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O dobrom i zlom hneve
Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre
veriacich. Pretože hriechom je tiež a
najmä činnosť v rozpore s morálnymi
normami zavedenými v spoločnosti.
To by mali vedieť predovšetkým tí,
ktorí sú presvedčení, že aj z takých
amorálností, akými sa verejne a často
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

hovoril už Marcus Tullius Cicero, rímsky
filozof a štátnik pol storočia pred našim
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vážení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí,
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých –
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!
Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr
Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne- hnev potláčať, než ho otvorene vyjadrozbavujeme ako odpadku zahodením vať. Potláčanie hnevu je ospravedňovaniekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur- nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti.
čitých okolností – napríklad, iba ak už Voľná cesta pre hriešnych.
sa vedome nebude opakovať. Celkom
Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu
pobavene si predstavujem púť mnohých je ohrozením vzťahu.
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo„…poznal som, ako málo stačí, aby
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k
neobmedzený pozemský a na úkor iných bezprostrednej skutočnosti - toto práve
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo ho privádza do zúrivosti.“ Autor výroich čaká aj PO :-)
ku je ruský spisovateľ Boris Leonidovič
„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja- Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami nás v posledných mesiacoch
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že doslova nazúrení?
Pozitívny primeraný
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného hnev a schopnosť povedať
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo si, čo sa vám nepáči a taknejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku tiež kto, to vám želám do
na svojho druha. Ale ak niekto krivde ďalšieho týždňa. S
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do- pozdravom
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Slovenské príslovie

Na jar zamaž, v jeseni zapráš.

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

CIA
R
E
Z
IN 2 859
0908

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

Citáty

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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Niečo asi robíme inak
(ak rovno nie zle)
Akosi to nie a nie vojsť do hlavy. V Nemecku ešte nedávno (v marci) zomieralo na COVID asi 150 osôb denne. U
nás v tom čase asi sto.

nech si spraví každý sám. Spolkové vlády
a centrálna vláda (Merkelová) sprísnili
režim, lebo sa im situácia zhoršuje. My tu
blábolíme o povoľovaní opatrení, ktoré
sú len na papieri a nikto ich dodržiavanie
Lenže – Nemecko má 80 miliónov v teréne nekontroluje. A desaťtisíce „naobyvateľov, kým slovensko päť a pol šich“ majú desiatky výnimiek pre každý
milióna. Prečo teda v Nemecku nezo- prípad a potrebu.
Tu sa dá vybaviť očkovanie, byť penmieralo 1600 obyvateľov denne? Tak by
vyzeral prepočet na množstvo tragédií dlerom, zorganizovať v reštaurácii kar,
na Slovensku a počet obyvateľov na deň. atď. To mám potvrdené. To všetko vieAk by to u nás fungovalo tak, ako tam. me, len to nechceme vidieť. Možno naši
Alebo lepšie, ak by to tam nefungovalo predstavitelia, čo sme si ich zvolili, žijú v
tak, ako u nás.
pandemickej bubline, striktne dodržujú
Nech sa nám ľahšie počíta, dajme nariadenia čo vydali a nemajú možnosť
tomu, že na Slovensku je smutný denný vidieť bežný život v krajine. Alebo je to
priemer 70 osôb. To by ich v Nemecku inak, oni majú svoj „panský“ bežný život
potom pri rovnakých opatreniach malo a ten náš plebejský odmietajú akokoľvek
zomrieť denne 1400, ale ich najtragickej- vidieť?
šie čísla nepresahujú stovku.
A očkovacia turistika? Jazdíme po
Vyhľadal som si štatistiky za spolko- celom Slovensku. Predo mnou tam stávú krajinu Sasko (s Drážďanmi ako hlav- lo najmenej 200 osôb. Podľa informácie
ným mestom), počet obyvateľov je tam od vojakov, systém objednal a pozval na
takmer porovnateľný so Slovenskom, 1 minútu 20, 30 či 40 osôb. Tak sme tam
niekde medzi 4 – 5 miliónmi.Zaujímavý stáli v rade a čakali. Hlavne, že platí záje údaj o tamojšom počte nových prípa- kaz zhromažďovania. Nebudú ma sankdov na 100 tis. Obyvateľov. Tak porovnaj- cionovať? Ak som sa tam nakazil, tak
me. Oni majú 134 nakazených, my máme budem od štátu žiadať odškodné.
na Slovensku 1 679 nakazených. Záver
» KK
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Občianska
riadková
inzercia

Ako oživiť svoj duchovný život:
5 tradične netradičných tipov

01 AUTO-MOTO / predaj

Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové
pôstne obdobie, ktoré sa pre mnohých nieslo v znamení pôstnych
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli
využiť tento čas na modlitbu, pomoc
núdznym, iní obmedzili aktivitu na
sociálnych sieťach, uskromnili sa
v jedle, či v nákupoch.

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim náhradné diely na tatru 603, 613 Tel
0910594060 ďakujem
»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 sadbové zemiaky,
0948624315
»Predám sadbové zemiaky,
0948624315

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky
PRIM a iné hodinky. Tel.
0905/767 777

Najčítanejšie regionálne noviny

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“
Nejde teda o žiadne „zázračné“ návody či instantné riešenia. Materiál však
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií
pre každodenný, bežný život. Dozvieme
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odovzdávať svoj deň Bohu, alebo akými
Je však možnosť práce na sebe a netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť
duchovného rastu obmedzená len na jednotlivé sviatky liturgického roka.
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich
Príručka tiež vyvedie z omylu všetdá pokračovať, aj keď dni zovšednejú kých, ktorí si myslia, že duchovný život
a ovládne nás rutina a stereotyp?
prebieha len za múrmi kostola, či vo
Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr- chvíľach tichej modlitby. Ale čo je najpiacej Cirkvi vytvorila krátku online prí- dôležitejšie, pozve nás objavovať ten
ručku, ktorá ponúka 5 „tradične netra- najväčší dar duchovného života – dar
dičných“ tipov na oživenie a posilnenie s veľkým D.
duchovného života. Je určená pre všetOnline materiál o duchovnom živote
kých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 zádobre padlo povzbudenie, či nový uhol ujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpiropohľadu.
vali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na
V úvode príručky sa píše: Každý sa webovej stránke www.acnslovensko.sk.
občas pristihneme pri tom, že nášmu
duchovnému životu chýba vášeň, oddanosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspekty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním
opätovne pozýva. Momenty sklamania
však určite neznamenajú, že by tvoja
snaha nemala zmysel – práve naopak, je
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto
situácie nikdy nie je negativizmus, sebaľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec
» Zdroj: ACN Slovensko
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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

/Dolný Kubín/ – Zápis prvákov do štyroch
základných škôl v správe mesta Dolný Kubín
bude od 15. do 23. apríla 2021. Kvôli pandemickým obmedzeniam sa zápis uskutoční
elektronickou formou bez prítomnosti detí.
Ak sa situácia zlepší, budú ZŠ Janka Matúšku,
ZŠ Martina Kukučína, ZŠ Petra Škrabáka a ZŠ
s materskou školou Kňažia jednotlivo predvolávať zákonných zástupcov aj s dieťaťom k
overeniu údajov na prihláške. Informácie o
zápise a prihláška sú na internetových stránkach škôl. Aktuálne má Dolný Kubín v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné, sedem
materských a dve základné umelecké školy.
Pracuje v nich 257 pedagogických a 124 nepedagogických zamestnancov. V ZŠ sa učí 1955
žiakov, MŠ navštevuje 607 detí a v ZUŠ rozvíja
svoje nadanie 1165 detí.

/im, dk mb, or/

/Párnica – Oravská Lesná - Žaškov – Zázrivá - Žilinský kraj/ – Skončilo sa samostatné
elektronické sčítanie obyvateľov. Aj mnohé
oravské obce dosiahli výraznú úspešnosť.
Napríklad v Párnici sa sčítalo 98,94 % obyvateľov a už len desať Párničanov využije asistovanú službu. V rozľahlej Oravskej Lesnej
samostatne vyplnilo sčítací online formulár
96,84 % občanov, v Žaškove 95,6 % a v obci
Zázrivá s množstvom miestnych častí až 92,45
% obyvateľov. Žilinský kraj je v rámci Slovenska najlepší, keďže má 92 % online samostatne čítaných obyvateľov.

/im, mb, ww, or/

/Dolný Kubín/ - V Dolnom Kubíne sa samostatne sčítalo vyše 92 percent ľudí a je na prvom mieste spomedzi slovenských miest nad
desaťtisíc obyvateľov. K dobrému výsledku
pomohla aj kampaň pod názvom „Čo je doma,
to sa počíta“, ktorú mesto rozvinulo cez internet, mestskú televíziu, vývesné tabule v
meste i vo vchodoch bytových domov. Školy
a škôlky oslovili rodičov cez správy na Edupage. Veriacim sa prihovorili cez farské oznamy
počas online bohoslužieb. Primátor Ján Prílepok pochválil výbornú spoluprácu občanov.
Na konci roka 2020 malo okresné mesto 18 078
obyvateľov, o 193 menej ako rok predtým. Prisťahovalo sa 182 a odišlo 350 ľudí.

/im, mb, ww, or/

/Dolný Kubín/ - Viac ako 160 tvorcov z celého
Slovenska sa zapojilo do 20. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu kraslicu. Z
oravských účastníkov porota ocenila v najmladšej kategórii kraslice žiakov zo Základnej školy Martina Kukučína v Dolnom Kubíne,
cenu za originalitu udelila Ivete Gregorovej
zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s
telesným postihnutím v Dolnom Kubíne a v
kategórii dospelých dostala ocenenie Oľga Lórántová z Hornej Lehoty. Hlavnú cenu získala
Ivana Veneniová z Bratislavy. Cenu za kolektívnu prácu dostali odsúdené ženy z Ústavu
na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová. Vyhlasovateľom súťaže je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

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, oks ih, or/

/Dolný Kubín/ - Galéria za oknom v dolnokubínskom mestskom kultúrnom stredisku
vystavuje diela Jána Brodňanského, zberateľa, fotografa, archeológa a divadelníka. Predstavuje určité obdobie života a rozvoja v meste
očami autora.

/ww, dk, or/
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Slušovický zázrak má šancu na reparát
Moravské družstvo bolo prvé a v tej
dobe aj jediné družstvo, ktoré pochopilo,
že veda spojená s pokrokovou mechanizáciou a spoločným hospodárením je
viac ako orba s kravičkou a jednoradličným pluhom.
„Lepšie je urobiť chybu, ako nič neJZD Slušovice mali aj vlastný výokúsiť“, povedal docent František Čuba, skumný ústav ba aj banku. Vynikajúco
predseda JRD Slušovice. A skúsil toho vybavené chemické laboratória, príslušdosť. Keď v roku 1963 nastúpil do JZD Slu- nosť k niektorej politickej strane nehrala
šovice, malo poľnohospodárske druž- žiadnu úlohu, Jediným pozdravom bol
stvo obrat 1 milión korún. Postavil si cieľ „pán“ a u vedúcich pracovníkov bolo
zarobiť 100 miliónov. Keď dosiahol tento aj povinné sako a kravata. V poradnom
cieľ, naplánoval si jednu miliardu korún. zbore predsedu družstva boli aj dvaja zo
Keď dosiahol miliardu, postavil si plán Slovenska – akademik, prof. Ján Plesník
sto miliárd. Ale v roku 1990 „novodobí a ja, autor článku.
revolucionári“ rozložili podnik, ktorý
Pre porovnanie ešte jeden veľmi dômal 5000 zamestnancov, 7000 družstev- ležitý faktor – pôdne podmienky hornej
níkov, 7 miliárd obrat a 800 miliónov časti Slušovíc sa podobajú na pôdne
zisku . Prečo to urobili? Revolucionári to- podmienky (okr. Svidník) niektorých
tiž vedeli zväčša iba búrať. Ekonómovia okresov na Východnom Slovensku. Čo
spočítali, že keby Agrokombinát Slušovi- tak pokúsiť sa niektoré dobré veci zopace ďalej pokračoval, dnes by dosiahol ob- kovať aj tam?
rat okolo 100 miliard korún. Celkovo sa
V Akčnom pláne rozvoja týchto okrepod JRD Slušovice pripojilo 16 okolitých sov (Svidník) sa vytýka nízka produktiviJRD, takže JZD Slušovice hospodárili na ta poľnohospodárskej výroby a nízka zakatastri 17 obcí s celkovou výmerou 5 200 mestnanosť. Tomu je ale možné pomôcť
ha poľnohospodárskej pôdy z čoho pri- aj s použitím príkladov z JZD Slušovice.
bližne 3 500 ha bola orná pôda.
Čo je k tomu potrebné – preštudovať
Slušoviciam ľudia, ktorí nepoznalí si správu o činnosti družstva Slušovice,
pomery vytýkali. pomoc „z vrchu“. V požiadať o vypracovanie ideového návrroku pred rozpadom družstvo dostalo hu na revitalizáciu hospodárenia vo vydotáciu od štátu vo výške 2,164.000 sta- braných okresoch, prerokovať a upraviť
rých korún. V tom roku zisk družstva bol návrhy v rade odborníkov.
» Pre REGIONPRESS
835,251.000 korún, čo znamená, že dotáIng. Alexander Čumakov DrSc
cie boli iba nepatrných 0,26 percenta.
Dokonca, aj u nás na Slovensku. Tí
starší si možná pamätajú poľnohospodársky „zázrak“ na severnej Morave a tým mladším to teraz pripomenieme. A nielen im.
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Jar v byte I

Tento rok je iný, ako tie predošlé. V
bytoch sme zavretí oveľa viac, ako
by sa nám páčilo a zmena, žiaľ nejak
ešte neprichádza.

kóna či logie dokonalý estetický a funkčný priestor, môžeme to zadať napríklad
bytovému architektovi.
Ak sa do toho pustíme sami, musíme
rátať aj s ďalšími okolnosťami – určite
Jar však nepodieha vádnym naria- napríklad s poveternostnými vplyvmi
deniam a obmedzeniam a tak je tu. Je na zariadenie balkóna alebo terasy. Tu
najvyšší čas naše „domáce väzenie“ pri- už ide o povrchovú odolnosť materiáspôsobiť okolnostiam. Prestalo sa kúriť, lov, ich možnú ľahkú demontovateľnosť
treba viac a častejšie vetrať, láka to vypiť a prenosnosť do interiéru v prípade nesi napríklad čaj či kávu na balkóne. Nie- priaznivého počasia.
ktorí dokonca v rámci home-officu môžu
Mimochodom, je veľmi pravdepona balkóne aj pracovať.
dobné, že vaše domáce zvieratko, najmä
K dispozícii je cez internet a on-line psík, bude chcieť váš čas na balkóne
nákupy dostatočné množstvo ponuky. tráviť pri vás. Takže pri zariaďovaní tejTak, ako sme boli zvyknutí po iné roky to časti bývania mysite aj na to, ab aj on
zriaďovať si na balkónoch záhrady, teraz mal prístrešok v chádku, miesto na odtu máme novinku – pracovné kútiky. počinok, kde ho nebude na labky páliť
Vývoj techniky postúpi tak ďaleko, že rozhorúčená dlažba. Opäť treba zájsť do
nám v podstate na balkóne stačí kláves- on-line prostredia a zvoliť vhodné pronica a monitor a všetko ostatné necháme dukty z tamojšej ponuky.
dnu. K tomu potrebujeme stabilný stolík
a správne sedenie, ako aj tlmenie slnečného svitu. Na to posledné nám poslúžia
najrôznejšie clonové systémy, či ich už
voláme rolety, žalúzie alebo akokoľvek
inak. Niektoré z nich si vieme sfunkčniť
sami, iné na montáž potrebujú odbornú
zručnosť a technológiu. Kompletnú ponuke nájdeme spoľahlivo na internete.
Ak si netrúfame sami vytvoriť z bal» red

Citáty
Žiadna jar, ani letná krása nemá taký pôvab, Aký som videl v jednej jesennej tvári.
John Donne
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/Dolný Kubín – Kňažia – Bziny/ - Po zosuve
skál a uzatvorení cesty medzi okresným mestom
a Bzinami nastal problém. Mnohí obyvatelia obce
a zamestnanci prevádzok nechávajú stáť autá v
uvedenej mestskej časti Kňažia, do Bzín prejdu
cez most pre chodcov a tak sa vyhnú takmer tridsaťkilometrovej obchádzke. Vodiči však parkujú
aj na zakázaných plochách, na verejne prístupnej
zeleni, pred výjazdmi z domov a dvorov, v križovatke a dokonca si miesta obsadzujú škatuľami,
debničkami a rôznymi inými predmetmi. Polícia
a samosprávy situáciu postupne riešia a dotknutých obyvateľov vyzývajú k trpezlivosti a vzájomnej ohľaduplnosti.

/im, ww, or/

/Dolný Kubín/ – Pri príležitosti Dňa učiteľov 28.
marca 2021 deti z dolnokubínskych základných a
materských škôl spolu s rodičmi pozdravili učiteľov krátkymi videami v mestskej televízii. Jedným
z videopozdravov bola aj báseň Škola od Milana
Rúfusa. Primátor Ján Prílepok v čase náročnej online výučby poďakoval pedagógom za veľký podieľ na vzdelávaní, príprave a výučbe najmladšej
generácie v meste a okolí. Posledný rok podľa neho
všetkých veľa naučil. Nielen rodičia a deti, ale aj
učitelia zasadli pred obrazovky počítačov a telefónov a začali vyučovať on-line. Práve počas tohto
obdobia muselo množstvo pedagógov zmeniť svoj
zaužívaný spôsob učenia a prispôsobiť sa situácii,
vytvorili si systém a naučili sa aj veľa technických
zručností.

/im, ww dk, or/

/Dolný Kubín/ – Zadanie na projekt rekonštrukcie budovy mestského kultúrneho strediska a
námestia pred ňou pripravuje dolnokubínska samospráva. Finančné prostriedky na vypracovanie
projektovej dokumentácie schválili poslanci a špeciálna pracovná skupina vytvorila aj dotazník pre
verejnosť s prosbou o spoluprácu pri tvorbe návrhu. Priestor na vyjadrenie dostala aj komora architektov. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu
by mala byť hotová do konca tohto roka. Primátor
mesta Ján Prílepok povedal, že mesto chce získať
moderné multifunkčné kultúrno-spoločenské
centrum reflektujúce potreby obyvateľov celého
regiónu Oravy.

/im, ww, or/

/Žilinský kraj – Dolný Kubín/ - V 13. kalendárnom týždni chorobnosť na akútne respiračné
ochorenia klesla o 40 percent. O vyše 56 % sa znížila najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov a v
okrese Dolný Kubín až o 65,4 percenta. Pri chrípke
a jej podobných ochoreniach klesla chorobnosť o
42,21 percenta a tiež hlavne u ľudí nad 60 rokov.
Informoval o tom Odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline.

/im, rúvz, or/

/Vavrečka/ - Obec kúpila 450 kompostérov za 15
tisíc eur a rozmiestnila ich do každej domácnosti.
Pred dve bytovky umiestni centralizovaný hnedý
kontajner. Okrem zeleného odpadu zo záhrady slúžia kompostéry aj na kuchynský odpad. Jeho triedenie majú obce a mestá zabezpečiť do konca júna
2021. Novela zákona má eliminovať a postupne
úplne odstrániť takýto druh odpadu zo zmesového
komunálneho odpadu a zo skládok, čím sa zabráni
tvorbe skleníkových plynov, znečisťovaniu pôdy,
vôd a ovzdušia.

/im, ww, or/
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OD PONDELKA 12. 4.
u nás si nemusíte
vyberať medzi
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Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska ponúka nevšednú výstavu
Už rok sú všetky kultúrne inštitúcie
zatvorené a možnosť vnímať krásu
máme len online. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
prišla v týchto náročných dňoch
s unikátnou výstavou a priestorom, ktorý je návštevníkom kedykoľvek dostupný. V dni všedné
i sviatočné, aj počas pandémie.

zamedzila vyhlásiť sedemnásty ročník súťaže, no vznikla myšlienka vytvorenia špeciálneho, nesúťažného
ročníka. „Počas uplynulých ročníkov
sme nazhromaždili veľa zaujímavých
fotografií, o ktoré sme nechceli verejnosť ukrátiť a rozhodli sme sa ich
umiestniť do netradičného výstavného priestoru. Inštalovali sme ich
v okolí Úradu i Krajského strediska
Únia nevidiacich a slabozrakých Únie nevidiacich a slabozrakých SloSlovenska je organizátorom fotogra- venska, čím sa výstava stala dostupfickej súťaže s názvom Cesta svetla. Jej nou komukoľvek a kedykoľvek,“ hocieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti vorí Pavol Korček, hlavný koordinátor
voči ľuďom so zrakovým postihnu- výstavy Cesta svetla špeciál.
Výstava Cesta svetla špeciál je dotím a akceptovať ich ako prirodzenú
súčasť spoločnosti. A čo lepšie spája stupná non-stop v exteriéri Únie nevia búra zbytočné bariéry či mýty ako diacich a slabozrakých Slovenska na
umenie? V tomto prípade umenie Sekulskej 1 v Bratislave.
zachytené vo fotografii. Amatérski
i profesionálni umelci akéhokoľvek
veku sa každoročne zapájajú do súťaže, ktorá má jedinú podmienku
– umelecky zachytiť motív svetla alebo života so zrakovým postihnutím.
Pravidelne sa do súťaže prihlasujú
desiatky fotografov s tým najlepším,
čo sa im podarilo zachytiť hľadáčikom
fotoaparátu. Tí najúspešnejší, ktorých
určí odborná porota, bývajú ocenení
a ich snímky sú súčasťou spoločnej
výstavy, nezriedka putujúcej po ce» Zdroj: UNSS,
lom Slovensku.
Foto: Blanka Mináriková:
Bohužiaľ, pandémia organizácii
Ponorení v myšlienkach (2009)

Citáty
Táto jar: Táto jar je nanič: všetko kvitne, len ja som už nadobro
odkvitnutý…
Peter Gregor
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Budúce mamičky môžu od 1. apríla
požiadať o novú dávku
Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla
2021 budúcim mamičkám poskytovať
novú dávku tehotenské. Po splnení
zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže
kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.
Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené
– zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO),
dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné
ženy, ktorým vznikne nárok na dávku
po zániku nemocenského poistenia v
ochrannej lehote. Na rozdiel od iných
dávok nemocenského poistenia ju môžu
ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné
dávky (napríklad materské, nemocenské,
či rodičovský príspevok). K podmienkam
priznania nároku patrí aj dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v
posledných dvoch rokoch. Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie prerušeného nemocenského poistenia z dôvodu
čerpania rodičovskej dovolenky alebo
poberania rodičovského príspevku. Pri
SZČO a dobrovoľne poistených osobách
nesmie navyše nedoplatok na poistnom
presiahnuť 5 eur. Nová dávka sa netýka
tehotných študentiek, pre tie je určené
tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba
požiadať príslušnú školu.

Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred
očakávaným dňom pôrodu, teda od 13.
týždňa tehotenstva a budú ju poberať
až do skončenia tehotenstva (pôrodom,
umelým prerušením tehotenstva alebo
spontánnym potratom).
Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov
(hrubých príjmov), z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie
v rozhodujúcom období, čo je spravidla
predchádzajúci kalendárny rok. Výška
dávky predstavuje 15% denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej
najnižšia a najvyššia možná hranica. V
roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do
333,90 eura mesačne.
Nárok si uplatní prostredníctvom Žiadosti o tehotenské, ktorú jej vystaví a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ na prvej preventívnej prehliadke,
na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13.
týždňa tehotenstva. Budúca mamička doručí tlačivo príslušnej pobočke Sociálnej
poisťovne. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila elektronický formulár,
ktorý bude k dispozícii na jej webstránke
od 1. apríla. Prostredníctvom e-formulára
žena žiadosť odošle (aj s tlačivom od lekára) z pohodlia domova. Doručiť ho tiež
môže aj poštou alebo osobne.

» Zdroj: SP

PREDAJ


TIENIACEJ
TECHNIKY
VÝROBA A PREDAJ

SIETI
S
IE PROTI HMYZU
0904 570 471
lamaszaluzie@gmail.com
la
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Nový elektronický systém na objednávanie
chronicky chorých na očkovanie
Župy majú k dispozícii úplne nový
a hlavne spoľahlivý elektronický systém objednávania pacientov s vážnymi diagnózami na očkovanie proti
covidu-19. Dôvera ho vyvinula s cieľom pomôcť samosprávam napĺňať
kapacity ich očkovacích centier a tiež
pacientom so závažnými chorobami
dostať sa k očkovaniu čo najskôr.

roby dýchacích orgánov, srdca a ciev,
zlyhávanie obličiek, stavy po transplantáciách, či poruchy imunity a ďalšie.
„Obzvlášť nás potešilo, že v Dôvere už mali pripravené riešenie, ktorým
dokázali zautomatizovať napĺňanie zoznamov náhradníkov,“ reagoval Tomáš
Szalay, lekár Bratislavského samosprávneho kraja.
Ako prví dostali od Dôvery pozvánPo tom, ako svoj elektronický systém ku na očkovanie pacienti so sklerózou
úspešne vyskúšala v spolupráci s Brati- multiplex vo veku do 70 rokov. Najväčšia
slavským samosprávnym krajom, po- súkromná zdravotná poisťovňa momennúkla ho následne aj všetkým ostatným tálne pozýva už aj pacientov s inými záVÚC. „Táto spolupráca má poukázať na važnými ochoreniami, pričom o druhu
fakt, že pri očkovaní je okrem veku dô- použitej vakcíny rozhoduje lekár.
ležité prihliadať aj na zdravotný stav pa„Objednávkový systém, ktorý pocientov. Je v našom záujme chrániť tých núkame našim poistencom, je doplnnajzraniteľnejších,“ vysvetlil generálny kom k štátnemu objednávkovému sysriaditeľ Dôvery Martin Kultan.
tému. Ak pacient odmietne náš systém,
Dôvera vie svojím systémom pokryť môže využiť štátny,“ zdôraznil Martin
tisícky pacientov vo všetkých VÚC bez Kultan.
toho, aby ich obvolávala telefónom. Ten
Elektronický systém umožňuje
využíva iba v prípadoch, keď jej poisten- záujemcom nielen zaregistrovať sa na
ci nemajú e-mail alebo si nevedia termín očkovanie, ale napríklad aj informovať
„vyklikať“ sami. Rozbieha už aj spolu- poisťovňu, že najskôr sa chcú poradiť so
prácu pri očkovaní s nemocnicami.
svojím lekárom, pričom ich poisťovňa
Pri kontaktovaní svojich poisten- bude opäť kontaktovať neskôr. Takiscov s ponukou na očkovanie využíva to jej môžu dať vedieť, že majú záujem
rovnaký zoznam diagnóz, aký obsahuje o inú vakcínu.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
a ktorý bol pôvodne aj súčasťou Národnej stratégie očkovania proti covidu-19.
Ide o onkologické ochorenia, vážne cho» Zdroj: ZP Dôvera
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Usmernenie pre poľovníkov
Ministerstvo pôdohospodárstva a lístkov môžu od 1. apríla 2021 vycestorozvoja vidieka SR vydalo usmerne- vať v rámci pobytu v prírode aj mimo
nie pre poľovníkov k uplatňovaniu okres, a môžu vychádzať aj po 20-tej
výnimku zo zákazu vychádzania hodine, ale len z dôvodu plnenia opatmimo okres a po 20-tej hodine.
rení proti šíreniu afrického moru ošípaných.
Vláda SR schválila 31.03.2021 uzneDôrazne upozorňujeme, že vykosenie č. 176, ktorým doplnila uznesenie návanie ostatných poľovníckych činč. 160 zo 17.03.2021. Uvedeným uzne- ností je naďalej obmedzené územím
sením „Vláda SR obmedzuje na území okresu a časovo do 20-tej hodiny.
Slovenskej republiky slobodu pohybu
Oprávnenosť pohybu držiteľ poľova pobytu zákazom vychádzania od ného lístka preukazuje platným poľov20. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do ným lístkom a v prípade individuálnej
01.00 hod. nasledujúceho dňa, do od- poľovačky platným povolením na lov
volania, najneskôr však do konca nú- diviačej zveri, alebo v prípade spoločdzového stavu opakovane predĺženého nej poľovačky pozvaním od užívateľa
týmto uznesením, teda uplynutím 28. poľovného revíru, ktorý spoločnú poľoapríla 2021, pričom toto obmedzenie sa vačku organizuje.
nevzťahuje na“ v uznesení vymenované prípady a situácie.
Uznesením č. 176 bolo doplnené, že
vyššie uvedené obmedzenie sa nevzťahuje „s účinnosťou od 1. apríla 2021 na
cestu na účel pobytu v prírode držiteľa
poľovného lístka za účelom plnenia
opatrení proti šíreniu afrického moru
ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a cestu späť.“
To znamená, že držitelia poľovných
» red

Citáty

Lev Nikolajevič Tolstoj

Jar je čas plánov a projektov.

Citáty
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar lieky.

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

29,90 €

v pneuservise alebo online

ETERNITOVÝCH STRIECH

w w w.mi ko na. sk

Brillantis2

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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59-121

48 €

75-24

NAJLACNEJŠIA

175/65 R 14

r. v. 2019

37-0059

VÝPR EDA J

Čínske príslovie

14

hlavu hore / služby
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Na kolenách
Často sa hovorieva o tom, že niekto je
na kolenách. Vyjadruje sa tým pád,
krach alebo strata schopnosti pokračovať vo svojej životnej ceste.
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

61-0056

0951 594 367

991210049

ne bezradný a zúfalý. Modlil sa k Bohu
a hovoril mu, že už nemá silu a nevie
ako ďalej žiť. Keď sa vrátil domov, urobil
ešte posledný pokus predať svoju knižku na sociálnej sieti. A potom sa to stalo
Byť na kolenách je v našom svete – začali sa sypať objednávky. Jedna za
prejavom slabosti, ale opak je prav- druhou. Desať, dvadsať, sto, dvesto, tridou. Na kolená padáme v bezmocnos- sto. Peter nechápal, čo všetko sa začne
ti, opúšťame svoje ego a pýchu. Prosíme diať, keď človek padne na kolená a neBoha o pomoc a odovzdávame mu všet- beské sily začnú pôsobiť.
Padnúť na kolená nie je hanba. Ani
ky svoje starosti. A práve v tejto chvíľke
bezmocnosti môžeme dostať obrovský bezmocnosť a plač. Oveľa horšie je pyšdar zhora, od nášho Pána. Tam, kde ne stáť na vlastných nohách a počúvať
nestačíme svojimi vlastnými silami, pri- iba vlastné ego. Jeden politik sa snažil
chádza pomoc od Boha. Iba úplne odo- viesť krajinu, ale nedokázal niekedy
vzdaní môžeme prijať tento dar.
riadiť ani sám seba. Keď musel odstúNedávno mi volal kamarát Peter. piť, namiesto ospravedlnenia občanom,
Kedysi podľahol hracím automatom vyhlásil, že odpustil všetkým, ktorí žiaa skončil na ulici. Bez peňazí a strechy dali jeho odchod. O pár dní príjemne
nad hlavou. Začal písať príbehy z uli- prekvapil. Požiadal ľudí o odpustenie.
ce a vydal ich ako knihu. Pomohol mu Nech mu to vydrží.
vtedy náš spoločný priateľ Dano Hevier Žije vo svojom vesmía Peter si predajom vlastnej knihy zaro- re a je mi ho niekebil peniaze na podnájom, vyhrabal sa dy ľúto. Držím mu
z najhoršieho a napísal druhú knihu. palce, aby sa aj on
Lenže prišiel Covid a na Miletičke sa už premenil k lepšiemu.
nedalo predávať tak, ako predtým. Všet- Inovácia človeka
ko išlo dole vodou. Skúšal rôzne veci, začína s ponapísal aj poslancom do parlamentu, korou a na
aby si kúpili jeho knižku. Ozvali sa mu kolenách.
dvaja. Pred pár týždňami bol Peter úpl» Ján Košturiak

spravodajstvo / služby, zamestnanie
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Práce pre:

Sadrokartonista
Tesár

ubytovanie hradí firma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky

0950 301 301 Práca na TPP

85_02

Práca v Nemecku

ORAVSKO

/Vavrečka/ - Obecné zastupiteľstvo prijalo začiatkom marca 2021 všeobecne záväzné nariadenie o
zákaze hazardu na území obce. Znamená to, že v
obci už nemôžu vznikať nové herne a kasína. Podnet k takémuto rozhodnutiu dali niektorí občania
a poslanci. Aj keď sa snažili riešiť tento problém už
v minulosti, až zákon im umožnil prijať rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Dve prevádzky v obci
po vypršaní licenčnej zmluvy už novú nedostanú.
Iniciatíva Orava bez hazardu zaznamenáva prvé
výsledky.

/ww vav, obh, or/

/Orava/ - Oravský záchranný systém v kategórii
dobrovoľnícka skupina získal celoslovenské ocenenie Srdce na dlani. Združenie nominovala na
ocenenie primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková. Počas trinásťročného pôsobenia dobrovoľníci zo systému zachránili vyše päťdesiat ľudí a v
čase pandémie koronavírusu vo svojom voľnom
čase pomáhali dezinfikovať nemocnice, domovy
sociálnych služieb, úrady, školy i kostoly.

/ww, or/

Predaj a rozvoz po celej SR

zjX¤U~jb
Uj`o~Uj¦ØƉ~z+«j¦

5

7 4
6
9

2

U
2

6
1

3 5

S
D

ŏƑØîîƉ7/m2 ŸƉ%zB

7
7

4
8

2 4 1
3
6
5

3

a±ĩųŅĬŅĹƁxŏƆ
ÆųŅĹǄ

-30%
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ŀØŏƗƉ7wĵƖƉŸƉ%zB
PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV
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(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)
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- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

0800 500 091

7

K 1
U

-40%

Citáty
Buď požehnaný Boh, krotý stvoril jar
a hudbu.
Richard Wagner

OR21-14 strana-

15

85_0240

O

8 9

«°Ɖ°ĩÎĜŅƴæƉÎåĹƼú

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

D

6

13 121 0190
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zdravie / služby
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-005

16
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