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Nebuďme smutní
Pozdravujem vás, vážení čitatelia, nedobré nálady do ohrozenia vonkajšívšimli ste si, že už je dlhšie svetlo? To mi vplyvmi.
Netrúfam si nahrádzať odborníkov
nie je iba symbolika, to je veľmi príz oblasti imunológie, psychológie a psyjemná skutočnosť.
chiatrie. Ale viem, že ak sa sami nevzbúMnohí z nás - ťažko sa tomu vyhnúť - rime proti tej tme v nás, veľmi si ublížiprežívajú smutné dni, vlastne už týždne me. Preto to skúšajme, robme pokusy,
a mesiace. Nemyslím teraz na rodinné ako rozjasniť našu myseľ. Nemôžeme
tragédie či smútok nad odchodom pria- sa s blízkymi stretávať? Tak im píšme,
teľov, kolegov. Tu neviem, ako sa s tým mobil má každý a správy sú zväčša zadá vyrovnať.
darmo. Stačí aj to krátke “ahoj, ako sa
Ide mi o taký ten zvláštny druh máš?”
smútku, ktorý sme doteraz asi nepoDoprajme si endorfíny - hormóny
znali. Smútok z nedostatku osobnej šťastia z pohybu na čerstvom vzduchu,
komunikácie, rozhovorov s blízkymi, s potešme sa upratovaním v starej škapriateľmi. Smútok z tmy, zo zimy, ktorá tuli plnej ešte starších roani nie je zimou, smútok z obáv a z veľmi dinných fotografií, “pávzdialenej perspektívy na lepšie časy.
chajme” dobro, je ho tak
Tento ťaživý pocit je pochopiteľný. málo okolo nás.
Je ospravedlniteľný a je normálny. Iba s
Všetko, len nebuďme
bezcitnými nič nepohne.
smutní, pekný a trošku
Skúsme sa tomu všetkými silami veselší týždeň, váževzoprieť. Smútok a beznádej či dokonca ní naši čitatelia!
strach mimoriadne negatívne ovplyvňuS pozdravom
jú kondíciu nášho imunitného systému.
Náš celkový zdravotný stav dostávajú
» 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
42.810
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

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

Výročia a udalosti
pápež Gregor XI. sa presťahoval z Avignonu do Ríma.

17. január 1377

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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NiÏia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAĿBY obydlia?
0905 638 627 finanÎná ochrana

66-0016

ORAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

oravsko

služby, bývanie

OR21-02 strana-

3

3

dobrá voľba / služby, bývanie

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, kozie
ovčie líšky... 0905350531

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim staré
hodinky Prim
0944168614
»Kúpim staré
hodinky Prim
0944168624

náramkové
a podobné:

Najčítanejšie regionálne noviny

VLÁDNI POLITICI SA NÁM VYSMIEVAJÚ.
NA RIADENIE KRAJINY JE TO ÚBOHO MÁLO.
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/Žilinský kraj - Trstená - Dolný Kubín/ - Vakcinačné centrá a strediská intenzívne pracujú
aj v regionálnych nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja. V Trstenej 7. januára 2021
zaočkovali prvých 40 zdravotníkov a úspešne
pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. V
Dolnom Kubíne je centrum v priestoroch Ambulantnej pohotovostnej služby pre deti. Vo štvrtok
siedmeho januára tam bola ako prvá očkovaná
primárka detského oddelenia Beáta Dudášiková.
V utorok 12. januára už bolo zaočkovaných 64
percent zamestnancov dolnokubínskej nemocnice. Najskôr dostávajú vakcínu zamestnanci
štyroch župných nemocníc, potom ambulantní
lekári, ich zamestnanci a potom verejnosť podľa
pokynov ministerstva zdravotníctva. Systém objednávania určuje ministerstvo. Dávku vakcíny
dostane ten, kto je zaregistrovaný a objednaný.
Na sociálnej sieti o tom informoval ŽSK.

» Tomáš
Drucker:
SLUŠNE
ODBORNE
S POKOROU

/im, žsk, nsp, or/

33-0003
33-0086
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náramkové
a podobné:

15 HĽADÁM PRÁCU

/Dolný Kubín/ - Za parkovanie v Dolnom Kubíne motoristi nemusia platiť do 24. januára 2021.
Radnica rozhodla o dočasnom opatrení pre
zhoršenú situáciou epidémie na území mesta a v
centre tak obmedzila kontakt vodičov s automatmi. Pravidlá parkovania bude kontrolovať, aby
autá nebránili prejazdu záchranných vozidiel. V
mestskej autobusovej doprave platí prázdninový
režim.

/im, msú, or/

16 ZOZNAMKA

/Žilinský kraj – Orava/ - Nemocnice pôsobiace
na území Žilinského kraja už pred decembrovými sviatkami považovali za nedostatočné a
oneskorené vtedajšie opatrenia proti epidémii. V
spoločnom vyhlásení aj oravské nemocnice vyjadrili obavu z ohrozenia obyvateľov kraja v čase
voľnej migrácie ľudí a upozornili na veľké fyzické
a psychické vyťaženie zdravotníckeho personálu. Žiadali, aby regionálne úrady verejného zdravotníctva a polícia zvýšili kontroly.

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

/im, žsk, or/

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

/Trstená/ - Prvým obyvateľom Oravy narodeným v roku 2021 je Jakubko Karas z Trstenej.
Pri narodení mal dĺžku 50 centimetrov a váhu
3400 gramov. Narodil sa v trstenskej nemocnici
1. januára o jednej hodine popoludní pre radosť
mamy Kristíny a otca Ladislava Karasovcov.

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.

/ts, oc, or/

/Žilinský kraj – Námestovo/ – Chorobnosť na
akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji
stúpla v prvom kalendárnom týždni o 26,8 percenta. Stúpla najmä vo vekovej skupine nad 60
rokov a v okrese Námestovo. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín. Pri chrípke a
jej podobných ochoreniach klesla chorobnosť o
vyše 62 percent a najmä vo vekovej skupine nad
60 rokov. Informoval o tom odbor epidemiológie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v
Žiline.

/im, gk, or/
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Iba neodkladná starostlivosť
sa týka nemocníc, nie ambulancií
Na stúpajúci počet hospitalizovaných nemocniciach poskytuje dialyzačná alepacientov s COVID-19 reaguje rezort bo biologická liečba.
Nariadenie ministerstva poskytozdravotníctva viacerými opatreniami. Jedným z nich je nariadenie pre vať len neodkladnú zdravotnú starostvybrané nemocnice poskytovať iba livosť platí pre fakultné, univerzitné a
neodkladnú zdravotnú starostlivosť. všeobecné okresné nemocnice, ktoré sú
v zozname subjektov hospodárskej moTento pokyn, si však niektorí lekári bilizácie. Rezort zdravotníctva poprosil
vysvetlili po svojom. Len neodkladnú zdravotnícke zariadenia o preplánovanie
starostlivosť mala začať poskytovať aj plánovaných úkonov. A to v prípadoch,
časť lekárov špecialistov. Ministerstvo že odsunutie zákroku nezhorší zdravotný
upozorňuje, že usmernenie sa ich ambu- stav pacienta. Rezort zdravotníctva odlancií netýka a majú fungovať štandard- porúča pacientom, aby sa o termínoch inne. Prirodzene, za dodržania protiepide- formovali v konkrétnom zdravotníckom
mických opatrení.
zariadení. Pred návštevou ambulancie
Ministerstvo zdravotníctva zazna- odporúčame lekára telefonicky kontakmenalo viacero podnetov od občanov, v tovať. V nemocniciach aj ambulanciách
ktorých sa uvádza, že ambulantní špe- platia v súčasnosti prísne protiepidemiccialisti ich odmietli ošetriť. Lekári mali ké opatrenia.
argumentovať tým, že v súčasnosti majú
Viac informácií o aktuálnej situácii v
poskytovať len neodkladnú zdravotnú nemocniciach nájdete na:
starostlivosť. Rezort zdravotníctva vy- www.covidvnemocniciach.sk
svetľuje, že toto ich zdôvodnenie sa nezakladá na pravde. „Upozorňujeme, že
povinnosť poskytovať výlučne neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú len nemocnice, v ich lôžkovej časti. Jednotliví
ambulantní špecialisti aj v súčasnosti poskytujú pacientom komplexnú zdravotnú
starostlivosť,“ vysvetlil štátny tajomník
Ministerstva zdravotníctva SR Peter Stachura. Ako doplnil štandardný režim v
nemocniciach pokračuje pri onkologických pacientoch alebo tých, ktorým sa v
» Zdroj: MZ SR

IZOLLA

S. R. O.

IZOLLA
IZOLLASK

...CIE PRE GENERÁCIE

STRIEKANÉ IZOLÁCIE
mäKKá PENA
tVRDá PENA
VIAC INFORMÁCII NÁJDETE :
WWW.IZOLLA.SK

TEL.Č. 0904 195 151
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FÚKANÉ IZOLÁCIE
MINERÁLNA VLNA
DREVOVLÁKNO
CELULÓZA
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OD PONDELKA 18. 1.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

Jacobs
Krönung
Selecton

• zrková káva

2 – 300 g
270

-51%

Supercena

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

1

1 kg

8

99

79
(1 kg = 6,63 - 5,97)

C H L AD E N É

135 g

-22%

Trvanlivé
mlieko
• polotu�né

0.89

Náterka

0

69

• rôzne druhy

Supercena

(100 g = 0,51)

0

1l

41

Supercena
Smotanový
jogurt
• rôzne druhy

145 g

0

25
(100 g = 0,17)

37,5 %
alkoholu

Velkopopovický
Kozel
• svetlé vý�apné pivo

-46%
1.29

Vinea

• biela/�ervená

0

69
(1 l = 0,46)

0,5 +0,05 l

0,7 l

-36%

-25%

0.69

0

7.99

5

44

99

(1 l = 0,88)

(1 l = 8,56)

Ponuka tovaru platí od 18. 1. do 24. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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33-0001

1,5 l

Koniferum
borovi�ka

hlavu hore / služby
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OD PONDELKA

cena za 1 kg

18. JANUÁRA

-31%
6.99

4

79

C H L AD E N É

Brav�ová panenka

Losos

• fleta s kožou, bez kost

cena za 100 g

-35%

C H L AD E N É

1.99

1

29

C H L AD E N É

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
horé a dolné

1

99

Biele hrozno
bezjadierkové
kg

300 g

-37%

-23%

4.29

2

69

1.29

Brav�ové mäso
• jemne korenené

0

99
(1 kg = 3,30)

Pomaran�e
2 kg balenie

-52%
2.49

1

19

950 g

10 kg balenie

-44%
5.79*

Konzumné zemiaky prlohové
• neprané, neskoré
• varý typ B

3

(1 kg = 0,32)

3

33

19
Med kvetový

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 7. 1. 2021.
Ponuka tovaru platí od 18. 1. do 24. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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(1 kg = 3,51)

33-0001

10 kg

(1 kg = 0,60)
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Vrátia sa

Je ich tam už vyše tristotisíc. Aj moja
Lucka a Zuzka. Nedávno som mal debatu s dvoma mladými mužmi - Jozef vyštudoval v Šanghaji, Peter v Mníchove
a Edinburghu. Šikovní chlapci, s kresťanskými koreňmi a vzťahom ku svojej
rodnej krajine. Chceli by spolupracovať s
našou inovačnou sieťou Inovato vo Vrábľoch. Na projektoch, ktoré posunú ďalej
Slovensko a pritiahnu domov ďalších
mladých ľudí. Nerozprávali sme sa o platoch a funkciách. Zaujímali ich projekty,
ich zmysel a úžitok. Teším sa, že sa hlásia slovenskí podnikatelia, inovátori aj
mladí ľudia zo sveta. Slovensko má veľkú šancu zmeniť sa na krajinu inovácií.
Definícia hovorí, že inováciou zvyšujeme
úžitok výrobku alebo služby a znižujeme
škodlivé funkcie. Inovácie teda neprinášajú len nové technológie a prevratné riešenia, ale môžu vytvoriť aj lepšie školy,
nemocnice, lokálne farmy, inteligentné
a modulárne stavby, fabriky a mestá, dizajnérske a vývojové centrá, kam prídu

pracovať talentovaní ľudia. Inovácie potrebujeme aj pre tých, ktorí svoje talenty
neobjavili, alebo ich zahrabali v nešťastnom osude. Inováciami opravujeme svet
a pomáhame slabším, aby aj oni mohli
žiť dôstojný a pekný život.
Mám z toho dobrý pocit. Vrátia sa!
Deti zo sveta ku svojim rodičom. Úspešní zo západu, na východ, ktorý dočasne opustili. Vrátia sa, aby nahradili
skorumpovaných sudcov, úradníkov a
podvodníkov, ktorých práve zvážajú policajné autá pred vyšetrovateľov. Vrátia
sa, aby pomáhali svojim rodičom a zveľaďovali svoju krajinu, ktorá si zaslúži
lepšiu budúcnosť. Vrátia sa, ak im v tom
nebudeme brániť hlúposťou, nespravodlivosťou a hrubosťou. Prestaňme si nadávať, hádať sa ako malé deti a vytvorme
projekty pre našu budúcnosť. Vrátia sa,
ak si nebudeme závidieť a hádzať polená
pod nohy. Ak sa budeme viac počúvať,
vzájomne sa rešpektovať a menej prekrikovať. Skúsme to
- pre naše deti
a Slovensko.

09-09

68-06

V dávnych časoch odchádzali otcovia
rodín do Ameriky zarábať peniaze.
Dnes odchádzajú do zahraničia naše
deti. Vyštudujú tam na univerzitách a
nájdu si prácu. A ich rodičia si kladú
otázku - vrátia sa?

» Ján Košturiak

CIA
INZE7R92 859
0908
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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zasklievanie terás
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zamestnanie
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Dolnom Kubíne

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

w w w. planeo. s k

BUDEME KOLEGOVIA?
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 benefity, ktoré stoja za to.
Klikaj na planeo.sk, alebo pošli CV na praca@planeo.sk.

32-00143

BUDEME
- N Á MKOLEGOVIA?
ESTOVO -
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ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

VÁM

COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

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

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0046

461210001

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

farba
BIELA

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

Materiály:
HLINÍK, DREVO

kde po

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
ZASKLEN - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

12

87-0007

farba
ANTRACIT

tam,
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Sta trebujete.

