzi základné preventívne opat-
renia voči vírusovému ochoreniu patrí 

najmä dôsledné umývanie rúk dez-
infekčným mydlom a časté, nárazové 
vetranie miestností. Kľučky, povrchy 
a predmety, ktoré bežne používate, 
dezinfikujte častejšie prípravkami s 
obsahom chlóru alebo alkoholu. Pou-
žívajte jednorazové papierové a vlhče-
né utierky.

Každý člen rodiny má mať svoj 
vlastný uterák. Rovnako vlastný ta-
nier, poháre či príbor, po použití je ich 
potrebné umyť v umývačke riadu ale-
bo umyť ručne v teplej vode s detergen-
tom. Ideálnym riešením pre pozitívne 
testovaného člena rodiny je samostat-
ná izba. Ak to nie je možné, izbu by 
nemal zdieľať s rizikovými osobami 
(starší ľudia, osoby s chronickými 
ochoreniami a oslabenou imunitou). 

Kontakt s inými členmi domác-
nosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu 
by pozitívne testovaný mal používať 
ako posledný, následne ju umyť a dez-
infikovať. V blízkosti iných ľudí treba 
nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smr-
kaní používať jednorazové papierové 
vreckovky, ktoré hneď po použití treba 
zahodiť do bezkontaktného odpad-
kového kaša a umyť si ruky mydlom 
a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť 
alkoholový dezinfekčný prostriedok 
na ruky.

Domáca izolácia 
pre pozitívne testovaných

» Zdroj: Úrad verejného zdravia SR
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

- 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
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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Slovenský ochranársky snem (S-O-
-S) podporuje zámer reformy Štátnej 
ochrany prírody (ŠOP) SR. Víta aj ini-
ciatívu envirorezortu, aby pozemky v 
chránených územiach, ktoré sú v sprá-
ve štátnych Lesov SR, prešli pod ŠOP. 

Snem považuje komplexnú reformu 
ochrany prírody na SR za jednu z priorít. 
„Bez toho bude ochrana prírody vždy len 
v role akéhosi bezdomovca. Bude písať 
stanoviská, ale rozhodovať bude niekto 
iný. A naše národné parky sa budú čoraz 
viac stávať lunaparkami, zásobárňami 
dreva a nerastných surovín, poľovnými 
revírmi, či lukratívnymi korisťami pre re-
alitný biznis a pochybných developerov,“ 
hovorí profesor Mikuláš Huba.

Správcovstvo pozemkov v chráne-
ných oblastiach by si vyžiadalo prijať 
viaceré ďalšie organizačno-právne opat-
renia. Taktiež treba správy chránených 
oblastí personálne a kompetenčne dovy-
baviť. Dôvodom je, aby okrem právnych 
kompetencií vedeli rozhodovať naozaj in-
formovane, priblížil Mikuláš Huba. ŠOP 
sa musí podľa S-O-S stať orgánom štátnej 
správy.

Ochranársky snem pripomína, že by 
sa nemalo zabúdať na neštátnych vlast-
níkov pôdy. „Konečne by sa už mala nájsť 
politická vôľa na to, aby sa štát obojstran-
ne výhodne dohodol s vlastníkmi pozem-
kov v chránených územiach tak, aby na 

to nedoplatila ochrana prírody a zároveň 
boli uspokojené oprávnené nároky vlast-
níkov na náhradu za obmedzenie bež-
ného obhospodarovania,“ poznamenal 
profesor Huba.

Dodal, že prijímanie kľúčových roz-
hodnutí musí vychádzať z poslania ná-
rodných parkov s prioritou ochrany prí-
rody a byť v súlade s novými vedeckými 
poznatkami.

„Naše národné parky stále predsta-
vujú najvýznamnejšie prírodné dedič-
stvo, kde – v zmysle zákona – má byť 
ochrana prírody nadradená nad ostatné 
činnosti. Je vo verejnom záujme toto de-
dičstvo uchovať aj pre budúce generácie 
a zlepšiť ich stav v súlade s medzinárod-
nými kritériami,“ tvrdí Mikuláš Huba. 
Zároveň je podľa neho požiadavka nalie-
havejšia v dobe klimatickej krízy, pretože 
nenarušené ekosystémy znižujú jej dosa-
hy a zvyšujú odolnosť okolitej krajiny.

Podpora zámeru 
reformy ochrany prírody

» red
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www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483
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/Trstená/ – Minulý víkend sa v Trstenej prišlo 
otestovať na chorobu nového koronavírusu 3 717 
ľudí, pozitívny test malo 89 z nich, čo predstavuje 
2,4 percenta a zníženie infekčnosti o 3 percentná 
oproti pilotnému testovaniu. Tak ako týždeň pred-
tým mestská samospráva poskytla  záujemcom päť 
odberových miest. Mesto Trstená o tom informuje 
na sociálnej sieti.

/im, msú, or/

/Námestovo/ – V rámci víkendového celoplošné-
ho testovania prišlo do testovacích miestností v 
Námestove 5 137 ľudí. Pozitívnych bolo 69 z nich. 
Všetky odberné miesta otvorili v stanovenom čase 
a všade s potrebným množstvom zdravotníkov a 
ostatného personálu. Väčšina obyvateľov sa priš-
la dať otestovať v sobotu a bez dlhého čakania na 
samotný úkon. Mestskú pokladnicu stáli prvé dve 
kolá plošného testovania na ochorenie covid-19 
približne 10 000 eur. Informoval o tom prednosta 
Mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík. 
Ochranné pracovné prostriedky pre dobrovoľní-
kov, administrátorov a väčšinou i zdravotníkov 
stáli približne 5 100 eur za oba víkendy, za druhý 
víkend ešte pripočítali 3 200 eur na mzdy pre admi-
nistrátorov a náklady v stovkách eur mala samo-
správa aj na zabezpečenie stravy pre dobrovoľní-
kov a administrátorov.

/im, msú, or/

/Ružomberok/ - V utorok tento týždeň Ústredná 
vojenská nemocnica v Ružomberku evidovala 113 
zamestnancov, ktorí mali pozitívny test na nový 
koronavírus. Nákaza sa potvrdila u 17 lekárov, 61 
zdravotných sestier, 21 zdravotníckych pracovní-
kov a 14 nezdravotníckych pracovníkov. Aktuálne 
v nemocnici nepracuje žiadny zdravotník pozitív-
ny na ochorenie covid-19 bez príznakov. V ružom-
berskej vojenskej nemocnici majú aktuálne 137 
reprofilizovaných lôžok a z nich je obsadených 55. 
Informovala o tom hovorkyňa ÚVN Petra Dišková. 

/im, úvn, pd, or/
 
/Tvrdošín/ – V priestoroch krčnej ambulancie 
a detských ambulancií Zdravotného strediska v 
Tvrdošíne Medvedzí už dokončili rekonštrukčné 
práce. Pokračuje sa na obnove ambulancií na po-
schodí. Mesto Tvrdošín o tom informuje na oficiál-
nej internetovej stránke. Renovácia zahŕňa nové 
podlahové krytiny, úpravu stropov, stien, výmenu 
nevyhovujúcich dverí, obnovu zdravotechniky, re-
konštrukciu kúrenia, elektroinštalácie, čiastočne 
kanalizácie, naplánovaná je inštalácia počítačovej 
siete pre celý objekt, výmena zábradlí, zateplenie 
strechy a cieľom modernizácie je aj vybudovanie 
toaliet a rekonštrukcia výťahu pre imobilných 
návštevníkov. Obnova zdravotníckeho vybavenia 
ambulancií a doplnenie nábytku bude nasledovať 
po ukončení stavebných prác.

/im, msú, or/

/Orava/ - Aj z Oravy posielali ľudia príbehy o dob-
rých skutkoch detí do jubilejného 20. ročníka pro-
jektu Detský čin roka. Písali deti, učitelia, rodičia 
i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta 
komisia vybrala 40 nominovaných skutkov vo 
ôsmych kategóriách. Organizátori projektu po-
slali do škôl materiál s vybranými skutkami. Aj 
na Orave si učitelia s deťmi príbehy čítali.  Každé 
dieťa malo právo vybrať a oceniť jeden z príbehov 
v každej kategórii. Detská porota rozhodne o tom, 
ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin 
roka 2020.

/mf, or/

9. novembra 1938  
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a 
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov.

Výročia a udalosti
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Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda!

Volajte bezplatne
0800 500 502  ¦  0800 500 520  ¦  0800 500 002
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dolnom Kubíne

0948 696 208

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

12. novembra 1996  
nad Indiou sa vo vzduchu zrazili lietadlá Boeing 747 a Iliušin Il-76, 
pri zrážke zahynulo všetkých 349 pasažierov.

Výročia a udalosti
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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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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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Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
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Viac info 
��������������������

0800 500 091


