
OR21-06 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 36 230 domácností 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 6 / 12. február 2021 / 25. rOčNÍK

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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/Orava - Dolný Kubín/ – Celú noc padal mrznúci 
dážď a v pondelok ráno boli všetky oravské mestá, 
dediny i celá krajina pokryté vrstvou ľadu. V Dol-
nom Kubíne sa zamestnanci technických služieb 
snažili už v noci upravovať cesty a chodníky, ale 
aj na posypovom materiáli sa tvorila súvislá ľado-
vá plocha. Jedno z posypových áut sa po šmyku 
prevrátilo dolu svahom a jeho výpadok bol citeľ-
ný ráno pri odchode ľudí do práce a detí do škôl. 
Primátor mesta Ján Prílepok ocenil ochotu za-
mestnancov v technických službách, v mestskom 
úrade, v mestskej polícii, v školách, škôlkach i 
obyvateľov rodinných domov a bytoviek, ktorí 8. 2. 
2021 ráno pomáhali posýpať najfrekventovanejšie 
chodníky a cesty.

/im, msú, mb, or/

/Trstená/ – Na hraničnom priechode Trstená – 
Chyžné oravskí colníci so služobným psom zadr-
žali poľský kamión, v ktorom namiesto korenia 
do polievok našli 99 kartónových obalov s takmer 
14 tonami sušených listov s tabakovou arómou. 
Výsledky z odbornej expertízy potvrdili, že ide o 
tabakovú zmes. Vodičovi poľského kamióna to-
var naložili v Rumunsku a mal ho doviezť do Ho-
landska. V dokladoch o prepravovanom tovare 
bolo zapísané sušené korenie. Ako informovala 
hovorkyňa Colného úradu Žilina B. Chríbiková 
únik na spotrebnej dani vyčíslili na viac ako jeden 
milión eur.

/im, cú, bch, or/

/Dolný Kubín/ - Na základe rozhodnutia krízo-
vého štábu mesta a po konzultácii s regionálnou 
hygieničkou dolnokubínska samospráva od pon-
delka 8. februára 2021 otvorila sedem materských, 
štyri základné školy na prvom stupni a dve zá-
kladné umelecké školy vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Návrat detí do škôl týždeň pred jar-
nými prázdninami bol podmienený 7 dňovým 
negatívnym testom jedného zákonného zástupcu 
žiaka a všetkých zamestnancov školy, ktorí mohli 
využiť na testovanie aj 5 odberných miest zriade-
ných mestom.

/msú, mb, or/

/Námestovo/ – Najvhodnejší spôsob rozvoja 
Nábrežia Oravskej priehrady hľadá Mesto Ná-
mestovo a preto vyhlásilo dvojetapovú urbanis-
ticko-architektonickú súťaž overenú komorou 
architektov. Cieľom je vytvorenie novej a funkčnej 
koncepcie mesta so situovaním pri vodnej ploche 
Oravskej priehrady. „Nábrežie je klenotom nášho 
mesta. Nekoordinovaný rozvoj už spôsobil niekoľ-
ko komplikácií, ale stále je čas urobiť to poriadne. 
Vyzývam všetkých architektov a urbanistov, aby 
sa zapojili. Pomôžte nám dať tvár najdôležitejšej 
časti Námestova, aby sa tu žilo dobre obyvateľom 
a dobre sa cítili aj naši návštevníci. V prvom kole 
stačí predložiť motivačný list a svoje referencie,“ 
informoval primátor mesta Milan Hubík na soci-
álnej sieti. Viac na: http://2021.sk/project/transfor-
macia-nabrezia-namestovo.

/im, ww, msú mh, or/

/Žilinský kraj – Orava/ – Od pondelka 15 stred-
ných škôl v pôsobnosti kraja poskytuje prezenčnú 
formu vyučovania, z toho 5 na Orave. Niektoré od-
borné školy otvorili iba praktickú časť. V dištanč-
nom vzdelávaní pokračuje 45 SŠ. ŽSK odporučil 
neotvárať školy vzhľadom na blížiace sa prázdniny 
od 15. 2. 2021. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK 
Martina Remencová.

/im, žsk, mr, or/

Po pokore a štedrosti dnes 
o dobroprajnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď 
dokážeme inému človeku dopriať a 
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocene-
nia, alebo „iba“ každodenného šťas-
tia a spokojnosti, to je vzácnosťou, 
ktorú keď darujeme, získame ešte 
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

   
Žičlivosť ako povahová črta člove-

ka nie je samozrejmosť. Naopak, čím 
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú, 
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité, 
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by 
šťastím pre nás všetkých na našom Slo-
vensku, ak by  zlobu, faloš, boj o zisky 
a moc a vplyv na bezbranných a často 
aj bezmocných občanov v takej miere 
surovosti a bezcitnej neempatie nepre-
nášali politici.

Niektorí ľudia v rámci takzvaného 
„spoločenského bontónu“ dokážu na-
sadiť masku charity, čo je vlastne iba 
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z 
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdy-
chom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je 
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac 
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je 
skutočne pravda, čiže ich vnútorné 
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože 

sa s tým nijako nechvália ani bulváru, 
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.

Málokto si však uvedomuje, že z 
prajnosti voči druhému čerpáme vi-
tálnu duševnú energiu pre vlastný ži-
vot. Žičlivosť má v sebe účet uznania 
voči nášmu priateľovi či známemu, na 
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďač-
nosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti 
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne 
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicín-
skych odborníkov zdravej dlhovekosti 
pomáha optimizmus, skromnosť, dob-
roprajnosť.

Dobroprajnosť sa vyjadruje v rado-
vaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný 
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu, 
že želáme dobro blížnemu. Dobropraj-
nosť je treťou zo siedmich cností, je to 
predovšetkým láskavosť, 
ľudskosť, obdiv, chari-
ta, súcit, priateľstvo bez 
predsudkov a príčiny. Že 
už takmer ani nepoznáte? 
No ale – v kom je chyba?

Pekný týždeň, 
milí čitatelia!
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Dôležité a urgentné nie je to isté. Dennodenne sa o tom presviedčajú 
podnikatelia, ktorých firmy sa dostali do problémov a oni musia teraz 
bojovať o záchranu vlastného majetku. Ako k tomu mohlo dôjsť? 
Jednoducho. Dotknutí podnikatelia sa namiesto dôležitých vecí 
venovali len tomu, čo bolo urgentné.

Typickou urgentnou záležitosťou je bežná operatíva firmy. 
Objednávky, faktúry, maily, telefonáty... Mnohokrát sa táto operatíva 
týka zákazníkov a objednávok, ktorí pri spätnom pohľade ani 
nestáli zato. Bohužiaľ, práve takáto jalová operatíva vytláča z mysle 
podnikateľa niečo veľmi dôležité. Prevenciu a prípravu na zlé časy. 

Nenechajte sa zavaliť urgentným a neodkladajte dôležité. Pripravte 
sa na zlé časy už dnes. Usporiadajte si svoje majetkové pomery tak, 
aby Vás náhle krízy nezaskočili. Prvým a najjednoduchším krokom 
je správne nastavenie režimu spoločného manželského majetku 
(BSM). To by Vám malo umožniť, aby krízy vo Vašom podnikaní 
nepostihli aj majetok Vašej 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.

Aký je rozdiel medzi urgentným a dôležitým?
A prečo je tento rozdiel podstatný?

www.bukna.eu/bsm

AK TU INZERUJETE,
CHCETE VIAC PEŇAZÍ.

ALE AKO SI ICH CHRÁNITE?
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»Predám kombinovaný 
zásobnik na vodu Buderus 
Logalux PL,regul Logamatic 
s MEC 2. Miesto obhliadky 
Tvrdošín, cena dohodou, 
0903055858

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, kozie. 
ovčie. líšky... 0905350531
»Predám sliepky nosnice, 
0905327129

»Kúpim akékoľvek mince 
a bankovky zo Slov.štátu 
1939-1945 ďalej vyzname-
nania. Kúpim aj iné zla-
té a strieborné mince aj 
celé zbierky a dedičstvá 
t.0915627285

»Kúpim staré náramkové 
hodinky Prim a podobné 
0944168624
»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

»Mám 57 rokov. Som vdo-
vec. Bývam sám vo svojom 
dome. výška 181 váha 89. 
Hľadám priateľku. Samota 
je zlá. 0949486898
»Muž 43 ročný hľadá ženu 
priateľku na trvalý vážny 
vzťah od 30 do 50 rokov 
ak máš záujem zavolaj na 
0907473240

Občianska
riadková
inzercia

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Takto vraj kedysi kričali zbojníci na 
ľudí, ktorých chceli okradnúť. Tí, čo 
si chceli zachrániť život, obetovali 
peniaze, ktoré mali pri sebe. Dnes už 
svojim obetiam zbojníci takéto otáz-
ky nekladú. Sú to často dobre obleče-
ní páni s peknými rečami a s právnic-
kým vzdelaním. 

Otázka voľby medzi peniazmi a živo-
tom je však aktuálna aj dnes. Sú ľudia, 
ktorí veľkú časť svojho života slúžili pe-
niazom a nemali čas žiť. Lenže čas sa za 
peniaze kúpiť nedá. Ani život. Sú ľudia, 
čo obetujú peniazom svoje svedomie. A 
sú aj takí, ktorí pre ne celý život ťažko 
pracovali. Zarobili viac, ako sa dá a jeden 
ľudský život minúť. Odchádzali na druhý 
svet osamelí a neodniesli si so sebou nič. 
Všetko tu nechali. Peniaze nie sú zlé, keď 
slúžia nám. Horšie je, keď slúžime my im. 
Peniaze nie sú v živote dôležité, hovoria 
bohatí. Chudobní vedia, že život bez nich 
nie je jednoduchý. Ale peniaze bez života 
sú úplne nanič. Poznám boháčov osa-
melých vo svojom bohatstve a poznám 
aj takých, ktorí ho premenili na pomoc 
pre druhých. Bohatstvo môže byť darom 
aj trestom. Na svete sú však aj miliardy 
ľudí, ktorí často stoja pred otázkou - pe-
niaze alebo život. Nemajú prístup k vode, 

jedlu, liekom a zdravotnej starostlivosti, 
zomierajú na choroby, ktoré naša časť 
sveta už ani nepozná. Profesor Vladimír 
Krčméry hovorí, že desiatky miliónov 
detí ročne zomrú na tuberkulózu, ma-
láriu, HIV alebo hlad. Vladko k tomu 
kedysi povedal toto: „Veríme, že každý 
z nás chce mať pri poslednom súde tieto 
deti na lavici obhajcov.“

Môj učiteľ, benediktínsky mních 
P.Anselm Grün, OSB hovorí, že sa po 
smrti stretneme s Bohom v jeho láske, 
ale aj s pravdou o sebe, čo môže byť bo-
lestivé, lebo si uvedomíme, ako málo 
sme využívali svoje možnosti. Anselm 
hovorí, že peklo nie je miesto, ale bolesť 
zo stretnutia s absolútnou Božou láskou, 
ktorá nás očistí od všetkého. Peniaze 
potrebujeme na život na tomto svete. Na 
tom druhom svete vý-
pisy z banky, kredit-
né karty, výsledovky 
a výkazy ziskov a 
strát potrebovať ne-
budeme. Aj s našimi 
vinami nás tam 
objíme Božia 
láska.

Peniaze alebo život

» Ján Košturiak

/Dlhá nad Oravou/ - Majitelia elektromobilov si 
môžu dobiť batérie aj v Dlhej nad Oravou za obec-
ným úradom. Vodiči však musia byť zaregistrova-
ní v špeciálnom systéme s kreditom na zaplatenie 
spotrebovanej elektriny. Obec získala päťtisícovú 
dotáciu od ministerstva hospodárstva na zriade-
nie verejne prístupnej nabíjacej stanice pre dva 
elektromobily. Maximálny nabíjací výkon na je-
den konektor, Plug Type 2, je 22 kW. Nabíjanie s 
týmto typom trvá približne trištvrte hodiny podľa 
typu automobilu. Obec sa zapojila aj do výzvy na 
získanie trinásťtisícovej dotácie na ďalšiu stanicu, 
tentoraz na rýchlonabíjačku, ktorá za 15 minút na-
plní batériu.

/ww, ocu, or/

/Dolný Kubín/ - V Oravskej galérii v Dolnom Ku-
bíne sú od 4. februára 2021 pripravené dve nové 
výstavy: Pavol Rusko – LX_Positive a Marta Boše-
lová – Rendezvous/ Vopred dohodnuté stretnutie. 
Pre verejnosť budú sprístupnené akonáhle to pan-
demická situácia umožní. Dovtedy si záujemcovia 
môžu výstavy pozrieť virtuálne na webovej strán-
ke a na sociálnych sieťach galérie.

/og, or/

/Žilinský kraj – Tvrdošín/ - V piatom kalendár-
nom týždni 2021 klesla v kraji chorobnosť na akút-
ne respiračné ochorenia o 17,6 percenta. Znížila 
sa najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov o 49,7 
percenta a v okrese Tvrdošín o 42,3 percenta. Naj-
vyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupi-
ne do piatich rokov. Pri chrípke klesla chorobnosť 
o 26,36 percenta. Vo vekovej skupine od šesť do 14 
rokov o 55,16 percenta. Informovala o tom G. Ko-
šecká z odboru epidemiológie RÚVZ v Žiline.

/im, mj, gk, or/

/Oravská Polhora/ - V hornej časti obce majú Pol-
horčania netradične, ale výstižne skrášlenú novú 
autobusovú zastávku. S nápadom prišiel miestny 
umelecký kováč Jozef Borovka, ktorý zhotovil ko-
vové prvky, konštrukciu lavičky, nápis Oravská 
Polhora a logo s erbom obce a gajdošom. Práve 
miestna časť so spomínanou zastávkou je rodis-
kom a bydliskom mnohých hudobníkov spojených 
s gajdošskou kultúrou. Býva tu speváčka Margita 
Kuráková, býval gajdošský cechmajster Jozef Zbo-
roň, huslista Ľudovít Borovka a pochádza odtiaľ aj 
gajdošský rod Heretíkovcov.

/ww, ocu, or/

/Žilinský kraj – Námestovo/ – Aktuálne je zaoč-
kovaných 36 percent zamestnancov a 17 percent 
prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb v 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Na 
covid oddeleniach v štyroch krajských nemoc-
niciach je hospitalizovaných 101 pacientov a 13 
pacientov potrebuje podporu pľúcnej ventilácie. 
Po zasadnutí krízového štábu ŽSK o tom v utorok 
informovala hovorkyňa samosprávneho kraja 
Martina Remencová. Aktuálne sa očkuje aj ve-
rejnosť v každej z nemocníc, kde funguje online 
objednávanie. V týchto dňoch kraj pripravuje  vy-
tvorenie vakcinačného centra v Oravskej poliklini-
ke Námestovo. Pre všetkých zriaďovateľov v kraji 
doteraz rozdelil ŽSK osobné ochranné pomôcky zo 
štátnych hmotných rezerv za 1,5 milióna eur. Z mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny priviezli 
aj osem kyslíkových koncentrátorov, ktoré ŽSK na 
požiadanie požičia zariadeniam pre klientov na 
zlepšenie saturácie kyslíka v krvi.

/im, žsk, mr, or/ 
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Koniec fašiangov sa blíži. Tento rok 
boli iné a iný bude aj ich záver. Na re-
álne pochovávanie basy v zmysle fol-
klórnych tradícií môžeme zabudnúť, 
na tradíciu ako takú však nie.

Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 
Popolcová streda v roku 2021 pripadá na 
stredu, 17. februára 2021. Posledné tri dni 
fašiangov bývali najveselšie, najbujarejšie 
a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou 
muzikou pred Popolcovou stredou. Fa-
šiang sa končil pochovávaním basy. 

Pri tomto symbolickom pohrebe ob-
čania v prestrojení za farára, organistu 
či kostolníka vykonali obrad, pri ktorom 
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všet-
kých prítomných. Kňaz paroduje obrad 
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, 
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, 
ktorú za náreku prítomných vynášajú 
von. Priebeh pochovávanie basy je nasle-
dovný: oznámenie o ochorení, vyšetrova-
nie lekárom, odvoz do nemocnice, ozná-
menie o smrti, pohrebný sprievod, plač 
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty 
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci 
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú 
často popretkávané humornými príbehmi 
a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.

Ukončia sa všetky zábavy a svet sa 
vráti opäť na rok do starých koľají. Na po-
slednej fašiangovej zábave sa práve preto 

predvádza symbolické pochovávanie basy. 
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. 

Obdobie veľkonočného pôstu sa za-
čína dňom, ktorý poznáme pod názvom 
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je 
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta 
podľa lunárneho kalendára a pripadá na 
40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku 
pripadá Popolcová streda na 22. februára. 
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené 
v 7. storočí a tento deň sa stal dňom po-
kánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku 
nájsť cestu k duchovným hodnotám. Ve-
riaci si na prijatie sviatosti v tento deň ob-
liekali v zmysleprvokresťanských tradícií 
kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk 
posýpať sa popolom pretrval dodnes, av-
šak už len symbolicky, kedy kňaz urobí 
popolom krížik na čelá veriacich. Odev 
bol ladený do smútočných farieb. Najčas-
tejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá 
mliečna polievka. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkým 
piatkom.

Ak by bolo všetko normálne, 
pochovávala by sa basa

» red
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Veľká okružná 25, 010 01 Žilina    Tel.: 041/562 15 28     www.spssza.sk    spssza@spssza.sk

pozemné staviteľstvo
dopravné staviteľstvo
požiarnu ochranu
rekonštrukcie a modernizácie budov
stavebný a realitný manažment

Žiaci na odbore STAVITEĽSTVO si po 1. ročníku majú možnosť vybrať 
skupinu voliteľných odborných predmetov so zameraním na:

68
-1
5

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ

IMaGE – SPŠS
Inovujeme Modernizujeme a Graficky  Experimentujeme – Spoločne Plníme Študentské Sny

IMAGRAM - Inovujeme Modernizujeme Aktivujeme Gramotnosti

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV:

3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

3917 M 06  TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - v stavebníctve

3650 M  STAVITEĽSTVO

Ak nie ste rozhodnutí na ktorú školu sa 
vyberiete po skončení 9. ročníka, prečí-
tajte si, čo Vám ponúkame:

nachádzame sa v centre mesta, s 
pohodlným peším prístupom na 
autobus, či vlak,
sme kvalitnou odbornou školou s 
dlhoročnou tradíciou, moderným 
spôsobom vyučovania a moderným
vybavením,
zapojením sa do projektov EÚ, 
získavame finančné prostriedky na 
nové pomôcky, dikdaktickú techni-
ku, na kvalitné počítače s potrebným 
softvérovým vybavením, 
Príďte a presvedčte sa, že nie je škola 
ako škola, že stredná odborná škola nie 
je to isté ako stredná priemyselná škola.

Podrobné informácie o škole, o študijných odboroch, o aktivitách školy 
v čase vyučovania , ale aj o mimoškolských aktivitách nájdete na 
www.spssza.sk, kde sa dozviete všetko, čo Vás zaujíma.
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229

Supercena

(1 kg = 9,16)

250 g balenie

250 g

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g

0.99CHLADENÉ

CHLADENÉ319

-40%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné rezne

CHLADENÉ

065

-34%

(100 g = 
0,59/0,58)

110/112 g 

0.99

Gazdovská parenica  
• údená/neúdená

239

-40%

(1 kg = 4,78)

500 g

3.99

Spišské párky

Tvaroh hrudkovitý
• jemný

069

-22%

(100 g = 0,35)

200 g 

0.89

Smotanová 

• rôzne druhy

Maliny

249

-28%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.49

• 41 % tuku

095

Supercena

(100 g = 0,63)

150 g

Camembert

Prominent 
smotanový jogurt 
• rôzne druhy 

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 15. 2.
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299

-25%

(1 l = 3,99)

0,75 l

3.99

38 % 
alkoholu

999

1 kg

Lavazza Caffè 
Crema Classico
• zr�ková káva

059

Supercena

(1 l = 0,39)

1,5 l

Kofola 
• rôzne druhy

Prosecco DOC

419

-30%

(1 l = 8,38)

0,5 l

5.99

Stará 
myslivecká

075

Supercena

(100 g = 0,58)

130 g

Rodinné 
oblátky
• rôzne druhy 

044

-44%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.79

Radler
• cit�ón/

t�avý cit�ón

079

-38%
100 g

1.29

• rôzne druhy
• v ponuke aj Or�ešková 

čokoláda 100 g za 0,89 €

029

Supercena

(100 g = 0,21)

135 g

Prominent 
smotanový jogurt 
• rôzne druhy 

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
15. FEBRUÁRA
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Slovensko každý deň počíta desiatky až 
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však 
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča, 
aby prestala riešiť samých seba a svoje 
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZO-
VO RIADIŤ ŠTÁT.

Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie 
postihnuté krajiny na celom svete a vláda 
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko 
neskoro! Covid automat spúšťame až v 
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred 
spustením. Na nové hrozby nereagujeme 
vôbec!

Premiér si po fantazmagórii s plošným 
testovaním vymyslel novú hračku s výro-
bou vakcíny na Slovensku.

Matovičova vláda fatálne zlyhala 
pri nástupe agresívnejšieho britského 
variantu koronavírusu. Celá Európa                           
reagovala ešte pred Vianocami prísnym 
lockdownom, zabezpečili pre obyvate-
ľov účinnejšie  FFP2 respirátory a čo naši 
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o ná-
kupoch Ag testov. Výsledok vidíme všet-
ci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú              
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista” 
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí 
má u nás britskú mutáciu...

Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná 
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa 
zamotala do svojich semaforov, s ktorými 
prišla tak pol roka po funuse. Základné 

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či 
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám, 
sú zjavne pod úroveň našich ministrov. 

Nemocnice vyhadzujú nepoužité vak-
cíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné 
striekačky, ale premiér Matovič s minis-
trom Krajčím majú čas riešiť vlastné fan-
tazmagórie o výrobe vakcín. V krajine, 
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu 
registráciu na očkovanie.

Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod 
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva             
v úplne základných opatreniach proti 
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozu-
miteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo                
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie 
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.

Naozaj treba začať krízovo riadiť štát. 
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pri-
pustiť? Pochybujem. Slovensko má na 
viac!

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR 
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY
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» Tomáš      
Drucker

13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti
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Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0948 684 660
20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

    ZDARMA
 extra zľavy pre

   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...

cenová kalkulácia
3 tesnenia v cene 2 tes.
6-komorové okná

   v cene 5-komorových

    ZDARMA
parapety zdarma
dovoz nových

   a odvoz starých okien    
 zameranie
 odborné poradenstvo
 mikroventilácia

   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu

50 %
ZĽAVA
na žalúzie

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

PLASTOVÉ OKNÁ

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY!
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Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR

13
 12
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/Oravská Lesná/ - K lepšej orientácii v ústredí 
Oravskej Lesnej a jej ôsmich osadách prispieva 
od konca minulého roku  jednotný systém ozna-
čenia ulíc, dôležitých a zaujímavých miest. Nové 
informačné tabule pri cestách oceňujú najmä 
návštevníci obce a kuriéri. Biele tabule s erbom 
obce označujú časti dediny, zelené inštitúcie, 
úrady, športoviská a iné pozoruhodnosti, hne-
dé značia cesty ku kostolu, kaplnke a cintorínu 
s domom smútku. Obecný úrad zaplatil takmer 
štyritisíc eur a časť z nich získal z Klastra Ora-
va. Na krajniciach pribudli aj dopravné značky, 
ktoré upozorňujú na zákazy vjazdu, státia, na 
slepé ulice, na potrebu nasadiť snehové reťaze a 
podobne.

/ww, ocu, ko, or/ 
 
/Dolný Kubín – Kubínska hoľa – Príslop/ - Na 
značkovanom a veľmi zasneženom chodníku z 
Príslopa na Kubínsku hoľu v prvý februárový deň 
pomohli záchranári HZS z oblastného strediska 
Malá Fatra a zamestnanci lyžiarskeho strediska 
vyčerpanej 30-ročnej turistke. Ženu zateplili, dali 
jej tekutiny a odviezli k zjazdovej trati na vrchole 
hole. Pracovníci strediska tam práve upravovali 
trať a podchladenú turistku previezli k údolnej 
stanici lanovej dráhy a odtiaľ horskí záchranári 
do záchrannej stanice HZS na Kubínskej holi. Po 
zlepšení stavu pokračovala ďalej so svojou sku-
pinou. Informovali o tom horskí záchranári na 
oficiálnej webovej stránke.

/hzs, or/
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Chcete chovať hydinu?

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

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov

Vidiečan silno zaklopal na dvere kláš-
tora. Keď mních otvoril bránu, vidie-
čan mu dal nádherný košík hrozna.

„Pre mňa?“ mních sa začervenal pre-
tože si nemyslel, že by si zaslúžil takýto 
nádherný dar prírody.

„Áno“, naliehal muž. „Pretože vždy, 
keď som klopal na dvere, bol si to ty, kto 
ich otvoril. Keď som potreboval pomoc v 
čase, keď úroda bola zničená suchom, ty 
si mi každý deň dal kúsok chleba a pohár 
vína. Dúfam, že tieto strapce hrozna ti 
prinesú trochu slnečnej lásky, daždivej 
krásy a zázraku Boha, pretože je to On, 
kto dal, aby vyrástlo tak nádherne.

Mních sa stále pozeral na košík hroz-
na a uvažoval nad tým, aké je nádherné. 
Pre jeho krásu sa rozhodol priniesť tento 
dar opátovi, ktorý ho vždy povzbudzoval 
múdrymi slovami.

Opát bol veľmi potešený košíkom 
hrozna, ale spomenul si, že majú choré-
ho brata v kláštore a pomyslel si: dám mu 
hrozno. 

Ale hrozno nezostalo v miestnosti 
chorého mnícha dlho, pretože ten si uve-
domil: že kuchár sa o neho už dlho stará, 
kŕmi ho iba najlepším jedlami. Som si 
istý, že ho poteší.

Keď sa kuchár na obed zjavil nesúc 

mu jeho jedlo, obdaroval ho hroznom. 
„Tieto sú pre teba“ povedal chorý mních. 
„Pretože vždy prichádzaš do kontaktu s 
plodmi prírody, budeš vedieť čo robiť s 
týmto Božím darom.“

Kuchár bol nadšený krásou hrozna a 
ukázal svojmu pomocníkovi, aké je úžas-
né. Tak úžasné, premýšľal v sebe, že nik-
to ich viac neocení ako kostolník, ktorý 
je zodpovedný za Najsvätejšiu sviatosť a 
mnohí v kláštore ho považujú za svätého 
muža.

Kostolnik pre zmenu dal hrozná ako 
dar najmladšiemu novicovi, ktorému to 
pomôže porozumieť práci Božieho stvo-
renia.

Keď ich prijal novic, jeho srdce bolo 
naplnené vďačnosťou pretože nikdy nevi-
del tak nádherné hrozno.

„Jedz a vychutnaj si ho“ povedal. 
„Pretože si tu strávil väčšinu svojho času 
sám a toto hrozno ťa urobí veľmi šťast-
ným“.

Mních pochopil, že dar bol naozaj ur-
čený pre neho a vychutnal si každú gulič-
ku hrozna predtým ako spokojne zaspal.

Tak sa kruh uzavrel. Kruh šťastia 
a radosti, ktorý vždy jasne svieti v okolí 
štedrých ľudí.

Kruh radosti

» Bruno Ferrero

INZerCIA
0907 727 203
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

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: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti

19. februára 1986                   
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 28. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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SALUDO s.r.o.

brúska na plocho, na guľato  sústruh, fréza aj iné pozície

PONÚKAME:
- nástup ihneď
- dobré pracovné podmienky
- �rma zabezpečí dopravu a ubytovanie

054 788 02 74
0911 618 499
0903 618 498

e-mail:
saludosro@gmail.comK

O
N

TA
K

T

POŽADUJEME:
- samostatnosť a zodpovednosť

OBRÁBAČ KOVOV
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


