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Duchovná znechutenosť
Zostal som vcelku prekvapený, keď
som sa dočítal, že duchovná znechutenosť je posledným z hriechov
v našom práve sa končiacom seriáli cností a hriechov.

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako
dožadujeme a hlavne aj osobne angažujeme v odstraňovaní nepráv iných.
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme
aktívne, nielen zo spoločenskej nutnosti či až uniformity všímaví, ohľaDuchovná znechutenosť, zleni- duplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v
velosť, apatia z dostatku, lenivosť, mene dobra iných, ako som ja.
Preto je lenivosť hriechom, alebo
nevšímavosť. Takmer až duchovná
prázdnota. Uspokojovanie svojich inak, ťažkým prehreškom. Preto je nevlastných fyzických potrieb bez akej- všímavosť neľudskosťou a preto je dukoľvek hodnotovej nadstavby. Zvlášt- chovná znechutenosť iba prázdnym
ne, ako sa tie hriechy z pôdy viery alibistickým gestom.
dajú čítať v každodennom živote, aj a
„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaujínajmä v tom materiálnom. Žiaľ, nie- mam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prílen.
padne - „ja voliť nechodím“ a potom
Duchovná znechutenosť pustiť sa iba štyri roky nadávať.
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo
Duchovná znechutenosť je dešprínosom pre všetkých, nielen pre trukcia. Opustený dom, v ktorom
mňa samotného. Hlavne aj pre iných, nikto neupratuje, neskrášľuje ho, nepre okolie známe i neznáme, pre ľud- zametá, pred ktorým nikto nekosí záské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď hradku a na ktorej nepestusa z lenivosti stáva ľahostajnosť, člo- je kvetiny pre potešenie
vek prestáva byť človekom.
okoloidúcich.
Mať svoj pokoj, mať svoje pohodOtvorené oči i dušu
lie, mať svoje ticho, mať naplnené želá všetkým čitateľom
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ,
častý obraz zo života mnohých súčasníkov. Vycediť si tú svoju fľašku do
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.
Dožadovať sa vlastných práv mož» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

4. mája 1953

Výročia a udalosti

Ernest Hemingway získal za román Starec a more Pulitzerovu cenu

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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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

66-0102

ORAVSKO
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záhrada

oravsko

Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín
tel.: 043-238 8992
Osobný odber
Po - So 8.00 - 18.00 hod.
www.domoss.sk

3

člen siete

Ušetríte
70 EUR

Ušetríte
60 EUR

Ušetríte
40 EUR

299 €

339 €

159 €

369 €
STIGA COMBI 48SQ
benzínová kosačka s pojazdom
šírka kosenia 46 cm, 60 litrový hybridný
zberač trávy, výkon 2200 W, 6 funkcií kosenia
zadný, bočný, zber alebo mulčovanie,
6 pozícií výšky kosenia

399 €
STIGA SLM 540 AE
akumulátorová kosačka
šírka záberu 38 cm, 48 V akumulátorová
súprava, batéria a nabíjačka súčasťou balenia,
40 l zberný kôš, plastový skelet

199 €
STIGA COMBI 40 E
elektrická kosačka
motor s príkonom 1600 W, 40l zberač,
šírka kosenia 38cm, 6 polôh nastavenia
výšky kosenia
Ušetríte
1050 EUR

2599 €
3649 €

Ušetríte
40 EUR

Ušetríte
60 EUR

159 €

479 €

STIGA SBC 232 D
219 €
benzínový krovinorez
2-takt motor, šírka kosenia 43 cm,
s kovovou čepeľou s tromi zubami
a dvojitou líniou hlavy Tap Go

STIGA SRC 685 RG
519 €
benzínový rotavátor
6 nožov s priemerom 320 mm, pracovná
šírka 85 cm, max. hĺbka kultivácie 26 cm,
2 rýchlosti vpred a jedna vzad

www.domoss.sk

STIGA ESTATE 3398H
traktorová kosačka
pre trávnaté plochy s rozlohou do 4000 m2,
4-takt motor Briggs & Stratton,
šírka záberu 98 cm, 7 polôh výšky kosenia

od roku 1990
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim náhradné diely na
jawu, čz, manet, Tatran Tel
0910594060 ďakujem

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motor na zetor 15,
20, 25 Tel 0910594060 ďakujem
»Predám traktor RS s vlečkou a iným príslušenstvom.
0905475240
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
PREDÁM FORSNE DOSKY. ASI
2 KUBÍKY. STARŠIE. LACNO
0903227683

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200
»Predám traktor RS s vlečkou a iným príslušenstvom.
0905475240

Najčítanejšie regionálne noviny

Aj vás prepadli?
Predstavte si, že sedíte v obývačke v
kresle, čítate dobrú knihu a niekto vám
vtrhne do domu. Kráčate v prírode a
užívate si krásu a ticho a z ničoho nič
na vás niekto vyskočí spoza stromu.

jeden riaditeľ hovoril, že po návrate z dovolenky (riaditeľ si môže dovoliť na dovolenke neotvárať maily) našiel v počítači
stovky správ. Povedal asistentke, nech
ich vymaže. Ak tam bolo niečo dôležité,
tak sa ozvú ešte raz, povedal si. Ozvalo
Ste na záchode, v aute, v kostole a sa pár ľudí a nič vážne sa neprihodilo.
všade vás prepadávajú. Kradnú čas,
Bojíme sa, že nás v noci na ulici prepokoj a schopnosť sústredenia. V mi- padnú zlodeji, máme strach, že na nás
nulosti boli takéto prepady zriedkavé. preskočí vírus, ale denne sa nechávame
Občas zazvonil telefón, medzimesto sa prepadávať zlodejmi, ktorí nám berú
prepájalo ručne a na spojenie sa muse- čas, sústredenie, energiu a pokoj. Ako
lo čakať. Dnes sa pokúšajú rôzni ľudia sa dá pred nimi chrániť? Veľmi jednovlámať do vášho života 24 hodín den- ducho. Vypnite sa z on line sveta - aspoň
ne. Vraj to už robia aj naprogramované na pár hodín počas dňa. Keď som medzi
roboty. Technológie kradnutia času sú mníchmi v kláštore, zdá sa mi prirodzerôzne - mobil, sms, mms, chat, email, nejšie pripojiť sa na Pána a odpojiť sa od
cloud. Majú aj rôzne mená - WhatsApp, operátora. Dá sa to aj doma. Nemusíme
Zoom, Teams, WeChat, Slack, ...
byť na všetkých sieťach a internetových
Mobil je najhorší. Ten, kto vám volá fórach, nemusíme čítať emaily a smsky
očakáva, že zdvihnete. Najlepšie hneď. pri každom cinknutí.
Vôbec nerieši, čo práve robíte - či je ráno Aj zvonenia sa dajú
a ste na prechádzke, je predpoludnie a vypnúť. Viem, zlosústredíte sa na dôležitú prácu, alebo deji sú rafinovaní
podvečer čítate dobrú knihu.
a nájdu si vás. PoJe zaujímavé, že silná stránka mobil- vedzte im, že chcete
ného telefónu sa stáva aj jeho stránkou mať pokoj. A donajslabšou. Všade je signál a môžete ho prajte ho aj
nosiť so sebou vo vrecku. Keď nedvíhate im. Hotovo.
mobil, tak vám chodia rôzne správy. Keď
sa odpojíte, čakajú na vás. Nedávno mi
» Ján Košturiak

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

/Námestovo/ - Študentská firma EFYOU pri SOŠ
podnikania a služieb v Námestove sa učí reálne
podnikať. Predmetom ich aktivít je výroba učebných pomôcok a iných drobností. Škôlkárom, prvákom, školským klubom a na vyplnenie voľného
času ponúka pracovný zošit Čmárajko, ktorý hravou formou pomáha deťom rozvíjať ich vlastnosti a
zručnosti. Je plný hier, zábavy a cvičení vo formáte
A4 a A5. Kontakt: anna.zboronova@sosno.sk; tel.
č. 0917 901 656.

/ww br, soš, or/

/Orava – Trstená – Dolný Kubín/ - Potvrdilo sa,
že ani v čase pandémie a obáv o svoje zdravie ľudia nie sú ľahostajní. Počas kampane Valentínska
kvapka krvi do Hornooravskej nemocnice v Trstenej a do Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne prišlo darovať krv 590 ľudí. Po vyšetreniach
mohli krv odobrať 534 darcom a z nich 45 prvodarcom. Slovenský Červený kríž, Územný spolok
Orava poďakoval všetkým darcom za vzácny čin
a zamestnancom odberových miest za spoluprácu
na kampani.

/ww ts, dk, or/

/Dolný Kubín – Tvrdošín - Orava/ - Do 16. mája
2021 predĺžili aktuálne výstavy Pavla Ruska a Marty Bošelovej v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.
Po pandemických obmedzeniach je galéria opäť
otvorená v obvyklom čase v utorok až nedeľu, od
10.00 do 17.00 hodiny. Od 1. mája 2021 je sprístupnená aj Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne a ponúka výstavu diel Ctibora Belana, pri príležitosti
101. výročia jeho narodenia a 30. výročia úmrtia.

/og, or/

14 RôZNE / iné
»Predám tisíc litrovú plastovú nádrž za 80 eur,
0915306127

/Oravský Podzámok – Oravská Lesná – Dolný
Kubín/ - Pre návštevníkov sú opäť otvorené Oravský hrad, Oravská lesná železnica a literárne expozície Oravského múzea v Dolnom Kubíne. Vstup je
možný s negatívnym testom nie starším ako sedem
dní, v interiéri respirátormi, vonku s rúškami, všade s odstupmi a dezinfekciou rúk. /im, om, or/

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

/Lokca/ - Sedem zranených osôb si vyžiadala
zrážka dvoch osobných áut za obcou Lokca smerom do Brezy minulú nedeľu podvečer. Hasiči z
Námestova poskytli zraneným prvú pomoc a vozidlá zabezpečili proti požiaru. Na mieste udalosti
zasahovala aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby. Informovala o tom K. Križanová z Prezídia HZZ.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/im, phzz, or/

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

/Orava/ - Aj na Orave sú od pondelka otvorené
niektoré terasy prevádzok verejného stravovania
a pohostinstiev. Pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok
testu nie starší ako sedem dní, alebo iný doklad o
výnimkách podľa vyhlášky. Rúško si možno zložiť
na terasách len počas jedenia a pitia.

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.

/ww, or/

/Žilinský kraj - Orava/ - Nový objednávací systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu covid-19 pripravil Žilinský kraj. Pacienta na
základe diagnózy zaeviduje do poradovníka jeho
lekár a vyberie aj vakcínu, ktorou ho zaočkujú.
Náhradnícke objednávanie je primárne určené
pre pacientov bez stanovenia veku na základe ich
zdravotného stavu. Na Orave už pracuje aj mobilná
očkovacia jednotka so sanitkou.

/im, mj, ww, or/
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Začíname s rekonštrukciou bytu
Pred rekonštrukciou bytu je nutné absolvovať viacero krokov. Nezabudnite
ani na vašich susedov a bytových spoluvlastníkov!

Zmluvu s dodávateľom uzavrite
vždy písomne a dbajte pritom na to,
aby bola prehľadná, s jednoznačnými
formuláciami, s podrobným opisom
jednotlivých prác a materiálov a spôsoRekonštrukcia bytu by sa mala bom finančného vyrovnania. Dopredu
ohlásiť príslušnému stavebnému by ste mali platiť iba 10 percent predpoúradu, v závislosti od miery a rozsa- kladaných nákladov a potom postupne
hu úprav (stavebné povolenie, príp. preplácať každú časť vykonaných prác
ohláška). Odporúča sa, skontrolovať a dodaného stavebného materiálu.
aj vyhlášku obce, či mesta o časových
Ak sa rozhodnete, že si budete volať
obmedzeniach rekonštrukcií (napr. či remeselníkov a všetky činnosti pri reje možné vykonávať stavebné úpravy konštrukcii organizovať samostatne,
počas víkendov a podobne). To isté pla- beriete si na seba veľa starostí. Zosúlatí v prípade bytového domu s vlastnou diť ich tak, aby práce prebiehali bez dl„samosprávou“. O rekonštrukcii bytu hých prestávok, je veľmi náročné. Keď
musí byť informované spoločenstvo sa príde na chybu, jedni remeselníci
vlastníkov, ktoré má právo k zámeru sa sa vyhovárajú na predchádzajúcich.
vyjadriť.
A obvykle laik amatér takéto situácie
Nezabudnite však aj na vašich su- nezvládne.
sedov. Pre dobré susedské vzťahy sa
odporúča nalepiť niekoľko dní pred
začiatkom úprav oznam o rekonštrukcii bytu na viditeľné miesto vo vchode.
Dovtedy však musíte mať celú rekonštrukciou pripravenú. Začínate s predpokladaným rozpočtom. Môžete sa
totiž pustiť iba do takého rozsahu prác,
ktorý môžete finančne pokryť. Preto si
určite do nákladov zarátajte búracie
práce, stavebné práce, rozvody, obklady, dlažby, sanitu podlahy, dvere, maľovanie, svetlá, nábytok. Nezabúdajte,
že k väčšine položiek treba pripočítať
aj montáž, ktorá môže prevýšiť cenu
materiálu.
» red

OR21-17 strana-

8

ORAVSKO

ACN / služby, bývanie, šport

Sila matiek a pokoj vo svete
Niektoré z nich zviera bolesť a smúPodľa emeritného pápeža Benedikta XVI. sú to práve ženy a ich svätosť, tok, keď strácajú svoje deti, jedno za
ktoré majú byť v srdci kresťanstva. druhým. Kvôli terorizmu, chorobám,
Ony môžu zachrániť pokoj vo svete. podvýžive... Biskup Jesús Ruiz Molina
z diecézy Bangassou v Stredoafrickej
Aké pravdivé sú tieto slová v prípa- republike hovorí, že keď sa rozpráva so
de matiek – ktoré sa otvárajú novému ženami, niekedy sa ich spytuje, koľko
životu, prijímajú ho, živia, ochraňujú, majú detí. „Odpovedajú mi: ,Tri, ktoré
a starajú sa oň, aby rástol. V každoden- sú stále nažive, no štyri mi zomreli.ʻ
ných situáciách sa tieto ženy rozhodujú alebo ,Mala som osem, ale už mám len
milovať život a slúžiť mu, a tak vytvá- dve...ʻ“
rajú vzácny pokoj nie len vo svojej doAj napriek utrpeniu, ktoré africké
mácnosti, ale všade, kde pôsobia.
ženy a matky prežívajú, však biskup
Každá spoločnosť – či už tá, príliš Molina zdôrazňuje, že Afrika prežije
zameraná na úspech a výkon, alebo tá, práve vďaka nim – vďaka postavám
presiaknutá biedou a krutým násilím odvážnych a silných matiek, ktoré po– zúfalo potrebuje ich prítomnosť. Ich kračujú ďalej aj vtedy, keď sa utrpenie
silu a odvahu, ale tiež jemnosť a úctu, dostáva do špiku kostí. Pretože „tieto
s akou pristupujú k slabším.
matky aj uprostred tých najhorkejších
Trpiaca Afrika je toho živým dôka- sĺz naďalej tvoria život.“
zom. Keď sa tu násilníci rozhodujú vyKaždý z nás im môže pomôcť
trhnúť život z koreňov a hlboko zraniť svojou troškou. Viac o tom, ako podušu afrického ľudu, vyberajú si ten môcť trpiacim v Afrike sa dozviete na
najúčinnejší nástroj: zničenie, zneucte- www.acnslovensko.sk
nie a poníženie žien a matiek.
V Afrike sa však hovorí, že keby sa
africké matky mali vzdať, sama obloha
sa prepadne.
Na svojich pleciach nesú váhu každého nezmyselného konfliktu. Mnohé
sú donútené utiecť zo svojich domovov
a uchýliť sa do chatrného prístrešku
prekrytého plachtou k ďalším utečencom. Každodenne sa snažia zabezpečiť
deťom aspoň základnú stravu a bojovať
o ich budúcnosť.
» Zdroj: ACN
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Hodina pre seniora – „darujme
čas seniorom, darujeme radosť“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR začalo spolupracovať s o. z.
Pre seniora na projekte „Hodina pre
seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v
dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.
Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu
koronavírusu na rok zastavil.
Po tom, ako sa rezortu práce podarilo dostať ochorenie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb pod kontrolu a
zaistiť psychologickú a duchovnú službu
pre klientov i zamestnancov, smerujú
jeho kroky na zabezpečenie a rozvoj
kultúrno-duševnej služby. „Po takom
dlhom čase izolácie potrebujú naši seniori v zariadeniach sociálny kontakt aj
kultúrne aktivity. Preto som veľmi rád, že
sme začali spolupracovať s občianskym
združením Pre Seniora, a môžeme tak do
zariadení postupne prinášať spoločenské
činnosti. Vyzývam zariadenia sociálnych
služieb, aby neváhali a prihlásili sa do
projektu. Verím, že tak spolu pomôžeme
seniorom dostať sa do psychickej pohody
a osviežiť aj ich duševné zdravie ,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
Projekt „Hodina pre seniora“ funguje už viac ako rok. „Keď vypukla pandémia koronavírusu, kultúrny život na
Slovensku sa zastavil. My umelci sme ale

začali rozmýšľať, ako by sme mohli využiť
náš čas pre dobro iných. Napadlo nám,
že by sme ho darovali tým najzraniteľnejším, seniorom v pobytových zariadeniach
sociálnych služieb, ktorí zostali odlúčení
od svojich blízkych,“ priblížila Hana
Koblišková, manažérka projektu „Hodina pre seniora.“ Mechanizmus projektu
zatiaľ spočíva v telefonickom kontakte
dobrovoľníka a seniora. „Na základe
informácií, ktoré nám poskytne jednak
zariadenie o svojom klientovi, a jednak
sám dobrovoľník, vytvoríme dvojice. Tie
si pravidelne telefonujú. Postupne, ako
to budú opatrenia umožňovať, by sme ale
chceli priniesť kultúru a umenie priamo
do záhrad či miestností zariadení.“
Do projektu „Hodina pre seniora“ sa
môžu prihlásiť dobrovoľníci a zariadenia
sociálnych služieb prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke
www.hodinapreseniora.sk .

Základná škola Námestovo
Komenského ulica 495/33, 029 01 Námestovo
v spolupráci s MŠK Námestovo a MŠK Žilina

pozývajú žiakov štvrtých a piatych ročníkov na
ZÁPIS DO ŠPORTOVEJ TRIEDY ZAMERANEJ NA FUTBAL
Zákonní zástupcovia na webovej stránke školy vyplnia elektronickú prihlášku žiaka do
športovej triedy. Škola vyplnené prihlášky vytlačí a zákonní zástupcovia ich podpíšu po
skončení karantény v termíne, ktorý zverejní škola na svojej webovej stránke.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 14. mája 2021.
0915 807 358 Mgr. Jaňak Ľubomír – riaditeľ ZŠ
www.zskomnam.edu.sk

www.zskomnam.sk

» red
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Nezabúdajme!
Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii
59/26 z 22. novembra 2004 vyhlásilo
8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, čo zomreli v čase druhej svetovej vojny.
OSN vyzvala svoje členské štáty,
mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si každý rok pripomínali tieto
májové dni - jeden alebo druhý, prípadne oba. Na podujatiach sa má spomínať
na všetky obete druhej svetovej vojny a
má sa im vzdať náležitá pocta, uviedla
OSN.
Druhá svetová vojna vypukla 1.
septembra 1939 napadnutím Poľska
hitlerovským Nemeckom a jeho prisluhovačmi.
Prelom z rokov 1941 a 1942, keď vojská Sovietskej armády odrazili nápor
fašistov v bitke o Moskvu, predznamenal obrat v prospech nielen ZSSR, ale aj
spojencov Veľkej Británie a USA. Bitka
o Stalingrad v roku 1943 znamenala zásadný obrat vo vojne.
Západné veľmoci začali obmedzovať rozpínavosť fašistickej moci a teroru, najmä zastavením nemeckého ťaženia v severnej Afrike v rokoch 1942-43,
dobytím Sicílie v roku 1943 a úspešným
vylodením v Normandii v roku 1944.
Na prelome apríla a mája 1945 bolo
otázkou času, kedy fašistické Nemecko, hlavný agresor vojny, bude donútené podpísať kapituláciu.
Západní spojenci rozdrvili nemec-

ký odpor na západnom fronte. Hitlerov
nástupca, veľkoadmirál Karl Dönitz, aj
keď vedel, že kapitulácia je nevyhnutná, sa najskôr snažil zabezpečiť evakuáciu čo najväčšieho počtu vojakov a civilistov z východných oblastí Nemecka
na západ.
Ešte 3. mája 1945 sa dovŕšilo oslobodenie Slovenska, keď posledné zvyšky nemeckých vojsk zlikvidovali v
Javorníkoch a Bielych Karpatoch. Vláda slovenského štátu aj s prezidentom
Jozefom Tisom podpísala kapituláciu 8.
mája 1945.
Akt podpisu kapitulácie Nemecka
sa uskutočnil v noci z 8. na 9. mája 1945
v Berlíne. Avšak už prvým podpisom
kapitulácie 7. mája 1945 táto vstúpila do
platnosti 8. mája o 23.00 h v noci stredoeurópskeho času - vtedy už v ZSSR
bolo po polnoci, teda 9. mája.

Základná škola Námestovo
Komenského ulica 495/33, 029 01 Námestovo
v spolupráci so
Slovenskou gymnastickou federáciou

pozývajú žiakov štvrtých ročníkov na
ZÁPIS DO ŠPORTOVEJ TRIEDY SO ZAMERANÍM NA
ŠPORTOVÚ GYMNASTIKU
Zákonní zástupcovia na webovej stránke školy vyplnia elektronickú prihlášku žiaka do
športovej triedy. Škola vyplnené prihlášky vytlačí a zákonní zástupcovia ich podpíšu po
skončení karantény v termíne, ktorý zverejní škola na svojej webovej stránke.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 14. mája 2021.
0915 807 358 Mgr. Jaňak Ľubomír – riaditeľ ZŠ

» red

www.zskomnam.edu.sk
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0907 328 866 Mgr. Belicajová Monika – tréner
monikabelicajova260@gmail.com

sportovci@zskomnam.sk
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.
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Noc čarodejníc
Prvá májová noc z 30. apríla na 1. mája tok oslavovali nespútaným milovaním.
je spájaná aj s mocou temných bytos- Dokonca v túto noc aj vydaté ženy a
tí. Počas tejto noci sa stretali všetky ženatí muži mohli odhodiť všetky záčarodejnice a strigy z okolia na tma- brany a užiť si sexuálne dobrodružstvo
vých miestach, aby si dohodli straté- s náhodným partnerom. Partneri sa
giu, ako zničiť čo sa dá.
milovali v prírode, tým jej zabezpečovali úrodu.
Niektorí veria, že filipojakubské
Obyčajne boli centrom ich záujmu
polia s čerstvo vysadenými rastlinami. ohne očisťujú a majú moc zničiť všetko
Všetci gazdovia sa preto vždy stretli na zlé. Ľudia by si deň pred Nocou čarojednom mieste a postupne prechádza- dejníc mali spísať zoznam negatívnych
li dedinou tak, že pri tom robili veľký vecí, ktorých sa chcú zbaviť a večer
hurhaj, aby strigy vystrašili.
ho spáliť. Ak chcete byť do konca roka
Podľa predkov majú práve v noci z šťastní, mali by ste ráno na 1. mája vy30. apríla na 1. mája zlé sily väčšiu moc behnúť na kopec a počkať na východ
ako inokedy. Je to noc, známa ako Noc slnka. Prvé lúče vám vraj požehnajú.
čarodejníc. Alebo Filipojakubská noc, A ešte niečopreženy – ak si myslíte, že
Valpuržina noc alebo Beltine. V minu- vám chýba ešte trošku krásy k dokonalosti sa táto noc slávila počas splnu, losti, umyte sa na prvého mája v rannej
ktorý sa najviac blížil dňu presne me- rose.
dzi dňom jarnej rovnodennosti a letným slnovratom.
Táto noc patrila k jednému z najväčších pohanských sviatkov. Silneli
zlí duchovia a ľudia verili, že sa otvárajú jaskyne a podzemia, v ktorých sú
ukryté poklady. Aby sa človek pred
zlými silami ochránil, mal by mať pri
sebe kvet papradiapočas prvomájovej
noci budú celý život šťastné. Starí Kelti
tvrdili, že v tento večer sa prebúdzajú
sexuálne sily. Ide o vhodný čas na hľadanie novej lásky. Ak máte problémy vo
vzťahu, počas týchto dní to vraj môžete
zlepšiť.
Naši predkovia to vedeli, preto svia» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0908 792 859

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

Výročia a udalosti
Alan Shepard na palube Mercury-Redstone 3 sa stal prvým Američanom, ktorý sa dostal do vesmíru (Program Mercury)

5. mája 1961

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

Výročia a udalosti
spustenie vysielania Česko-slovenskej televízie

1. mája 1953
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Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči
Až jedna tretina zástupcov NR
SR žije v Bratislave. Je to 44 poslancov zo 150-tich. Možno aj boli
niekedy v Zákamennom, v Krupine, Dunajskej Strede, vo Svidníku
či v Plaveckom Podhradí, možno
sa tam aj zhovárali s ľuďmi. Zažitý
ten svet ale mať nemôžu. Dnešná
pandemická doba nám v rukolapných súvislostiach ukázala,
že z rečí sa človek nenaje, že slová
nás neuzdravia a že pomáhať
treba srdcom a rukami, nie heslami.

KDH má 220 starostov a primátorov, 2994 miestnych a regionálnych
poslancov, vieme, o čom hovoríme
a čo na Slovensku potrebujeme.
Len poctivou prácou, každodennou a bez chaosu, sa obnoví dôvera
ľudí vo fungovanie našej krajiny.

2. mája 1945

Výročia a udalosti

Červená armáda dobyla Berlín

Pre ešte viac výhod volajte: Janka Ďuranová 0904 329 779
e-mail: duranovaavon@gmail.com, fb.: Avon Kysuce Orava

Výročia a udalosti
havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia
vzducholoď všetkých čias

6. mája 1937

0951 594 367
ORzel21-17 strana- 3
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Získajte odmenu a extra zľavu k svojej prvej AVON
objednávke - set Encanto Intense a navyše zľavu 25%

991210049

KDH podporuje zavedenie 8 volebných obvodov pre voľby do NR
SR, čo umožní zvoliť si poslanca
zo svojho regiónu. Decentralizácia verejnej správy je proces, ktorý
zvýši kvalitu života nás všetkých.
Zabezpečí
väčšiu
dostupnosť
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu
tam, kde sú najviac potrebné.

49-0012

Aj veľkokapacitné očkovacie
centrá v samosprávnych krajoch
sú toho dôkazom. Ich fungovanie
v krízovej situácii nenastavili poslanci z bratislavského hradného
kopca, nastavili sme ju my, župani
z celého Slovenska. Vieme, čo je
dôležité pre obce, mestá, dediny.

služby,
zdravieSTAVIAME
/ služby
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Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu

Vzácne expozície
sú už opäť otvorené

● Slovenské národné múzeum – to je 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku. V akej kondícii ste
po pandemickej nútenej prestávke otvorili vaše expozície?
Roky 2020 a 2021 sa stanú určite našimi medzníkmi,
ktoré, ako všetci dúfame, sa nebudú tak skoro
opakovať. Už tretie otvorenie múzeí dokážeme
zvládnuť veľmi rýchlo. Pre nás to nie je len povinnosť,
ale aj nevyhnutnosť. Naše múzeum je veľmi závislé
od príjmov od návštevníkov, napriek pomoci
zriaďovateľa v minulom roku musíme zabezpečiť
financie aj na rok 2021. Druhým aspektom, a dá sa
pokojne povedať aj hlavným, je otvorenie múzea
pre návštevníkov, ktorí u nás môžu stráviť niekoľko
hodín. Či už individuálne alebo so svojimi rodinami.
SNM ponúka priestory od klasických kamenných
múzeí, parky, záhrady alebo skanzeny. Smozrejme
nesmieme zabudnúť, že múzeum sprostredkováva
aj nové poznatky z našich dejín, života v minulosti,
alebo u nás môže návštevník poznávať prírodu.

● Prečo sú múzeá dôležité pre verejnosť
vážnejšom. V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania. Po jeho skončení verím, že budeme a spoločnosť? V čom je ich poslanie?
môcť začať novú éru - obnovu Románskeho paláca
Múzeá môžu ľudia vnímať rozlične, ako miesta
a západných palácov. Bude znamenať aj určité
obmedzenie pre návštevníkov, ktorí sa nedostanú trávenia voľného času, miesta poznania, alebo ako sa
im páči. Je to úplne v poriadku a je to tak správne. To,
čo návštevník nevidí je práca v zákulisí – uchovávanie
nášho dedičstva – či už kultúrneho alebo prírodného.
Možno sa nám v súčasnosti niektoré veci zdajú
samozrejmé, ale o pár rokov mnohé z nich nájdeme
už len v múzeu. Múzeá uchovávajú odkaz minulosti,
dokumentujú súčasnosť. Jedným z veľkých cieľov
múzeí je aj vysvetľovanie udalostí v minulosti – ktorá
nie je až tak ďaleká, ale prináša rôzne traumy pre
celú spoločnosť. Jedným z takýchto projektov, ktorý
v súčasnosti vzniká na pôde Slovenského národného
múzea je Múzeum 20. storočia.
Bratislavský hrad: Trianon – zrod novej hranice

Pokračovanie budúci týždeň.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk

do niektorých častí. Ale na jej konci budú môcť
návštevníci vidieť nové expozície a miesta, ktoré boli
desaťročia neprístupné. V prípade Krásnej Hôrky
sme v stave dokončovania projektov, stavebných
povolení a súhlasov s realizáciou. Tento rok máme
v pláne začať verejné obstarávanie a veríme, že
Obidva hrady, Spišský hrad aj Krásna Hôrka, veľká obnova začne v roku 2022. Tento rok sa však
sa nachádzajú v kľúčovom období. V prípade stavebný ruch na hrade nezastaví a kontinuálne
Spišského hradu z pohľadu nutnosti opravy ešte budú prebiehať niektoré predstavebné práce.

» Zhováral sa Jozef Bednár

● Pod Slovenské národné múzeum spadajú aj hrady
Spišský hrad a Krásna Hôrka. Čo sa na oboch hradoch
podarilo SNM za posledné roky urobiť z hľadiska ich
obnovy?

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých
expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

Spoločnosť pôsobiaca
V NEMECKU, ŠVAJČIARSKU, FRANCÚZSKU, VB
PRIJME na TPP

VODIČA na MANITOU
OBSLUHU na MALÝ MOBILNÝ ŽERIAV
MONTÁŽNIKOV
Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce
Samostatná práca podľa výkresovej dokumentácie
Nástupný plat:
vodič 2000 €, montér 1800 € netto
Ubytovanie a doprava na náklady ﬁrmy
Nutná prax
Nástup ihneď
0907 261 793 / ivana.konickova@kmmont.eu

43-0075

0951 636 225

991210049

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNO
SADROKARTÓNOV
OV

Výročia a udalosti

3. mája 1979
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195/65 R 15 V
r. v. 2018/2019

42,36 €

24,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.m i kona. sk

ROYAL PASSENGER

37-0059

V
VÝPREDA
ÝPR EDA J

v britských parlamentných voľbách získala Konzervatívna strana väčšinu mandátov (339), vďaka čomu sa jej predsedníčka
Margaret Thatcherová stala premiérkou

zamestnanie,
zdravie / služby
auto

6
Prijmeme spoľahlivých

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

MURÁROV do Belgicka

VODIČOV KAMIÓNOV

� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

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

43-0076

87-0035

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

na medzinárodnú
prepravu tovaru
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POLITICKÁ INZERCIA
zamestnanie
/ spomíname, služby

7

AIW - Práca pre opatrovateľky seniorov v Rakúsku
tEǪPWÏUVSOVTZ SBLÞTLBäJWOPTǸ
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB
tpracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tWäEZJOGPSNVKFNF ako cestovať cez hranice

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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Kritériá
pre spoluprácu:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!
Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.
32-0053

ORAVSKO
oravsko

8

služby,
zdraviestaviame
/ služby
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