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Každý týždeň:
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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, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
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Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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Stáť mimo schémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí 
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi 
nemôže manipulovať, nemôže ich 
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú 
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť 
mimo znamená byť nezávislý. Neovlá-
dateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo 
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľ-
nosť.

Naopak, mnohí ešte za éry socializ-
mu rýchlo zistili, že je výhodné byť na, 
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy 
volá cudzopasníky či dokonca parazity. 
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich 
jedinou starosťou a životným „ideálom“ 
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si 
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, ne-
potrebujú prezentovať vlastné názory, 
stačí im blahobyt biologického prežitia. 
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s po-
stavením, niekoho s funkciou, mocou a 
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčas-
ťou moci. Súčasťou vplyvu.

Je jasné, že akýkoľvek nesystémový 
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol 
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho 
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje sa-
motnú existenciu systému „byť pri tom“. 
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí 
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo 
hlásať jedinú dogmu.

Každé štyri roky si volíme tento 
systém. Každé štyri roky si volíme tých, 
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvo-
ria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu 
pred prienikom do sveta bežného voliča. 
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím 
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčši-
nou nikým. A nikým sú aj po nich. Aku-
rát dostali do rúk hlasovacie kartičky a 
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť 
veľmi vzácnym svojstojným a samostat-
ného rozhodovania schopným jedincom. 
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým, 
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracov-
nému, alebo inému. Metódy likvidácie 
mimosystémových sú v našej spoločnos-
ti vypracované do absolútnej dokonalos-
ti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na 
nejaký November 89. Paradox, súčasťou 
toho systému, sú žiaľ, aj tí, 
ktorí sú presvedčení, že 
nad ním zvíťazili.

Čím viac nás bude 
mimo takéhoto systému, 
tým bližšie bude náš spo-
ločný sen – demokra-
cia na Slovensku.

S pozdravom
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Žijeme vo svete zákonov a  predpisov. 
Niekedy ich vymýšľajú a kontrolujú ľu-
dia, ktorí nerozumejú tomu, ako v sku-
točnosti veci fungujú. Je mi niekedy 
ľúto, keď vidím ako preháňajú a  šika-
nujú ľudí, ktorí skončili bez peňazí na 
ulici alebo kontrolujú chlapa bez nôh, 
či mu náhodou nenarástli. 

Mnohé systémy sú navrhnuté tak, aby 
slúžili silným - majiteľom firiem, profeso-
rom, zdravotným poisťovniam, lekárom 
alebo štátnym úradníkom. Pomoc však 
potrebujú slabí – ľudia bez strechy nad 
hlavou, chorí, chudobní, osamelé matky 
s deťmi, pacienti alebo študenti.

Viem, že máme dodržiavať zákony 
a  štandardy, ale potrebujeme aj cit, ľud-
skosť a individuálny prístup. Detské domo-
vy, väznice, osobitné školy, polepšovne, 
tresty, pokuty, exekúcie, lieky utlmujúce 
človeka často nepomáhajú. Individuálny 
prístup je neefektívny, ale ľudský. Systé-
my, kde izolujeme „neštandardných“ ľudí 
od ostatných a paralyzujeme ich, je efek-
tívny – pre tých „štandardných.“ 

Lenže každý človek je jedinečná by-
tosť a potrebuje individuálny prístup. Na to 
však spoločnosť, kde sa všetci ponáhľajú, 
nemá čas. A tak tých pomalších, nepotreb-
ných, chorých a starých a  odsúvame na 

okraj spoločnosti. 
Áno, máme štandardy na to, koľko 

potrebujú metrov štvorcových, teplej vody 
a jedla. Lenže oni chcú byť prijatí, vypoču-
tí a užitoční. Dostanú svoje kódy diagnóz 
a systém sa o nich postará – ako o polož-
ky s  číslami. Sú filmy o  nemocniciach 
kde ukážu lekára, ktorý má rád svojich 
pacientov a naplno sa im venuje. Niekedy 
sa na neho pozerajú ako na čudáka typu 
Filip Neri, Abbé Pierre alebo Guy Gilbert. 
Aký zázrak – lekár, ktorí slúži pacientovi 
alebo učiteľ žiakovi. Systémy nám majú 
pomáhať, ale niekedy nás ovládajú a strá-
came v nich srdce a zdravý rozum. Za for-
mulármi a  číslami už nevidíme človeka, 
jeho talenty, zranenia, túžby. Systém nás 
vedie k produktivite a produktivita k bez-
citnosti. 

Celá spoločnosť potom pripomína na-
programované linky 
s automatmi. Gerd Le-
onhard hovorí: „Prob-
lém nie je, že sa stroje 
preberajú ľudskú 
prácu a presahujú ich 
schopnosti, ale že 
sa ľudia stále 
viac podoba-
jú na stroje.“

Srdce a zdravý rozum

» Ján Košturiak
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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 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / 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    

V súčasnosti sa v odborných i po-
litických kruhoch presadzuje tzv. 
inklúzia. Znamená to, že v rámci 
bežnej školskej triedy sa majú vyu-
čovať žiaci bez porúch a diagnóz so 
žiakmi s nimi. 

Isto, je to vznešená a humanistic-
ká myšlienka, ktorá učí žiakov vnímať 
inakosť. Aj mnohí rodičia preferujú 
umiestnenie svojho zdravotne znevý-
hodneného (ZZ) dieťaťa do bežnej trie-
dy. Navštevovanie špeciálnej školy sa 
niekedy považuje za hanbu a vzniká 
obava, že sa dieťa tohto príznaku ne-
zbaví.  

Treba myslieť na to, že nie každá 
bežná škola má možnosti zaradiť dieťa 
so ZZ. Môže jej chýbať vybavenie ale-
bo odborný personál. Vtedy sa môže 
stať, že dieťa síce bude v bežnej triede, 
no nebude napredovať, keďže učiteľ 
sa musí venovať aj zvyšným žiakom, 
ktorých býva veľa. Vtedy môže takéto 
dieťa prežívať sklamanie, zlyhanie, ba 
dokonca stres, keďže učiteľ v bežnej 
triede nemá šancu riešiť konfliktové 
situácie vždy s pokojom a individuálne. 

Isto, dávnejšie vznikli pozície pe-
dagogických asistentov. Aj keď minis-
terstvo školstva neustále omieľa inklú-
ziu a to, ako pomáha školám, stále sú 
školy, ktoré nezískajú toľko asistentov, 
koľko potrebujú, nech majú aj odborné 
posudky, že ich žiaci objektívne potre-
bujú. Treba myslieť na to, že deti so ZZ 

pribúdajú. Pritom sú stále školy, ktoré 
nemajú špeciálneho pedagóga či škol-
ského psychológa, ktorí by s asistentmi 
mali byť povinnou „výbavou“ škôl. Ak 
teda štát berie myšlienku inklúzie zod-
povedne.  

Na Slovensku to bolo zase naopak: 
najprv sa stanovila požiadavka inklú-
zie a až potom sa vytvárali zo strany 
štátu podmienky na ňu. Stále však nie 
sú. Problém je aj na stredných školách 
(SŠ), na ktorých sa žiaci považujú za 
samostatnejších. Ale tak to nie je. Keď 
mali nejaké zdravotné znevýhodnenie, 
to predsa nezmizlo po príchode na SŠ. 
Prideľovanie asistentov stredným ško-
lám je skôr symbolické ako funkčné.

Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa 
na hocijakú bežnú školu. Rovnako tre-
ba zvážiť tlak na školy, aby zavádzali 
inklúziu, kým štát nevie garantovať 
vhodné podmienky. Špeciálne školy 
a triedy majú dovtedy nezastupiteľnú 
úlohu, najmä v súvislosti s mentálny-
mi diagnózami, a netreba ich pokútne 
likvidovať. Sú v nich odborníci, ktorí 
dokážu s malou skupinou žiakov so ZZ 
postupne dosiahnuť úspechy. To vie 
máloktorá bežná škola garantovať.

A čo s krivým pohľadom na tieto 
deti? Ignorovať ho. Pomoc deťom je vy-
soko nad klebetami prázdnych ľudí.          

Sme pripravení na školskú inklúziu? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»Zberateľ z TS Kúpim Min-
ce Bankovky Plakety Vy-
znamenania ďalej staré 
Vzduchovky Bodáky a iné 
0940086411
»Kúpim staré Babe-
ta Pionier Jawa aj diely 
0940086411

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531
»PREDÁM ŽLTÉ JABLKÁ 
JAKUBKY ČERVENE JABL-
KÁ JÚLIA KG 60 CENT TEL 
0908199695 PO 20 HOD
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Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR vydala mimoriadne nú-
dzové opatrenie, na základe ktorého 
poľovníci v ešte neinfikovaných okre-
soch Slovenska zvýšia odstrel divia-
kov. 

Premnožená diviačia zver je totiž 
hlavnou príčinou šírenia afrického moru 
ošípaných (AMO). Aktuálne je ním za-
siahnutých 29 okresov. V infikovaných 
okresoch už nie je odstrel vhodný, aby 
nedochádzalo k plašeniu diviakov do ďal-
ších oblastí, čím sa môže šírenie nákazy 
ešte urýchliť.

Na podporu odlovu a všetky opatre-
nia s tým spojené vláda schválila 5,2 mi-
liónov eur.

Z vyčlenených peňazí sa už obstará-
va 450 mraziacich boxov, ktoré budú ur-
čená na uchovanie odlovených diviakov. 
Vzorky z nich sú spravidla do 24 hodín 
laboratórne preskúmané. Ak sa potvr-
dí, že bol ulovený diviak zdravý, mäso z 
neho pôjde na predaj spotrebiteľom. Časť 
peňazí je určená na kampaň na podporu 
predaja diviačieho mäsa, ktoré je z hľadis-
ka výživy kvalitnou potravinou.

Zároveň odporúčame chovateľom 
ošípaných, aby sprísnili hygienické opat-
renia vo svojich chovoch. AMO sa prenáša 
aj na oblečení, prostredníctvom krmiva, 
či dokonca na dopravných prostriedkoch. 
Tí chovatelia, korí ešte svoj chov nezare-

gistrovali, tak môžu naďalej urobiť bez 
sankcie. Cieľom je, aby jednotlivé regio-
nálne veterinárne a potravinové správy 
mali prehľad o tom, kde sa ošípané chova-
jú a na základe toho zvýšili dohľad.

Diviak, pozitívny na AMO je pozna-
teľný zmenami na koži, či vnútorných 
orgánoch. Aké zmeny je potrebné pozoro-
vať, keďže sa vyskytujú najčastejšie?

Sú nimi krvné podliatiny na koži a 
krvácaniny v podpazuší, na bruchu a 
medzi nohami, enormne zväčšená slezi-
na, krvné podliatiny na pľúcach, srdci, či 
obličkách.

POZOR! Aj zdanlivo zdravý diviak, 
ktorý nejaví známky ochorenia, môže byť 
pozitívny. Preto je potrebné manipulovať 
s každým diviakom ako keby bol pozitív-
ny. 

V súvislosti s AMO 
platí mimoriadne opatrenie

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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O vpáde vojsk Varšavskej zmluvy toho 
už bolo popísaného toľko, že naozaj ne-
mám žiadnu ambíciu pridať ešte „nie-
čo navrch“. Možno iba nejaké paralely. 
Poučenia z nepoučenia sa. No, ani nie 
tak poučenia, ako skôr trpké poznania.

Prvé poznanie je smútok z toho, že ľu-
dia sa nevedia poučiť. Neviem či nechcú, 
alebo nevedia, ale stále tu máme moc, 
ktorá je prilepená k svojim pozíciám ne-
jakým superkléberom a nie a nie pocho-
piť, že väčšine spoločnosti je odporná, 
je pre ňu neprijateľná. Z najrôznejších, 
no najmä z morálno-etických hľadísk. Z 
dôvodu „vyššieho princípu mravného“.

Mafia sa tu hrá na očistnú vojnu pro-
ti mafii. Používam iba tie výrazy, ktoré 
používa moc sama. A napokon, je veľký 
rozdiel medzi aplikovaním moci a vlád-
nutím. Kým si to neuvedomia mocní, 
dovtedy budem spomínať na okupáciu v 
roku 1968 ako na akt nenávisti, akt svoj-
vôle a zlomoci, akt boľševizmu, ktorý 
prežíva dodnes v mnohých inovovaných 
podobách.

To, čo sme tu mali 30 rokov po oku-
pácii „spriatelenými armádami“ bol 
výsledok vnímania moci boľševikom. A 
to, čo tu máme tridsať rokov po prevrate, 
je takmer to isté. Akurát, vždy si (malo)

mocní tohto nášho slovenského sveta 
politiky nájdu nejaké demokratizačné 
pozlátko, do ktorého zabalia svoj politic-
ký egoizmus a tvária sa, že tu hráme par-
tiu hry na demokraciu. V ktorej občan 
nikdy nevyhrá. Nemôže, lebo nesmie.

A tak nás arogancia mocných spre-
vádza od augusta 1968 už celých šesťde-
siat rokov. Biľakovci novej doby síce už 
nenosia vyšúchané tesilové obleky, ale 
obtiahnuté modré neoprény podľa naj-
novšej módy, nejazdia vo Volgách, ale 
v oveľa zvučnejších značkách a nene-
chávajú nás stáť v rade na banány. Vy-
tvorili si svoj svet vlastného blahobytu 
a najmä pokoja, parazitujúci na tom na-
šom, plnom driny, zúfalstiev, trápení a 
beznádeje. Niektorí v tej bubline zvládli 
zotrvať celých tridsať rokov. Niektorí za-
tiaľ iba rok a pol. Zatiaľ. Ale správajú sa, 
akoby nám to mali „hodiť na doživotie“.

V auguste 1968 im moc zabezpečili 
tanky. Dnes im na to stačia predvolebné 
lži. A v tom sme si na vine my sami. Na 
každom štyri roky opakujúcom sa previ-
není. Vlastne – oni konajú a správajú sa 
iba tak, ako im dovolíme. Sú našim ob-
razom. Smutné. Od operácie Dunaj uply-
nulo už 53 rokov. A boľševická okupácia 
pokračuje.

Operácia Dunaj

» Ivan Brožík
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Spôsob sedenia, svetlo a vetranie 
v triedach, ako aj jedlo či stravova-
cie návyky. To všetko ovplyvňuje 
správny vývoj a zdravie detí, ktoré 
trávia značné obdobie svojho najin-
tenzívnejšieho rastu v škole.

K téme sa vyjadruje hlavná od-
borníčka Ministerstva zdravotníctva 
SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a 
dorast MUDr. Elena Prokopová, ktorá 
sa u žiakov veľmi často stretáva najmä 
s chybným držaním tela. „Je to naozaj 
tým, že veľa času trávia deti sedením, 
a to často nesprávnym. Sedia nad počí-
tačmi, nad mobilmi a, pravdaže, pod-
statnú časť vyučovania v škole,“ vyme-
núva Elena Prokopová.

Tento trend je možné ovplyvniť 
úpravou sedenia a posilnením chrbto-
vého svalstva prirodzeným pohybom. 
E. Prokopová upozorňuje, že stačí ísť 
cez veľkú prestávku na školský dvor 
a dať žiakom možnosť prirodzeného 
pohybu. „Vždy, keď sa to dá, možno aj 
počas vyučovania, si možno s nimi len 
tak urobiť pár cvikov, nádychov, výdy-
chov alebo drepov. Nezaberie to veľa 
času a deti sa mnohokrát aj preberú.“ 
Za dôležitý považuje aj výber stoličiek: 
„Dnes sa technológie ďaleko viacej po-
sunuli dopredu a preto vieme deťom 
prispôsobiť stoličky aj vzhľadom na ich 
vek či postavu,“ dodáva Prokopová.

Klasické sedenie v troch radoch 
nepovažuje detská lekárka za ideálne. 
Preto navrhuje aspoň cirkuláciu žiakov 
v radoch, aby boli aj pri okne, aj pri 
stene - a nesedeli trebárs celý rok vza-
du pri dverách, kde je najmenej svetla. 
Okná by mali byť veľké, nemali by byť 
polepené, aby cez nich mohlo prechá-
dzať denné svetlo. „Denné svetlo je 
najviac potrebné, keď žiaci čítajú alebo 
píšu,“ vysvetľuje. „Zároveň je veľmi dô-
ležité aj správne umelé osvetlenie, aby 
bolo rozptýlené po miestnosti. Nemalo 
by byť bodové, neónové ani studené.“

Potrebám a veku žiakov je vhodné 
prispôsobiť aj zariadenie triedy. „Malé 
deti by určite mali mať väčší priestor 
aj na oddych a hru priamo v triede. 
Vyučovanie by malo byť prerušované 
napríklad zmenou činnosti aj v rámci 
jedného predmetu,“ vysvetľuje Elena 
Prokopová.

Školáci majú veľký problém 
s držaním tela

» Zdroj: MŠVVaŠ SR
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Smotanový jogurt 
podložený 
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g=  0,15)

Chery paradajky 
dat�ové
• exta sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie

Rybí šalát 
v majonéze

189

400 g

(1 kg = 4,73)

333

950 g

(1 kg = 3,51)

Med 
kvetový

CC
d
•

U nás si nemusíte 
vybera� medzi

�erstvos�ou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 16. 8.

Brav�ové karé
• v celku 349

-34%
cena za 1 kg

5.29

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve. P

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

Pepsi/
Pepsi 
Cola 
Black/
7UP/
Mirnda

Brav�ové 
párky 339

920 g

(1 kg = 3,68)

159

Supercena
cena za 1 kg

Biele 
hrozno 
stolové

Brav�ová panenka 469

-41%
cena za 1 kg

7.99
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Schwarzwaldská 
šunka 249

250 g

(1 kg = 9,96)

699

900 g

(1 kg = 7,77)

Lovecká saláma
Corgo�   
• svetlé vý�apné pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

Bonux 699

-36%

(1 pranie = 0,09)

80 praní

10.99*

699

13 kg

(1 kg = 0,54)Krivo pre psy

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

od pondelka
16. augusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

699

500 g

(1 kg = 13,98)

Pistácie
• rôzne druhy

017

-22%

(1 l = 0,09)

2 l

0.22

Pramenitá voda
• perlivá/jemne perlivá
P itá d
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30907 545 2580907 545 258

Kvalitné
natieranie
striech

Kvalitné
natieranie
striech

ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 
PUR PENA

0951 636 225 99
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14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti

/Dolný Kubín/ – Včely, produkty včiel a život 
včelárov v Parku Martina Kukučína v Dolnom Ku-
bíne predstavilo Oravského kultúrneho strediska 
v rámci podujatia Lokalnô. Včelári Ján Mikuláš 
a Drahoš Daloš hovorili ako sa starajú o včely a 
predstavili pomôcky včelárov. Záujemcovia mohli 
ochutnať agátový, medovicový i lipový med a za-
čínajúci včelári si pýtali rady. Deti i dospelí spolu 
s včelármi vyrábali a odlievali mydlá s medovou 
prísadou, tiež sviečky z pravého včelieho vosku a 
v stánkoch remeselníkov si mohli kúpiť všeličo z 
medu, aj medovníčky od vychýrených trstenských 
medovnikárov Kubekovcov. Projekt Lokalnô pod-
poruje z verejných zdrojov Fond na podporu ume-
nia.

/im, oks, or/

/Oravský Podzámok/ – Vďaka projektu sloven-
sko-poľskej cezhraničnej spolupráce sa podarilo 
zachrániť chátrajúcu renesančnú budovu v Orav-
skom Podzámku. Zreštaurovali ju a spolu s priľah-
lých novovybudovanými priestormi predstavovali 
celkové náklady na práce takmer 1,375 milióna 
eur. Rekonštrukciou získalo správcovské Oravské 
múzeum P. O. Hviezdoslava reprezentačno-vý-
stavnú sálu, konzervátorské dielne i interaktívne 
priestory, ktoré budú prístupné aj pre hendike-
povaných ľudí. Nachádzajú sa v nich 3D modely 
hradu, model lesnej železnice a ľudia sa môžu za-
baviť prostredníctvom rôznych hier na stimuláciu 
zmyslov.

/im, om, or/

/Dolný Kubín – Martin/ - Mladí atléti TJ Orava 
Dolný Kubín na majstrovstvách stredoslovenské-
ho atletického zväzu družstiev mladšieho a naj-
mladšieho žiactva skupiny sever v Martine pred-
viedli dobré výkony. Viktória Zajacová v kategórii 
najmladších žiačok obsadila v behu na 60 m druhé 
miesto, v skoku do výšky získala bronz. V behu na 
150 m Sebastián Bobrík zvíťazil v novom osobnom 
rekorde časom 23,74 s, štvrté miestom obsadil Lu-
káš Závoďančík časom 25,47 s a tretie miesto si vy-
bojovala Mária Bobríková. Ján Ďaďo v behu na 600 
m bol tretí. V chôdzi na dva kilometre zvíťazil Ma-
tej Bobrík pred Jakubom Prílepkom. Vo vrhu guľou 
vybojoval druhé miesto Ján Ďaďo, hneď za ním 
skončil Jakub Prílepok. V hode kriketovou loptič-
kou (150 gramov) mladších žiakov dosiahol výkon 
38,98 m Matej Bobrík, čo stačilo na druhé miesto. 
V kategórii najmladších žiakov v tej istej disciplíne 
zvíťazil Lukáš Závoďančík výkonom 35,40 m.

/ww, tj, or/

/Tvrdošín/ - Dvojročný projekt na rozvoj cestov-
ného ruchu realizovali Mesto Tvrdošín a poľská 
Gmina Kościelisko. Vybudovali napríklad vyše 16 
kilometrov rekreačných chodníkov - na poľskej 
strane 7,5 kilometra a na slovenskej 8,5 kilometra. 
V Tvrdošíne okrem cyklochodníkov a turistických 
chodníkov vybudovali Turistické informačné cen-
trum Oravice, dve premostenia cez rieku Oravica, 
osadili štyri altánky s mobiliárom a 11 propagač-
ných tabúľ, všetko za vyše milióna eur. Mesto Tvr-
došín o tom informuje na sociálnej sieti. Projekt bol 
spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátnym 
rozpočtom SR a rozpočtom mesta Tvrdošín v rám-
ci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko 2014-2020.

/im, ww ts, or/
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INZERÁt,KtORÝPREDÁVa

0908 792 859

Zle zaparkované vozidlá na sídlis-
kách a v husto obývaných mest-
ských oblastiach komplikujú prácu 
hasičom, a to najmä pri príjazdoch 
na miesto udalosti. 

Upozorňujú preto vodičov, že keď 
pôjde o život, preparkovať nestihnú. 
Informuje o tom Hasičský a záchranný 
zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„Zaparkované vozidlo, ktoré bráni 
prejazdu hasičskej techniky, oberá za-
sahujúcich hasičov o dôležité sekundy, 
ktoré vo väčšine prípadov rozhodujú o 
záchrane života a zdravia osôb,“ pou-
kazujú na to hasiči.

HaZZ upozorňuje vodičov, aby ne-
parkovali v križovatkách a vo vzdiale-
nosti kratšej ako päť metrov, pred vcho-
dom do bytovky a taktiež v blízkosti 
podzemných a nadzemných hydran-
tov. Parkovať nemajú ani na nástup-
ných plochách pre hasičské vozidlá a 
na komunikáciách, ktoré k nim vedú.

Parkovať by mali vodiči v jednom 
jazdnom pruhu a tak, aby bola zabez-
pečená trvalo voľná šírka tri metre. „V 
zákrutách parkujte tak, aby bola zabez-
pečená trvalo voľná šírka komunikácie 
minimálne štyri metre,“ radia hasiči.

Zdôrazňujú, že každý vodič by mal 
v prvom rade rešpektovať dopravné 
značenie a parkovať na miestach na 
to určených. „V prípade, že vodič za-
parkuje svoj automobil mimo vyzna-
čeného parkovacieho miesta, mal by 

myslieť na skutočnosť, že hasičská 
technika potrebuje na prejazd mini-
málne tri metre,“ uviedol HaZZ.

Pripomeňme si aj princíp „záchra-
nárskej uličky“

Záchranárska ulička sa má vy-
tvoriť v strede medzi dvoma jazdnými 
pruhmi a v úsekoch s viac ako dvoma 
pruhmi medzi ľavým a k nemu prilieha-
júcim jazdným pruhom. „Pri vytváraní 
záchranárskej uličky je na nevyhnutne 
potrebný čas vodič vozidla oprávnený 
vojsť aj na miesta, kde je to inak zaká-
zané, ak tým neohrozí iného účastníka 
cestnej premávky,“ upozorňujú policaj-
ti. Záchranársku uličku môže použiť 
len vodič vozidla s právom prednostnej 
jazdy alebo vodič vozidla zabezpeču-
júci odstránenie následkov dopravnej 
nehody alebo inej mimoriadnej udalos-
ti.Za zneužitie hrozí sankcia do 300 eur 
a zákaz činnosti do dvoch rokov.

Apel hasičov na motoristov

» red
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15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti 17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalosti

/Žilinský kraj – Orava/ -  Kultúrnu poukážku 
s piatimi päťeurovými kupónmi doplnil kraj do 
programu odmien dobrovoľníckej práce v roku 
2021. O bonusové poukážky sa môžu uchádzať 
všetci dobrovoľníci, ktorí majú aktívnu zmluvu s 
materskou organizáciou a venovali nezištnej prá-
ci vyše 100 hodín. Žilinský kraj v marci vydal pre 
aktívnych dobrovoľníkov dopravnú kartu s dobi-
tým kreditom 20 eur, vrátane príspevku päť eur na 
kúpenie karty. Poskytnutý kredit na karte dobro-
voľníkom umožní cestovať prímestskou dopravou 
v celom regióne.

/im, ww žsk, or/

/Dolný Kubín/ - Najúspešnejším športovcom 
mesta Dolný Kubín za rok 2020 sa po prvýkrát stal 
kulturista Martin Sagan z FC Dynamik Dolný Ku-
bín, vlaňajší majster sveta v klasickej kulturistike 
v kategórii muži nad 180 cm a na ms v klasickej 
Games kulturistike bol na 2. mieste. Najúspešnej-
ším športovým kolektívom je H.I.T.S. Vzpieranie 
Dolný Kubín, ktorý vlani získal prvé miesto v ex-
tralige mužov a obhájil po desiatykrát titul majstra 
Slovenska. Dolnokubínski vzpierači prepisujú his-
tóriu slovenského vzpierania. Minulý rok sa niesol 
v znamení osláv stého výročia vzniku organizova-
ného športu v meste. Laureátmi za dlhoročnú prá-
cu pre rozvoj športu v meste Dolný Kubín sa stali 
Eduard Moravčík a Ján Smolka.

/ww dk, or/

/Dolný Kubín/ – Areál historického cintorína v 
Dolnom Kubíne vyčistili a revitalizovali dobrovoľ-
níci zo súkromnej dopravnej spoločnosti. Pomohli 
s odstránením nečistôt z oplotenia cintorína a jeho 
náterom, zametaním, hrabaním či likvidáciou 
náletových drevín. Dvadsať zanietených ľudí po-
mohlo skrášliť a zveľadiť priestor okolo hrobu bás-
nika P. O. Hviezdoslava a hrobu autora slovenskej 
štátnej hymny Janka Matúšku. Mesto oceňuje ich 
aktivitu. Spoločnosť Arriva sa v spolupráci s Nadá-
ciou Pontis zapojila do aktivít 15. ročníka podujatia 
Naše Mesto. V regiónoch, v ktorých dopravca za-
bezpečuje verejnú autobusovú dopravu, prispeli 
zamestnanci k vyčisteniu, skrášleniu a zlepšeniu 
miest.

/im, ww, msú, or/

/Námestovo/ - Pri príležitosti 50. výročia otvore-
nia expozícia sakrálneho, sochárskeho a maliar-
skeho ľudového umenia na Slanickom ostrove 
umenia vedenie Oravskej galérie pripravuje jej 
revitalizáciu, nový vizuál a tiež obnovu kostola, 
v ktorom sa nachádza. Tento rok sú naplánované 
výskumné aktivity celého areálu. Výsledky výsku-
mu v spolupráci s partnermi zhodnotia a stanú sa 
portfóliom informácií pre ďalší postup. Popritom 
budú pracovať na vizuáli expozície s ponechaním 
osvedčených špecifík a atmosféry originálneho 
miesta.

/im, ww, or/

/Párnica/ – Život 44-ročného muža si vyžiadala 
tragická zrážka osobného auta a vlaku na želez-
ničnom priecestí v Párnici. Informoval o tom ži-
linský krajský policajný hovorca Radko Moravčík. 
Policajti zistili, že vodič viedol osobné motorové 
vozidlo značky Škoda po ceste tretej triedy a z 
doposiaľ presne nezistených príčin s vozidlom vo-
šiel na železničné priecestie chránené zvukovým 
a svetelným zabezpečením, kde došlo k zrážke s 
prechádzajúcim vlakom. Alkohol u rušňovodiča 
nezistili. Policajný hovorca uviedol, že u nebohé-
ho vodiča bude vykonaná pitva. Ďalšie okolnosti a 
príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom 

aktuálneho vyšetrovania.
/im, pz rm, or/

/Námestovo/ - Slovenský zväz chovateľov, zá-
kladná organizácia Námestovo organizuje 26. Ob-
lastnú výstavu drobných zvierat ORAVA 2021, kto-
rá sa uskutoční v dňoch 18. a 19. septembra 2021 na 
nábreží Oravskej priehrady. Pozývame všetkých 
chovateľov, priaznivcov či obdivovateľov rôznych 
druhov čistokrvnej hydiny, králikov, holubov na 
návštevu výstavy, ktorá bude pre širokú verejnosť 
prístupná v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v nede-
ľu od 8.00 do 16.30 hodiny.

/szch ps, or/

18. augusta  1976   
Luna 24 mäkko pristála na Mesiaci

Výročia a udalosti
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Jarmok všetkých jarmokov, ktorý patrí 
k  najväčším a najobľúbenejším pod-
ujatiam v  Banskej Bystrici, musel byť 
vlani napriek veľkej snahe mesta z dô-
vodu šírenia pandémie koronavírusu 
zrušený. Oddelenie kultúry aj tento 
rok pripravuje niekoľko variantov, aby 
sa mohol uskutočniť a potešiť tak stov-
ky návštevníkov. 

Hlavnú tému zameranú na včelárstvo, 
mágiu a ľudové liečiteľstvo bude v dňoch 
10. až 12. septembra 2021 sprevádzať 
pestrý program vo viacerých lokalitách 
a  nádvoriach centra Banskej Bystrice 
s  prihliadnutím na potrebné epidemické 
opatrenia. Na Námestí SNP bude domino-
vať Trh remesiel s majstrami remeselník-
mi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
podujatia už desiatky rokov. Podobne ako 
v minulom roku, samospráva v rámci 363. 
ročníka Radvanského jarmoku nepočíta 
so stánkami s občerstvením a zábavnými 
atrakciami umiestnenými na mestských 
pozemkoch. Chutné jarmočné dobroty 
a nápoje by mal v zmysle platných opatre-
ní zastrešiť Cech hostinských i ďalšie pre-
vádzky fungujúce na Námestí SNP a v šir-
šom centre, s ktorými mesto komunikuje.

„Radvanský jarmok bol odjakživa 
spojený s tradíciami a remeslami, na čom 
chceme stavať aj v súčasnosti. Uvedomuje-
me si, že návštevníci majú radi atmosféru 
podujatia aj vďaka tradičným dobrotám, 
preto veríme, že členovia Cechu hostin-
ských budú ústretoví a  zaradia do svojej 

ponuky všetko, čo k jarmoku patrí. V tejto 
chvíli nevieme predpovedať,  aké opat-
renia budú platiť v  septembri. Napriek 
tomu verím, že trojdňový 363. Radvan-
ský jarmok sa bude môcť tento rok naozaj 
uskutočniť a všetci spolu si užijeme pravú 
jarmočnú atmosféru,“ hovorí primátor Ján 
Nosko.

V priaznivom prípade bude Trh reme-
siel s tradičnými vareškami, medovníkmi, 
cukrovinkami či šperkami pre návštevní-
kov k dispozícii v piatok, 10. septembra od 
10:00 hod. Do 20:00 hod., v sobotu od 9:00 
hod. do 20:00 hod. a v nedeľu od 9:00 hod. 
do 16:00 hod. Pestrý program a ponuka re-
meselníckych výrobkov budú rozptýlené 
na Námestí SNP, v Lazovnej ulici, v okolí 
Barbakanu na Námestí Štefana Moysesa, 
v  Dolnej ulici, pričom sprievodné pod-
ujatia budú organizované aj na nádvorí 
radnice, ÚĽUV-u, v  Stredoslovenskom 
osvetovom stredisku i 365. labbe. Podrob-
ný program tohtoročného Radvanského 
jarmoku predstavíme čoskoro.

Všetky informácie budú postupne 
pribúdať na webe mesta www.banskabys-
trica.sk.

Radvanský jarmok bude!

» red
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Sociálna poisťovňa prepočítala 
dôchodcom, ktorí čelia exekúcii, 
ich exekučné zrážky. Urobila tak v 
nadväznosti na zvýšenie životného 
minima od 1. júla 2021 z dovtedajšej 
sumy 214,83 eura na 218,06 eura. 

V augustových výplatných termí-
noch sa tak táto zmena dotkne viac 
ako 30 tisíc poberateľov dôchodkových 
dávok.

Zvýšenie životného minima zna-
mená, že exekvovaným dôchodcom sa 
zvýši výška dôchodku, ktorý po zrážke 
dostávajú zo Sociálnej poisťovne. Ide o 
skupinu približne 30 500 dôchodcov – 
z nich bude mať 30 tisíc exekučnú zráž-
ku zníženú a ďalším 500 dôchodcom sa 
výkon exekučnej zrážky zastaví.

Pri zvýšení životného minima sa 
totiž zvyšuje minimum, ktoré musí 
dôchodcovi po vykonaní zrážok z dô-
chodku zostať. Sociálna poisťovňa 
preto tým dôchodcom, ktorých dôcho-
dok podlieha exekúcii, zvyšuje sumu 
dôchodku a znižuje sumu exekučnej 
zrážky. Zvýšenie minima, ktoré musí 
dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, 
môže mať za následok aj ukončenie 
vykonávania exekučných zrážok z dô-
chodku. Ide o situáciu, kedy je dôcho-
dok nižší ako minimum, ktoré mu musí 
zostať.

O týchto zmenách Sociálna pois-

ťovňa aj tento rok informuje každého 
dotknutého dôchodcu písomnou in-
formáciou. Poberatelia dôchodkov 
ju dostanú v priebehu augusta 2021 a 
okrem iného bude obsahovať aj dátum, 
od ktorého im bude dôchodok prvýkrát 
vyplatený vo vyššej sume. Súčasťou 
informácie bude aj predpokladaný dá-
tum ukončenia exekučných zrážok z 
dôchodku.

Keďže dôchodky sa vyplácajú vo-
pred, exekučné zrážky v novej sume 
je možné vykonať prvýkrát v auguste 
2021. V tomto mesiaci dostanú dôchod-
covia vyplatenú aj sumu dôchodku, 
ktorá im bola naviac zrazená v júli 2021.

Upozornenie:
Dôchodcovia, ktorí poberajú dôcho-

dok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 
povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni 
aktuálnu výšku tohto dôchodku. Tento 
rok je potrebné informáciu zaslať už do 
31. augusta 2021. Oznámenie o výške 
dôchodku zo zahraničia Sociálna po-
isťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. 
dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa 
vyplatí už v novembri, čo je o mesiac 
skôr ako minulý rok. Zákon stanovil aj 
skorší termín, do ktorého treba aktuál-
nu výšku dôchodku z cudziny oznámiť 
– a to do 31. augusta 2021.

Sociálna poisťovňa 
zastaví exekučné zrážky 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti

19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti
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mobil: 

0940 973 777
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Po ročnej prestávke si spolu opäť zalie-
tame. Organizátori SIAF 2021 postupne 
odkrývajú svoj program. Tento rok sa 
Medzinárodné letecké dni uskutočnia 
v novej lokalite. Bude ňou vojenská zá-
kladňa Malacky, letisko Kuchyňa. 

MLD SIAF 2021 bude o bohatej pre-
zentácii leteckej techniky, statických a 
dynamických ukážkach i sprievodných 
atrakciách pre rodiny s deťmi. V rámci 
dynamických ukážok nebude chýbať 
majstrovstvo akrobatickej pilotáže ob-
ľúbených talianskych Frecce Tricolori, 
po prvýkrát uvidíme lietať nasledovníka 
Albatrosov - L-39 NG od Aero Vodocho-
dy,  na statike bude mať premiéru Airbus 
A400M a aj americký Boeing CH-47F Chi-
nook. 

Na svoje si prídu milovníci historic-
kých lietadiel, ale aj súčasnej vojenskej 
letovej techniky. Medzi stroje z druhej 
svetovej vojny patrí aj Hawker Hurricane 
Mk.IV. Ide historickú stíhačku, na ktorej 
lietali aj   československí piloti. Tradične 
nás vo vzduchu nadchne aj Zoltán Veres, 
ktorého však na Letisku Kuchyňa/Malac-
ky uvidíme prvýkrát, preto už teraz ča-
káme, čím nás tento fenomenálny letový 
akrobat prekvapí. Program je naozaj bo-
hatý a okrem talianskeho akrobatického 
zoskupenia sú potvrdení aj poľskí Orlik 
Team. Okrem toho sa môžeme tešiť na 
prezentáciu Slovenských vzdušných síl, 
lietadiel z Českej republiky, Belgicka, Ma-
ďarska, Veľkej Británie, USA, Slovinska a 

ďalších krajín. Je si naozaj z čoho vyberať, 
keďže účasť potvrdilo až 14 krajín sveta 
a návštevníkov čaká zaujímavý letový 
program. 

Brány letiska sa pre návštevníkov 
otvoria o 8:00 hod. a nikto nič podstatné 
nezmešká. Letový program štartuje tra-
dične o 10:00 hod. Zaujímavé info o SIAF-
-e pribúdajú aj na webe https://www.siaf.
sk/aktuality/ a taktiež aj na sociálnych 
sieťach https://www.facebook.com/mld-
siaf a https://www.instagram.com/me-
dzinarodneleteckednisiaf/.

Organizátorom leteckých dní išlo 
vždy o bezpečnosť každého návštevníka. 
Ako to nakoniec bude so vstupom na le-
tisko, je ešte predčasné hovoriť, nakoľko 
situácia sa pravidelne mení a vyvíja. Od-
porúčame preto všetkým návštevníkom 
sledovať oficiálnu webstránku usporia-
dateľa: www.siaf.sk, kde sa vždy všetko 
dozviete včas.

Letecké dni v Kuchyni

» Zdroj: MLD SIAF 
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Mzda: 4,34 Eur/Hod. + príplatky

Mzda: 10,45 Eur/Hod. 

VIDOSA S.R.O. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

OPERÁTOR VÝROBY 
PRIJME DO TPP NA POZÍCIU

Kontakt: 0948 297 908 I  0948 443 426 I  0948 464 487  I 0948 231 273   
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e-mail: nabor.vidosa@gmail.com 
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V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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É
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ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180

Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ 
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV 

Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 
   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
����������������������
������������������������������������
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
�����������������������������������������
�������������������
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

KONTAKT:
���������������������������������
email: de@personalnyservis.sk 85
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


