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Stačí iba trošku láskavej driny
Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má
na to dostatok síl. A hlavne – veľa
času. Staroba je na tom naopak. A
opustená staroba úplne najhoršie.
Niekedy sa vám tajomstvá života
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a
poznáte záver. Istý grunt bol roky opustený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleninu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky.
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvodných gazdov dali mladí do penziónu.
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac
nevládnych? Už len predať ich grunt a
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia
pod schodami na povalu miešali slivkový lekvár, dvor, na ktorom po robote
stával koník a chvostom zo seba odháňal muchy. A záhrada za stodolou, kde
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.
Domu vpredu pukla stena, až to
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore
sa dávno prestala ťahať voda na zalievanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.
Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasiala mladá žienka pás kvetín. Jej manžel
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vyviezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa
im obom darí!
No a sme v téme. Stačí iba kus láskavej driny. Keď vaši rodičia zostarnú a nebudú vládať, neodložte ich a
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni
celý život starali a zveľaďovali ho. Žiaden peniaz vám za to nemôže stáť. Ak
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich dielo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buďte ako oni. A ak túžite po majetkoch, peniazoch, tak si na ne zarobte vlastnou
drinou. Vaši starkí to nemali
o nič ľahšie ako vy.
Nesmierne
držím
palce tým mladým.. Vydali sa inou cestou, ako je
obvyklé. Začali budovať
život. Nie ho míňať.
Pekný týždeň

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/oks, or/

/Žilinský kraj – Tvrdošín/ – V Žilinskom samosprávnom kraji minulú sobotu bolo hospitalizovaných 56 pacientov s ochorením covid19, čo bol najvyšší počet pacientov spomedzi
všetkých slovenských krajov. Na Orave bolo v
ten deň najviac pacientov z okresu Tvrdošín
(šesť, jeden na umelej ventilácii). V rámci kraja bolo najviac hospitalizovaných v okresoch
Čadca, Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský
Mikuláš. Vyplýva to z údajov Národného centra
zdravotníckych informácií.

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

Západné Slovensko
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
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Stredné Slovensko
BB
KY
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LC
MT
OR
PB
PD
ZV
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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

/Orava - Liptov/ – Cyklobusy na Orave a v Liptove už počas júnových víkendov ponúkajú odvozy na zaujímavé miesta v regióne. Cez prázdniny budú jazdiť každý deň. Na Orave cyklobusy
Arriva Liorbus premávajú medzi lokalitami Zuberec, Zverovka, Vitanová a Oravice. V Liptove je to na trase Liptovský Mikuláš, Liptovský
Hrádok, Východná, Važec a okolie. Prevádzka
špeciálne upravených autobusov je projektom
Žilinského samosprávneho kraja a dopravcu.
/Dolný Kubín/ - Tvorivú dielňu „Vytvor si mandalu“ organizuje 18. júna 2021 podvečer Oravské
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Prihlásiť
sa možno na tel. č. 0915 032 734, alebo mailom
na vytvarnictvo@osvetadk.sk.

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

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

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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Krajina papalášov
Papaláši zneužívajú svoje postavenie, mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou ľudia si povedia, že takto to u nás od nesa za papalášov považujú vyššie po- pamäti chodí. V krajine papalášov, kde
stavení verejní činitelia.
nikdy neplatil rovnaký meter pre všetkých.
Takmer každý Slovák má však v sebe
Bol by som rád, keby sme raz žili v krapapalášske sklony - vyhľadávať známos- jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred- menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj
biehať sa a porušovať predpisy. Každý chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebujedeň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad me na to tri veci:
Varínom načierno stavajú namiesto zá- 1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustuhradných chatiek veľké domy, ďalší sa povať papalášom a postaviť sa proti nim.
preháňajú na terénnych autách po lesoch 2. Transparentný systém a jasné pravidlá
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného pre všetkých.
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie- 3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a neľajú zvieratá v národných parkoch. Ká- kompromisnú represiu pri ich porušovaní.
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“
Robíme si žarty z Američanov, ale
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov.
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby- Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eličajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, minovali disciplínou
papaláši si u hygienika povybavujú vý- a dodržiavaním pranimky. Papaláš s anténou na hlave si vidiel. Všetci a bez
počas mimoriadnych opatrení vodil do rozdielu. V krajine
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych papalášov si mnohí
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, robia, čo chcú. A tak
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá- aj táto krajina vyvach si kupujú strategické pozemky a roz- zerá - chaos,
deľujú provízie.
klamstvo a
Keď papaláša prichytia, že odpísal podvody.
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo
» Ján Košturiak
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim staré Babeta Pionier
Jawa aj diely 0940086411

03 BYTY / predaj
»Kúpim 2 izbový byt, platba
v hotovosti 0907423500

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akékoľvek zlaté
a strieborné mince aj celé
zbierky, šperky a bankovky.
t. 0915627285
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411

12 DEŤOM
14 RôZNE / iné
»KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU VZ-35,47, SLAVIA
0910419469

15 HĽADÁM PRÁCU

šKOLOVEDA / REALITY

Najčítanejšie regionálne noviny

Povinná materská škola
Keď počujem od politikov frázu, že
„nalejú“ do školstva peniaze, vnímam to ako tradičnú populistickú
jazdu. Jednak škola nie je len o nalievaní peňazí, jednak také reči počúvame roky.

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav
sa začína už od tohto septembra! Opäť
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ
alebo budú musieť platiť za súkromnú
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finančIsto, verím, že sa do školstva bude nej situácie. A to po likvidačných epiperspektívne investovať, lebo môže to- demických opatreniach.
tálne skolabovať. Kedy sa však investíA takto to je. Politici si presadia nácie naplnia, to nedokážem odhadnúť, pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu
hoci sa školstvom zaoberám. Určite s realitou. My schválime, vy zrealizujte!
však viem, že modelové školy, rozšíre- A najlepšie bez nárokov na štát. My sa
nie zamestnancov o zdravotné sestry pochválime. Samospráva, rodič, škola,
či investícia do digitalizácie nie sú rie- poraďte si, ako viete. Je hrozné, že niešenia, ktoré by riešili vážne problémy. ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých
Takéto nápady sú iba modelové prí- voľných priestoroch.
klady na budovanie imidžu politikov.
Riešenie sa núka samo. Prečo tenNajhoršie je, že stav školstva sa dotýka to zákon ešte na dva roky neodložiť?
bežných občanov.
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy,
Predchádzajúca vláda uzákoni- krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje.
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná- No logický posun platnosti zákona by
stupom na základnú školu povinne mnohých z nás uchránil od stresu, od
navštevovali materskú školu (MŠ). Z nadľudskej námahy, od hľadania riešehľadiska pedagogického tomu nemám ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo škôlok. V neposlednom rade by mali
sociálne slabšieho prostredia. Politici politici, čo nám kladú prekážky pod
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, nohy, myslieť na to, že aj takéto veci
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? ich pripravujú o popularitu. A potom
Taká, že v niektorých regiónoch je ne- sa niet čudovať, že Slovač iba brble,
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že nadáva či kritizuje. Ale politik si chce
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté začiarknuť aktivitu...
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zákonu dvojročný odklad, no to je málo.
Postaviť MŠ netrvá ani tak dlho ako
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
vybaviť všetky potrebné papiere. Je
pedagóg ZŠ a VŠ

16 ZOZNAMKA
»Hľadám vážny vzťah ženu
20 - 45r. Celá SR. Som sympatický brunet. Pracujem v
SBS. Najlepšie ak sa budeš
volať Lucka. David 37r. SMS
na 0944690613

/Bziny/ - Cesta z Dolného Kubína do Bzín je otvorená s predstihom. Zamestnanci firiem a obyvatelia
Bzín, Medzibrodia nad Oravou, Pribiša, Pucova a
Pokryváča už nemusia dochádzať do Dolného Kubína dlhou obchádzkou cez Oravský Podzámok.
Na otvorenej trase ešte pokračujú dokončovacie
práce a tak je dôležité, aby vodiči jazdili popod
bralo ohľaduplne a sledovali dopravné značenia.
Kvôli pádu skál z brala museli cestu v marci tohto
roku uzatvoriť.

/ww, or/

/Dolný Kubín/ – Takmer každá druhá nedeľa
od júna do septembra bude vo Florinovom dome
v Dolnom Kubíne patriť inému remeslu. Hrnčiarstvo, rezbárstvo, spracovanie ľanu i vlny a aj modrotlač predstaví séria prezentácií, ktorú pripravili
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Oravská
muzeálna spoločnosť. Prezentácie sa budú konať
za každého počasia od 10.00 do 17.00 h v exteriéri
domu. Výstava v interiéri približuje tradičné remeslá oravského regiónu a ich prepojenie na významné osobnosti.

/im, ww om, or/

/Orava/ - Od 1. júna 2021 vyhláška k zákonu o
ochrane prírody zaraďuje vlka medzi celoročne
chránené druhy. Je zakázané vlka úmyselne odchytávať, držať, chovať, predávať, vymieňať, zraňovať a zabíjať. Jeho zastrelenie je trestným činom
a prípadnú výnimku na odstrel bude povoľovať len
ministerstvo. Vlk je šelma, ktorá má nenahraditeľnú úlohu v prírode, čistí les od chorej a oslabenej
zveri a pomáha likvidovať diviakov nakazených
morom ošípaných. Poľovníci a poľnohospodári
majú proti celoročnému zákazu výhrady.

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

/ww, mžp, or/

/Dolný Kubín/ - Šesť nabíjacích staníc na špeciálnych stĺpoch verejného osvetlenia môžu využívať
vodiči elektromobilov v Dolnom Kubíne. Po dve sú
pri daňovom úrade, pri penzióne Koliba a v hornej
časti historického námestia pred kinom Choč. Firma PEMA celý systém tento rok testuje a v tomto
čase ponúka odobratú energiu zadarmo. Nabíjanie
je zatiaľ iba za cenu parkovného. Dolný Kubín je už
zaznamenaný na mape medzinárodnej siete elektronabíjacích staníc.

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.

/ww, dk, or/

/Žilinský kraj – Dolný Kubín – Tvrdošín – Námestovo/ – Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v apríli klesla v Žilinskom kraji o 0,05
% na úroveň 6,71 %. V Dolnom Kubíne bola v štvrtom mesiaci roka nezamestnanosť 7,63 %, v Tvrdošíne 6,5 % a v Námestove 6,31 %. Informovalo o
tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

/im, ww, or/
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Horúce dni a zavlažovanie
Konečne sa začína leto a to nie iba kalendárne. Teploty atakujú tridsiatku,
slnečných dní pribudlo, Medard si
vzal dovolenku. Je čas polievať.

kovej plsti.
Pri polievaní sa voda musí dostať
aj do najspodnejších častí pôdy, aby
sme posilnili korene rastlín a tie neskôr
ľahšie prečkajú obdobie bez dažďov.
Ale pozor! Vysoké teploty a sucho Vodu potrebujeme dostať až do hĺbnás vedie k pocitu, že rastliny potrebu- ky 15-30cm. Aby sme toto zvládli, 1m
jú podstatne viac zálievky, ako keď nie štvorcový musíme zavlažiť 15-30-tili litje tak teplo. Tp môže viesťk nadmer- rami vody. Nezalievame každý deň, ale
nému zavlažovaniu, čo môže byť ešte s odstupom niekoľkých dní.
väčším problémom ako krátkodobé
Rastlinky v kvetináčoch potrebujú
sucho. Nadmerné zalievanie môže totiž viac vody, ako v záhrade. Ideálne je
spôsobiť vylúhovanie dôležitých živín polievať ich skoro ráno, keď ešte nie je
z pôdy a znemožnenie prijímania kys- také teplo a následne aj večer, keď už
líka koreňmi. Premočenou pôdou vzni- slnko zájde. Rovnako zalievame aj čerká riziko hubových ochorení a šírenia stvo nasadené rastliny, ktoré potrebujú
škodcov.
viac vody.
V horúcom letnom počasí však hroAby ste mohli zväčšiť rozstupy mezí pri zanedbaní pravidelnej závlahy dzi zálievkami a tým ušetriť za vodu,
zaschnutie pôdy, čo môže viesť k trva- pravidelne kyprite pôdu. V záhradníclému poškodeniu mladého trávnika. tve platí pravidlo, že jedno kyprenie
Ten má ešte slabý korienok a je závislý ušetrí dve zálievky. Pri kyprení pôdy
na vlahe v hĺbke do dvoch centimetrov. prerušíte kapiláry, a teda zabránite
Pri staršom trávniku, mesiac a viac, rýchlemu odparovaniu vody.
zvyšujeme závlahové dávky a predlžujeme časové intervaly medzi nimi.
A pozor, čím teplejšie a slnečnejšie,
tým opatrnejšie trávnik kosíme. Mali
by sme mu nechať vyššiu výšku, inak
„zahorí“ a tráva zoschne.
Ak zavlažujete starší trávnik malými a častými dávkami, vedie to k
redukcii koreňového systému, k väčšiemu výskytu plytko koreniacich burín,
nežiaducej lipnice ročnej, machu a hu» red
bových chorôb vo vlhkej vrstve trávni-
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Príležitosť spoznať Božie Srdce
Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe- pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo
ciálne venovaný úcte k Božskému má byť podľa neho vzťahom, v ktorom
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj obe strany spoločne usilujú o cnostný
svätý Ján Pavol II..
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spoločným dobrom.
Veriacich povzbudil slovami: „VyJežišovo srdce nás volá práve k tazývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa- kémuto priateľstvu. K priateľstvu, ktodieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti
a často opakovať najmä v tomto mesiaci a napĺňať naše dni dobrom a láskou.
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k nedôverujem.“
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik
Príležitosť, ktorú prináša mesiac nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
jún, je podľa pápeža potreba využiť. život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia
Ježiš nám dáva dokonalý príklad
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla takéhoto priateľstva: preukazuje nám
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, svoju dôveru, vernosť a starostlivosť
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo- svojho láskavého Srdca... Ba čo viac,
žie Srdce do väčšej hĺbky.
sýti nás svojím vlastným telom, a zoJežišovo Božské Srdce nie je totiž miera na kríži za každého, kto sa nelen sentimentálny symbol, ktorý patrí hanbí nazvať ho svojím priateľom.
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás
Do júnovej modlitby Deviatnika
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre
uctievanie patrí k samotnej podstate vás vytvorila pápežská nadácia ACN –
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jedprečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta- noducho na: https://acnslovensko.sk/
jomstiev.
najsvatejsie-srdce
Zamýšľali ste sa napríklad niekedy
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazývané aj srdcom nášho najvernejšieho
Priateľa?
„Nič nie je v živote také potrebné
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aristoteles, ktorý zdôraznil, že skutočné
priateľstvo nemá byť pre človeka iba
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzájomným využívaním toho druhého
» Zdroj: ACN
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Deň narcisov v júni?
Nie, to nie je podvod ani omyl!
Deň narcisov je jedinečná verejno-pro- Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch
spešná zbierka Ligy proti rakovine a Tesco - prispením do pokladničky alebo
tento rok sa koná už po 25. krát.
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných doFinančné prostriedky sa využívajú mácností na Slovensku si nájde obálku s
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo- narcisom a informáciami o možnostiach
gickým pacientom a ich blízkym na celom prispenia
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy
ONLINE A SMS ZBIERKA
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredAj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko- níctvom:
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor- • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 5454
Deň narcisov však nemôže mať pauzu.
- virtuálny narcis môžete získať v online
„Narcis, ktorý je symbolom spolupat- zbierke na www.dennarcisov.sk.
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich
OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
rakovinou, chceme a potrebujeme odo- • prispieť môžete v sieti bankomatov a
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tlaktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek- čítko Deň narcisov
tov realizovaných Ligou proti rakovine a • virtuálny narcis môžete získať na www.
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri- zlavadna.sk, www.pilulka.sk
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra- • prispieť môžete kúpou limitovanej edície
nu verejného zdravia pred koronavírusom. ponožiek Fusakle a limitovanej edície zubPosledný ročník poznačil výrazný, až 75 ných kefiek CURAPROX
percentný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej,
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka
Ligy proti rakovine.
Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

299

» red
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Zamyslenie od vás...
Oberačky hrozna sú síce ešte skoro
v nedohľadne, ale neviem, čo bude
a ako bude, a tak ma napadlo, že by
som vás poprosil, či by ste nemohli
spestriť ten čas predoberačkový vo
vašom periodiku takými insítnymi
veršíkmi zo Štefanova.
Napísal do redakcie pán Peter Kozolka. Nuž, mohli by sme a ďakujeme aj za
čitateľov.

Dnes sme už múdri. Náhle, razom nevonia nám tá robota.
Smutnejší síce, obéznejší
poberáme sa do sveta.
Kto by tu ešte hrozno zberal!
Nech si len kľudne pohnije.
Privezieme ho „ošetrené“
od Európskej únie.

Aj naši starkí v Štefanove
neboli mechom udretí,
keď neboli tu ešte družstvá
eseročky a Kodrety.
Nuž vzali ryľe, ťažké pluhy
- zem na nich s túžbou čakala vidina súdkov plných vína
pri ťažkej drine lákala.
Sadili prvé „korenáky“
okopávali, viazali,
až prišla chvíľa vytúžená,
keď prvé putne obrali.
Veselšie bolo potom v dome,
na ulici i v chotári,
keď vínečko sa trblietalo
v koštéri, džbáne,pohári.

» red

PREDAJ


TIENIACEJ
TECHNIKY
VÝROBA A PREDAJ

SIETI
S
IE PROTI HMYZU
0904 570 471
lamaszaluzie@gmail.com
la
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Absolventi a ich povinnosti
voči Sociálnej poisťovni
V čase blížiacich sa maturít a promócií majú mnohí absolventi škôl dilemu, či sa po ukončení štúdia musia
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či
majú platiť sociálne odvody, prípadne
či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky.
Povinnosti voči Sociálnej poisťovni
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú
alebo si nájdu na dohodu brigádu či začnú podnikať.
Študent (žiak strednej školy alebo
študent denného štúdia vysokej školy)
nie je počas štúdia povinne poistený na
sociálne poistenie. Preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia ani
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie,
oznamovacie ani odvodové povinnosti.
A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani
nárok na jednotlivé dávky sociálneho
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí
sa dobrovoľne poistili a platili poistné
dostatočne dlhé obdobie na priznanie
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľného poistenia pri splnení všetkých podmienok na konkrétnu dávku).
Povinnosti študentov-sirôt
po ukončení alebo prerušení štúdia
Povinnosti voči Sociálnej poisťovni
majú iba študenti-poberatelia sirotského
dôchodku, keď menia školu, prerušia či

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirotského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom,
t. j. v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či
sirota-študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to
Sociálna poisťovňa overuje sama v registri
ministerstva školstva, a teda študent nemá
žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z
tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra
a obrany), sú povinní takéto potvrdenie
predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj
študenti – siroty študujúce v zahraničí.
Ak sa študent zamestná, povinnosti
rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri
štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigádovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťahu k sociálnemu poisteniu v závislosti od
druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu.

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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OD PONDELKA 14. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

ƎƐƋ¸

Kuracie
prsné rezne

odchované na

Supercena

cena za 1 kg

350 g balenie

-31%
5.39

3

69

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ¤úÔàĊ©
]ċ¨¨ú¨ÒÒ¨
• ext�a sladké

1

79
(1 kg = 5,11)

140 g

-37%
0.79

0

49

125 g

(100 g = 0,35)

-44%

Treska v majonéze

1.25

0

69
(100 g = 0,55)

;ïǿ Ï
• tavený syr

200 g

-44%
5.99*

3

33
(100 g = 1,67)

Nescafé
ÀÙóúÙúȕÏĊ
• rôzne druhy

150 g

-28%
1.39

0

99
(100 g = 0,66)

Ø¨ÙúÒ
• plátky
• 45 % t. v s.

120 g

-22%
0.89*

0

69

200 g

-20%

(100 g = 0,58)

2.49

dúȝÙóÏ
Niva
]½ċïėċÒ¤óÏõÿÙÏ
• krájaná

1

99
(100 g = 1,00)
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OD PONDELKA

cena za 1 kg

-34%

14. JÚNA

1.29

0

dï¤À ÙēÌà¸ÿïú

85

• rôzne druhy

Supercena

ÙÙĒ

145 g

0

33

dÿÙÀÏàĊēõÒú
• rôzne druhy

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƝƞƍ

160 g

-20%
1.99*

1

59
(100 g = 0,99)

ÀïċÀÏJóĊÀ¨ęàĊ 
Ċė¤ÿ½ÿóÙìÒÜàÿ

Supercena

• v ponuke aj Náplň
do osviežovača 250 ml
za 3,99 €

balenie

-40%
9.99*

40 praní

d¨ÏÿúēìïÂ
ìïàóúȝǿ¨¤àÏ
• rôzne druhy

3

99
ƌƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƛƍ

5

99

Supercena
250 g

0

49
(1 kg = 1,96)

;ĒóÒ
smotana 14%

ũú¨ïȄàúõÏ
2,25 l

-40%

6 x 0,5 l

1.49*

3l

• svetlý ležiak

6

ƌƜÒŽƝİƞƞƍ

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƜıơıƝƛƝƜı

àƖàÒĮ
àƖàÒ¨ïàĮ
%ÙúĮ]ìïǿú¨

0

89
ƌƜÒŽƛİƟƛƍ

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƟıơı¤àƝƛıơıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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/Žilinský kraj – Orava/ - Až 65 vodičov pod vplyvom alkoholu polícia zaevidovala v uplynulom
týždni na cestách kraja vrátane Oravy. Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Osem vodičov motorových vozidiel nafúkalo
nad jedno promile, 24 vodičov pod jedno promile a
dychovú skúšku malo pozitívnu 29 cyklistov.

25

25
-00

/im, kpz, or/

/Orava/ - Spoločnosť Arriva Liorbus ponúka cestujúcim možnosť aktivácie virtuálnej dopravnej
karty v mobilnom telefóne ako plnohodnotnej
náhrady plastovej dopravnej čipovej karty. Žilinský samosprávny kraj zatiaľ zaviedol virtuálne
dopravné karty na Orave a Liptove. Virtuálna dopravná čipová karta je určená pre držiteľov smartfónov s operačným systémom Android vo verzii 5.1
a novšej, s podporou technológie NFC. Ak sa cestujúci rozhodne používať len virtuálnu kartu, môže
si na ňu preniesť kredit, alebo predplatný lístok.

/im, arli, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - O zvýhodnené a špeciálne pripravené regeneračné pobyty v liečebných
kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach, Turčianskych
Tepliciach a Lúčkach budú môcť požiadať zamestnanci siedmich nemocníc v Žilinskom samosprávnom kraji. Memorandum o spolupráci podpísali
zástupcovia jednotlivých kúpeľov. Ide o päťdňové pobyty a rehabilitáciu s programom pre ľudí z
prvej línie, ktorí pomáhali pri zvládaní covidovej
situácie. Vďaka memorandu získal ŽSK v kúpeľoch
silného partnera, s ktorým do budúcna môže vstupovať aj do iných prospešných projektov.

/im, ww žsk, or/

/Žilinský kraj - Orava/ - Asistované sčítanie obyvateľstva potrvá do 13. júna 2021. V Žilinskom kraji
je zriadených 353 kontaktných miest, obyvateľom
je k dispozícii 426 stacionárnych asistentov a domov k záujemcom je pripravených prísť 606 mobilných asistentov. Aj mnohé obce na Orave už
úspešne končia sčítanie.

/im, šú, or/

DVERE DO
KAŽDEJ VANE
www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

68-19

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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/Dolný Kubín/ – Názor obyvateľov na pripravovanú rekonštrukciu budovy mestského kultúrneho strediska a priľahlého námestia celý mesiac
zisťovalo mesto Dolný Kubín. Dotazník vyplnilo
viac ako 360 ľudí, z toho 64 percent žien a 36 percent mužov a najviac vo veku od 26 až 45 rokov.
Záujem prejavili najmä o divadelné predstavenia,
koncerty, exteriérové podujatia, streetfoodové aktivity, navrhovali pridať priestor na voľnočasové
aktivity pre všetky vekové kategórie a riešiť zadnú
terasu ako veľký skleník so záhradou. V súvislosti
s námestím sú ľudia nespokojní so zoskupovaním
mladých a s tým súvisiacim hlukom, znečisťovaním a vandalizmom, tiež sa im nepáči prevádzka
baru pri schodoch do obchodného domu a chýbajú im v tejto lokalite verejné toalety. Projektom
prestavby kultúrneho strediska chce mesto získať
moderné nadčasové priestory s novými technológiami pre kultúrne a spoločenské podujatia nielen
mestského, ale aj regionálneho a celoslovenského
významu.

/im, ww, or/

/Orava – Lomná/ - Publikácia Čarovná Orava
uchvacuje aj zahraničných Slovákov a turistov. Jeden z nich napísal: „Už titulka ma očarovala. Veľa
fotiek je nádherných, až neskutočných. Cením si
prácu fotografov. Fotky sa zrejme nepodarili hneď
na prvýkrát a autori si museli odsedieť, respektíve
počkať na tú pravú chvíľu na fotenie, na správny
okamžik. Vybrali ste aj dobrý formát knihy, pozdĺžny, kde viac vynikne nasnímaná, poskladaná
panoráma.“ Autormi publikácie Čarovná Orava Magical Orava Rregion sú Martin Kmeť a Martina
Bakšová a vydalo ju Creative business studio v
máji 2019 v Edícii Čarovné Slovensko.

/ww lom, or/

14. júna 1942

Výročia a udalosti

205/55 R 16 91V
r. v. 2020/2021

82,80 €

38,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. miko na. sk

S FIT EQ

37-0080

V ÝPR EDA J

Anna Franková si začala písať denník
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PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

NEMÁTE PRÁCU

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
MY JU PONÚKAME!

-/!,3+Ȏ(,3ȴ(6
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brúska na plocho, na guŒato sústruh, fréza aj iné pozície

. UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

ͽͽààà ààͽàà
saludosro@gmail.com

61_0041

TEL.: 0950 301 301

85_0321

- 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

ORAVSKO

domácnosť, bicykle
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služby, bývanie, auto

Najčítanejšie regionálne noviny

32-0055-1
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zamestnanie

17

CIA
R
E
Z
IN 2 859
0908

79

MZDA 1200 € / mesiac priemer (brutto)

Kvalitné
natieranie
striech

1050
+ bonusy
SKLADNÍK
MZDA 950€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy
87-0023

0907 545 258

(1044€ brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat

65-075

0951 772 782 / 0907 677 775

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ - 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca
www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

+421 944 995 400

OR21-23 strana-

85_00334

ORAVSKO

17

zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

051210036
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bývanie
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32-0071

ORAVSKO
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

EXPRESNÁ LINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

1,-€

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

Lístok
kúpite na

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

bus.daka.sk
k

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

94-0041

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

0800 500 091

85_0268

už
od

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

OR21-23 strana-

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

20

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

