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Pokorne o pokore
Pokora nie je rezignácia, pokora nie je
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanlivosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj
bez rôznych funkcií a mocenských poMilí čitatelia, končíme prvý mesiac stov, že sa možno na človeka aj usmiať,
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako nielen sa zdúvať a večne na všetko
si uvedomujeme a s ním mnohým ute- nadávať. A, samozrejme vo svojej neoká aj život. Život v nepokore, život často hrozenej dokonalosti - aj na každého.
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez Musí to byť zúfalé, od rána do večera
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. žiť s tým, že už v práci nemôžem niMnohí ľudia neúmerne velebia sami koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už
seba.
nepatrím k závoju poslušných verných
„Život je dlhá lekcia pokory,“ od- neochvejnej moci.
kázal nám James M. Barrie. Sir James
Pritom by stačilo tak málo. Naozaj
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky iba troška pokory. Lebo - iba človek
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná- dobrý a pokojný obracia všetko na
mej literárnej postavičky Petra Pana, dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora nepodozrieva. Kto však je nespokojný
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, a podráždený, toho trápia najrôznejhlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. šie podozrenia, sám nenájde pokoj a
Barry sa narodil ako druhý najmladší nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často
syn z desiatich detí. Študoval na akadé- povie, čo by hovoriť nemal,
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na káže, čo je povinnosťou
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna- druhých, no zanedbáva
listom v Nottinghame aj v Londýne. To svoje povinnosti.
boli časy, keď aj žurnalistika preberala
Život je lekcia pokory.
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa- Múdri sa podučia, hlumi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu- pákom to do smrti
je iba ich opak.
nedôjde.
Zle sa musí žiť neprispôsobivým.
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Západné Slovensko
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

/im, nsp, mo, or/

/Tvrdošín/ – Zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi sú obvinené dve fyzické a dve právnické osoby na Orave. Obvinení mali umiestniť na
pozemkoch v okrese Tvrdošín vyše 32 000 ton prachu z dymových plynov, čím vytvorili nelegálnu
skládku nebezpečného odpadu, znečistili horninové prostredie s nepriaznivým vplyvom na krajinu. Rozsah nákladov potrebných na zabezpečenie
zhodnotenia, alebo zneškodnenia neoprávnene
uloženého nebezpečného odpadu znalec vyčíslil na
viac ako 5,6 milióna eur. Ďalšie okolnosti prípadu
sú predmetom vyšetrovania. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová.

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

/Dolný Kubín – Žilinský kraj/ - Knižnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sú od stredy
27. januára 2021 opäť otvorené pre verejnosť. Zatiaľ
do 7. februára 2021. Aj v Oravskej knižnici v Dolnom
Kubíne sa musia návštevníci preukázať certifikátom
s negatívnym výsledkom vydaným od 18. januára,
potvrdením o očkovaní, alebo prekonaní ochorenia
covid-19 nie starším ako tri mesiace. Sprístupnené
budú výpožičné, rešeršné služby a medziknižničná
výpožičná služba. Stále funguje aj služba objednania dokumentov a vracania kníh cez bibliobox.
Naďalej neprístupné sú priestory detského kútika,
študovne odbornej literatúry, verejného internetu
a čitárne. Informovala o tom hovorkyňa kraja M.
Remencová.
/Dolný Kubín/ - V dolnokubínskej nemocnici dokončili trojročnú rekonštrukciu troch poschodí
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Rodičky, deti, pacientky i personál využívajú moderné
priestory gynekológie, šestonedelia, pôrodných sál,
izieb i vynovených spŕch a toaliet. V minulom roku
sa v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne
narodilo 784 detí, najviac za posledných dvadsať
rokov. Rekonštrukciu prevažne financoval Žilinský
samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom nemocnice.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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
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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

/im, pz gk, or/

/Tvrdošín/ - Po víkendovom plošnom testovaní
bolo v Tvrdošíne ešte aj v pondelok (25. 1.) a utorok
(26. 1.) otvorené centrálne odberové miesto v miestnom kultúrnom stredisku. Mesto na oficiálnej webovej stránke informuje, že online prenosy na monitorovanie priebehu testovania pomohli zisťovať
aktuálny stav čakajúcich. Obyvatelia si mohli sami
určiť, do ktorého miesta sa rozhodnú ísť testovať na
vírus covid-19.

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

/im, msú, ww, or/
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Nové termíny pre žiadosti
o ekodotácie do domácností
Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú
mať domácnosti naďalej päť mesiacov.
„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii
záujem o túto formu podpory pretrváva, a preto dopĺňame do zásobníkov
10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte
k dispozícii. Aj naďalej ponechávame
predĺženú platnosť poukážok na 5 mesiacov, aby mali domácnosti dostatok
času na zabezpečenie inštalácie zariadení. ,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA
Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8
mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7
mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. €
a na kotly na biomasu 1,5 mil. €.
Výška podpory zostáva v roku 2021
nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny
príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400
€, pri slnečných kolektoroch je to 1 750
€ a po 1 500 € môžu získať domácnosti
na inštalácie fotovoltických panelov a
kotlov na biomasu.Celkom je v projekte
na podporu inštalácií určených 37 miliónov €. „Aj v tomto roku budú môcť
domácnosti registrovať svoje žiadosti
prostredníctvom elektronického systé-

mu s využitím zásobníkov. Zásobníky
pre jednotlivé druhy zariadení budeme
otvárať postupne s postupným vydávaním poukážok,“ uviedol Peter Blaškovitš.
V súlade s osobitnými podmienkami bude možné registrovať žiadosti o
poukážky v termínoch:
– fotovoltické panely od 8. februára
2021, slnečné kolektory od 10. februára
2021,
– tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,
kotly na biomasu od 17. februára 2021.
„Zásobníky otvoríme v tradičnom
čase vždy o 15. hodine v uvedené dni
a prvé tohtoročné poukážky budú vydané v nasledujúcich dňoch - v utorok
alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako
v minulom roku aj naďalej platí, že do
vydania poukážky je možné žiadosti v
elektronickom systéme upravovať,“ doplnil P. Blaškovitš.

» red

33-0002

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné
znovu podávať od februára 2021.
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim staré Babety, Mopedy, Motorky aj diely
0940086411
»KÚPIM staré motorky JAWA-CZ aj diely 0908963442
»Kúpim novú plecharinu na
škodu 1000mb,100, 105, 120
Tel 0910594060

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

hlavu hore / služby, gastro
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Nebezpeční hlupáci
Hlupák väčšinou nevie, čo nevie. A
myslí si, že všetkému rozumie. Neprijíma spätnú väzbu od odborníkov a útočí
na nich. Nemá logické argumenty a tak
si vymýšľa hlúposti.
Zoberie si niečo do hlavy a tvrdohlavo
to presadzuje. Najhoršie je, ak chce takýto
človek riešiť vážne problémy a zachraňovať životy. Narobí veľa škody. Nemá
znalosti, skúsenosti ani systematický prístup. Iba útočnú aroganciu. Normálni ľudia sa mu radšej vyhnú alebo sa ho boja.
A tak vo svojej neomylnosti postupuje ďalej. A ničí všetko okolo seba.
Niekedy sa takýchto bláznov vyskytne na jednom mieste viac. Vymýšľajú blbosti a hádajú sa medzi sebou. A obyčajní
ľudia trpia, keď sa na to musia pozerať. Sú
krajiny, ktoré v minulosti trpeli tým, že
ich drancovali armády silnejších štátov.
Potom sa ich zmocnili fašisti, komunisti
a neskôr rôzni nebezpeční ľudia – zlodeji,
mafiáni a blázni.
Keď kuchár uvarí zlé jedlo, tak mu
ho zákazník vráti. Keď remeselník urobí
zlú prácu, musí ju po sebe opraviť. Šofér
auta dostane pri nesprávnej jazde pokutu.
Lekár, ktorý poškodí zdravie pacienta sa
môže dostať pred súd. Projektant, ktorému
spadne most alebo budova, skončí vo väze-

ní. Všetci títo ľudia musia mať predpísanú
kvalifikáciu, aby mohli robiť svoju profesiu
alebo živnosť. Niektorí musia absolvovať aj
psychotesty alebo iné druhy skúšok.
Ľudia, ktorí riadia krajinu, žiadnu
kvalifikáciu mať nemusia. Skúšky nerobia, psychologické a psychiatrické vyšetrenia absolvovať nemusia a za svoje
skutky trestnú zodpovednosť nemajú. Je
to normálne?
Myslím si, že nie. A to sa na platy
týchto ľudí skladajú občania, ktorí sú
obeťami ich nekompetentnosti a hlúposti.
Najhoršie na tom je, že tí hore si o
sebe myslia, že tomu rozumejú a robia
dobré veci. Akurát by niekedy potrebovali vymeniť svojich občanov. Keby sme
náhodne vylosovali napríklad šoféra,
sestričku, učiteľku, tesára, inžiniera,
kňaza alebo študenta a nechali ich riadiť
štát, fungovalo by to
lepšie. Možno by títo
ľudia mali aspoň pokoru a nechali si poradiť od skutočných
odborníkov. Takto sa
musíme štyri roky
trápiť. Znova
a znova.

/Dolný Kubín/ – V 15 odberných miestach zriadených samosprávou cez víkend 23. a 24. januára 2021
v Dolnom Kubíne sa 5323 ľudí zúčastnilo skríningového testovania na ochorenie covid-19. Z nich malo
pozitívny test 30, čo predstavuje 0,56 percenta.
Prišlo výrazne menej ľudí ako na predchádzajúce
testovania. Úplné čísla za celé mesto budú známe
neskôr, pretože testovanie prebiehalo celý minulý
týždeň a pokračovalo do utorka tohto týždňa. Skríning zabezpečovalo 80 zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.

/im, mb, or/

/Žilinský kraj/ - O dve percentá stúpla chorobnosť
na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji.
V treťom kalendárnom týždni najviac vo vekovej
skupine od 6 do 14 rokov a najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov.
Pri chrípke stúpla chorobnosť o 12,73 percenta najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov a vekovo
špecifická u detí do piatich rokov.

/im, rúvz, or/

/Žilinský kraj – Námestovo/ - V treťom týždni
nového roka polícia zaevidovala na cestách Žilinského kraja 24 vodičov pod vplyvom alkoholu.
Ohrozovali životy ostatných účastníkov cestnej
premávky. Dvaja spôsobili pod vplyvom alkoholu
dopravné nehody. V Námestove policajná hliadka
namerala 41-ročnému vodičovi vozidla Škoda pri
dychovej skúške 1,33 miligramu na liter alkoholu v
dychu (2,77 promile). Aj u piatich cyklistov bola dychová skúška pozitívna. Informovalo o tom Krajské
riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.

» Ján Košturiak

11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411

/im, kpz, gk, or/

12 DEŤOM
09-09

13 RôZNE / predaj

»Predám zachovalý detský
nábytok, cena dohodou,
0905582496
(pokračovanie na 8. strane)

Chcete si
podať
inzerát?

/Dolný Kubín – Námestovo – Tvrdošín - Žilinský kraj/ - Najvyššia miera nezamestnanosti v
rámci kraja bola na konci decembra v okrese Dolný
Kubín, kde dosiahla úroveň 7,85 %. V Námestove
to bolo 6,71 % a v Tvrdošíne 6,30 %. Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúpla v decembri
v Žilinskom kraji o 0,23 % na úroveň 6,53 %. Úrady práce evidovali 24 616 nezamestnaných v kraji.
Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny.

/ww, or/

/Dolný Kubín/ – Mesto Dolný Kubín plánuje v
tomto roku investovať 600 000 eur do opravy atletickej dráhy. Rekonštrukcie za 350 000 eur by sa
mala dočkať aj križovatka pri obchodnom reťazci
na Aleji slobody. Samospráva plánuje aj spoluúčasť
na výstavbe mestského trhoviska, výstavbu ihriska
na cvičenie s vlastnou váhou na sídlisku Banisko,
prípravu rekonštrukcie mestského kultúrneho strediska, prvú etapu rekonštrukcie kina Choč, výkup
pozemkov i výstavbu troch nabíjacích staníc pre
elektromobily. Podľa vývoja ekonomiky a pandemickej situácie chce vedenie mesta v jarných mesiacoch schvaľovať aj ďalšie investičné akcie.

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 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, mb, or/

/Oravský Podzámok/ - Kamenné súsošie svätého Jána Nepomuckého na pilieri vedľa prístupovej
cesty do hradu v Oravskom Podzámku dalo zreštaurovať Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. S finančnou podporou ministerstva
kultúry opravili dielo, ktoré od roku 1966 patrí do
zoznamu Národných kultúrnych pamiatok.

/im, om, or/

Výročia a udalosti
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand
Central Terminal ako najväčšiu na svete

1. februára 1913
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Odklad splátok úverov
Ministerstvo financií upozorňuje, nančná situácia neutrpela. „Negatívne
že naďalej platí možnosť odkladu dotknutých je len zhruba 0,7 percenta
splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak ne- celého objemu všetkých klientov, čo sa
urobili, môžu do 31. marca požiadať nijako významne nevymedzuje oproti
o jednorazový odklad splátok maxi- bežnému rámcu. Dnes sme sa dohodmálne na 9 mesiacov.
li, že namiesto toho, aby sme zostali
pri plošných riešeniach, ktoré v týchto
„K dnešnému dňu požiadalo o od- číslach nie sú zmysluplné, Slovenská
klad splátok 134.132 klientov. Väčšina z banková asociácia prostredníctvom
nich, teda viac ako 100.000, požiadala svojich členov bude uplatňovať veľmi
o odklad v apríli a máji minulého roka. citlivý individuálny prístup pre každéV decembri to bolo len niečo nad 2000 ho jednotlivého klienta, aby mu vytvoklientov,“ vyčíslil štátny tajomník mi- rila čo najlepšie podmienky na splácanisterstva financií Marcel Klimek. Po- nie jeho úverov,“ ozrejmil Klimek.
treba tohto opatrenia tak podľa neho
Keďže mimoriadna situácia stále
zásadne klesá.
trvá a naďalej platí Lex corona, klienMinisterstvo financií pri uplatnení ti, ktorí ešte nepožiadali, môžu do 31.
možnosti odkladu splátok už na začiat- marca požiadať o jednorazový odklad
ku využilo v maximálnej miere rámec splátok maximálne na 9 mesiacov, ktostanovený Európskou bankovou auto- rý bude bezpríznakový. Tak to umožniritou (EBA) pre bezpríznakový odklad la EBA, ktorá je kľúčovým hráčom na
splátok o 9 mesiacov. Minister Eduard európskom bankovom trhu.
Heger skonštatoval, že väčšina klientov
na Slovensku požiadala práve o tento
9-mesačný odklad. „Už dnes máme
informáciu, že väčšina týchto klientov,
ktorí sa vracajú, rádovo 95 percent,
nebudú mať problém nabehnúť späť a
splácať svoje splátky,“ zdôraznil.
Zvyšným klientom, ktorým uplynie moratórium a požiadajú o odklad
druhýkrát, banky pomôžu nájsť čo najlepšie riešenie, ako pokračovať v splácaní úverov. Štátny tajomník Klimek
poznamenal, že väčšina z nich už dostala na mieru ušité riešenie, aby ich fi» Zdroj: MF SR

Prečo prepis majetku na starú mamu
nie je dobrý nápad.
Rovnako ako v živote, aj v podnikaní občas nastanú ťažké časy.
Problémom je, že väčšinu podnikateľov zastihnú nepripravených. Všetko
svoje úsilie totiž venujú bežnej prevádzke svojich ﬁriem. A na ochranu
vytvorených hodnôt už nemajú čas. A tak sa potom, keď im tečie do
topánok, zachraňujú spôsobom, ktorý im skôr škodí. Ale veritelia nie sú
hlúpi.
Viete, aký je to odporovateľný právny úkon? Je to všetko, čím sa
dlžník úmyselne zbavuje majetku tak, aby ho nezískali veritelia.
Najčastejšie ide o rôzne darovacie alebo ﬁktívne kúpne zmluvy. Ale sú
aj soﬁstikovanejšie spôsoby. V každom prípade, podstatné je, že takýto
úkon môžu veritelia dlžníka napadnúť a k majetku sa nakoniec dostať.
Okrem toho je s odporovateľným úkonom spojené riziko trestnoprávne.
Trestný zákon pozná hneď niekoľko trestných činov, ktoré môže zúfalý
dlžník zbavovaním sa majetku spáchať. Čo je horšie, problémy môžu mať
aj tí, ktorých dlžník do svojej schémy natiahne, zväčša rodina. Neverili by
ste, čo všetko dokáže motivovaný veriteľ.

AK TU INZERUJETE,
CHCETE VIAC PEŇAZÍ.
ALE AKO SI ICH CHRÁNITE?

Problémom sa ale dá vyhnúť. Len ich riešenie netreba nechať na
poslednú chvíľu. Vhodným usporiadaním rodinných majetkových
pomerov možno zariadiť, že odporovateľné úkony nebudú potrebné.
Prvým krokom je správne nastavenie režimu spoločného manželského
majetku (BSM). Tak, aby dlhy jedného z manželov nepostihli aj majetok
rodiny. Nejde o nič zložité, no prináša to významné výhody.
Je pre Vás ochrana Vášho majetku dôležitá? Chceli by ste sa dozvedieť
viac? Nielen o BSM? Navštívte našu webstránku a kedykoľvek sa s nami
spojte. Radi Vám pomôžeme a navrhneme riešenia, ako môžete svoj
majetok ochrániť.

www.bukna.eu/bsm
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OD PONDELKA 1. 2.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

Tassimo
Jacobs

• kávové kapsuly
• rôzne druhy

170 g

Supercena

-22%

8/16 kapsúl

0.89

Sle�ové flety
v oleji
• rôzne druhy

0

3

69

69

(100 g =
0,81/0,68/PP)

(1 kapsula =
0,46/0,23)

C H L AD E N É

C H L AD E N É

Supercena
1 kg balenie

Supercena
640 g

0

Supercena

Mleté brav�ové
mäso XXL

400 g

99
(1 kg = 2,48/PP)

Mrkva s hráškom

2

39
(1 kg = 5,98)

2

99

C H L AD E N É

Treska v majonéze
Exklusiv

cena za 1 kg

-44%

• v ponuke aj Treska
v majonéze
400 g za 1,79 €

5.39

2

99

Kuracie prsné rezne

3 kg balenie

Supercena

Supercena

20 kusov

�erstvé vajcia „M 20“

1

99

(1 kus = 0,08)

Pomaran�e

(1 kg = 0,66)

Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 2021 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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OD PONDELKA
1. FEBRUÁRA

C H L AD E N É

125 g

-31%

Supercena

1.29

Liptov
Bryndza

0

150 g

89

0

79

Syrová
náterka

• rôzne druhy

(100 g = 0,71)

(100 g = 0,53)

Supercena
145 g

0

25

C H L AD E N É

(100 g = 0,17)

Rajo m�am DUO
• smotanový jogurt
• rôzne druhy

Supercena

Supercena

1 kg

Kryštálový
cukor

75/80 g

0

53

1

19

Hravé
korbá�iky

• údené/neúdené

(100 g = 1,59/1,49)

35 %
alkoholu

Zlatý
Bažant

• svetlé
vý�apné
pivo

Jägereister

Supercena
0,7 l

9

99
(1 l = 14,27)

Supercena

Supercena

2,5 l

0,5 l

0

49
(1 l = 0,98)

Pepsi//
Pepsi/
Mirnda/7UP

0

79
(1 l = 0,32)
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 2021 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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Občianska
riadková
inzercia
14 RôZNE / iné
»Predám prepravník dobytka- dobytčák cena 10300?
0903944332
»Predám balíkované seno
25€/ks dovoz možný
0903944332
»Predám senážne balíky
cena 25€/ks možnosť dovozu 0903944332
»Predám benkalor na naftu objem 25000 litrov a
so stojanom cena 3000?
0903944332

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám ženu na vážny
vzťah, bývam sám v dome
a som vdovec, mám 56 rokov. 0951167926
»63 r. Hľadá kamaráta sms
0908462083
»Hľadám priateľa, ktorý
má auto a neobľubuje
alkohol, vek 55 do 62, tel
0951320240

Chcete si
podať
inzerát?

Najčítanejšie regionálne noviny

Diabetici potrebujú svojho lekára
Diabetes je asi najrozšírenejšie civilizačné ochorenie. Na rôzne jeho zdravotné dôsledky ročne umiera obrovské množstvo pacientov. A ani život
s cukrovkou nie je jednoduchý, ani
lacný, ani príjemný.

Lieky nám zatiaľ predpisujú obvodní lekári , diabetické pomôcky a doplnky na
testovanie nemôžu predpísať... Neviem
pochopiť že Okres Hlohovec s cca 33 000
obyvateľov z toho počtu je cca 30 až 38
percent cukrovkárov, zostal bez lekára špecialistu... Ranné odbery krvi cukrovCukrovku treba liečiť. Každý dia- károm sa robia nalačno od 6.30hod. do
betológ odborník prízvukuje, že ju tre- 8.00hod. Neviem si predstaviť staršich
ba mať pod každodennou kontrolou. V ľudi ,dôchodcov, chorých, ako sa dostaprípade akýchkoľvek komplikácií či ná- nú z okolitých obcí do vzdialených miest
hlych stavov treba uskutočniť návštševu iných okresov na odborné vyšetrenia.”
odborníka v jeho ambulancii a nastaviť
Toľko z listu pána Miroslava z Hloinak liečbu. A aj na to, aby praktický le- hovca, má už takmer sedem krížikov.
kár mohol predpisovať lieky, indikované A zostáva nám v redakcii veriť, že tento
diabetológom, musí pacient absolvovať článok si niekto z kompetentných, naprípravidelné kontroly u špecialistu. Od- klad na VUC - čoskoro všimne. Vlastne o
bery krvi z prsta, zo žily a odbery moču. to prosíme za obyvateľov Hlohovca.
Zmerať momentálnu glykémiu a aj tú
priemernú, dlhodobú.
Napísal nám čitateľ: “Som 25 rokov
diabetik, liečil ma MUDr. Sporu Jaroslav,
v Hlohovci. V ordinácii bolo vždy veľa
ľudí. Počas roku 2020 doktor Spora naznačoval že bude končiť asi k 1.1.2021.
Brali sme to tak, že príde do jeho ordinácie v Hlohovci nový lekár. Čakalo nás ale
prekvapenie, lekár odišiel a DIA ordinaciu v Hlohovci v Okresnom meste zrušili...Nevieme si to vysvetliť!!! Od 1.1.2021
chorí diabetici zostali sme bez ošetrenia.
» red

/Dolný Kubín/ - Na charitatívnej akcii Staré veci
nie sú od veci v Dolnom Kubíne koncom minulého
roka vyzbierali viac ako tonu vecí a vyše 1 200 eur.
Ľudia si mohli za symbolickú cenu kúpiť rozličný
tovar. Peniaze zo zbierky dostalo detské oddelenie
dolnokubínskej nemocnice na kúpu prístrojov a
tiež dve tlačiarne od iniciatívy TvojKubín. Potravinová zbierka pomohla ľuďom bez domova. Nepredané veci odovzdali na charitatívne účely. Autorka
myšlienky a organizátorka G. Matkulčíková plánuje aj ďalšie burzové podujatia.

/im, mb, or/

/Orava/ - Občianske neziskové združenie Z lásky k
deťom sa päť rokov venuje pomoci ľuďom prostredníctvom rôznych zbierok. Za dobročinnosť získalo
ocenenie Srdce na dlani za Žilinský kraj. Koncom
minulého roka prvýkrát zorganizovali virtuálny
charitatívny beh „Zabehni to za nás“, aby výťažkom z vyzbieraného štartovného pomohli hendikepovaným deťom na Orave. Riaditeľku združenia Zuzanu Polhorskú potešilo veľký záujem ľudí.
Stačilo, aby sa zaregistrovali, prispeli ľubovoľnou
sumou a bežali pre radosť a dobrý pocit na hociktorom mieste - po schodoch, vonku v záhrade, v
meste, doma v byte na prístroji, na ihrisku, v lese...
Zaregistrovaní ľudia sa automaticky zaradili aj do
súťaže o športové ceny.

/im, zp, or/

/Dolný Kubín – Trstená – Bziny/ - Veľké kovové
srdcia s nápisom Pre viac dobra medzi nami vyrobili majstri odborného výcviku Strednej odbornej
školy polytechnickej v Dolnom Kubíne Kňažej.
Materiál a technické spracovanie poskytla firma
Nikro. Srdcia v centre mesta, v mestskej časti Kňažia, v Trstenej a v Bzinách sú na zber plastových
vrchnákov so zámerom pomôcť ľuďom v núdzi.
Aktivitu iniciovala riaditeľka Strednej odbornej
školy polytechnickej v Kňažej Adriana Bellová.
Občianske združenie sa postará o zhodnotenie
vrchnákov a finančnú pomoc rodine v núdzi. Zber
vrchnákov organizujú aj školy.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

/im, ww, soš, or/

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.

/Oravská Jasenica/ - Žiaci prvého stupňa v Oravskej Jasenici sa pravidelne zapájajú do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“.
V jedenástom ročníku na tému „Radosť z čítania
je ukrytá vo veršoch a v próze“ prváci tvorili o
zvieratkách, druháci rozprávku Krtko a dáždnik,
samostatne čítajúci tretiaci kreslili rozprávkové
bytosti a štvrtáci sa inšpirovali príbehmi Osmijanka. Do partnerskej školy Tymov v Česku poslali 89
záložiek. Z českej školy dostali aj priateľský list od
piatakov a informačný materiál o ich škole, obci a
okolí. Cieľom projektu je vzbudzovať a prehlbovať
záujem žiakov o čítanie.

/ww zš, mf, or/

09-20

/Trstená/ - V tomto roku bude Mesto Trstená hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 7,8 milióna
eur. Takmer 43 percent z tejto sumy pôjde do oblasti
vzdelávania, predovšetkým na prevádzku materských a základných škôl. Rozpočet vo vyrovnanej
podobe schválili poslanci. Sumár bežných príjmov trstenská radnica pre budúci rok odhadla na 6
653 355 eur, ráta tiež s kapitálovými príjmami v objeme 1 096 795 eur. Z plánu kapitálových výdavkov
takmer tri štvrtiny by podľa schváleného rozpočtu
mali smerovať do oblasti rozvoja bývania.

CIA
R
E
Z
N
I 792 859

/mr, msú, ww, or/

0908

Výročia a udalosti
Slovensko sa stalo členom Svetovej zdravotníckej organizácie

4. februára 1993
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Vtáčia chrípka na Slovensku
Ministerstvo
pôdohospodárstva
potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky v
januári 2021 na Slovensku a vyzýva
chovateľov k obozretnosti. Nákaza
bola diagnostikovaná v Bratislave a v
Košiciach.
Agrorezort vyzýva chovateľov, aby
boli mimoriadne obozretní. Nákazu
je v súlade so zákonom držiteľ povinný nahlásiť. Rovnako je nevyhnutné
ohlásiť podozrenie na toto ochorenie.
Kľúčovým pre zabránenie šírenia tejto
nákazy je aj ohlásenie nájdených mŕtvych vnímavých jedincov vo voľnej
prírode.
Pri nájdení uhynutých vtákov je
dôležité nedotýkať sa uhynutých tiel
a túto skutočnosť nahlásiť kompetentným pracovníkom. Inšpektor veterinárnej správy vykoná obhliadku a
posúdi, či uhynutý vták je vhodný na
odber vzorky na testovanie. Inšpektor
RVPS zabezpečí odoslanie celého tela
ako vzorky; resp. neškodné odstránenie kadáveru na mieste alebo odvoz do
kafilérie
Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie vyskytujúce sa hlavne u kury domácej, moriek, kačiek, husí, perličiek,
prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc,
labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek,
škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov,
ale aj u pštrosov či emu. Ochorenie sa
môže preniesť aj na iné cicavce. Hlavnými klinickými príznakmi je strata

plachosti, znížená aktivita a príjem
krmiva. Postihnuté jedince sa zhlukujú
pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú,
klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné
príznaky, ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy,
viečok, výtok z nosových otvorov, ale
aj poruchy tráviaceho a nervového systému.
V chovoch hydiny je mimoriadne
dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov,
zvlášť vodného vtáctva s hydinou;
zabezpečiť prísne oddelenie vodnej
hydiny od ostatnej; novonakúpenú
hydinu umiestniť do priestorov, ktoré
boli vopred vyčistené a dezinfikované;
hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod
prístreškom, ktorý dostatočne bráni
prilietavaniu voľne žijúcich vtákov.

» red

IZOLLA

S. R. O.

IZOLLA
IZOLLASK

...CIE PRE GENERÁCIE

STRIEKANÉ IZOLÁCIE
mäKKá PENA
tVRDá PENA

FÚKANÉ IZOLÁCIE
MINERÁLNA VLNA
DREVOVLÁKNO
CELULÓZA

VIAC INFORMÁCII NÁJDETE :
WWW.IZOLLA.SK

TEL.Č. 0904 195 151
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Pred nami je Národný týždeň manželstva

Týždeň manželstva sa snaží upriamiť
pozornosť na dôležitosť udržiavania a prehlbovania vzťahu medzi partnermi. NTM
pripomína túto naliehavú potrebu všetkým,
ktorí sú vo vzťahu a vyzýva venovať pozornosť svojmu manželskému partnerovi – pre
začiatok aspoň jeden týždeň v roku. Ideálne
obojstranne, ale počíta sa, aj ak s tým začne
iba jeden z partnerov. NTM k tomu ponúka
množstvo inšpirácií a podnetov.
Covid priniesol so sebou mnoho neistoty a ohrozenia na rôznych úrovniach a
téma bezpečia sa stala vysoko aktuálnou
pre väčšinu z nás. Podobne ako v bežnom
živote, rovnako v manželstve túžime po
bezpečí. Aj preto sa organizátori rozhodli
aktuálny ročník zamerať práve na to, čo
v manželstve bezpečie vytvára a takisto
čo ho ohrozuje. NTM v spolupráci so svojimi partnermi ponúka nielen vyjadrenia
odborníkov na tieto témy, ale aj množstvo
praktických rád a tipov čo robiť, aby sme
sa vyhli vzťah ohrozujúcim faktorom a ako
posilniť oblasti, ktoré na vzťah pôsobia
stmeľujúco. Aj dobrý a zdravý vzťah môže
byť ešte lepší a zdravší, keď sa oň staráme.
Manželstvo je ako plavba – nie vždy

iba pokojnými vodami – do vysnívaného
prístavu. Preto záchranné koleso je celkom príznačným vizuálnym zobrazením
korešpondujúcim s témou jedenásteho ročníka NTM na Slovensku. Záchranné koleso
symbolizuje pomoc v situácii, keď sa vzťah
začne potápať. Je tu preto, aby bolo použité,
keď je to potrebné. Môže však byť tiež symbolom možného ohrozenia a povzbudiť k
opatrnosti či prezieravosti počas spoločnej
plavby. Posolstvo, že manželstvo môže byť
bezpečným miestom vo svete plnom nebezpečenstiev, vyjadruje aj grafika tematickej
nálepky v ponuke NTM.
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa aktivity NTM 2021 presúvajú viac
do online priestoru, čo môže byť výhodou
pre manželské dvojice, ktoré si budú chcieť
usporiadať „privátny“ manželský týždeň
vo svojej obývačke. Pripravený obsah aktivít „NTM doma“ organizátori zverejnia
na svojej webovej stránke www.ntm.sk a
sociálnych sieťach pár dní pred začiatkom
Týždňa manželstva.

» Zdroj: TS NTM

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Dolnom Kubíne
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk
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Národný týždeň manželstva (NTM) je
priateľská a pozitívna iniciatíva, ktorá
povzbudzujúcim a moderným spôsobom
pripomína zásady a hodnoty, na ktorých
stojí celá spoločnosť. NTM je súčasťou
medzinárodného združenia The Marriage Week International, avšak na Slovensku funguje ako autonómny projekt.
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služby, zamestnanie
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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.

Výročia a udalosti
šimpanz Ham sa v rámci projektu Mercury stal prvým živým tvorom, ktorý bol Američanmi dopravený do vesmíru

31. januára 1961

Výročia a udalosti
francúzsky kráľ Henrich IV. konvertoval na rímskokatolícku vieru,
aby si tak zaistil právo na francúzsky trón.

5. februára 1576
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32-00143

BUDEME
- N Á MKOLEGOVIA?
ESTOVO -

zdravie / služby

12

Chcete chovať hydinu?

PONÚKAME PRÁCU V ČR

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

0800 500 091

85_0072

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
88-0018

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Najčítanejšie regionálne noviny

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.
Viac ako

750 000
Stannah
inštalácií
výťahov

www.stannah.sk

0800 162 162
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

52-0003

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

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

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - 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
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87-0007

farba
ANTRACIT
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