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Zosurovenie, zdivočenie mravov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je najvyšší čas pripomenúť si slová 
literárneho barda slovenského ná-
roda, Pavla Országha Hviezdoslava. 
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety. 

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v po-
kojný život. Ide o nádej aj v takej podo-
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po-
hľadu každé štyri roky politici a potom 
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento 
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra-
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča-
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! 
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, 
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne-
tie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih-
ne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých 
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre 
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre 
ktorých je získanie vzdelania na papie-
ri iba záležitosťou nákupu tovaru ako 
každého iného nákupu, Hviezdoslav 
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, 
múdrosť a slušnosť však nie.

Je naozaj normálne, že ten, kto 
si chce od vás požičať, príde do vašej 
domácnosti, vynadá vám za to, že ste 
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži 
a špinu a potom vás požiada o peniaze?  
O vaše peniaze? Nikde to nie je normál-
ne a nemalo by to byť normálne ani na 

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je. 
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred 
voľbami sľubovaná politická „ina-
kosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“. 
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlast-
ným sľubom, je luhár. Alebo podvod-
ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z 
mnohých nelichotivých – pre slušných 
a čestných ľudí nelichotivých – slov. 
Slovenčina ich pozná veľa.

„Démon kýs škaredý“ iného 
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k 
nám priplazil. Privliekol so sebou lži, 
podvody, nerešpektovanie zákonov, 
nerešpektovanie parlamentu a tým pá-
dom aj jeho voličov. Démon moci, pri-
vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.

Čomu a komu sa ešte dá veriť v na-
šom štáte? Divadlu na transparentnosť, 
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divad-
lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické 
hulvátstvo z moci zákona 
premenovalo na tú sluš-
nosť. To im ešte nezišlo 
na um, hoci, v iných, ne-
nápadnejších podobách 
sa to deje. Dokedy?

Odpoveď je v 
každom z nás.

8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti
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(pokračovanie) 

Nedávno som ponúkol niekoľko 
spôsobov na to, ako vybrať dobrú 
školu. Každý vníma prívlastok dob-
rý inak, teda je veľmi ťažké, aby sa 
školy vedeli prispôsobiť všetkým 
názorom. 

Potom sa buď neprispôsobujú, 
alebo sa snažia vychádzať v ústrety 
rodičom a žiakom. Pravdou však je, 
že veľká časť škôl má zabezpečený 
dostatočný počet žiakov podľa spá-
du a nemusia bojovať o iné deti. Preto 
môže dôjsť k rôznym problémom a 
konfliktom, ktoré sú rodičia nútení ig-
norovať, keďže nemajú kam inam dieťa 
prehlásiť. Pravda, stále je viac rodičov, 
čo si platia za súkromné školy alebo 
si ponechajú deti v domácom vzdelá-
vaní. Poznám takých a plne chápem 
ich motivácie. Sám sa po komunikácii 
s kolegami z rôznych kútov Slovenska 
čudujem, ako veľká časť škôl, riadite-
ľov a učiteľov pôsobí. Akoby sa zasekli 
v dávnej dobe a nepochopili, že dnešná 
generácia (doba) je iná a vyžaduje si 
odlišný prístup. Ak sa toto nepochopí, 
môžu sa prehlbovať škody na žiakoch, 
ktorých vychovávame a vzdelávame 
pre našu budúcnosť. Stane sa to však 
ťažko, keď budeme z hľadiska štátu i z 
vnútra škôl budovať priamo či nepria-
mo nenávisť k vzdelávaniu, jeho degra-
dáciu,  antagonistický vzťah k žiakovi a 

rodičovi. Alebo vnucovať žiakom frázy 
namiesto myslenia, chápania a uvažo-
vania bez strachu z vyslovenia názoru. 
O to je situácia uvedomelého rodiča 
ťažšia: Doma svoje dieťa vedie k životu 
v 21. storočí, no musí ho dať do inštitú-
cie, ktorá je v protipóle k jeho výchove.

Obávam sa, že zmena bez dôraznej 
reformy v rukách odborníkov z regi-
onálneho školstva, ktorá nemusí byť 
zdĺhavá, sa nedostaví. Ale, nie vždy 
všetko stojí na ministerskej reforme. 
Empatia, asertivita, humanizmus, 
komunikácia, medziľudské vzťahy by 
mali byť v DNA pedagógov, ktorí majú 
v rukách budúcich občanov, voličov. 
Ako sa môže stať, že uvedené vlastnosti 
roky vyučujeme, máme ich v učebni-
ciach pedagogiky, rozprávame o nich 
deťom, prezentujeme ich na stenách 
škôl, no keď sa vyskytne čo len najmen-
ší problém so žiakom či rodičom, uzav-
rieme sa a súdime. A hlavne zabúdame 
na to, akými sme boli my, resp. akými 
niektorí stále sme. Aj postoj v krízových 
situáciách je dôležitým kritériom na 
výber školy. A ak je tento postoj školy 
škodlivý, opakujem to, čo spomínam 
stále: Škola nie je iba riaditeľ a učitelia, 
ale celá komunita. Tá nech ju mení. 
Dôsledky z ľahostajnosti k fungovaniu 
škôl zo strany komunít škôl už dnes po-
ciťujeme. A budú sa prehlbovať.  

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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»Predám Zetor 4011 aj 
s komplet príslušen-
stvom. Dohoda možná. 
0908914590

»Kúpim staré Babeta Pionier 
Jawa aj diely 0940086411
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim staré Babeta Pionier 
Jawa aj diely 0940086411

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kto daruje kozu a psa ďa-
kujem volajte 0904619342
»Kto daruje kozu a psa ďa-
kujem volajte 0904619342

»Zberateľ z TS Kúpim Min-
ce Bankovky Plakety Vy-
znamenania ďalej staré 
Vzduchovky Bodáky a iné 
0940086411

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

Občianska
riadková
inzercia

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.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Niekto spomína na minulosť alebo sní-
va o budúcnosti. Iní sa trápia minulos-
ťou a boja budúcnosti. Žijeme však te-
raz, v prítomnom okamihu. 

Lenže aj v  prítomnosti nami často 
lomcuje agresivita alebo hnev, lebo veci 
neprebiehajú tak, ako by sme chceli. Keď 
sa odpútame od našich myšlienok, plánov, 
posudzovania a hodnotenia druhých, náj-
deme vnútorný pokoj. Epiktétos hovorí, 
že nás nevyrušujú veci, ale obraz, ktorý 
si o  nich vytvárame. Niekedy nechceme 
odpustiť druhému človeku v predstave, že 
si to nezaslúži. Lenže odpustením pomá-
hame sebe.

Žijeme vo svete plánovania, súťaženia 
a dosahovania cieľov. Na nájdenie pokoja 
však nemusíme dosiahnuť nič. Stačí nám 
iba prestať chcieť zmeniť veci, prestať sa 
rozčuľovať a  robiť si starosti. Čím viac sa 
oslobodíme od nášho posudzovania sveta, 
tým väčší pokoj nájdeme.

Nemám na mysli pasivitu a nevšíma-
vosť. Pomáhajme, buďme proaktívni, opra-
vujme svet. Len sa nesnažme páchať dobro 
tým, že budeme meniť druhých na svoj ob-
raz. Nepodmieňujme našu lásku k druhým 
podľa toho, kto to je, ako vyzerá a ako sa 
správa. Boh nás vyzýva k nepodmienečnej 
láske. Takej, akú nám dáva On. Tento druh 

lásky nám prinesie vnútorný pokoj.
Prišiel som kedysi do komunity Dobrý 

Pastier v Kláštore pod Znievom. Zo sveta, 
kde sa ľudia a firmy porovnávajú s najlep-
šími. Manažéri tam plánujú a riadia zmeny 
a každý chce byť prvý. Stretol som kňaza 
s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti. 
Keď prichádzajú z  ulice, vyzerajú čudne 
a majú aj svoje zlozvyky. Ale majú v sebe 
aj talenty a  dobré vlastnosti. A  pán farár 
Maslák ich trpezlivo objavuje. On nechce 
zmeniť svet, ani týchto zanedbaných ľudí. 
Iba ich s láskou prijíma. 

Neposudzuje ich minulosť. Podobne, 
ako Ježiš, hovorí „Poď a už nehreš.“ A po-
tom pokojne a trpezlivo čaká. A odpúšťa. 
Jedenkrát, dvakrát aj  sedemdesiatsedem-
krát. Svojim strateným synom a  dcéram. 
A  potom sa dejú zázraky. Aj mňa tento 
kňaz mení. Učí ma, že prijímať problémy 
tak ako prichádzajú 
a  riešiť ich s  pokojom 
a  láskou je viac, ako 
všetky reči o  tom, 
čo bolo a  mohlo byť 
a plány o tom, čo bude. 
Teraz je ten správny 
okamih zme-
niť seba – 
a svet. 

Teraz

» Ján Košturiak

/Dolný Kubín - Orava/ - Aj tohto roku Dolný Ku-
bín, ostatné mestá i mnohé oravské obce vyzvali 
svojich obyvateľov, aby v júni dochádzali do práce a 
do školy na bicykli. Dvoj až štvorčlenné tímy z jed-
ného zamestnania a školy sa môžu ešte do 7. júna 
2021 zaregistrovať na stránke dopracenabicykli.eu. 
Tímy a jednotlivci si budú sami zapisovať výsledky 
do registračného systému na internetovej stránke a 
vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie: a) tím 
a jednotlivec s najväčším počtom najazdených ki-
lometrov, b) tím a jednotlivec s najväčším počtom 
jázd, c) bonusová kategória, v rámci ktorej bude 
vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, kto-
ré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na 
bicykli, alebo najazdili počas súťaže na bicykli mi-
nimálne 500 km.

/ww dk, or/

/Orava/ - Od začiatku tohto týždňa je okres Dolný 
Kubín v 1. stupni varovania /žltý/ a okresy Námes-
tovo a Tvrdošín v 2. stupni varovania /oranžové/. 
Povinné je nosenie rúška vo všetkých interiéroch a 
v exteriéroch na hromadných podujatiach. Pri stre-
távaní sa s neznámymi ľuďmi na vzdialenosť dvoch 
metrov treba byť individuálne opatrný. Pozitívne 
testy malo v máji na Orave 502 ľudí. Z toho najme-
nej 94 v okrese Dolný Kubín, 116 v okrese Tvrdošín 
a najviac 292 v Námestove, kde sa situácia zhoršuje. 
Naďalej platia prísne hygienické opatrenia a obme-
dzenia v počte zúčastnených osôb v zariadeniach a 
na podujatiach.

/ww, or/

/Oravský Podzámok – Námestovo Slanický 
ostrov umenia/ - Viacero rodín s deťmi sa zapojilo 
do programu Rozprávkový hrad, ktorý pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa detí pripravili na Orav-
skom hrade. Deti riešili úlohy, zažívali prekvapenia, 
prekonávali prekážky a dobre sa zabávali. * Výlet 
k MDD zadarmo pre deti do 15 rokov na Slanický 
ostrov umenia s vyhliadkovou plavbou po Oravskej 
priehrade a prehliadkou expozícií Oravskej galérie 
využili mnohé rodiny aj napriek chladnému poča-
siu.

/om, or/ 

/Lomná – Krušetnica – Hruštín/ - Náučný chod-
ník, ktorý spája Lomnú, Krušetnicu a Hruštín je dlhý 
42 km. Poskytuje relax, oddych a poučenie. Občian-
ske združenie Eko-Centrum v spolupráci s týmito 
oravskými a dvomi českými obcami vytvorili pro-
jekt cezhraničnej spolupráce. Najdlhšiu časť chodní-
ka má Lomná 18,4 km, Hruštín 16,2 km a Krušetni-
ca 7,3 km. S čistením chodníkov pomáhali kone a 
pohoniči, získanú štiepku zadarmo rozdali ľuďom, 
aby si mohli skúsiť vykurovanie ekologickejším spô-
sobom. Výrazne pomohli aj dlhodobo nezamestna-
ní. V úsekoch chodníkov boli vysadené stromčeky, 
vybudované oddychové zóny a osadené informačné 
tabule o tom, čo práve turisti vidia a tiež o histórií a 
prírodnom bohatstve jednotlivých dedín. Na chod-
ník sa dostanete: ** Z Hruštína, Lokalita Zábava – 
pri vodojeme; Vaňovská kaplnka ** Z Lomnej, pri 
poľnohospodárskom družstve hneď z hlavnej cesty 
ešte pred vstupom do obce; pri MVE Lomná ** Z Kru-
šetnice, pri penzióne Pohoda okolo rieky.

/ww lom, or/ 

/Dolný Kubín/ - Oravská galéria v Dolnom Kubíne, 
Žilinský samosprávny kraj a autori pozývajú aj čita-
teľov Oravska na nové výstavy – Laco Teren / Ducho-
via času / medzi maľbou a kresbou 1984 – 2021 a Pat-
rik Illo / Vy(za)mazávanie. Výstavy sú pre verejnosť 
sprístupnené od 27. mája do 1. augusta 2021 v obvyk-
lom čase, utorok - nedeľa, od 10.00 do 17.00 hod.

/og, or/
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Termíny sú neúprosné. Obce musia 
byť odkanalizované a je iba otázkou 
času, kedy dôjde aj na tú vašu.

Aký je ďalší postup, kto a akým die-
lom znáša náklady na pripojenie sa? V 
zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verej-
ných vodovodoch a verejných kanali-
záciách v znení neskorších predpisov 
je každý vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku povinný pripojiť stavbu ale-
bo pozemok, kde vznikajú odpadové 
vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvo-
riť zmluvu o pripojení s vlastníkom ve-
rejnej kanalizácie. Platí to vtedy, ak je 
v obci, na území ktorej sa stavba alebo 
pozemok nachádza, zriadená kanali-
zácia. Tieto kanalizácie sa v ostatnom 
čase budovali najmä z prostriedkov EÚ.

Stavba kanalizácie zvyčajne prebie-
ha tak, že pre každú nehnuteľnosť sa 
až po hranicu oplotenia zrealizuje prí-
pojka a revízna šachta. Ďalšie nákla-
dy a práce od oplotenia až po žumpu, 
septik, odpadové rúry a pod. znáša na 
vlastnom pozemku jeho vlastník. Inak 
je to v prípade dodatočného pripojenia 
sa ku kanalizácii, ak tá už bola v obci 
skôr zriadená. Zvyčajne platí, že ten, 
kto sa následne potrebuje pripojiť, tak 
si prípojku bude musieť hradiť z vlast-
ných peňazí. Stáva sa zároveň jej vlast-
níkom (ak sa nedohodne inak s obcou 
alebo vodárenskou spoločnosťou) a 
musí vykonávať opravy a údržbu prí-
pojky na vlastné náklady.

Vráťme sa však k výstavbe kanali-
zácie a k tomu, čo budeme musieť ako 
vlastníci objektov absolvovať. V kaž-
dom prípade musíme mať premyslené, 
ako dostať celý obsah kanalizačného 
odpadu k budúcej prípojke a k revíznej 
šachte. Vlastník nehnuteľnosti si zaob-
stará tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby 
– kanalizačná prípojka“. Napojenie na 
verejnú kanalizáciu môže byť vykona-
né až po súhlasnom stanovisku obce a 
taktiež po uvedení verejnej kanalizácie 
do prevádzky.

Pre každú pripájanú nehnuteľnosť 
sa zásadne zriaďuje jedna samostatná 
prípojka. Producent môže vypúšťať 
výlučne splaškovú odpadovú vodu v 
množstve podľa skutočnej spotreby. 
Producent nesmie vypúšťať odpadovú 
vodu cez domovú čistiareň, septik ale-
bo žumpu.

Pripojenie sa ku kanalizácii

» red

299
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Mleté Mleté Mleté Mleté 

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 6.

• rôzne druhy • svetlý/t�avý ležiak

599
Supercena

cena za 1 kg

• rôzne druhy 

syra     
• rôzne druhy 

• rôzne druhy 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

• rôzne druhy

329
Supercena

1 kg balenie

499

-44%

(100 g = 2,50)

200 g

8.99

139
Supercena

(100 g = 0,79)

175 g

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

0.99*

119
3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g
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• rôzne druhy

199
Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

169
-43%

cena za 1 kg

2.99

Supercena

Suché 

• pre psy

• v ponuke aj
Aromatherapy 
aviváž 108 praní
za 3,99 €

079

-43%

0,79/0,66)

100/120 ml

1.39

359
Supercena

111 praní

789
-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

229

2 kusy

• color akt�v
• rôzne druhy

199
-28%

(1 l = 3,98)

500 ml

2.79*

gél 
• rôzne druhy

249

Supercena

(1 kg = 6,23)

400 g balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
7. JÚNA
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Slovenských chovateľov takmer dva 
roky sužuje africký mor ošípaných 
(AMO). Pre chovateľov ošípaných je 
toto ochorenie doslova nočnou mo-
rou. 

Prvý prípad bol zaznamenaný ešte 
v júli 2019. Ku koncu mája 2021 evi-
dujeme už viac ako 2800 prípadov u 
diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich 
ošípaných. Od septembra 2020 sa AMO 
v chove domácich ošípaných nevyskyt-
lo. Naďalej preto treba zachovať ostra-
žitosť a najmä disciplinovanosť. Za 
účelom riešenia situácie ešte na jeseň 
minulý rok Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) 
vyhlásilo tzv. „Prasaciu amnestiu“. Po 
vyhodnotení účinnosti tohto opatrenia 
a na zamedzenie ďalších škôd našich 
poľnohospodárov avizuje agrorezort jej 
opätovné vyhlásenie. Amnestia potrvá 
do 15. júna 2021.

Prasacia amnestia je cesta k infor-
máciám o výskyte chovov na Sloven-
sku a k možnostiam situáciu monitoro-
vať a chovy ošípaných ochrániť. AMO 
sa aktuálne nachádza v 18tich okre-
soch Slovenska. Situácia sa zhoršuje, 
tento vývoj sa však predpokladal.

„Vyzývame všetkých neregistro-
vaných chovateľov, aby svoje chovy 
nahlásili a dokázali sme eliminovať 
všetky súvisiace riziká, ktoré toto ocho-
renie prináša. Apelujem na všetkých 
chovateľov, aby dodržiavali pravidlá 

a biologickú ochranu chovov a využili 
možnosť registrácie chovov bez sank-
cie v najbližších dňoch,“ vyzval štátny 
tajomník MPRV SR Martin Fecko. 

„Ak sa majitelia chovov zaregis-
trujú, nebudú sa voči nim uplatňovať 
žiadne sankcie.“ Vysvetlil  ústredný 
riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravi-
novej správy SR (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.

V prípade výskytu AMO v chove s 
nedostatočnou biologickou ochranou, 
chovateľ stráca nárok na odškodné 
alebo poistné. Ak chovateľ nie je re-
gistrovaný, automaticky nedostane 
odškodnenie a tiež dostáva pokutu za 
neregistrovaný chov hospodárskych 
zvierat. Táto povinnosť platí aj v prípa-
de držby jednej ošípanej.

„Prasacia amnestia 2021“

» red
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 
PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 

85
_0
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1SALUDO s.r.o.

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

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

054 788 02 74
0911 618 499
0903 618 498

e-mail:
saludosro@gmail.comK

O
N

TA
K

T

POŽADUJEME:
- samostatnosť a zodpovednosť

OBRÁBAČ KOVOV

Práca 
v ČR

61
_0

04
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/Dolný Kubín/ - Do šiestich základných škôl v 
Dolnom Kubíne rodičia zapísali 294 prvákov. Naj-
viac, až 105 prvákov sa v novom školskom roku 
bude učiť v piatich triedach ZŠ Janka Matúšku v 
centre mesta. Do ZŠ Martina Kukučína na sídlisku 
Bysterec bude chodiť 58 prvákov, čo je menej ako 
vlani. Do ZŠ Petra Škrabáka na sídlisku Brezovec 
rodičia zapísali 54 detí. V ZŠ  Komenského v Kňa-
žej bude jedna trieda s 19 prvákmi. Do Cirkevnej 
spojenej školy Andreja Radlinského na sídlisku 
Bysterec bude chodiť 35 prvákov a do Súkromnej 
ZŠ s MŠ Jánoš 23 prvákov.

 /ww dk, or/ 

/Námestovo – Salanická osada/ - Projekt Milión 
stromov pre Slovensko tvorcovia nastavili tak, aby 
umožnil verejnosti vysadiť milión stromov v rôz-
nych častiach krajiny. Výsadbu sadeníc smreka, 
jedle a buka zorganizovali lesníci z odštepného 
závodu štátneho podniku Lesy SR v Námestove 
pre desiatky oravských dobrovoľníkov. V Slanickej 
osade vybrali kalamitou zničený úsek v ich sprá-
ve, ukázali brigádnikom správny spôsob sadenia 
a usmerňovali celý priebeh výsadby, vďaka ktoré-
mu pribudli na brehoch Oravskej priehrady tisícky 
mladých stromčekov.

/ww šl, md, or/

/Dolný Kubín/ – Ako dar od Slovenského para-
lympijského výboru a spoločnosti PharmaCare 
dostali nový automatický externý defibrilátor na 
zimný štadión v Dolnom Kubíne. Je samoobsluž-
ný, elektrickým výbojom dokáže obnoviť správnu 
činnosť srdca pri náhlej zástave a pomôcť zachrá-
niť život do príchodu záchranárov. Prístroj sám vy-
hodnotí, či má spustiť defibriláciu.

/im, ww, or/

Práca v Nemecku 
na nemeckú zmluvu

   
 3000€ netto / mesiac

  3000€ - 3500€ netto - mesiac

  4000€ netto - mesiac

0950 773 053 Pr
ac

ov
ná

 p
on

uk
a
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Kvalitné
natieranie
striech

Kvalitné
natieranie
striech
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

85
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Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
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nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
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Mladšia generácia už pomaly zabú-
da na staré tradície a pranostiky. 
Naši starí otcovia však podľa nie-
ktorých významných dní v kalen-
dári odhadovali napríklad aj to, aká 
bude úroda.

Mesiac jún vonia dažďom, čo vy-
stihuje aj množstvo predpovedí našich 
predkov. Označuje sa za prvý letný me-
siac, počas ktorého sa život každého 
hospodára presúval z dvora do polí. Je 
spojený zo zberom prvej úrody. Teplo-
ty sú priaznivé pre rast a vývoj aj tých 
najnáročnejších rastlín. Hlavnou sta-
rosťou hospodára v tomto období bol 
životodarný dostatok vlahy, pretože pri 
nepriaznivom veľmi suchom počasí do-
chádzalo k zníženiu produkcie klasov 
obilia a nedostatku organickej kŕmnej 
hmoty na lúkach.

8. júna o dni Medarda hovorí stará 
legenda príbeh malého chlapca Me-
darda, ktorého ochránil pred lejakom 
svojimi krídlami veľký orol. Ovplyvnila 
nejednu pranostiku a Medard vošiel do 
kalendára ako svätec, ochraňujúci po-
lia pred suchom. Pranostiky hovoria:
„Keď na Medarda prší, zrno sa zle suší“.
„Kto na deň Medarda sadí, a rozsieva, 
mnoho kapusty a ľanu máva“.
„Na akú nôtu Medard zahrá, na takú sa 
tancuje celý mesiac.“

Sv. Medard sa narodil v Salency v 

kraji St. Quentin blízko mesta Noyon 
v severnom Francúzsku pred rokom 
500 v šľachtickej rodine. Jeho otec bol 
potomkom franských dobyvateľov a 
matka z galsko-románskeho rodu. Keď 
mal tridsaťtri rokov, bol vysvätený za 
kňaza. Okolo roku 545 sa stal biskupom 
v meste Noyon. Zomrel 8. júna asi roku 
560. Uctieva sa ako patrón lúk, vino-
hradov a poľnej úrody. Je to azda aj na 
základe udalosti, ktorá sa údajne stala, 
ešte keď bol kňazom. 

Okrem iného mal vo vlastníctve aj 
včelín, do ktorého sa vkradol zlodej. 
Chcel ukradnúť med. Včely sa však na 
neho vyrojili a prenasledovali ho. Ne-
šťastník nevedel, čo robiť. Utekal, no 
napokon pribehol k Medardovi a prosil 
ho o odpustenie. Medard nad ním spra-
vil kríž a vtedy včely od neho odleteli.

Aký bude 
Medard po chladnej jari?

» red

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti

/Kraľovany/ - Labute zahniezdili prvýkrát na ma-
lom ostrove na rieke Váh pri Kraľovanoch a neďa-
leko Istebného na malom jazierku. Sú to prvé údaje 
o zahniezdení druhu v okrese Dolný Kubín a pre 
oblasť Malej Fatry je to nový hniezdiaci druh vtá-
ka. Druh si stavia hniezdo, ktorého časť na hladine 
pláva, ale veľkému prúdu vody nedokáže odolávať. 
Povodne prvému páru pred pár dňami zničili a 
odniesli hniezdo. Druhý pár na jazierku neďaleko 
rieky Orava úspešne odoláva, nakoľko je jazierko 
mimo hlavný tok a labute sú mimo najväčšej zápla-
vovej vlny. Samec labute je veľký ochranca samice 
na hniezde a neskôr i mladých, dokáže sa postaviť 
aj  človeku a väčšiemu psovi. Obdobne na hladine 
hniezdia aj viaceré ďalšie druhy, napr. lysky čierne, 
sliepočky vodné, potápky a iné. Informoval o tom 
zoológ Tomáš Flajs na oficiálnej webovej stránke 
Správy Národného parku Malá Fatra.

/im, ww np, tf, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Asistovane sa v Žilin-
skom kraji doteraz sčítalo 9930 obyvateľov, čo 
predstavuje 93 percent. V kraji je zriadených 353 
kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 423 
stacionárnych asistentov a domov k záujemcom je 
pripravených prísť 606 mobilných asistentov. Cel-
kovo je v kraji 296 obcí s viac ako 90-percentným 
podielom sčítaných obyvateľov a mnohé obce aj 
na Orave už úspešne končia sčítanie. Žilinský kraj 
stále vedie v počte sčítaných obyvateľov v Sloven-
skej republike. Počet sčítaných v SR v treťom týžd-
ni asistovaného sčítania predstavoval takmer 90 
percent. Informovala o tom hovorkyňa pre Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.  
Asistované sčítanie potrvá do 13. júna 2021.

/im, js, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Polícia na cestách kra-
ja, vrátane Oravy, v minulom týždni zaevidovala 
45 vodičov pod vplyvom alkoholu. Z celkového 
počtu vodičov motorových vozidiel nafúkalo 10 
nad jedno promile, 12 vodičov pod jedno promile a 
dychovou skúškou policajti zistili požitie alkoholu 
u 16 vodičov nemotorových vozidiel. Piati vodiči 
spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alko-
holu a dvaja vodiči sa odmietli podrobiť dychovej 
skúške.  

/im, kr pz, gk, or/
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

Vitamín D bez debaty potrebujeme. 
Dokázali to aj nedávne pandemické 
mesiace. Tento vitamín sa nám sta-
rá o imunitu a jeho hlavným zdro-
jom je Slnko.  

Až 41 percent obyvateľov Slovenska 
nemá dostatok vitamínu D. A keďže z 
potravy človek získava zvyčajne len 5 
až 10 percent svojej dávky, ľudia by sa 
mali sústrediť na hlavný zdroj vitamí-
nu. Úplne však postačí, ak svoju po-
kožku vystavíte slnečným lúčom, bez 
opaľovacieho krému, trikrát do týždňa 
na 10-15 minút. Určite sa ale neopaľujte 
v čase obeda, keď sú slnečné lúče naj-
silnejšie. Konkrétne od 11. – 15. hodiny 
by sme sa mali slnku vyhýbať.

Ak chcete zistiť, či je slnko príliš sil-
né, využite pohľad na vlastný tieň. Ak 
je približne taký dlhý ako vaša výška, 
alebo iba o čosi kratší, slnku sa radšej 
vyhnite. Čím je tieň dlhší, tým je vaše 
opaľovanie bezpečnejšie. Jednotlivé 
druhy pokožky či inak – fototypy si 
môžu dopriať rôznu dĺžku slnenia.

Fototyp I - Ľudia s týmto typom po-
kožky zvyčajné mávajú modré oči, ob-
čas i hnedé, sú ryšaví alebo plavovlasí,  
s veľmi svetlou pleťou a často mávajú 
pehy. Bez ochranných prípravkov na 
slnku vydržia bez poškodenia pokožky 
maximálne 10 minút.

Fototyp II - Takíto ľudia sú charak-
teristickí modrými alebo zelenými oča-
mi, svetlými vlasmi a tmavšou pleťou. 

Rovnako ako prvý fototyp sú citliví na 
spálenie a ich koža zhnedne len málo, 
navyše sa po spálení šúpe. Na slnku 
bez opaľovacieho krému nemôžu strá-
viť viac ako 20 minút.

Fototyp III - Tento typ je najbežnej-
ší – sú to ľudia so sivými alebo hnedý-
mi očami a hnedými vlasmi, svetlou 
až hnedou pleťou, ktorí nemajú pehy. 
Ich pokožka sa opaľuje rovnomerne 
a stmavne do hneda. Bez ochrany na 
slnku vydržia bez spálenia pol hodiny.

Fototyp IV - Tmavé oči, hnedé ale-
bo čierne vlasy a svetlohnedá až olivo-
vá pleť – tento typ ľudí je najodolnejší 
voči spáleniu sa na slnku. Ich pokož-
ka stmavne veľmi ľahko a spáli sa len 
veľmi zriedkavo. Vystavení priamemu 
slnečnému žiareniu môžu byť až 40 
minút.

Bez slnka to nejde, ale pozor naň!

» red

11. jún 1881  
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedři-
cha Smetanu

Výročia a udalosti
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Získajte odmenu a extra zľavu k svojej prvej AVON
objednávke - set Encanto Intense a navyše zľavu 25% 

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

VÝROBA A PREDAJ 

SIETI PROTI HMYZU
0904 570 471 

lamaszaluzie@gmail.com

SSSIE

la

PREDAJ 
����������
TIENIACEJ 
TECHNIKY
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  r. v. 2020/21

46,20 € 27,90 €
v pneuservise alebo online
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Leto má byť vraj horúce a tridsiatky 
zrejme ucitíme už čoskoro. V lete sa 
často potrebujeme rýchlo schladiť, 
ale komu sa chce zdĺhavo a prácne 
vyrábať chladné osviežujúce nápo-
je, keď potrebuje osviežiť?

Základom mnohých nápojov je sla-
didlo. Ak si nepestujete stéviu, z ktorej 
stačí kúsok lístka do nápoja, potom si 
pripravte sirup na celé leto. Vyhnete sa 
nevyhnutnosti miešať cukor v nápoji, 
ktorý medzitým stráca svoju chladivú 
sviežosť.

Tekutý cukor
Osladiť studenú ovocnú šťavu či 

limonádu cukrom alebo medom si vy-
žaduje naozaj veľa miešania. Ak chcete 
svojmu ľadovému nápoju rýchlo dodať 
iba trochu sladkosti (bez vône či ovoc-
ného tónu), použite tekutý cukor. Je to 
jednoduchý a trvanlivý cukrový sirup. 
Pripravíte si ho rozpustením a krátkym 
povarením cukru s vodou v pomere 
1:1. Získate číre, sladké a trvanlivé sla-
didlo, ktoré sa jednoducho a najmä 
veľmi rýchlo dá použiť. Pripravte si ho 
do zásoby a uchovajte v uzatvárateľ-
nej sklenenej fľaške. V suchu a chlade 
vydrží aj niekoľko týždňov. Môžete si 
pripraviť „čistý“ tekutý cukor, alebo na 
zhotovenie rôznych citronád môžete do 
zásoby narobiť aj citrónový cukor. Do 
litra sirupu pridáte ešte štavu z dvoch-
-troch citrónov, veľmi jemne pridáte za 

štipku kôry. (Bez bielej dužiny, ktorá 
časom spôsobí zhorknutie.)

Starší si pamätajú na ľadovú kávu 
V časoch bývalého režimu sa k nám 

tento nápoj rozšíril predovšetkým z 
NDR, kde bol v mimoriadnej obľube 
ako zmrzlina s kávou. Ľadové kocky 
pripravené z espressa teda nie sú žiad-
nou novinkou. I tak ich znovu dávame 
do pozornosti. Do polovice vysokého 
pohára nalejte studené mlieko, primie-
šajte lyžičku tekutého cukru a nako-
niec pridajte 4 či 5 kávových ľadových 
kociek. Jemne osladená, efektne vyze-
rajúca, ľadová káva bude na stole za 
pár sekúnd.

Triky na rýchle občerstvenie

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%

13
 12

1 0
30

6
80

12
10

08
6

zamestná
PRACOVNÍK/-ČKA NA ROZRÁBKE MÄSA 

- nástupná mzda: 12€ brutto/hod. 
(po zaučení od 12€  do 14€ brutto/hod.) – nie je nutná prax

VYKOSŤOVAČ 
- nástupná  mzda: 15€ brutto/hod. 

(po zaučení do 18€ brutto/hod.) – prax potrebná

 Ponúkame:
• Prácu v stabilnom kolektíve, v jednosmennej prevádzke
• Vhodné i pre páry
• Vybavenie všetkých úradných formalít v SRN
• Ubytovanie a strava zabezbečené (hradené zamestnancom)

 Požadujeme:
• Manuálnu zručnosť, fyzickú zdatnosť 
• Ochotu a chuť pracovať -  učiť sa

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky: 0911 242 389 
alebo mailom: fleischmanufaktur.de@gmail.com
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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25



ORzel21-22 strana- 7

POLITICKÁ INZERCIA / sPOmíNAmE, sLužbyORAVsKO 7služby, zamestnanie, zdravieoravsko 7

32
-0
05
5-
1



ORzel21-22 strana- 8

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

farby – laky Najčítanejšie regionálne noviny
8


