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Bez tabu o cudnosti
Ak si väčšina ľudí, najmä mladších
ročníkov myslí, že cudnosť je to, čo
si myslia, potom sa mýlia. Cudnosť
totiž vo svojej podstate zahŕňa prísnu mravnú čistotu a prospešnosť a
dosiahnutie čistoty myšlienky pomocou vedomého zdokonaľovania.
Cudnosť, to je aj zdržanlivosť, bezúhonnosť, čistota duše.

ľudí dnes nedoceňuje význam cudnosti. Niektorí ju považujú za staromódnu,
za niečo, čo sa nehodí k modernému životnému štýlu. A tak sa jej veľmi ľahko
vzdávajú. Niektorí vymenia svoju cudnosť len za niekoľko chvíľ sexuálneho
uspokojenia. Ďalší ju obetujú v nádeji,
že si tým získajú uznanie, peniaze.
Mnohí až príliš neskoro zistia, akým
hodnotným vlastníctvom bola ich cudPovedať teda o cudnosti, ako ďalšej nosť. Táto strata je často veľmi trpká.
ľudskej cnosti iba to, že je to pojem pre
Kľúčom k zachovaniu cudnosti
telesnú nedotknuteľnosť je príliš málo je chrániť si srdce. Nie je to doslovný
a vyjadruje to veľkú neznalosť pojmov. telesný orgán. Toto srdce je obrazné.
Ako ľahké by bolo potom považovať Vzťahuje sa na človeka, akým si vnútmnožstvo ľudí za cudných!
ri, vrátane tvojich myšlienok, emócií a
Cudnosť je inakšia, ako sa ľudia pohnútok. Je zrejmé, že naše obrazné
domnievajú. Je omnoho obsiahlejšia, srdce má obrovskú hodnotu. Stojí za to,
väčšia a nežiada od nás zaujatie proti aby sme si ho chránili.
prírode. Cudnosť je pozemský pojem
Nedávno mi napísal jeden mladý
pre čistotu. To by malo postačiť pre kaž- muž asi toto - „chcel by som dokázať to,
dého zrelého ľudského ducha ako zák- čo Vy“. Potešilo, ale nejde o to. Odpísal
ladný zákon napĺňania cudnosti.
som mu - „A čo Ti bráni chlapče?“ OdSebectvo sa usadzuje na čelnom poveď prišla obratom - „nevedomosť!“.
mieste princípov fungovania našej spo- Nádherný príklad cudnosti. „Nevedoločnosti. Niekde ešte v Starom zákone mosť, chlapče, prekonáš iba vedomossa píše - „Kto pri svojom konaní stále ťami, takže – rob, skúšaj,
myslí i na to, aby nespôsobil škodu striedaj omyly a raz dokásvojmu spolublížnemu, ktorý mu dô- žeš to, čo si chcel“!
veruje a neurobí nič také, čo by potom
Pekný týždeň, vážení
tohto mohlo trápiť, ten bude vždy konať čitatelia – s pozdravom
tak, že zostane duchovne nezaťažený, a
preto môže byť nazvaný skutočne cudným!“
Cudnosť, zopakujme si znovu, je
mravná čistota človeka. Až príliš veľa
» 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

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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/Orava - Dolný Kubín/ - Do 17. marca 2021 môžu
záujemcovia prihlásiť najviac 10 vlastnoručne
zdobených kraslíc v rámci 20. ročníka celoštátnej
výtvarnej súťaže O najkrajšiu slovenskú kraslicu.
Diela vo vekových kategóriách 5 – 11 rokov, 12 – 18
rokov a nad 18 rokov treba posielať na adresu vyhlasovateľa súťaže, ktorým je Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne.

/oks ih, or/

/Mútne/ - Obec Mútne sa rozhodla postupne prebudovať autobusové zastávky. Na rekonštrukciu
prvých dvoch dostala peniaze z eurofondov. Plechové a už veľmi staré zastávky nahradili murovanými s drevenou strechou a asfaltovým šindľom.
Sú priestranné a majú pevné lavičky na sedenie.
Rovnakým štýlom chcú v tomto roku urobiť ďalších šesť zo všetkých trinástich v obci. Zastávky
stavajú zamestnanci obecného úradu.

/ww, ocu, or/

/Orava - Istebné/ - Na Orave sú podľa aktuálnej
covidovej mapy okresy Námestovo a Tvrdošín v
najpriaznivejšej červenej farbe s druhým stupňom
opatrení. Okres Dolný Kubín zostáva v bordovej
farbe s tretím stupňom obmedzení, pretože aktuálne je tam vyše 1300 chorých na stotisíc obyvateľov.
Strojársky podnik v Istebnom zaznamenal približne štvrtinu infikovaných zamestnancov a vírus sa
začal šíriť aj medzi obyvateľmi obce. Antigénové
testovanie pre podnik zabezpečuje obec pravidelne každý piatok.

/ocu, rúvz, or/

oravsko

služby, bývanie
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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
»Predám telnú jalovicu čt
0949319686
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE kozie
ovčie líšky... 0905350531

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akékoľvek zlaté a
strieborné mince, šperky,
hodinky t. 0915627285
»Kúpim bankovky mince
vyznamenanie zo Slov.štátu 0915627285

hlavu hore / služby, bývanie
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Príčina a následok
Všimol som si, že ľudia majú niekedy
problém s rozlišovaním príčin a následkov. Lekár tlmí bolesť, údržbár
opravuje poruchu, manažér „motivuje“ ľudí peniazmi a peknými rečami.

ných.
Boj s vírusom môže mať dva scenáre
– buď včas zachytávame príčiny a riadime vírus my, alebo oneskorene zachytávame následky a vírus riadi nás. Po
dovolenkách boli reči o nevestách, šporLenže bolesť má svoju príčinu, po- tovcoch a otváraní škôl. Potom masívne
dobne ako porucha stroja alebo frustrá- strkanie tyčiniek do nosa. Nakoniec sa
cia a nespokojnosť spolupracovníkov. hlavný bojovník s vírusom skryl a vystrRiešenie príčiny odstraňuje problém, pri čil nám vystrašeného a bezradného miriešení následkov sa problém opakuje a nistra. Ten nám každý podvečer oznámi,
často aj zhoršuje.
že situácia je kritická. Niekedy pridá aj
Prečo sa teda lekári alebo manažéri poplašné správy. Chaotici na čele krajiny
venujú iba následkom? Lebo je to niekedy nakoniec dospeli k názoru, že treba konjednoduchšie. Často chýba čas na analý- trolovať hranice. Vždy hasia následky
zu skutočnej príčiny problému alebo na niekoľko mesiacov po tom, ako mali rieto ľudia nemajú ani dostatočné znalos- šiť príčiny. V Ázii používajú pri katastroti. Existujú rôzne metódy na skúmanie fách stratégiu 3P – pokora, poslušnosť a
príčin problémov - napríklad diagram pokoj. V Európe máme 3P tiež – pýcha,
príčin a následkov alebo metóda 5 krát panika a paralýza. Pýcha je zdrojom väčprečo. Dnes máme aj technológie, ktoré šiny hriechov. Začína
vedia zbierať potrebné dáta o ľudskom tam, kde si niekto
organizme, spôsobe života, práci stroja a myslí, že bohatstvo a
súčiastok v ňom. Máme aj matematické a moc sú viac ako znasimulačné modely a rýchle počítače. Tak losti a skúsenosti.
čo je vo veci? V lete, keď si páni ministri Keď hlúpi a pyšní neišli na dovolenky, som na jednom úrade počúvajú múdrych
videl model šírenia vírusu a jeho násled- a pokorných,
ky. Model sa žiaľ naplnil. Vírus sa najskôr musíme známusí preniesť na človeka, potom dostať šať následky.
do krajiny a následne rozšíriť na ostat» Ján Košturiak

/Hruštín - Osrblie/ - Biatlonistka juniorka Mária
Remeňová, rodáčka z Hruštína, v rámci štvrtého
kola IBU Cupu dospelých v Osrblí skončila na bodovanom 39. mieste a vo vytrvalostných pretekoch
získala prvé dva body. Doteraz v seniorskej súťaži
obsadila maximálne 50. miesto. Jej sestra Zuzana
Remeňová sa nominovala na juniorské majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú v Rakúsku v sobotu
27. februára 2021.

/os, ocu, or/

/Námestovo – Oravská Jasenica – Lokca/ - Skupina dobrovoľníkov vytvorila nový cykloturistický
chodník z Námestova do Oravskej Jasenice, odkiaľ
sa dá napojiť na ďalšiu cestu do Lokce. Okolo chodníka sú rozmiestnené drevené lavičky, vtáčie búdky, nápisy a značky. Pekné prostredie si už užívajú
ľudia na prechádzke i bežkári.

/ww, oj, no, or/

/Kraľovany – Šútovská dolina/ - V hlbokom snehu a ťažkom lavinóznom teréne nad Šútovskými
vodopádmi profesionálni i dobrovoľní horskí záchranári v noci z 20. na 21. 2. 2021 hľadali 34-ročného muža a 24-ročnú ženu zo Slovenska. Zišli z
označeného chodníka a zablúdili. Záchranári HZS
prehľadávali dolinu, žľaby i lavínisko, ktoré označil pes a napokon pomocou svetelnej signalizácie
našli dvojicu v lokalite Tesnô. Turisti neboli zranení a z Kraľovian pokračovali samostatne. Pátraciu
a záchrannú akciu ukončili po polnoci. Horská záchranná služba o tom informuje na svojom webe.

/hzs, or/

/Žilinský kraj – Námestovo – Tvrdošín – Dolný
Kubín/ - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúpla v januári v ŽSK o 0,18 % na úroveň
6,71 % s počtom 25 120 uchádzačov o zamestnanie.
V okrese Námestovo klesla v januári nezamestnanosť o 0,02 % na 6,69 %, v okrese Tvrdošín so
6,30% sa nezmenila a v okrese Dolný Kubín s 8 %
bola nezamestnanosť najvyššia v rámci kraja. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny. SR.

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»KÚPIM
HELIGÓNKU
MôŽE BYŤ AJ POŠKODENÁ
0903317515

16 ZOZNAMKA

/im, mj,, mr, or/

Chcete si
podať
inzerát?

/Horná Orava - Dolný Kubín/ – Na snežných
skútroch jazdili v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava dvaja Poliaci vo veku 40 a 46 rokov. Počas preventívno-bezpečnostnej akcie ich na území s druhým stupňom ochrany zadržali policajti.
Vyšetrovateľ OR PZ v Dolnom Kubíne začal trestné stíhanie pre trestný čin porušovania ochrany
rastlín a živočíchov a zaistil dva snežné skútre, u
ktorých hrozí ich prepadnutie. Akcie zameranej na
predchádzanie environmentálnej trestnej činnosti
v tejto oblasti sa zúčastnili policajti KR PZ v Žiline,
pracovníci CHKO Horná Orava a Horskej záchrannej služby. Informovala o tom hovorkyňa KR PZ v
Žiline G. Kremeňová.

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, kpz gk, or/
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Vo svete už COVID liečia, začnime
už konečne aj na Slovensku!
dom. Rovnako tragické je, že nemáme
štandardné postupy pre nemocnice a
mnohé nemocnice majú aj preto veľmi
zlé výsledky a mnoho mŕtvych.
Či sa dá robiť niečo lepšie? Dá sa.
Treba však normálne zodpovedne a manažérsky riadiť rezort a najmä komunikovať.
Marek Krajčí svoju funkciu nezvládol
a nezvláda. Nie je to nič osobné, ale kvôli jeho neschopnosti dnes zomierajú aj
tí, čo ešte mohli žiť! To sa musí zmeniť.

múdros� minulosti, poznatky prítomnosti, vzdelanie budúcnosti

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA Tvrdošín
ZAUJÍMAJÚ ŤA STROJE?
CHCEŠ VEDIEŤ STROJE OPRAVIŤ a RIADIŤ?
CHCEŠ ZÍSKAŤ OPRÁVNENIE:
vodičské B, T, C1 a zváračské oprávnenia za tretinové ceny, oprávnenia
na obsluhu hydraulickej ruky, motorovej píly, vývoznej kolesovej súpravy,
obilného kombajnu, lanového dopravného systému

ČÍM SI ZVÝŠIŠ ŠANCE NA TRHU PRÁCE?
CHCEŠ ZÍSKAŤ SKÚSENOSTI V OKOLITÝCH FIRMÁCH A NA STÁŽACH
v Nemecku, Česku, Poľsku? V prípade priaznivej pandemickej situácie.
Chceš získať odmenu za produktívnu prácu?
Ak si na niektorú z otázok odpovedal áno, ponúkame Ti vzdelanie v odboroch:

» Tomáš
Drucker

LESNÍCTVO
Operátor lesnej techniky

POĽNOHOSPODÁRSTVO
STROJÁRENSTVO
Mechanizácia pôdohospodárstva Mechanik strojov a zariadení

4-ročný

4-ročný – duálny systém vzdelávania

Mechanizátor lesnej výroby Agromechanizátor – opravár
3-ročný

33-0012

Slovensko je v boji s Covidom najhoršie na svete. Umierajú naši blízki,
nemocnice sú plné chorých na Covid a
liečba iných vážnych ochorení stojí bokom.
Žiaľ minister zdravotníctva Marek
Krajčí neurobil nič pre rázne zlepšenie
tejto vážnej situácie. Či mohol? Mohol.
Či vedel ako? Vedieť mal.
Dôvodov prečo sme najhorší je viacero. Jeden je veľmi dôležitý. Celý svet
už má štandardizované postupy ako
liečiť chorých na Covid od prvého počiatku ochorenia, od liečby u všeobecného lekára až po nemocnice. Postupy
sa neustále zlepšujú, prichádzajú nové
poznatky o rôznych vhodných liekoch
a všade na svete ich aplikujú do praxe.
Žiaľ náš minister nič takéto nezaviedol,
hoci odborníci na to naliehali už od leta.
A tak minister Krajčí radšej robí len komentátora štatistík o počtoch mŕtvych.
Fungujeme v chaose štýlu “pomôž si
sám”, “vyskúšaj sám”. Ani len netušíme, že príznaky ochorenia sa v závislosti od konkrétnej mutácie vírusu menia
a my často nerozpoznáme včas, že sme
chorí.
Ste pozitívny? Tak jediné čo viete,
že máte zostať doma a môžete sa začať liečiť sami. PREČO? Lebo nemáme
štandardné postupy pre lekárov v ambulanciách ako majú liečiť ľudí s Covi-

3-ročný

4-ročný duálny systém vzdelávania

Mechanik opravár – lesné
stroje a zariadenia, 3-ročný

www.soultv.sk | facebook: soš lesnicka Tvrdošín | kontakt: 0917 336 582
mail: soultv@soultv.sk | adresa: Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

OR21-08 strana-

6

ORAVSKO

hlavu hore / služby

OR21-08 strana-

7

7

právnik radí / služby

8

Najčítanejšie regionálne noviny

OD PONDELKA 1. 3.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

110 g

-46%

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

1.29

0

69
(100 g = 0,63)

Encián

1,5 kg

• rôzne druhy

cena za 1 kg

-40%

Supercena

5.39

Kuracie
prsné rezne

3

19

1,5 kg balenie

1

19

CÙ¤ïǱÙÏĒ

(1 kg = 0,79)
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125 g

-40%
1.25

0

75

V PONUKE:
TRAMÍN
ČERVENÝ
RULANDSKÉ
ŠEDÉ
CHARDONNAY

(100 g = 0,60)

Supercena

;ïǯ Ï

VELTLÍN
ZELENÝ

• tavený syr, trojuholníčky

RIZLING
RÝNSKY

700 g

3

99

SAUVIGNON
FRANKOVKA
MODRÁ
CABERNET
SAUVIGNON

(1 kg = 5,70)

]ìÀõóÏ©
ìïÏĒ

Pivnica
Tibava
0,75 l

-20%
2.49

1

99
(1 l = 2,65)

Supercena

Supercena

120 g

150 g

Parenica
• údená/
neúdená

1

19

dúȍÙóÏ
Niva

(100 g = 0,79)

0

69
(100 g = 0,58)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌıƎı¤àƒıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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CHLADENÉ

kultúra / služby

ORAVSKO

9
OD PONDELKA
1. MARCA

;ĊàĊ©
ÏìóÿÒĒ
àÒ¨
&ÿóúà

• rôzne druhy

Supercena

150 g

-23%

5

3

99

1.69

1 kg

99

16 kapsúl

1

29
(100 g = 0,86)

żƌÏìóÿÒŭƋİƍƐŽ

¨ÒÀÏú¨óÙ
¤ÿó¨ÙõÿÙÏ

3 x 80 g

]¨¸³ȍ¨¤à
.Ùú¨ïȄ¨ėėà
• zr�ková káva

38 %
ÒÏà½àÒÿ

240 g

2

49

ũìà½ïǯÏ
40 %
ÒÏà½àÒÿ

(100 g = 1,60/
1,48/PP)

dÿÙÀÏ

• rôzne druhy

0,7 l

-19%
6.69

5

39
(1 l = 7,70)

]ìÀõÀÏ
àïàĊÀ Ï

Supercena
0,7 l

5

39
(1 l = 7,70)

DÀàÒÿótà¤Ï
• ext�a jemná

Supercena

1l

2,5 l

0

Supercena

0

40

79
(1 l = 0,32)

Pepsi/7 UP/
CÀïǯÙ¤

dïĊÙÒÀĊ©ØÒÀ¨Ïà
• polotučné
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... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌıƎı¤àƒıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

služby, bývanie, gastro
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Chcete chovať hydinu?
PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
Objednávky: www.matejovdvor.sk

87-0016

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0038

0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290
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oravsko

záhrada
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461210027
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Výročia a udalosti
bola odvysielaná posledná epizóda seriálu M*A*S*H
v USA, ktorá sa zároveň stala najsledovanejšou televíznou epizódou v histórii (pozeralo ju 106 – 125 miliónov divákov v USA)

28. februára 1983

5. marca 1993

Slovensko nadviazalo diplomatické vzťahy s Bolíviou

32-0018

oravsko
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PRÍJMEME

ZVARAČOV CO2
EN135, PRÁCA V ČR

/Orava/ - Do 29. ročníka regionálnej postupovej
súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2021 je možné prihlásiť animovaný film, hraný
film, publicistiku, dokumentárny film, experiment
a videoklip. Do súťaže sa záujemcovia prihlásia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/
chcemsaprihlasit. Viac informácií poskytne Oravské
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne na www.osvetadk.sk.

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDA OD 270KČ/hod

0800 500 091

85_0145

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

/oks ih, or/

/Žilinský kraj – Námestovo/ – V siedmom kalendárnom týždni stúpla v kraji chorobnosť na akútne
respiračné ochorenia len o 1 percento. Zvýšila sa
najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov, ale v okrese
Námestovo až o 92,6 percenta. Pri chrípke a jej podobných ochoreniach klesla chorobnosť o 54,37 percenta a výrazne vo vekovej skupine nad 60 rokov. Informoval o tom odbor epidemiológie RÚVZ v Žiline.

MZDA 1100 € / mesiac priemer brutto
951 € + zmenové príplatky + 13. a 14. plat + výrobný bonus

/im, rúvz, or/

/Dolný Kubín/ - Najnovším projektom Oravskej
knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne sú bezplatné on-line konzultácie z nemčiny, angličtiny
a ruštiny pre žiakov základných a stredných škôl
a plánujú aj francúzštinu. V rámci dištančného
vzdelávania ponúka knižnica informačný servis na
EduPage, on-line triednické hodiny, ale aj bezplatné
jazykové konzultácie pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Mgr. Zdenka Prílepková, koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
upresnila, že správy z knižnice posielajú ako servis
školám, ktoré informácie distribuujú svojim žiakom
prostredníctvom portálu EduPage. V správach sa
žiaci dozvedia o novinkách, súťažiach, nových projektoch a službách pre mladých. Súčasťou nového
servisu je aj virtuálna služba on-line triednických
hodín.

MZDA 1050 €/mesiac priemer brutto
850 € + zmenové príplatky + bonusy

65-023

SKLADNÍK
MZDA 900 € / mesiac priemer brutto + bonusy

09-09

/im, ok zp, or/

  
 
!!
 

Výročia a udalosti
Moslimovia a Chorváti sa v referende vyjadrili za nezávislosť Bosny a Hercegoviny

1. marca 1992

 
68-19
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16

Najčítanejšie regionálne noviny

X NANO
SPURTE
OR
RESPIRÁT P2 NR
V100 FF
MASKA

NANO CARBON FFP
2 M, L
VK RESPIPRO
RESPIRÁTOR FFP
RE
2 M, L

nuke
V ponuke

�������������������������

www.lekarenplus.sk

85_0143

ANTIGÉNOVÉ
ÉNOVÉ aj
PROTILÁTKOVÉ TESTY

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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87-0007

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje

