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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN

INZERCIA

 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Marta Kontrová  0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (36.230 domácností)

/Dolný Kubín/ - Dolnokubínska mestská spoloč-
nosť TEHOS ani v roku 2022 nezvýši cenu tepla 
pre odberateľov. Vedenie spoločnosti ešte pred 
celoeurópskym zdražovaním energií podpísalo 
zmluvy na dodávky plynu a drevnej štiepky za 
priaznivejšie ceny schválené v roku 2021. Vďaka 
tomu môžu garantovať, že nezvýšia cenu tepla na 
kúrenie ani budúci rok. V súčasnosti zabezpečujú 
dodávku tepla pre viac ako 120 bytových domov a 
4 453 bytov prostredníctvom 7 kotolní /3 na plyn a 
4 kombinované s drevnou štiepkou/. Najmä vďaka 
biomase už dnes patrí Dolný Kubín medzi tých lac-
nejších dodávateľov tepla na Slovensku.

/im, ww dk mb, or/

/Dolný Kubín/ – Spomienkové stretnutie plné 
veršov a stále aktuálnych odkazov básnika Pavla 
Országha Hviezdoslava sa uskutočnilo v Dolnom 
Kubíne pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. 
Podujatie pripravilo mesto v spolupráci s kultúrny-
mi a cirkevnými organizáciami. V čase protiepide-
mických opatrení si ľudia mohli pozrieť program aj 
online. V televíznom prenose z evanjelického kos-
tola zneli služby Božie venované slovom, hudbou 
i spevom úcte, pocte a stále aktuálnemu odkazu 
Hviezdoslava. Posledné okamihy básnikovho ži-
vota zachytil český literárny historik Albert Pražák 
vo svojej životopisnej knihe S Hviezdoslavom s 
podtitulom Rozhovory s básnikom o živote a diele. 
Počas poslednej noci sa zhodou okolností staral o 
básnika spolu s jeho manželkou Ilonkou a ďalšími 
blízkymi ľuďmi. Hviezdoslav zomrel 8. novembra 
1921 krátko po piatej ráno v spánku.

/ww, or/

/Námestovo/ - Spolupráca medzi Strednou od-
bornou školou technickou v Námestove a VOP CZ, 
Šenov u Nového Jičína v rámci projektu Erasmus+ 
prepája a otvára školu európskemu vzdelaniu.  
Hlavnou aktivitou projektu „CNC technológie v 
Európe – cesta k úspechu“ bolo uskutočnenie 
dvojtýždňovej odbornej praxe pre 20 žiakov s 
cieľom podporiť ďalšiu odbornú prípravu žiakov, 
získanie nových vedomostí i zručností a získanie 
skúseností s prácou v zmenených podmienkach. 
Žiaci nadväzovali priateľské vzťahy, vymieňali si 
odborné skúsenosti, získali množstvo nezabudnu-
teľných zážitkov a navštívili významné kultúrne 
pamiatky a oddychové miesta.

/sošt jč, pr/

/Dolný Kubín/- V novej sezóne druhej ligy Východ 
Basketbalisti Dolného Kubína hrali už tri majstrov-
ské zápasy a v priebežnej tabuľke sú na čele súťaže 
pred RIM Košice a Kežmarkom. Najbližšie budú 
hrať doma 20. novembra s Kežmarkom. Fanúšiko-
via očkovaní a negatívne testovaní sú pripravení 
povzbudzovať.

/ww bk, or/
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Už sú to viac ako tri desaťročia, keď 
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v 
štátnych médiách, niesla sa ponad 
námestia, zaplnené do posledného 
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí 
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v 
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí 
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári. 
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto 
krajinu.

Takže, zaspomínajme si v týchto 
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám 
aspoň komusi ešte trochu chce:

„Demokracia rozkvitá, hoci s koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, dnes narobili zradcov. Demokracia 
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat 
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.

Dali nám nové postroje a hoci nás 
chomút páli, zaujímame postoje, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Stretnem niekedy ľudí, ktorí mi po 
krátkej chvíli začnú rozprávať o tom, 
ako nás „niekto“ chce ovládať a obme-
dzovať našu slobodu. Niekedy sa pri-
tom záhadne tvária a hovoria tak, aby 
nás ten „Veľký brat“ nepočul. 

Zdá sa mi, že ich tento stihomam dosť 
zamestnáva, lebo vedia predložiť množ-
stvo informácií, ktoré nepochádzajú z 
oficiálnych alebo overených zdrojov (veď 
sú to „ich“ zdroje ). Debata sa často kon-
čí tým, že oni sú odhodlaní nenechať sa 
ovládnuť týmito temnými silami, nebudú 
používať informácie, očkovacie látky ale-
bo iné škodlivé produkty od svetovládcov. 

Ja považujem za jediného svetovládcu 
Pána Boha a bol by som veľmi rád, keby 
ma úplne ovládol. Áno, uvedomujem si, že 
keď budem hovoriť ateistovi o odovzdaní 
sa Bohu, bude ma možno považovať za 
blázna. Mnohí ľudia, ktorí sa obrátili k 
Bohu, majú svoju skúsenosť, ktorá sa nedá 
prerozprávať a preniesť na niekoho iného. 
Boh má vlastnú komunikáciu. A jeho syn 
Ježiš Kristus liečil hluchých a slepých. 

Mnohí uverili, že nás chcú ovládnuť 
novodobí králi tohto sveta. Možno majú 
pravdu. Aj v histórii bolo veľa generálov 
a cisárov, ktorí chceli ovládnuť svet. A 
poznáme aj odpovede, ako sa skončilo 

ich úsilie. Ich ríše sa nakoniec rozpad-
li. Aj oni odišli z tohto sveta a možno sa 
nevedeli dostať cez tesnú bránu do več-
ného života. 

Mnohí z tých, ktorí mi hovoria, 
že chcú byť slobodní a nenechajú sa 
ovládnuť temnými silami, už dávno slo-
bodní nie sú. Hltajú rôzne informácie z 
pochybných zdrojov, zamotávajú sa do 
vymyslených príbehov, ktoré šíria ďalej 
na druhých ľudí. Je to ako drogová závis-
losť. Oberá ich o radosť zo života a šťastie. 
Viackrát mi títo ľudia hovorili, že strácajú 
ilúzie, nádej a zmysel života. Podliehajú 
pesimizmu a negatívnym myšlienkam. 

Ja sa cítim slobodný a šťastný. Neve-
rím, že by ma ovládali nejakí všemocní 
kazisveti (aj keď je okolo nás kazisve-
tov určite dosť). Som šťastný, lebo som 
dostal talenty a dary, ktorými môžem 
každý deň aktívne 
meniť tento svet k 
lepšiemu. Tak ako 
každý človek, ktorý 
nepodľahne tomu, 
že nás ovládajú iní a 
my sme iba ich bez-
branné a kri-
čiace obete.

Som slobodný a šťastný

» Ján Košturiak
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»Predám Fiat Punto r. výr. 
2007 0908566040

»KÚPIM STARÚ MOTOCRO-
SOVÚ MOTORKU ZNAČKY CZ 
JAWA PENTA AJ POKAZENÚ 
DIELY MOTORY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám zimné pneu-
matiky nové 165/65/R15 
4ks 1ks 25 eur nepoužité 
0949490578

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    

/Slovensko - Orava/ - V pozitívnych vzorkách 
na nový koronavírus bol na Slovensku potvrdený 
subvariant delty AY.4.2. Je to druh vírusu, ktorý je 
infekčnejší, doba nákazlivosti je kratšia a ukazuje 
sa, že ochorenie má ťažší priebeh. Ide o 8 prípadov 
z celkovo 2681 osekvenovaných pozitívnych vzo-
riek za október. Sedem osôb bolo neočkovaných, 
jedna očkovaná. Faktorom prenosu bol kontakt s 
pozitívne testovanými. Epidemiológovia vlastnos-
ti i šírenie tohto subvariantu dôsledne monitorujú. 

/ww únz, mz, or/
 
/Žaškov – Námestovo/ - Na majstrovstvách Eu-
rópy v pretláčaní rukou v Litve reprezentovali 
Slovensko aj Barbora Bajčiová a Miroslav Pavčo z 
klubu KASprof Security Bul Team Orava. Rodáč-
ka zo Žaškova Barbora Bajčiová dosiahla výrazný 
úspech, keď sa po prvý raz stala majsterkou Eu-
rópy aj v ženskej kategórii na obe ruky. Okrem toho 
získala najvyššie ocenenia v juniorskej kategórii a 
celkovo získala štyri zlaté medaily. Premiérovo 
absolvoval európsky šampionát v Armwrestlingu 
aj 16-ročný Miroslav Pavčo z Námestova a hneď 
úspešne, keď v kategórii do 18 rokov a do 80 kg zís-
kal bronzovú medailu.

/ww, te-o, or/
 
/Orava/ - Po dvoch hracích kolách musela byť 
hokejová sezóna na Orave prerušená, pretože 
okresy Tvrdošín a Námestovo sú v čiernej farbe a 
v bordovom Dolnom Kubíne štadión rekonštruu-
jú. Podujatia by mohli byť len v režime očkovaní 
a s kapacitou maximálne sto ľudí. Oravský zväz 
ľadového hokeja bol nútený vydať rozhodnutie: - 
Z dôvodu pandemického vývinu covid-19 v okre-
soch Tvrdošín a Námestovo, sme nútení pristúpiť k 
prerušeniu rozohranej hokejovej sezóny 2021/2022 
v skupinách OHS A a OHLI. Zároveň oznamujeme, 
že plánovaný začiatok v skupine OHS B sa tiež od-
kladá. Prerušenie a odloženie začiatku platí až do 
zlepšenia pandemickej situácie.

/ww ozľh, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Digitálny čitateľský pre-
ukaz ponúka svojim členom a všetkým záujem-
com Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom 
Kubíne. Čitateľ má všetky informácie o svojich 
knihách vo svojom mobilnom zariadení. Digitál-
na karta v sebe nesie množstvo služieb, výhod a 
bonusov, napríklad rezervácie kníh, návrh kníh 
na vypožičanie, výber členských poplatkov, upo-
mienky, darčekový poukaz pre svojich blízkych, 
aktuálne výpožičky, vrátky, informácie o dielach 
daných autorov v knižnici i benefity formou zbie-
rania bodov.

/oks mbf,or/

/Dolný Kubín/ – Futbalové ihrisko s umelou trá-
vou opäť získalo mesto Dolný Kubín, keď   súk-
romnej spoločnosti zaplatilo vyše 520 000 eur za 
celý areál - ihrisko s oplotením, šatňami, tribúnou, 
striedačkami, osvetlením a ostatným príslušen-
stvom. Kúpu futbalového ihriska schválili dolno-
kubínski poslanci a už patrí pod Správu športo-
vých zariadení mesta Dolný Kubín. Po viac ako 
desiatich rokoch je umelá tráva v zlom technickom 
stave a je nevyhnutná širšia rekonštrukcia ihris-
ka. Mesto sa chce uchádzať o dotáciu od Sloven-
ského futbalového zväzu a chce hľadať ďalších 
partnerov. Ihrisko bude slúžiť nielen futbalistom, 
ale celej športovej verejnosti. MFK Dynamo Dolný 
Kubín má aktuálne osem mládežníckych mužstiev 
a v meste by sa zišla ešte aspoň jedna tréningová 
plocha.

/im, mb, ww dk, or/

Minister školstva Gröhling prezentuje 
reformu, ktorá má školy preniesť do 21. 
storočia. Takmer v strede svojho mandá-
tu. Asi má plné ruky práce s propagáciou 
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto nača-
sovaná reforma môže skončiť tak, že ďal-
ší minister = nová „reforma“. 

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu 
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle-
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi-
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče-
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v 
školských kluboch, znižovanie byrokracie a 
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor-
ma sa začína inak. 

Ak chceme zmeniť školy, treba do nich 
investovať! Aby sme motivovali kvalitných 
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v 
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard-
ným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V 
časoch, keď počítače na školách sú zastara-
né? A napojené na nekvalitný štátny internet? 

Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a 
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie 
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá-
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili 
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všet-
kých s iným názorom. 

Zámer zmeniť obsah vzdelávania je 
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne-
vyhnutné poznatky a kompetencie využí-
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení 
memorovania je málo. 

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa 
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďal-
ších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby 
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je 
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie 
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní 
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, kto-
rý má v náplni úradnícke práce. 

Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko za-
viesť až po tom, keď školy budú pripravené. 
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už 
dávno mali byť na každej škole so zdravotne 
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však 
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež po-
trebujú pozornosť.  

V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zá-
mer zvyšovania počtov žiakov v triedach. 
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny 
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v 
triede. A nebude treba ani asistentov. Neho-
voriac o tom, ako sa zvýši kvalita. 

Prečo stále nie je súčasťou vysokoškol-
ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna 
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor 
pedagogický asistent? To naozaj stačí len 
maturita? Odborné vzdelanie je základným 
predpokladom.    

Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil 
sa iba marketing. Na druhej strane pochy-
bujem, že minister bez pedagogickej gra-
motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby 
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

Potrebujeme reformu 
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti

Motoristi, máme sa na čo tešiť – jed-
nak počas jazdy, ale ešte aj pred ňou. 
Začína sa obdobie boja so snehom.

Trakčná elektronika niektorých 
moderných automobilov dokáže byť 
nápomocná aj tam, kde boli staršie 
systémy skôr na prekážku. Hovoríme 
o systémoch, ktoré sa dajú čiastočne 
vypnúť a ich riadiace jednotky povolia 
kontrolovaný preklz kolies, ktorý sa pri 
rozjazde za extrémneho klzka môže 
hodiť. Sú však situácie, kde už nepo-
môže ani trakčná kontrola ani pohon 
všetkých kolies a z ktorých vás vytiah-
nu len snehové reťaze.

Okrem toho, že je potrebné mať v 
nádržke ostrekovača zmes, nariede-
nú do patričného mrazu, odporúča 
sa nosiť aj jej zásobu. Nemusíte ju mať 
nariadenú dopredu, v prípade potreby 
môžete do nádržky doliať aj koncentrát, 
ktorý spravidla chráni systém ostreko-
vača do -20 až -30°C. Vždy je lepšie mať 
náplň „zbytočne silnú“, než riskovať jej 
zamrznutie.

Veľmi užitočným prvkom sú aj roz-
mrazovače. Ten na zámky už pomaly 
vychádza z módy, keďže aj najlacnejšie 
malé autá dostávajú do výbavy buď sé-
riovo alebo za prijateľný príplatok cen-
trálne zamykanie s diaľkových ovláda-
ním. Ak ešte ale odomykáte kľúčom, 
myslite na to, že rozmrazovač zámkov 
vám nepomôže, keď ho budete mať 
odložený v aute, bezpečne chránenom 

zamrznutými zámkami.
Nebezpečenstvo vzniká aj pri páde 

snehu a ľadu na chodník kedy môže 
dôjsť k zraneniu občanov, či poškode-
niu majetku!

Lopata na sneh by mala byť ergo-
nomická, ľahká, aby pri práci netrpeli 
naše ruky, chrbát. Na trhu sú aj lopaty 
na sneh, ktoré majú hliníkové násady, 
ľahko sa s nimi pracuje. Zvyčajne majú 
dĺžku okolo 130 cm a na konci mávajú 
zaoblený úchop, ktorý zabraňuje ruke 
v šmýkaní. Najlepšie lopaty na sneh 
sú tie, ktoré majú odhrabávaciu plo-
chu mrazuvzdornú a sú dostatočne 
široké. A vďaka špeciálne upravenému 
povrchu sa sneh na lopatu neprilepí. 
Sneh sa na lopatu aj lepšie naberá a 
odhadzuje sa rovnomerne do všetkých 
strán. Ďalším pomocníkom pri odhŕňa-
ní snehu sú snehové frézy. Tie rozdeľu-
jeme do dvoch kategórií. Na jednostup-
ňové a dvojstupňové snehové frézy.

Predpovede hlásia už prvé sneženie

» red
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Ak sa viditeľnosť  v hmle zhoršu-
je, zapnite tlmené svetlo a hmlové 
svetlá. Znížte svoju rýchlosť a vyhý-
bajte sa predbiehaniu. Nechajte si 
dostatočný reakčný čas na núdzové 
brzdenie zachovaním bezpečnej 
vzdialenosti od vozidla pred vami.

Jazdenie v hmle je nebezpečné, 
preto radšej spomaľte, zbytočne ne-
predbiehajte a neriskujte. Pravidelne 
kontrolujte svoju rýchlosť, pretože 
práve hmla spomaľuje reflexy a vy tak 
musíte myslieť dostatočne vpred. Zaují-
mavosťou je, že práve jazda v hmle nám 
navodzuje pocity, že ideme pomaly a 
mnohí tak zrýchlia. Dajte si na to pozor 
a radšej choďte podľa predpisov.

Pokiaľ sa neodvážite pokračovať v 
ceste, prípadne narazíte na nejakú po-
ruchu a ste nútení zastaviť, urobte tak 
mimo cesty. Radšej nájdite miesto cel-
kom mimo – odpočívadlo, parkovisko, 
čerpacia stanica, bočná cesta. Pokiaľ 
zastavíte na krajnici, alebo nebodaj 
rovno na ceste, riskujete zrážku s idú-
cim vozidlom, ktoré vás môže uvidieť 
neskoro.

Vo všeobecnosti pri jazde v hmle 
platí – myslite na bezpečnosť. Pod-
mienkou na rozpoznanie akýchkoľvek 
prekážok je dostatočný svetelný kon-
trast medzi pozorovaným predmetom a 
okolím. A čím je hmla hustejšia, tým je 
tento kontrast menší. To výrazným spô-
sobom zhoršuje odhad vzdialenosti. Aj 

preto musíme v hmle spomaliť a počítať 
s tým, že niektoré predmety môžu byť 
zrazu bližšie, než sme pôvodne pred-
pokladali. Určite sa nedajte „tlačiť“ 
rýchlejším vodičom za vami. Jazdite 
vždy len tak, aké sú vaše schopnosti, aj 
za cenu, že tým vytvoríte kolónu áut za 
vami. V tom momente sa totiž stávate 
„očami“ celej kolóny a je na vás veľká 
zodpovednosť. Ak však cítite, že ste 
pod tlakom, na najbližšom možnom 
mieste zastavte a umožnite rýchlejším 
vodičom dostať sa pred vás. Akékoľvek 
predchádzanie v hmle je totiž veľmi 
nebezpečným manévrom a je dokáza-
né, že pri dlhšej jazde za pomalším au-
tom a nemožnosti ho predbehnúť sa v 
rýchlejšie jazdiacich vodičoch hromadí 
napätie a stres, ktoré môžu vyústiť ku 
skratovému konaniu a nebezpečnému 
predchádzaniu, na ktoré môžete v ko-
nečnom dôsledku doplatiť aj vy.

Bezpečná jazda v hmle

» red    zdroj: Internet
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Iba za

15 €
mesa ne.

 AJ VY 
1000 €

32
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Námestovo, Hviezdoslavova 18 | 0904 545 103 | Pon - Pia 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00
Tvrdošín, Trojičné nám. 121 | 0911 162 624 | Pon - Pia 8.00 - 16.30, So 9.00 - 12.00

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 42 | 0949 572 426 | Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Sociálna poisťovňa zverejnila for-
mulár čestného vyhlásenia, ktorým 
zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) môžu 
žiadať o odklad splatnosti poistného 
za október 2021. Lehota splatnosti sa 
im predĺži do 30. júna 2024.

Odložiť si úhradu poistného do 
Sociálnej poisťovne môžu zamestná-
vatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles 
čistého obratu alebo pokles príjmov 
z podnikania a z inej samostatnej zá-
robkovej činnosti o 40 percent a viac. 
Predĺženie lehoty na zaplatenie poist-
ného za október 2021 platí pre povinne 
nemocensky a povinne dôchodkovo 
poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za 
časť poistného za zamestnávateľa (nie 
za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa odporúča vyu-
žiť elektronický formulár, ktorý zabez-
pečí rýchlu spätnú väzbu o zapracova-
ní predĺženej splatnosti poistného. V 
nevyhnutnom prípade je možné využiť 
aj listinnú podobu formulára, ktorú tre-
ba doručiť do príslušnej pobočky Soci-
álnej poisťovne.

Nové lehoty splatnosti odloženého 
poistného na sociálne poistenie za za-
mestnávateľa a za SZČO sú teda predĺ-
žené za mesiac:

máj 2020 do 31. marca 2022

jún 2020 do 30. júna 2022
júl 2020 do 30. septembra 2022
december 2020 do 31. decembra 2022
január 2021 do 31. marca 2023
február 2021 do 30. júna 2023
marec 2021 do 30. septembra 2023
apríl 2021 do 31. decembra 2023
máj 2021 do 31. marca 2024
október 2021 do 30. júna 2024

Koho sa možnosť 
odkladu odvodov týka?
- zamestnávateľov v časti ich odvodov 
za zamestnávateľa. Možnosť odkladu 
odvodov sa teda netýka časti poistné-
ho, ktoré odvádza zamestnávateľ za 
zamestnanca, kde naďalej platia pô-
vodné termíny splatnosti,
- povinne poistených samostatne zá-
robkovo činných osôb (SZČO).

O termínoch 
odkladu platby poistného

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
����������������������
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com

Už niekoľko rokov sa pravidelne na 
„Červenú stredu“ – tento rok 24. no-
vembra – opakuje na celom svete po-
zoruhodná udalosť – stovky katedrál, 
kostolov, pamiatok a verejných budov 
sa vo večerných hodinách rozsvietia 
červeným svetlom, aby vydali dôle-
žitý odkaz: že sloboda vierovyznania 
ani dnes nie je samozrejmosťou.

Červená farba, ktorá symbolizuje 
krv mučeníkov a  mnohých prenasledo-
vaných a trpiacich pre vieru, poukazuje 
v  tento deň na krutú realitu:  Celkovo 
až dve tretiny svetovej populácie (čiže 
5,7 miliardy ľudí) žijú v krajinách, kde 
sa právo na náboženskú slobodu vážne 
porušuje. Najintenzívnejší útlak pritom 
zažívajú kresťania – ich prípady tvoria 
až  70% nábožensky motivovaného ná-
silia.

Červená farba rozpráva príbehy ľudí 
ako je napríklad Leah Šaribuová, mladá 
Nigérijčanka, ktorá je od februára 2018 
až dodnes väznená islamistickými te-
roristami, pretože odmietla konvertovať 
na islam; alebo afganský kresťan Ali 
Ehsani, ktorého rodičov (utajených kres-
ťanov) zavraždil Taliban, a on ako 8-roč-
ný pri úteku z krajiny prišiel aj o svojho 
jediného brata.

Podobných príbehov by sa dalo 
menovať milióny. Niektoré z  nich majú 
šťastný koniec, no mnohé končia utrpe-
ním a smrťou. Každý deň vo svete položí 
život pre svoju vieru až 11 kresťanov.

V mene všetkých obetí náboženské-
ho prenasledovania, s cieľom vyjadriť so-
lidaritu a dať hlas tým, ktorí sú tragicky 
poznačení náboženskou nenávisťou, sa 
24. novembra 2021 rozsvietia červeným 
svetlom známe budovy ako napríklad 
katedrály v Montreale a Toronte, či Bazi-
lika Sacré-Coeur v Paríži. Na Slovensku 
budeme môcť v červenej opäť vidieť Bra-
tislavský hrad, Nitriansky hrad, alebo 
Dóm svätej Alžbety v Košiciach.

Spojme sa s ľuďmi na všetkých konti-
nentoch a tiež sa v tento deň prostredníc-
tvom modlitby či symbolickej červenej 
farby postavme za tých, ktorí sú pre svo-
je vierovyznanie prenasledovaní, diskri-
minovaní, alebo v núdzi. 

Spolu s  organizátorom kampane, 
nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, 
nás k  tomu pozýva aj samotný pápež 
František: „Vo svete, kde sa rozličné for-
my modernej tyranie snažia potlačiť ná-
boženskú slobodu alebo zredukovať ju 
do subkultúry bez práva vysloviť verejne 
svoj názor, či využívajú náboženstvo ako 
zámienku pre nenávisť a brutalitu, je ne-
vyhnutne potrebné, aby ľudia rozličných 
náboženských tradícií spojili svoje hlasy 
pri volaní po pokoji, tolerancii a rešpek-
tovaní dôstojnosti a práv iných.“

Viac informácií o Červenej strede a 
možnostiach zapojenia sa do kampa-
ne nájdete na webovej stránke www.
cervenastreda.sk.

Červená streda

» Zdroj: ACN
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Miroslav Cipár bol velikán. Grafik, 
maliar, človek zásadových postojov. 
Spolužiaci z Trenčianskeho ghymná-
zia o ňopm hovili ako o „skromnom 
chlapcovi z Kysúc“. Taký zostal až do 
svojho skonu.

 
Dnes večer 8. novembra 2021 zomrel 

vo veku 86 rokov v Bratislave akademic-
ký maliar, grafik, ilustrátor, všestranný 
a univerzálny slovenský umelec, veľká 
osobnosť slovenskej kultúry a verejného 
života Miroslav Cipár.

Miroslav Cipár sa narodil 8. januára 
1935 na Semeteši (Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca). Najskôr vyštudoval sloven-
ský jazyk a výtvarnú výchovu na Peda-
gogickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, potom úspešne absolvoval 
grafiku a monumentálnu maľbu na Vyso-
kej škole výtvarných umení v Bratislave 
u profesorov Vincenta Hložníka a Petra 
Matejku.

Patrí medzi najvšestrannejších a naj-
univerzálnejších slovenských výtvarní-
kov. Venoval sa maľbe, voľnej grafike, 
knižnej ilustrácii, dizajnu, monumentál-
nej aj značkovej tvorbe, bol autorom sôch, 
divadelných výprav i kreslených filmov.

Okrem Slovenska samostatne vysta-
voval napríklad v Berlíne, Betleheme, 
Daytone, Havane, Kobe, Kolíne nad Rý-
nom, New Delhi, Osake, Paríži, Pekingu, 
Prahe, Tokiu či vo Washingtone.

V rokoch 1971 a 1972 pôsobil ako ex-
pert v indickom vydavateľstve Children ś 

Book Trust v New Delhi. Bol spoluzakla-
dateľom Bienále ilustrácií Bratislava, 
Bienále animácie Bratislava, Bienále Da-
nuvius či Trienále insitného umenia. Bol 
členom mnohých domácich i zahranič-
ných porôt (IBA Lipsko, Bienále Brno, An-
dersenova cena, Bienále ilustrácií Brati-
slava, Shankar ś Art Competition a pod.). 
Za svoju prácu získal množstvo domácich 
i zahraničných ocenení

O jeho tvorbe vyšli viaceré rozsiahle 
monografie, naposledy CIPÁR & LOGO. 
ET… C od Vladislava Rostoku v roku 2021. 
Jeho osobný i tvorivý život predstavuje 
kniha rozhovorov novinárky Martiny 
Grochálovej Počmáraný život (2013). Pre 
vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha, s 
ktorým aktívne spolupracoval, ilustroval 
naposledy Dona Quijota, ktorého vydania 
sa, žiaľ, nedožil. 

Miroslav Cipár do posledných chvíľ 
aktívne pracoval a tvoril. S manželkou 
Vilmou žil v Bratislave, mal dve deti, štyri 
vnúčatá a dve pravnúčatá. 

Za skromným chlapcom z Kysúc

» Zdroj: TKKBS 
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U nás si nemusíte 
od pondelka 15. 11.

Nutella

119
-40%

cena za 100 g

Losos
• 

379
Supercena

(1 kg = 7,58)

500 g balenie

379
-32%

cena za 1 kg

099

-33%
100 g

• 
• 

089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

79

-30%

(1 kg = 5,94)

470 g

199
-20%

(1 kg = 7,37)

270 g

Nutella

59

700 g

(1 kg = 6,56)
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• 

065

-45%

(1 l = 1,30)

0,5 l

Supercena

• 

199
1 kg

065

-48%
125 g

• 
• 

065

-34%

(100 g = 0,36)

180 g

• 

270 g

089

-25%

(1 kg = 3,56)

250 g

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

99
200 g

• 

199
-42%

(100 g = 1,91/
1,78/PP)

160 g

od pondelka
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Zdravie a životy desaťtisíce ohroze-
ných ľudí žijúcich v blízkosti jednej z 
najväčších environmentálnych záťa-
ží na Slovensku spojili ministerstvá 
životného prostredia a vnútra. Po 
30-tich rokoch ignorovania štátnych 
inštitúcií a odkladov sa začalo s vy-
beraním toxických PCB látok z tzv. 
Ošipárne v areáli Chemka Strážske a 
s ich ukladaním do špeciálnych kon-
tajnerov. 

Minister životného prostredia Ján 
Budaj si spolu s ministrom vnútra Ro-
manom Mikulcom prezrel začaté práce. 
Podľa slov ministra životného prostredia 
Jána Budaja sa skončila dlhodobá nečin-
nosť a formálnych prehlásení predchá-
dzajúcich vládnych garnitúr. „My sme 
prešli od prázdnych fráz k činom a začali 
sme so záchrannými prácami. Ide o ná-
ročnú úlohu a manipulácia s nebezpeč-
ným odpadom si vyžiada profesionálny 
a zodpovedný prístup záchranných zlo-
žiek,“ zdôraznil minister životného pros-
tredia Ján Budaj.

Záchranné práce spočívajú vo vyťa-
žení nebezpečných látok, ktoré sa voľne 
nachádzajú v priestoroch tzv. Ošipárne, 
naložení PCB sudov a  kontaminovanej 
pôdy a ich následnom naložení do kon-
tajnerov, certifikovaných na uloženie 
takéhoto odpadu. „Ide o hermeticky uza-
tvorené kontajnery, odkiaľ je vylúčené 

ich presakovanie do okolitého prostre-
dia,“ podčiarkol minister Budaj.

Štátny geologický ústav Dionýza Štú-
ra vykoná analýzu obsahu nebezpečných 
látok a určí spôsob ich ďalšieho zneškod-
nenia. Geológovia zároveň naďalej mo-
nitorujú ďalšie lokality v areáli Chemka 
Strážske, a to Prameň a Tepláreň.

Uloženie stoviek ton toxických PCB 
látok sa neuskutočnilo oficiálne desať-
ročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla 
spoločnosť do likvidácie a priemyselný 
areál bol podrobený kontrole štátnych 
orgánov. Zneškodnenie PCB látok, ťaž-
kých kovov a sanácia priľahlého územia 
v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa 
nachádza aj v programovom vyhlásení 
vlády. Vďaka aktívnemu zásahu Sloven-
skej inšpekcie životného prostredia sa 
zastavilo dotekanie škodlivých vôd do 
odkaliska Poša, z ktorého dovtedy vyte-
kali a znečisťovali celý kraj PCB látkami. 
V tejto chvíli sa už táto envirokriminalita 
nedeje.

Ľudia zo zemplínskeho 
trojuholníka smrti sa dočkali

» Zdroj: MŽPSR
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/Žilinský kraj – Tvrdošín – Orava/ – Chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji 
klesla minulý týždeň o 24,5 percenta. Klesla najmä 
v okrese Tvrdošín o 62,4 percenta a vo vekovej sku-
pine do piatich rokov o 32,4 percenta. Pri chrípke 
a jej podobných ochoreniach klesla chorobnosť o 
65,54 percenta a najmä vo vekovej skupine od 15 
do 19 rokov. o 78,24 percenta. Najvyššia vekovo 
špecifická chorobnosť bola u detí do piatich rokov. 
Informovala o tom Gabriela Košecká z odboru epi-
demiológie Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Žiline.

/ww úvz, or/

/Ružomberok – Orava/ – Ústredná vojenská ne-
mocnica v Ružomberku až do odvolania zakazuje 
návštevy pacientov kvôli zhoršujúcej sa epidemi-
ologickej situácii covid-19. Vstup je povolený len 
kňazom a sprievodcom pri pôrode po telefonickej 
dohode a predložení potrebných dokladov. * Po 
požiari /17. 10. a ktorého príčiny zatiaľ nepozna-
jú/ lôžková časť chirurgickej kliniky, časť ARO a 
neurochirurgická klinika pracujú v náhradných 
priestoroch.

/im, wwúvn, or/

/Dolný Kubín/ – Novú bezplatnú službu „Psycho-
lóg v podkroví“ ponúka Oravská knižnica Antona 
Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Knižnica a päť pro-
fesionálnych psychológov z Oravy a Liptova vytvo-
rili projekt, ktorý má pomôcť ľuďom riešiť náročné 
životné situácie. V bezpečnom prostredí knižnice 
ponúkajú osobné, anonymné a bezplatné psycho-
logické poradenstvo pre všetky vekové kategórie 
každú stredu od 16.00 do 18.00 hodiny. 

/oks, mbf, or/ 

/Oravský Podzámok/ - Nezavodnenú protipo-
žiarnu vodovodnú sieť, takzvaný suchovod plá-
nujú vybudovať na Oravskom hrade v Oravskom 
Podzámku a pred požiarom ochrániť aj všetky pa-
miatkové objekty pokryté šindľom. Taktické cviče-
nie na hrade aj s overením funkčnosti a výdatnosti 
vodného toku rieky Orava vykonali príslušníci 
Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne a 
jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce 
Oravský Podzámok.

/im, om mj, or/

/Nižná/ - V špeciálnom režime sa koncom septem-
bra uskutočnil 53. ročník najstaršieho a najmaso-
vejšieho cyklistického podujatia Okolo Tatier. Vla-
ni sa pre pandémiu nekonalo vôbec. Obmedzene 
v skupinách si tento rok prešlo vlastné trasy cez 
Poľsko, alebo Slovensko 350 účastníkov. Nebol 
spoločný pelotón ani hromadné podujatia, ale or-
ganizátori z Nižnej prispeli k zachovaniu tradície 
počas troch cyklistických dní v slnečnom počasí. 

/ww ni, or/

/Dolný Kubín/ - Akciu pod názvom „Jedno srdce – 
mnoho tvárí“ pre vyše sto žiakov druhého stupňa 
a gymnázia v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom 
Kubíne pripravili žiaci kvinty s triednou učiteľkou. 
Formou rovesníckeho učenia sa pokúsili mladším 
spolužiakom odovzdať vedomosti získané v spolu-
práci s Komenského Inštitútom. Žiaci si cez vlastné 
myšlienky a pocity ozrejmili pojmy tolerancia, dis-
kriminácia, rasizmus, rešpektovanie/nerešpekto-
vanie inakosti ľudí a zamýšľali sa na akom Sloven-
sku chcú žiť. Tolerancia by mala patriť do života 
a žiaci kvinty vytvorili jej definíciu: „Je to vlastné 
rozhodnutie rozumu a srdca rešpektovať iných“.

/rž csš, or/
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15. novembra 1915    
premiéra operety Čardášová princezná, 
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

Výročia a udalosti
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práca v skladoch

BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč

0919 496 491 info@empres.sk
www.empres.sk Empres In
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

/Orava – Čierny Balog/ - Medzi vyše štyristo 
tabuľkami je zapísaných aj 30 mien z Oravy na 
symbolickom lesníckom cintoríne v Lesníckom 
skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Ba-
logu. Minútou ticha, zapálením sviečok a polo-
žením vencov si aj tohto roku zástupcovia Lesov 
Slovenskej republiky, rodinní príslušníci a ostatní 
prítomní uctili pamiatku zosnulých lesníkov a les-
ných robotníkov.

/ww lsr, or/

/Žilinský kraj – Orava/ – Na novej webstránke 
hrajzakraj.sk môže verejnosť nechať odkaz, alebo 
námet na tému Aký chcete kraj v roku 2030. Do 
diskusie Žilinský samosprávny kraj zapája nielen 
odborníkov, ale i verejnosť. Obyvatelia kraja môžu 
podnety diskutovať aj prostredníctvom sociálnej 
siete, vyplnením dotazníkov i zapojením sa do on-
line debát. Cieľom je čo najefektívnejšie využívať 
dostupné zdroje z Európskej únie, aby investície do 
regiónov boli zmysluplné a mali dlhodobý a udrža-
teľný efekt. Program je financovaný z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného 
programu Efektívna verejná správa.

/ww žsk, or/

/Žilinský kraj – Orava/ – Takmer 18 kilomet-
rov ciest zrekonštruoval Žilinský samosprávny 
kraj v rámci cezhraničného projektu Zlepšenie 
dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slo-
venskej a českej strane. Obnovili cesty v každom 
z piatich regiónov kraja. Na Orave vo Vyšnom 
Kubíne, Osádke, Malatinej a Zuberci. Podľa ho-
vorkyne ŽSK Lucie Lašovej sú náklady na sloven-
skej strane vo výške viac ako 3,2 milióna eur a 
kraj spolufinancoval projekt sumou 161.407 eur. 
V regióne Turca sa zrekonštruovali tri úseky v ka-
tastroch Sklabine, Blatnice, Folkušovej a Mošo-
viec v celkovej dĺžke takmer 5,5 km. Na Kysuciach 
sa opravila časť cesty v Novej Bystrici, na hornom 
Považí prešli modernizáciou takmer tri km ciest v 
Kotešovej, Svederníku a Žiline-Závodí. Na Liptove 
sa asfaltovalo na troch úsekoch v Pribyline a Lip-
tovskej Teplej. Súčasťou projektu bola aj obnova 
vodorovného dopravného značenia. Projekt je 
financovaný z programu Interreg V-A Slovensko 
– Česko, cezhraničným partnerom je Moravsko-
sliezky kraj.

/im, žsk, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Žilinské dobrovoľnícke 
centrum v septembri spoluorganizovalo 13. roč-
ník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva. 
Desiatky organizácií aj z Oravy tento rok otvorili 
množstvo jednorazových dobrovoľníckych príleži-
tostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek vyskúšať, 
aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľ-
níctva 2021 sa v Žilinskom kraji zapojilo celkovo 
289 účastníkov. Partnerom je Sekcia pre mládež 
ŽSK. Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníc-
tva 2021 sa zapojilo 197 organizácií a celkovo 2280 
účastníkov, ktorí venovali takmer 6555 hodín svoj-
ho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu 
práce predstavuje približne 32 tisíc eur venova-
ných dobrovoľníctvu.

/ždc np, or/

/Námestovo/ - Poslednou súťažou sezóny na 
Oravskej priehrade sú jachtárske preteky Modrá 
stuha s rodinnou atmosférou, medailami, dar-
čekmi, pohostením a podporou sponzorov. Po ich 
skončení sa aj tohto roku konal tradičný rituál, 
počas ktorého Neptún ako starorímsky boh morí a 
riek so svojimi nymfami uzamkol vodu priehrady 
na tento rok.

/ww, or/
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Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach
Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše �� detských oddelení na Slovensku

Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri 
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň 
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší 
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú 
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi, 
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.
 

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí, 
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti 
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia. 
Poslaním nášho občianskeho združenia je priná-
šať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 
Preto už ��. rok profesionálni zdravotní klauni 
pravidelne navštevujú viac ako �� nemocníc, 

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše �� zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako �� 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka, 
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším 
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na 
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v ne-
mocnici, a vyčarili im úsmev na tvári. 
 

Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka. 
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na 
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet 
SK�� ���� ���� ���� ���� ���� a pomôžete 
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 32
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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