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Veličná, Revišné, Oravská Poruba,
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Kubín, Jasenová, Zemianska Dedina
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Oravský Biely Potok, Habovka, Klin,
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš,
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o svete „smotánky“ dozvedáme o zástupoch chudákov a úbožiakov. Boli sú a
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat- si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vplynosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej- vom, postavením, mocou, kontaktmi
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň
od duševne neduživých a mravne zaosta- vyviera v každom z nás a ako turisti dobre
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť vedia, o každý prameň sa treba pravidelako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi ne starať, čistiť ho.
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich
Spomeňte si náhodne na mená napoznanie iba to, že otvoria ústa.
príklad desiatich najvýznamnejších
Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť osobností tohto nášho sveta. Takých,
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim- vďaka ktorým poznáme antibiotiká,
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom,
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v pristávali sme na Mesiaci či na Marse,
tomto pôstnom období. Napríklad nepre- odstraňovali rasovú a inú segregáciu, pojedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem- rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie mali spoločné.
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v
Nebolo to nič nemej a nič viac ako
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky striedmosť. Odkazujem to do pozornosti
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre- najmä mnohým predstaviteba hľadať v úplne inom prostredí. Radost- ľom našej moci, či už výných a striedmych. A – ako som napísal konnej, alebo zákonodarvyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo- nej. Veľmi dôrazne!
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s
Vážení čitatelia, želám
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to peknú meteorologickú jar
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné a ak sa čo len trochu
duševné malomocenstvo.
dá, aj jar v dušiach.
Denne sa v televízii, najmä v spravoS pozdravom
dajstvách, alebo v rôznych programoch
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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/Orava/ - Od stredy 3. marca 2021 platia na celom
Slovensku jednotné opatrenia proti pandémii covid 19. Odporučili ich odborníci a schválila vláda
SR. Opatrenia: Zákaz vychádzania platí od 5.00
ráno do 1.00 h v noci s výnimkami na presne určené situácie od 5.00 do 20.00 hodiny. Ruší sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres. Osoby pozitívne na covid nesmú chodiť do obchodov,
z domu môžu ísť len k lekárovi a do lekárne. Pre
členov domácnosti, ktorí dodržiavajú karanténu,
je zavedený covid-príplatok. Zvýšila sa pandemická práceneschopnosť. Od 8. marca 2021 bude
v obchodoch a v hromadnej doprave povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch
bude respirátor povinný od 15. marca. Neplatí to
pre deti, ktoré používajú rúško. V obchodoch sa
vyžaduje plocha 15 m2 na jedného zákazníka. Dôchodcovia dostanú odporúčanie nakupovať v určených hodinách. Prezenčne by mali chodiť ľudia
do práce len v nevyhnutných prípadoch a pre ich
deti by mali byť sprístupnené škôlka a nižšie triedy škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú sami testovať
2x do týždňa. Sprísnil sa režim na hraniciach. Ak
tieto opatrenia nezaberú, bude nasledovať širšie
obmedzenie pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé,
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť,
Oravská Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

/ww, úvz, or/
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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

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

/Tvrdošín – Námestovo – Dolný Kubín/ - Podľa
covid-automatu zo začiatku tohto týždňa zostal na
Orave červený len okres Tvrdošín. Okres Námestovo je bordový a okres Dolný Kubín klesol do čiernej
farby. Napríklad na cestu do zamestnania v čiernom a bordovom okrese platí 7 dní negatívny test,
v červenom okrese 14 dní. Pracovníci škôl musia
mať všade 7 dňový negatívny test. Pre celé Slovensko naďalej platí 4. stupeň varovania s 30 čiernymi, 46 bordovými a len s 3 červenými okresmi.

/ww, or/

/Orava - Poľsko/ - V Poľsku platia nové obmedzenia aj pre cestujúcich zo Slovenska. Osoby, ktoré nemajú pobyt na území Poľskej republiky, sú
povinné mať negatívny test na covid 19 nie starší
ako 48 hodín a pri prekračovaní hraníc peši, alebo
akýmkoľvek dopravným prostriedkom musia test
predložiť hraničnej stráži v poľskom, alebo anglickom jazyku. Výnimku majú osoby s potvrdením o
očkovaní proti covid-19 vakcínou povolenou EÚ.
Ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko z akejkoľvek krajiny, musia povinne nastúpiť do 14-dňovej
karantény.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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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

Východné Slovensko

/ww, or/

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

/Dolný Kubín/ - V Dolnom Kubíne sú kvôli covidovej pandémii aktuálne zatvorené Základná
škola Janka Matúšku a Materské školy Obrancov
mieru a Na sihoti. Mesto prevádzkuje 4 základné
a 7 materských škôl.

/ww, or/
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Riadne nás sčítajte

A tak agituje svojich občanov primátor
Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí
biskupi. Tí nám napísali už dva pastierske listy – jeden na začiatku roka, druhý
pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja
sa, že ak sa veriaci nepriznajú k svojim
pastierom, budú mať finančný pôst. A objavujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne
rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo
k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje
o peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie
cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na
lepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať
peniaze nie je najlepšia stratégia. Treba
premýšľať, akú hodnotu tvoríme pre veriacich aj iných občanov – cesta k Bohu,
pomoc nemocným, chudobným a starým,
práca pre ľudí, vzdelávanie a výchova
mládeže. Zdá sa mi, že individuálne iniciatívy niekoľkých kňazov a rehoľníkov
dosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne
projekty našej najväčšej cirkvi.
Pri mnohých projektoch mám pocit
plytvania – budovy, v ktorých chýbajú

Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával
príbeh ako sa istý človek chcel dostať do
spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva
mu povedal, že to nie je len tak, aby zobrali každého. Nariadil mu, že sa musí
celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať
sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločenstva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo,
začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby
som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to
vraj ešte nepodarilo.“
Je možné, že sčítanie ukáže pokles
ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebude to výsledok útokov liberálov ani ateistov, ale nevydarenej práce cirkevných
šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča,
tak ho degradujú, alebo pošlú do zahraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto
a máme tu priemer a podpriemer. Bojujeme proti rôznym ideológiám, kádrujeme, píšeme a rozprávame vznešené reči,
agitujeme za alebo
proti. A pritom akosi zabúdame na to,
že Boh je Láska, ktorú
by sme mali každodenne žiť.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemickej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov

6. marca 1869

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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Sčítanie obyvateľstva je veľká téma.
Okrem toho, že nás budú počítať a pýtať sa nás rôzne veci o našej národnosti, vierovyznaní a spôsobe života,
budú sa podľa spočítaných čísel rozdeľovať peniaze.

vidiek / služby

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Predám motor na moped
Stadion S 11 po GO, nádrž s
ventilom, staršiu prilbu Tel.
0903616668
»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
»Prenajmem 4 ár záhradu s
chatkou v lokalite Štrbičný
járok v DK 0908566040

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
»Predám prasiatka durok
0902767118

Najčítanejšie regionálne noviny

Hľadá sa dedina roka 2021
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky súťaže
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlášok do súťaže je 30. apríla.

Jozef Viskupič, predseda Združenia
samosprávnych krajov vyzdvihol tento fakt. „Župy významne prispievajú
ku koordinácií regionálneho rozvoja,
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho
Je tu teda opäť príležitosť pre samo- dôležitými prvkami sú cestovný ruch
správy obcí a ich obyvateľov, aby sa do a cezhraničná spolupráca, ktoré majú
súťaže zapojili a predstavili úspechy nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvori- Viskupič.
vosť jej obyvateľov. Zapojením sa do
Tradičnými stabilnými partnermi
súťaže môžu pre svoju obec získať titul súťaže spolu s Ministerstvom životnéDedina roka 2021 a zároveň možnosť ho prostredia a SAŽP je Spolok pre obreprezentovať Slovensko v súťaži o Eu- novu dediny a Združenie miest a obcí
rópsku cenu obnovy dediny.
Slovenska. Generálnym partnerom
Prihlásené obce posudzujú čle- súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky,
novia Národnej hodnotiacej komisie COOP Jednota Slovensko, s. d.
počas mája až augusta. Uskutočňuje
Prihláste vašu obec a predstavte
sa na dvoch úrovniach – návštevou príkladné iniciatívy zamerané na obprihlásených obcí a záverečným roko- novu dediny a získajte okrem prestížvaním komisie. Podľa generálneho ria- neho titulu Dedina roka 2021 aj finančditeľa Slovenskej agentúry životného né prostriedky pre podporu rozvoja
prostredia (SAŽP) Michala Maca sa pri dediny. Všetky informácie o súťaži sú
posudzovaní kladie dôraz na kritéria zverejnené na novom webe www.dediudržateľnosti, koncepčnosti, schop- naroka.sk.
nosti prezentovať sa, ojedinelosti a
originality prístupov, myslenia obyvateľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý
je v neposlednom rade aj súlad s aktuálnym mottom súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.
Novinkou tohto ročníka je organizačné zapojenie všetkých samosprávnych krajov v pozícii partnerov.
» red

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

/Tvrdošín/ - Po pätnástich rokoch od začatia príprav koncom februára 2021 všetci zainteresovaní
podpísali zmluvu o výstavbe rýchlostnej cesty R3
Tvrdošín – Nižná. Obchvat Tvrdošína budú stavať
konzorcium spoločností Hochtief SK, Porr a Hydroekol Dolný Kubín. Pre motoristov bude k dispozícii
v roku 2023. Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná
bude mať 4,4 kilometra a desať mostov.

/ww, or/

/Dolný Kubín – Orava – Jasenová/ - Prostredníctvom nového projektu „Daruj knihe nový domov“
pracovníci Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne
rozdali vyradené knihy seniorom i mamám s deťmi.
Knihy môžu ich čítať aj cestujúci na oravských staniciach v rámci aktivity Na ceste. Na tri autobusové
a päť železničných staníc na Orave i do kubínskej
nocľahárne umiestnili staničné knižnice, ktoré
naplnili zaujímavými knihami pre rôzne kategórie
čitateľov. Všetky knihy prešli dezinfekciou. Ľudia
môžu čítať knihy na staniciach, ale ak ich zaujmú,
môžu si ich zobrať so sebou. Knižnica začína spoluprácu aj s obcami, prvý záujem o knižničku v autobusovej zastávke prejavila Jasenová.

/mr, ok zp, or/

/Tvrdošín - Dolný Kubín/ – Dvoch ľudí podozrivých z drogovej trestnej činnosti zadržali oravskí
policajti. Policajti z Tvrdošína zastavili vodiča,
podrobili ho dychovej skúške s negatívnym výsledkom a on im iniciatívne sám a dobrovoľne vydal
marihuanu v množstve približne 22 dávok drogy.
Z drogovej trestnej činnosti je obvinená aj 33-ročná
žena z Dolného Kubína, ktorá už dlhšie predávala
drogy, najmä pervitín konzumentom v okrese. Vyšetrovateľ v oboch prípadoch spracoval podnet na
návrh na vzatie obvinených osôb do väzby. Oravskí
policajti spolupracovali aj s kolegami KR PZ v Žiline.
Informuje o tom krajský policajný zbor na sociálnej
sieti.

/im, mj, krpz, or/

16 ZOZNAMKA

/Oravská Polhora - Zuberec/ – Horská záchranná
služba pomáhala vyčerpanému slovenskému turistovi pod vrcholom Babej hory v noci z 25. na 26.
2. 2021. V ťažkom a mokrom snehu počas náročnej
túry v tme zablúdil. HZS upozorňuje turistov, že
vplyvom slnečných lúčov sa mení kvalita snehu a
celý terén, treba používať kvalitnú obuv, odev, paličky, snežnice a celú túru si treba správne naplánovať. V nedeľu popoludní v Salatínskej doline pod
lyžiarskym strediskom Roháče za pomoci snežného
skútra pomohli horskí záchranári slovenskej skialpinistke, ktorá si poranila koleno a transportovali ju
do údolia. Horskí záchranári o tom informovali na
oficiálnej webovej stránke.

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

/im, ww hzs, or/

/Žilinský kraj/ - Až 62 vodičov pod vplyvom alkoholu polícia zaevidovala na cestách kraja vo ôsmom
týždni tohto roka. Sedem vodičov spôsobilo dopravnú nehodu, dvadsiati nafúkali nad jedno promile, trinásti pod promile a jeden vodič sa odmietol
podrobiť dychovej skúške. Pozitívnu dychovú skúšku zistili policajti aj u 21 cyklistov. Informovala o
tom hovorkyňa KR PZ v Žiline G. Kremeňová.

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, pz nk, or/

/Zverovka - Roháče/ - Horská záchranná služba
umiestnila priamo na svahoch v Roháčoch - Zverovke dve moderné zariadenia na odstrel lavín. Ekologickejší a tichší výbuch riadia záchranári na diaľku.
Nové zariadenie zároveň umožňuje viacej odpálení
počas zimy bez vstupovania na lavínový svah.

/ww, hzs, or/
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Redistributívna platba
(vraj) pomôže všetkým
V roku 2021, ktorý je náročný nielen
z hľadiska zdravotného a sociálneho, ale aj ekonomického, hľadá
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR spôsoby, ako čo
najviac pomôcť pôdohospodárom, a
tak zaistiť potravinovú bezpečnosť
Slovenska.
K tomuto cieľu má prispieť aj redistributívna platba (RP).
Presunom európskych zdrojov z II.
piliera (z Programu rozvoja vidieka) do
I. piliera (bez zmeny alokácie v II. pilieri) bol v rozpočte vytvorený priestor
na to, aby rezort vo väčšej miere mohol
podporiť predovšetkým malých poľnohospodárov. Balík peňazí v II. pilieri
ostáva nezmenený, stále je na dva roky
(na prechodné obdobie 2021-2022) 940
mil. EUR.
Prvý pilier navýšil agrorezort o 25,9
mil. EUR. Z týchto peňazí bude nielen
zavedená redistributívna platba (11,1
mil. EUR), ale zvýši sa balík peňazí na
greening – podpora zelených cieľov (o
7,7 mil. EUR), na viazané priame platby
(o 3,9 mil. EUR) a na jednotnú platbu na
plochu SAPS (o 3,1 mil. EUR). SAPS sa
tento rok zvýši na 117 EUR/ha.
V roku 2021 sa MPRV SR rozhodlo
podporiť u každého pôdohospodára
prvých 28 ha a to tak, že na každý 1 ha
zvýši priame platby formou redistri-

búcie o 50 eur. Je to čiastka, ktorá vystihuje mieru medzi potrebou podporiť
malých farmárov a záujmom nespôsobiť doterajším užívateľom pozemkov
neprimeraný úbytok pôdy formou rušenia nájomných zmlúv.
RP je priamo naviazaná na jednotnú platbu na plochu. Tá je poskytovaná
na základe toho, že obhospodarovatelia pozemkov plnia ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. Aby
vlastník získal túto platbu, nestačí byť
iba majiteľom pôdy.
„Žiadateľ musí spĺňať niekoľko
podmienok, a to okrem podmienky
obhospodarovania pozemku aj napr.
podmienky krížového plnenia, a to v
oblasti životného prostredia, zmeny
klímy a dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, verejného zdravia a
zdravia zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat,“ ozrejmil
druhý štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.

» Zdroj: MPaRV SR

/Dolný Kubín/ – Viac ako 100 tisíc eur rozdelí
dolnokubínska samospráva na 43 projektov a na
činnosť 41 organizácií, prostredníctvom ktorých
podporí aj v tomto roku športové, kultúrne, spoločenské, sociálne a verejné aktivity. Mestskí poslanci po tomto rozhodnutí predpokladajú, že po
zlepšení epidemickej situácie bude opäť možné
organizovať rôzne podujatia. Najväčšiu dotáciu 18
750 eur dostane mestský futbalový klub, mestskému hokejovému klubu poslanci schválili 12 750 eur
a florbalovému klubu 4 275 eur. V oblastiach športu, kultúry a voľného času detí a mládeže komisie
navrhli schváliť dotácie 34 projektom vo výške 28
842 eur. V oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva
navrhla komisia podporiť deväť projektov za vyše
4 800 eur.

/im, ww dk, or/

/Dolný Kubín/ - Odpad, ktorý Technické služby v
Dolnom Kubíne odvážajú na skládky, sa postupne znižuje. Je to vplyvom klesajúceho počtu obyvateľov, ale aj zlepšením separácie. Nové stroje a
zariadenia za takmer 1,5 milióna eur z eurofondov
prispievajú k zvyšovaniu separovaného odpadu,
napríklad za rok aj o 550 ton. Okresné mesto triedi
komunálny odpad na 43 percent, čo je stále málo
a treba zlepšiť separovanie. Bioodpad už zbierajú.
Nové skládky nevznikajú a prevoz inde je drahší
pre občana. Dolnokubínska samospráva darovala
kompostéry do rodinných domov a po meste rozmiestnila hnedé kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad pre obyvateľov bytoviek. Za europeniaze k nim získali aj vozidlo na ich vývoz.

/ww, or/
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Aj tento rok bez kvetov
Znie to takmer neuveriteľne, ale už
viac ako rok naše životy obmedzujú najrôznejšie „protipandemické
opatrenia“. Zvykáme si – aj vďaka
nim – na úplne iný spôsob trávenia
sviatkov a vyjadrovania úcty k svojim blízkym pri ich príležitosti.

čakať dlho do noci, kým prídu pripití z
„osláv.“
MDŽ sa v civilizovaných krajinách
postupne stal dňom rekapitulácie dosiahnutého pokroku, dňom volania
po zmene a po oslave odvážnych činov
jednoduchých žien v histórii ich krajín
a spoločenstiev.
Medzinárodný deň žien (často
Otázky občianskych a politických
označovaný skratkou MDŽ) pripadajú- práv žien, ich sociálnej a ekonomickej
ci každoročne na 8. marec, je medzi- rovnoprávnosti, individuálna autonónárodne uznávaný sviatok stanovený mia a právo na rozhodovanie o vlastOSN k výročiu štrajku 40 000 newyor- nom tele dodnes vyvolávajú búrlivé
ských krajčírok v roku 1908. Tieto bojo- reakcie. Najdlhšia revolúcia tak ešte nie
vali za zrušenie desaťhodinového pra- je na konci. Veď aj v súčasnosti sú spocovného času, proti nízkym mzdám a chybňované schopnosti a predpoklady
zlým pracovným podmienkam. MDŽ sa žien zastávať dôležité funkcie vo vede,
slávi v mnohých štátoch sveta ako pre- biznise alebo v politike. Ich kvalitou a
jav úcty k ženám a ich právam, a to bez pridanou hodnotou predsa nie sú iba
bez ohľadu na ich národné, národnost- nedeľné rezne, varenie kávy manažéné, etnické, jazykové, kultúrne, eko- rom a politikom či plachý úsmev na
nomické alebo politické postavenie. tvári. O svojich možnostiach a živote
Je prejavom solidarity medzi ženami a dokážu rozhodovať samy na základe
súčasne spomienkou na snahu za zrov- slobodnej vôle. Ak sa im do toho práva
noprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu v politike napríklad priveľa nepchajú
v dejinách ľudstva.
muži politici a zbytočne a dlho neriešia
Nie je teda pravdou, že je to boľ- to, v čom majú ženy už dávno jasno.
ševický sviatok, ním by bol, ak by
Tak – všetko dobré k sviatku, milé
sme mu nechali tú nechutnú masovú kolegyne a vážené čitateľky!
podobu povinnnosti žien prijať od súdruhov klinček a potom ich ísť domov
» red

SAVE UP TO 60%

Výročia a udalosti
uskutočnil sa Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav

9. marca 1939

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE V NÁMESTOVE
ŠTVRTOK 11. MARCA O 9 HOD.
OC SLANICA

Zľava

70 %

17

50

STOLIČKA GUDHJEM
59,99

94-0016

Scandinavian Sleeping & Living
AD1008 20210311 K949 Namestovo print Oravsko.indd 1

26.02.2021 18:42:19

OR21-09 strana-

6

hlavu hore / služby

ORAVSKO

7

Začína sa sezóna kliešťov
Pipetky patria k najznámejším prostriedkom proti kliešťom a blchám.
Účinnou látkou v prípravkoch typu
spot-on býva najčastejšie fipronil (Frontline Combo), permetrín
(Advantix), dinotefuran (Vectra3D) a
fluralaner (Bravecto).

obojkov, čo môže obťažovať majiteľov
bytových psov. Okrem toho, niektoré
psy zvyknú obojky strácať, u mačiek
je zasa vyššia pravdepodobnosť, že sa
niekde oň zachytia.
Medzi najúčinnejšie antiparazitiká
patria prípravky s účinnými látkami
patriacimi do skupiny isoxazolínov.
Parazit je usmrcovaný už pri kon- Tabletky sú ochutené a vo väčšine prítakte s kožou, ešte pred prisatím a padov bez problémov prijímané psami.
uchytením. Tým sa zabrání prenosu Ich účinok proti blchám a kliešťom
infekcie. Spot - on prípravky sa apliku- nastupuje už za 8-12 hodín. Na trhu sú
jú priamo na kožu za krk alebo medzi tablety s rôznou dĺžkou účinku: Bralopatky (zamedzí sa aj prípadnému vecto – 3 mesiace, NexGard – 4 týždne
olízaniu prípravku). Účinok týchto prí- a Simparica 5 týždňov. Tablety sa môžu
pravkov trvá väčšinou mesiac, výnim- použiť u psíkov od ôsmeho týždňa
kou je prípravok Bravecto, pipetka s veku a od hmotnosti 1,5Kg. Ich výhoúčinnosťou až 3 mesiace.
dou je perorálna aplikácia. Nevýhodou
Ich výhodou je, že sú vhodné pre je mechanizmus účinku prípravku –
výstavné psy, pre psy v blízkom kon- kliešť sa prichytí a uschne na zvierati,
takte so svojím majiteľom a tiež pre ro- následne odpadne, žiaľ nemajú repediny s malými deťmi.
lentný účinok.
Protiparazitárne obojky pre psov
Obľúbeným psím antiparazitikom
a mačky sa od seba odlišujú účinnou je aj rozmarínový repelent, ktorý ale
látkou aj dobou ich pôsobenia, chrá- musíte povariť. Ideálne je postriekať
nia proti blchám aj proti kliešťom až psa vždy pred venčením: na nohy a
4-8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje chrbát alebo na šatku, ktorý mu uviapostupne a zabezpečuje tým dlhodobý žete vedľa obojku.1 balenie sušeného
účinok. Obľúbené sú najmä obojky Sca- rozmarínu (cca 100 g), poprípade čerlibor a Foresto, aby obojok fungoval, stvého (200 g), 1 PL jablčného, bieleho
musí byť v kontakte s kožou. Pri skla- vínneho octu alebo citrónovej šťavy,
daní sa jeho účinnosť znižuje. Niektoré liter vody.
obojky sú tiež odolné voči vode, avšak
závisí to od výrobcu, preto si treba vždy
preštudovať návod na použitie. Nevýhodou môže byť zápach niektorých
» red
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OD PONDELKA 8. 3.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

d¨ÏÿúēìïÂ
ìïàóúȍǯ¨¤àÏ
• rôzne druhy

Supercena
45 praní

4

44

CHLADENÉ

żƌìïÙÀ¨ŭƋİƌƋŽ

Supercena
1 kg balenie

CÒ¨ú©
ØóàØÀĐ

3

49

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

dàÒ¨úȅēììÀ¨ï

CHLADENÉ

• 3-vrstvový

3

99
żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƍƐŽ

1 kus = 0,85 €
cena za 1 kg

8 x 0,5 l

-33%
2.19

4l

1

45

;ÿï 

VÀÒóÙ¨ïiïîÿ¨Ò
• svetlý ležiak

6

79
(1 l = 1,70)

Supercena
250 g balenie

2

19

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

(1 kg = 8,76)

250 g

-53%

3 x 50 g

2.79*

29

YÌàØóÒà

1

19

(1 kg = 5,16)

Cú

(100 g = 0,79)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƓıƎı¤àƌƏıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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OD PONDELKA
8. MARCA

ƎƋĮƎƎĮƎƓŘ
ÒÏà½àÒÿ

• rôzne druhy

• Doux/Rosé

• rôzne druhy

1,5 l

0,75 l

Supercena

-46%

-40%

1.29

6.69*żƌÒŭƐİƎƍŽ

0,7 l

7

tÀÙ¨

+ÿ¨ïú¤¨=ÿĐ¨

¨ØÙàĊÏ

0

3

99

69

99

żƌÒŭƌƌİƏƌŽ

żƌÒŭƋİƏƑŽ

C¨¤ÏĊ¨úàĊē

Supercena
950 g

2

99

1 kg

-30%
0.99*

0

69

Võ¨ÙÀ ÙØĀÏ
• rôzne druhy

Supercena

żƌÏ¸ŭƎİƌƐŽ

1 kg

0

53

;ïĒõúÒàĊē
ÿÏàï

+ïĊ©ìï¨ÙÀ ÏĒ
• údené/neúdené

ƓƑÔąøåĐ

Supercena
CHLADENÉ

95/100 g

1

1

99

19
żƌƋƋ¸ŭƌİƍƐĮƌİƌƔŽ

tÌÀİİCŒ

żƌÏÿóŭƋİƌƋŽ
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
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Keby sa tak dalo brigádovať!

Okrem doterajších prác ako je napr.
účinkovanie na kultúrnych alebo umeleckých predstaveniach, športových
podujatiach, reklamných činnostiach
budú môcť na základe novej právnej
úpravy vykonávať aj iné ľahké práce,
ktoré svojím charakterom a rozsahom
neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť,
ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku a školské vyučovanie. Podmienkou
však je, aby zamestnávateľ na uzatvorenie vzťahu s fyzickou osobou staršou
ako 15 rokov do skončenia jej povinnej
školskej dochádzky získal povolenie
od inšpektorátu práce (nie od Sociálnej
poisťovne). Študenti a žiaci po skončení povinnej školskej dochádzky môžu
pracovať tak ako doteraz.
V oblasti platenia poistného na sociálne poistenie v súvislosti s novelou
Zákonníka práce od 1. marca 2021 nedochádza k žiadnej zmene.
Naďalej platí, že ak sa zamestná
študent na základe pracovnej zmluvy,
nadobúda v sociálnom poistení postavenie zamestnanca s povinnosťou
platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie

v nezamestnanosti). Ako zamestnanec
nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne
prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie a odvodové povinnosti. Povinnosti plní jeho zamestnávateľ, ktorý ho
prihlasuje a odhlasuje do Sociálnej poisťovne a odvádza za neho aj poistné.
Ak študent pracuje na dohodu o
brigádnickej práci študentov, je povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné). Ak jeho
mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur, má právo si uplatniť výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. V takomto prípade
nebude mať postavenie zamestnanca
na účely dôchodkového poistenia a poistné odvádzať nebude. Upozorňujeme,
že v jednom mesiaci si študent môže
uplatniť výnimku len na jednu dohodu
o brigádnickej práci študentov. O uplatnení výnimky musí študent písomne
informovať zamestnávateľa na tlačive
Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.
Zamestnávateľa informuje písomne aj
v prípade, že výnimku si ďalej u neho
nebude uplatňovať. Ak príjem z dohody presiahne sumu 200 eur, študentovi
vzniká dôchodkové poistenie aj v prípade, že si výnimku uplatnil. Poistné
na dôchodkové poistenie potom platí z
vymeriavacieho základu, ktorý sa určí
ako rozdiel medzi mesačným príjmom
a sumou 200 eur.

» Zdroj: SP

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

61-0056

Je viac ako smutnou iróniou, že od
začiatku marca môžu mladí od 15
rokov aj s neukončenou povinnou
školskou dochádzkou vykonávať
ľahšie práce, keď sa prakticky už sa
nedá nikam vyjsť.

/Žilinský kraj – Orava/ - Finančné prostriedky vo
výške približne sedem miliónov eur sa v minulom
roku dostali do Žilinského samosprávneho kraja z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
integrovaného regionálneho operačného programu. Po realizácii schválených projektov vznikne
na území kraja si 40 km nových cyklodopravných
trás, osem nových zariadení sociálnych služieb na
komunitnej úrovni, šesť zariadení starostlivosti o
deti do troch rokov veku – jaslí a 718 nových miest
v materských školách. V 83 základných školách
miest a obcí môžu žiaci využívať nové odborné
učebne fyziky, chémie, IT, polytechniky a tiež obnovený knižničný fond. Dôjde aj k skvalitneniu
odborného vzdelávania v 14 stredných odborných
školách v kraji, k skvalitneniu verejnej osobnej
dopravy, vybuduje sa približne 18,49 km kanalizačnej siete, dva km vodovodnej siete, zrekonštruuje a zintenzívni sa jeden zdroj podzemných vôd,
zrekonštruuje sa jedna čistiareň odpadových vôd
a zrevitalizujú sa tri vnútrobloky sídlisk. Ku koncu
roka 2020 bolo na sprostredkovateľskom orgáne
ŽSK v implementácii 162 projektov v objeme 46,1
milióna eur. Záväzok pre rok 2020 bolo vyčerpať
v území Žilinského kraja 4,48 milióna eur. Manažéri sprostredkovateľského orgánu spracovali 131
žiadostí o platbu vo výške 7,06 milióna eur, čím
splnili záväzok v čerpaní na takmer 160 percent
a výraznou mierou prispeli k odvráteniu prepadnutiu finančných prostriedkov z IROP. Informuje o
tom ŽSK.

/im, ww, žsk, or/
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Ponuka
práce

PRÁCA - stavebný priemysel
- Rakúsko - rôzne pozície!!
Nemecký jazyk podmienkou!
Potrebná vlastná doprava.

Mzda od 13€/hod./brutto
Životopisy posielajte
na cv@mahax.sk.
Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o.

781210012-9

+ diéty + príspevok na ubytovanie.
práca na rakúsku PZ,
príspevok na ubytovanie

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

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

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov
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Výročia a udalosti
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého
prezidenta

7. marca 2003

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
Sovietsky zväz vyhlásil, že vyvinul jadrovú bombu

8. marca 1950
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Výročia a udalosti
všetkých deväť planét bolo zoradených
na jednej strane Slnka

10. marca 1982
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Nechytajte bezdôvodne mláďatá,
ktoré nájdete!
Je isté, že jar je tu. Stačí sa započú- sa ich nedotýkajte. Mláďatá po kontakvať. S prvým oteplením prichádza te s človekom strácajú svoj prirodzený
na svet potomstvo voľne žijúcich pach a matka ich následne už nemusí
živočíchov. Návštevníci prírody by prijať.
preto mali byť v strehu. Tieto mláMimoriadne obozretní buďte pri
ďatá nie sú opustené, nezamrznú, a náleze mláďat diviačej zveri, malých
preto sa ich nepokúšajte zachraňo- pruhovaných prasiatok. Ich matka (bavať.
chyňa) sa vzďaľuje len zriedka a pravdepodobne je niekde veľmi blízko. V záKeď prichádzajú na svet mláďatá, ujme ochrániť svoje potomstvo nebude
príroda je o čosi viac zraniteľnejšia. Aj váhať zaútočiť a môže človeku spôsobiť
preto by sme k nej mali byť ohľadupl- vážne zranenia.
nejší. Nechajme prírodu rozkvitať a neRovnako obozretní buďte aj na prerušme ju nevhodným správaním počas chádzke so psíkom, mláďa nedokáže
nášho pobytu v nej. Najmä v teplejších uniknúť, ani sa brániť. Vyhnite sa preto
oblastiach Slovenska už vidieť malé miestam, kde je vysoká pravdepodobzajace a diviačatá. Neskôr sa k ním pri- nosť ich výskytu a nepúšťajte svojho
dajú srnčatá.
psa z dohľadu.
Diviačikom, kačiatkam a zajačikom
Ak nájdete zranené mláďa, obráťte
príchod na svet v mrazoch neublíži. sa na odborníkov z Ochrany prírody.
Samice zajaca poľného, ako aj srny,
nechávajú svoje mladé odložené a
niekoľkokrát za deň sa k nim vracajú.
Sú roztomilé, ale nie sú opustené! Ich
mama je niekde na blízku a práve vaša
prítomnosť jej bráni vrátiť sa späť. Nájdené mláďatá v žiadnom prípade nechytajte do rúk a čo najskôr sa vzdiaľte,
najlepšie rovnakou cestou, akou ste
prišli. Snažte sa vyhnúť aj nadmernému pohybu okolo mláďat a nezdržujte
sa pri nich. Čím viac ľudského pachu
na mieste zanecháte, tým viac návrat
ich matky predĺžite. V žiadnom prípade
» red

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

v Dolnom Kubíne

87-0016

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

VODIČOV KAMIÓNOV
Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

43-0048

na medzinárodnú
prepravu tovaru

68-20

OPERÁTOR VÝROBY
Žilina
0911 247 002
laura.stritecka@getbid.sk

MZDA: 740-900 €/mesiac

OR21-09 strana-
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www.getbid.sk

+ príplatky, bonusy a benefity

79-051
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

750 000
Stannah

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

52-0003

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

0800 162 162

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

www.stannah.sk

PONÚKAME PRÁCU V ČR

0800 500 091

85_0091

ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

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

kde p

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

OR21-09 strana-

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

16

87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

