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/Veličná - Dolný Kubín/ - V sobotu 19. decembra 
o 16.00 h v kultúrnej sále Obecného úradu vo Velič-
nej zabaví deti i rodičov trojica vianočných škriat-
kov. Predvedú ako rýchlo a krásne ozdobiť strom-
ček, ako originálne zabaliť salónky a pripraviť 
najchutnejšiu večeru. V nedeľu 20. decembra 2020 
o 16.00 hodine sa v divadelnej sále dolnokubínske-
ho MsKS uskutoční Vianočný koncert speváčky 
Katky Koščovej. Spolu so sestrou V.  Husovskou a 
klaviristom D. Špinerom uvedú tradičné slovenské 
koledy a svetoznáme vianočné pesničky. Počas 
oboch podujatí, ktoré pripravilo Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne, budú dodržané všetky 
nariadené hygienické predpisy. /im, oks, or/
/Zuberec - Brestová/ - Vianočný večer, dvojhodi-
nový program s večernou prehliadkou múzea s 
lampášmi, vianočnými zvykmi a posedením pri 
ľudovej hudbe sa uskutoční v Múzeu oravskej de-
diny v Zuberci - Brestovej 29., 30. a 31. decembra 
2020 o 16.30 hodine. Realizácia a spôsob organizá-
cie programu sa v súvislosti s epidemiologickou si-
tuáciou môžu meniť. Podáva sa medovina, deťom 
čokoláda a čaj. Vstupenky iba v predpredaji. Atmo-
sféru večera v starej oravskej dedine si budú môcť 
záujemcovia vychutnať aj 13. januára 2021.

/ww, mod, or/

/Mútne - Oravská Polhora – Oravská Lesná – 
Oravská Jasenica/ - Po testovaní žiakov druhé-
ho stupňa, ich zákonných zástupcov, učiteľov a 
zamestnancov škol v Mútnom, Oravskej Polhore, 
Oravskej Lesnej a Oravskej Jasenici sa už učia všetci 
žiaci v školách. Testovacie tímy tvorili zdravotníci, 
študenti medicíny a zdravotné sestry z obce, kto-
rí pracovali za účinnej pomoci obecných úradov. 
Deti a ich rodičia oceňujú pomoc spoluobčanov a 
tešia sa z otvorenia škôl v ich obciach.

/ww, ocu, zš, or/

Prelom rokov. Obdobie spomínania, 
želaní, vyslovených i tých tajných. 
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by 
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako 
iba na prízemné sváry, za ktorými 
je len a len túžba udržať si či získať 
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom 
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charak-
ter a ľudskosť.

Prichádzajú výnimočné Vianoce. 
S výnimočným znamením na oblohe, 
vo výnimočných okolnostiach, po vý-
nimočnom roku. Nepatrí sa počas nich 
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo 
mne zostal obraz tých minulých a na 
ňom svätý otec František, kráčajúci 
prázdnym temným námestím Svätého 
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlo-
mený, odhodlaný. Napriek všetkému 
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekun-
dová sekvencia v televíznom spravo-
dajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet 
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave 
vypálilo navždy.

Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”, 
potriasali si rukami a vyslovovali pria-
nia do nového roku, dúfajúc, že bude 
lepší ako ten končiaci, alebo, minimál-
ne, aspoň tak zlý a nie horší.

Pred niekoľkými dňami dohorela 
tretia adventná svieca, budeme zapaľo-
vať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná 
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí 
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Sil-
vester bude iný.

Všetkým chorým a všetkým prí-
buzným chorých, všetkým, ktorým 
tento rok osud vzal niekoho predčas-
ne a kruto - myslím na vás! A všetkým 
tým, ktorí o nič a nikoho 
nateraz neprišli, za celú 
redakciu do roka 2021 
- nech to tak zostane aj 
po celých nasledujúcich 
365 dní.

Pekné sviatky a 
dobrý rok po tom, 
ktorý sa končí 

Koniec a začiatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Pred rokom nám zomrel malý Jožko. 
Bol chorý a dožíval svoj život v ko-
munite chudobných. Nemal nikoho. 
Išiel som mu vybaviť úmrtný list. 
Pani to robila na trikrát. Veľa údajov 
a papiera - vzdelanie, rodinný stav, 
bydlisko, narodenie - a smrť. 

Pani sa pomýlila v mieste úmrtia. 
Tak ešte raz. Neviem, načo je toľko 
údajov. Možno to ide niekam ďalej, na 
druhý svet. Jožkovi to už bolo jedno. Ne-
chal som tam jeho občiansky a zobral 
som úmrtný list. „A vy ste mu čo?“ Pýta 
sa ma pani na matrike. Nič. Tak napíšem 
- spolubývajúci. Napíšte. Jožko mi „tam 
hore“ bude možno pomáhať.

Koľko sa človek natrápi kým zomrie, 
myslím si niekedy keď vidím chlapcov v 
Dobrom pastierovi a ich osudy. Zomrieť 
je ťažké, ale ešte ťažšie je niekedy žiť. 
Chlapík dostal fľašku a za hodinu sa stal 
konateľom niekoľkých firiem. Tie milió-
ny eur sa nedajú za jeden ľudský život 
splatiť. Viacerých vyhodili manželky a 
deti na ulicu. Asi vedeli prečo, ale život 
na ulici nie je nič moc. Ďalších sprevá-
dzajú v živote démoni alkohol, drogy 
alebo hazardne hry. Ťažký je život aj pre 
mnohých starých ľudí. Sú osamelí a bez 
peňazí. Čakajú na smrť a svojich blíz-

kych. Niektorí nikoho nemajú.
Po smrti mnohí nariekajú nad tými, 

čo zomreli. Počas života však na nich 
nemali čas. Po smrti sa o ľuďoch hovorí, 
akí boli dobrí, ale predtým na nich často 
dobré slovo druhí nemali. Nevieme za-
brániť smrti. Môžeme však zmeniť veľa 
vecí počas života. Hovorí sa, že mnohí 
svätí nezačali dobre, ale dobre skončili. 
Máme teda šancu aj my. Môžeme po-
máhať druhým ľuďom, kým sú nažive a 
ušetriť si dojemné reči po ich pohrebe. 

Bol som pred pár rokmi na pohrebe 
Antonia Srholca. Bola to oslava života 
na tejto zemi a narodenia sa pre život 
nový. Podobne som sa cítil aj na poh-
rebe malej dcérky môjho priateľa, kto-
rá predbehla svojich rodičov do neba. 
Život je možno ťažší ako smrť, pretože 
závisí od nás. Pred týždňom som po-
chovával svojho otca. 
Prežil krásny život 
a dostal milosrdnú 
smrť.  Smrť je ses-
trou života a bránou 
k večnosti. Žime tak, 
aby sme boli pri-
pravení na 
stretnutie s 
ňou.

Život a smrť

» Ján Košturiak
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»Kúpim náhradné diely na 
jawu, ČZ, Tel 0910594060

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

»Predám stavebný poze-
mok v Zubrohlave 1225 m2, 
30 E za 1m2. 10 spolumajite-
ľov, geometrický plán nie je 
urobený. Tel. 0950335938

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

»PREDÁM FORSNE DOSKY . 
ASI 2 KUBÍKY . STARŠIE . LAC-
NO 0903227683
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám dobre usušené, 
uskladnené lúčne seno, 
ovsenú a pšeničnú slamu 
vo veľkých okrúhlych balí-
koch 130x120, 300kg seno 
25€, slama 20€ za kus, 
viac kusov zľava. Babín 124, 
0915322389
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

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 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

32
-0
08
9

» Tomáš Drucker

33
-0
08
6

/Oravská Jasenica/ - Začiatkom decembra 2020 sa 
uskutočnilo školské kolo Pytagoriády v ZŠ s MŠ M. 
Hamuljaka v Oravskej Jasenici. V súčasných pande-
mických podmienkach zvolili papierovú formu pre 
žiakov 3. a 4. ročníka a kombinovanú (papierová s 
možnosťou zapisovania výsledkov do on-line for-
mulára) pre žiakov 5. až 9. ročníka. Do súťaže sa za-
pojilo 32 žiakov od 3. po 8. ročník, z toho najviac až 
10 zo 4.A. Úspešnými riešiteľmi sa stali: 4. A: Marko 
Brontvaj, Mária Zanovitová, Zoja Brontvajová, Anež-
ka Snopková, Filip Prielomek, 5. A: Mária Poláková, 
Tamara Žofajová, Patrik Brontvaj, Hugo Kovalčík, 6. 
A: Marek Brontvaj, Hugo Brontvaj a zo 7. A: Samuel 
Daniel Kosmeľ. Škola všetkým zúčastneným ďakuje 
za snahu a odvahu. Do okresného kola Pytagoriády 
postúpia žiaci na základe vyhodnotenia výsledko-
vých listín za celý námestovský región.

/ww zš, or/

/Žilinský kraj – Orava/ – Chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia v 50. kalendárnom týždni 
klesla v Žilinskom kraji o 2,1 percenta. Znížila sa naj-
mä vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov. Informo-
vala o tom G. Košecká z odboru epidemiológie Re-
gionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline. 
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach v porovna-
ní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 
43,01 percenta a hlavne vo vekovej skupine od 20 do 
59 rokov.

/im, rúvz, or/

/Slovensko – Orava/ - Organizátori informujú o 
výsledkoch Detského činu roka 2020. Vzhľadom k 
pandemickej situácii na Slovensku museli 20. ročník 
projektu presunúť do online prostredia. Záznam si 
môžno pozrieť na: https://youtu.be/HZq5Ehl9xm0

/mf, or/

/Párnica/ - Bezplatnou wifi sieťou sú sčasti po-
kryté verejné priestranstvá v obci Párnica. Obec  
sa zaradila medzi žiadateľov o grant Európskej 
komisie prostredníctvom nástroja na prepájanie 
Európy. Boli úspešní a dostali grant 15 000 eur, čím 
zabezpečili pokrytie verejných priestranstiev no-
vou verejnou sieťou, ktorú môžu občania využívať 
bezplatne. Vďaka smartfónu, tabletu a pod. sa stačí 
pripojiť na sieť WiFi4EU a pokračovať podľa inštruk-
cií na stránke, ktorá sa zobrazí automaticky. Meno a 
heslo nie sú na prihlásenie potrebné.

/ww ocu,or/
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Od 1. januára 2021 sa suma mini-
málneho dôchodku nemení a bude 
určená priamo v zákone o sociál-
nom poistení. Vyplýva to z novely 
zákona o sociálnom poistení, ktorú 
Národná rada Slovenskej republiky 
schválila 26. novembra 2020.

Zo schváleného znenia zákona vy-
plýva, že suma minimálneho dôchod-
ku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako 
suma minimálneho dôchodku v roku 
2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po 
valorizácii od 1. januára 2021 bude niž-
ší ako zákonom stanovený minimálny 
dôchodok, bude teda z dôvodu „zakon-
zervovania minimálneho dôchodku“ 
poberať minimálny dôchodok naďalej 
v nezmennej sume.

Od 1. januára 2021 ďalej nová zá-
konná úprava umožňuje na určenie 
sumy minimálneho dôchodku hodno-
tiť opäť len tie obdobia dôchodkového 
poistenia, ktoré sa považujú za kvalifi-
kované. To znamená, že na minimálne 
dôchodky priznané po 31. decembri 
2020 sa bude hodnotiť obdobie dôchod-
kového poistenia získané pred 1. januá-
rom 1993 (započítajú sa všetky dni dô-
chodkového poistenia), od 1. januára 
1993 (započítajú sa len dni získané v ka-
lendárnom roku, za ktorý patrí osobný 
mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, 
teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % 
priemernej mzdy), v cudzine (započí-
tajú sa všetky dni dôchodkového po-

istenia),v kalendárnom roku, v ktorom 
boli splnené podmienky nároku na dô-
chodok po 31. decembri 2003 alebo bol 
priznaný dôchodok pred 1. januárom 
2004, od vzniku nároku na invalidný 
dôchodok do dovŕšenia dôchodkového 
veku.

Podmienku kvalifikovaného ob-
dobia dôchodkového poistenia za ob-
dobie dôchodkového poistenia získané 
pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia 
spĺňať tí poberatelia, ktorým sa mini-
málny dôchodok bude vyplácať 31. de-
cembra 2020. Uvedené znamená, že sa 
im bude hodnotiť naďalej celé obdobie 
dôchodkového poistenia získané pred 
1. januárom 2021 a v prípade získania 
obdobia dôchodkového poistenia po 
31. decembri 2020, už len kvalifikované 
obdobie dôchodkového poistenia.

Sociálna poisťovňa tiež stanovila 
dôchodkovú hodnotu platnú od 1. ja-
nuára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá 
je 14,2107 eur.

Dôchodková hodnota je jednou 
zo základných veličín na výpočet dô-
chodkovej dávky v danom roku. Na 
výpočet dôchodkovej dávky sa použije 
aktuálna dôchodková hodnota platná 
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol 
nárok na jej výplatu. Ak teda nárok 
na dôchodkovú dávku vznikne v roku 
2021, použije sa dôchodková hodnota 
14,2107 eur.

Minimálny dôchodok od roku 2021

» Zdroj: SP
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Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  • s drobmi

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Tibava
víno

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

179

-28%

(1 l = 2-39)

0,75 l

2.49

Demänovka
• rôzne druhy

30/33/38 % 
alkoholu

799

-20%

(1 l = 11,41)

0,7 l

9.99

Kapor
• pitvaný

CHLADENÉ

CHLADENÉ

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvaný

Kávové 
kapsuly
• rôzne 

druhy
279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

3.49

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych metód, 
pri ktorých sa dbá na trvalo udržateľný rybolov 
a sú šetrné k životnému prostrediu.

Losos divý
• voľne lovený

Kapor
• podkovičky
• chladené

119

Supercena
cena za 100 g

CHLADENÉ

069

Supercena
cena za 100 g
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

Ananás

Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  

Konzumné Konzumné Konzumné 
zemiakyzemiaky
šalátovéšalátové
• var�ý typ Avar�ý typ A
• neskoré  neskoré  

Camembert

075

-46%

(1 kg = 0,38)

1.39

069

-27%

(100 g = 0,58)

0.95
-27%

(100 g = 0,58)

139

-44%
kg

2.49

Evelina

149

-40%
kus

2.49

129

15 kusov

2,5 l

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

7 UP

Premium 
Vodka
• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

599

Supercena

(1 l = 8,56)

0,7 l

38 % 
alkoholu

149

-34%

(1 kg = 5,96)

2.29

Bryndza v dyhe

CHLADENÉ

OD PONDELKA
21. DECEMBRA
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(nie dôchodcov), na 
rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky,
výsadby ... v Nemecku).

Plat 9 až 10€/hod. 
v čistom, týždenné zálohy 
+ cestovné a ubytovanie 

hradené zamestnávateľom. 

Tel: 0904 487 852

Hľadám pracovníkov 
a brigádnikov

75
-1
12

09
-2
2

Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne,
radosť, pokoj, dobrú vôľu 
nielen v túto svätú chvíľu
ale každučký deň v roku 
nech Vám stojí popri boku.  
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR

13
 12

0 
05

34
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PONUKA PRÁCE

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

+421 908 914 180
KONTAKT

85
_0
87
6

ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483

99
-0
02
2-
1

66
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PRÁCA PO NOVOM ROKU
Vy hľadáte, my nájdeme

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Montéri, mechanici, zvárači,
pokrývači striech, oplášťovači

a montéri oceľových konštrukcií hál,
inštalatéri sanity, kurenári,

elektromontéri a iné profesie

Práca na Slovensku,
vo Francúzsku, v Nemecku.

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

Na pracovnú zmluvu,
sociálne a zdravotné zabezpečenie

v štáte, kde pracujete.
Ubytovanie hradené.
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BUDEME KOLEGOVIA?

www.p l aneo . s k

-  N Á M E S T O V O  -
B U D E M E  K O L E G O V I A ?

Do pripravovanej/novej predajne hľadáme kolegov.
Poď predávať elektro k nám a nakupuješ so zamestnaneckou zľavou,

budeš pracovať s najnovšími technológiami, dostaneš skvelú príležitosť  
pre kariérny rozvoj, a získaš bene�ty, ktoré stoja za to.

Klikaj na planeo.sk, alebo pošli CV na praca@planeo.sk.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

61
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.skwwwww.w.hoh tbuilding.g sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:nnnnnananaaa pppppppppoozzozozzo íííccíccieeie:::
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
+420 603 450 207                                          
+420 702 193 121 85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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STAJAN Slovakia prijme:
������������������ 

(850€ - 1000€/mesiac)
��������������������������������������������

�����������������
(850€ - 1100€/mesiac)

����������������������������������������������

�����������������
(1250€ - 1350€/mesiac)

�����������������������������
���������������������������������

�������������������
������������������

��������������������

����������������������������������
���������0918 493 960

mail: ����������������������78
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www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE


