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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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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redakčné slovo / bývanie, šport

Okupanti
Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.
Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michael Kocáb s
priateľmi. Hoci ani na to
sa nesmie príliš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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zdravie / bývanie

Severská diéta

Občianska
riadková
inzercia

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
Diéta známa ako nordická, alebo udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
aj nová nordická, či škandinávska, tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdrapredstavuje to najlepšie zo stravy votníckej organizácie WHO obe znižujú
severských krajín. Typická sever- riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievská kuchyňa je ovplyvnená polohou nych chorôb, pomáhajú udržať optimála prirodzenou potravou - rybami a nu hmotnosť tela.
všetkými plodmi, ktoré more poskyOproti súčasnej strave väčšiny Slotuje.
vákov jej základom je veľa vlákniny – zeV porovnaní s bežnou západnou stra- lenina je bežnou súčasťou každého jedla,
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast- alebo rybám, na rozdiel od nášho straných kyselín. Podobá sa v mnohom stre- vovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
domorskej, ktorá je na prvom mieste me- knedle alebo cestoviny a zeleninu vídadzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepovocia, celozrnných výrobkov a hlav- šom prípade ako malú šalátovú misku.
ne morských rýb.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleniSpolu zabezpečujú dostatočný pro- nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, oretizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
rozdiel medzi oboma je v používaní ole- plody, nízkotučné mliečne výrobky, byja - pre stredomorskú je typický olivový linky, koreniny a repkový olej
olej, v severskej dominuje repkový.
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
Škandinávska strava uprednostňuje vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne- syr a jogurt.
cháva spracované pokrmy. Kombinuje
Jedzte zriedka: červené mäso a životradičné potraviny s relatívne novými, číšne tuky.
ale zdravými – nízkotučnými mliečnyNejedzte: nápoje slademi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, né cukrom, pridané cukaj takého, ktorému sa na severe bežne ry, spracované mäso, prínedarí, alebo repkovým olejom. V škan- davné látky do potravín a
dinávskej kuchyni je veľa lososového rýchle občerstvenie.
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
Diabetologička, odborníčka na poruchy
každý, pretože jej skutočným zameraním
metabolizmu a výživy

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Hyundai Matrix
1.5crdi úsporný spoľahlivý
diesel, top stav, lacné náhradné diely. Výbava kožené vyhrievané sedačky,
automatická klimatizácia
a ďalšie. Rok 2008, cena
1800eur. Volať 0949468717

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
» Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Predám posuvnú bránu
cena 590e. 0949565995
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám pšenicu, jačmeň , raž 1 meter 18€
0908627500

14 RôZNE / iné
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907910755

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
Chcete si podať inzerát?

68-06

Návod nájdete na strane 6 dolu.

OR19-34 strana-

4

5
právnik radí / krása, bývanie
Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností
Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti treba mať na pamäti dva druhy daňových
povinností.
Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo forme úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu alebo je od dane oslobodený závisí od
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie
podľa platných právnych predpisov. Zákon
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho,
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva
(napríklad dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa,
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V prípade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa
v danom prípade neprihliada. Tento rozdiel
možno ešte znížiť o preukázateľné výdavky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem
z predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy
bol dosiahnutý takýto príjem.
Druhá daňová povinnosť pri predaji
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo
mestu ako správcovi dane v podobe dane z
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňovník si nemusí v priznaní sám vypočítavať
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec
určiť výšku dane.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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ACN / SLUŽBY, bývanie

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 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.

INZERCIA

0907 727 203

Cítila som,
ako moje srdce začalo opäť biť
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje finančne počas
tohto leta spolu 28 letných táborov
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou
skúšanej Sýrii.
Otec Antoine Mukhallala z Melchitskej gréckokatolíckej diecézy v
Aleppe sa práve vrátil z jedného z
ôsmich táborov, vedených spoločenstvom „Viera a život“ pre zdravotne
postihnuté deti a ich rodiny. Z mnohých príbehov a osudov ľudí, ktoré v
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol
príbeh vdovy, matky dvoch malých
dievčat, z ktorých jedna je autistka.
„Táto matka hrozne trpela. Manžela
stratila pri jeho pokuse emigrovať na
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol
zavraždený, čo zistila až pri identifikácii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho
podrezané hrdlo. Následne žila uväznená vo svojej samote. Počas pobytu
v tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba
veľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci
sa jej ostatní snažili byť oporou v bolesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas

týždňa sa pomaly začal vracať pocit
lásky do jej srdca; temnota postupne ustupovala a namiesto nej cítila,
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť
uverila, že život napriek utrpeniu je
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej
zmene v správaní jej autistickej dcéry,
ktorá ma v tábore dokonca požiadala o
tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka
povedala: „Ak by náš pobyt v tábore mohol trvať ďalší týždeň, som si
istá, že by moja Jenny začala aj rozprávať!” hovorí otec Antoine.
“Ďakujem Bohu za všetky hlboké duchovné zážitky, ktoré sme mohli počas
týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj
vám všetkým, spolupracovníkom a
dobrodincom ACN, za podporu pri
organizovaní týchto letných táborov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu,
aby vás všetkých zahrnul požehnaním
a aby ste mohli pokračovať v pomoci
všetkým tým, ktorí to najviac potrebujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej
lásky po celom svete,” dodáva otec Antoine.

» P. Martin Mária Barta

duchovný asistent pápežskej nadácie ACN
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Chcete si
podať
inzerát?

7
škola / šport, SLUŽBY

Verejné obstarávanie v škole
Asi každý pozná ciele verejného ob- čet na takéto samozrejmosti. Šetrenie
starávania (VO). Dva najznámejšie vo VO je takmer nemožné, vyžiadané
sú: šetrenie financií, a aby sa pro- cenové ponuky sú približne rovnaké.
VO výslednú cenu navýši. Ak by
dukty a služby neprihrávali spriateleným realizátorom.
ste čokoľvek postavili na individuálnej dohode s konkrétnou firmou alebo
Po rokoch však vieme, že obe tieto živnostníkom, porušili by ste zákon.
kritériá sa pre nedokonalosť tohto zá- Napr. firmy dávajú zľavy, najmä keď sa
kona dajú veľmi ľahko obísť. A najlep- oslovujú s požiadavkami opakovane. A
šie to vedia tí, ktorí majú prístup k oveľa nemá to nič spoločné so záujmami veväčším peniazom ako v nejakej škole či denia školy. Jediným záujmom rozuminej drobnej inštitúcii. Niekedy si mys- ného riaditeľa je ušetriť peniaze na to,
lím, že práve ľudia pri veľkých penia- na čo štátny normatív dlhodobo nestazoch sú tvorcami takejto zlej legisla- čí. Na materiálno-technické vybavenie,
tívy. Aby si mohli riešiť svoje obchody, na služby, ktoré škola už nedokáže reno aby zabránili rovnako postupovať v alizovať, na aspoň symbolické odmeny
oblastiach, kde sa pracuje s oveľa men- pre zamestnancov, na financovanie
šími financiami, mysliac si, že postu- záležitostí súvisiacimi so žiakmi (napr.
pujú rovnako nečestne.
drobné ceny za školské súťaže). Avšak
Ak chcete mať v škole VO v po- VO, paradoxne, odčerpáva množstvo
riadku, tak si to vyžaduje kvantum prostriedkov. Presne tak, ako sa to deje
byrokratickej činnosti a odbornú po- v miliónových štátnych zákazkách, pri
moc. Popri stovkách činností, čo škola ktorých sedliackym rozumom možno
musí robiť, je to ďalšia administratív- konštatovať „brutálne“ predraženie.
na záťaž. Vyžaduje značnú časť času Škola však nemá prístup k miliónom.
bežného zamestnanca, keďže mnohé
Hoci riadim školu pomerne krátko,
kontrakty majú obmedzenú platnosť a je nevyhnutné, aby sa k nej pristupovamusia sa pravidelne súťažiť, nedá sa to lo špecificky, najmä v legislatíve. Lebo
spraviť jednorazovo. Už tu máme výda- problémy, ktoré vyplývajú z toho, že sa
vok na odborný personál, keďže nie je v na školu pozerá ako na prosperujúcu
silách vedenia školy robiť aj VO. V škole firmu, budú škole uberať jej výchovnosa väčšinou veľké a neštandardné ná- -vzdelávací charakter, bude sa meniť
kupy nerealizujú, ak nejde o čerpanie na administratívny úrad.
fondov. Poväčšine ide o služby, o materiálno-technické vybavenie či o pre» PhDr. Ján Papuga, PhD.
vádzku. Školy majú dostatočný rozpo-
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/Párnica/ - Trinásto párnickô švábkobraňá bude v
sobotu 24. augusta 2019 od 13.00 hodiny v Párnici.
Podujatie venované oslave zemiakov vo všetkých
podobách ponúkne návštevníkom aj farmárske
trhy, prednášky a poradenstvo o pestovaní zemiakov od odborníkov z Výskumného a šľachtiteľského ústavu zemiakarského vo Veľkej Lomnici. Nebudú chýbať tradičné pochúťky zo švábky,
súťaže o najdlhšiu zemiakovú šupku a v škrabaní
švábky na čas, ukážky modrotlače, remeselné trhy
a tvorivé dielne pre deti. V kultúrnom programe sa
predstavia folklórne súbory Sajdáčik, Párničan,
akordeónový súbor pri ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom
Kubíne a heligonkári M. Melicherčík, bratia Macekovci a majster sveta v hre na heligónku Patrik
Kováč. Vystúpia aj Fsk Studnička z Veličnej, FS
Lysec z Belej-Dulíc, Trnkári zo Žaškova, folklórna
skupina zo Šútova, Fsk Tiesňavan a Ľudová hudba
Drienča z Krpelian. Večer od 18.15 zabaví divákov
folklórny súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou
a program vyvrcholí vystúpením Vrchárov z Kysúc. O nočnú zábavu sa postará AT Band. Švábkobraňá organizujú Obec Párnica, Miestne kultúrne stredisko Párnica a Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne.

/oks, am, or/

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

AZBESTOVÝCH STRIECH

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

59-0262

/Dolný Kubín/ - Keďže kultúrne a oddychové
podujatia pod názvom Leto v parku sú čoraz viac
navštevované, dolnokubínska samospráva sa rozhodla prísť do praku na posledné dve augustové
stredy /21. a 28./ a priblížiť ľuďom viaceré služby
súvisiace prevažne so začiatkom školského roka.
Pracovníci odboru sociálnych vecí a rodiny budú v
Parku Martina Kukučína k dispozícii obyvateľom
mesta od 10.00 do 16.00 hodiny. Rodičia, ktorým
deti o niekoľko dní nastúpia do prvého ročníka
základnej školy, si budú môcť v parku vybaviť poukaz na školské potreby v hodnote 50 až 100 eur.
Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku poskytuje mesto na základe žiadosti
jedného z rodičov dieťaťa. „Našou snahou je dostať služby, ktoré poskytujeme na mestskom úrade aj mimo túto budovu. Hlavne tam, kde sa ľudia
stretávajú, aby sme im aj tam boli nápomocní,“
povedal primátor mesta Ján Prílepok. Návštevníci
dolnokubínskeho Leta v parku získajú základné
informácie zo všetkých oblastí podpory v meste a
rôznej agendy, ktorá sa dá na radnici vybaviť.

/mb, or/

/Podbiel/ - Populárne súťaže Podbieľanská držka a Podbieľanský drevorubač sa uskutočnia 31.
augusta 2019 od 9.00 hodiny v areáli Františkovej
huty v Podbieli. Ukážky šikovnosti jednotlivcov a
tímov odštartujú o 10.00 hod. Popoludní návštevníci zažijú exibíciu pilčíkov stínku, vyhodnotenie
súťaží a o 17.30 aj žrebovanie tomboly o zaujímavé
ceny. Súťažný a zábavný deň spestria ukážky bojov viacerých šermiarskych skupín.

/mk, or/

INZERCIA

/Babín/ - V nedeľu 18. augusta 2018 slávnostne
sprístupnili rozšírenú expozíciu v Galérii ľudového
rezbárstva v Babíne. Oravské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne v spolupráci s obcou Babín organizovali 15. ročník medzinárodného rezbárskeho
plenéru Návraty k Siváňovcom. Témou tvorivého
stretnutia bolo Sedem cností a dokončenie posledného zo siedmich hriechov. Plastiky z lipy a topoľa
vyrezávali ôsmi majstri rezbári zo Slovenka a Poľska.

0908 792 859

/oks, ih, or/
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Kvalitné
natieranie
striech
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/Žilinský kraj – Orava/ - Týždeň dobrovoľníctva
štartuje od 16. do 22. septembra 2019 na celom Slovensku pod záštitou Platformy dobrovoľníckych
centier a organizácií. Organizácie sa môžu do Týždňa dobrovoľníctva prihlasovať najneskôr do 2. 9.
2019 a pre širokú verejnosť sa prihlasovanie spustí
od 2. septembra tiež na stránke www.dobrovolnictvoza.sk. O aktivitách v Žilinskom kraji informovala Jana Števaňáková, koordinátorka Žilinského
dobrovoľníckeho centra. Prihlasovanie pre organizácie, občianske združenia a pod. je už spustené. Záujemcovia uvedú základné údaje o svojej
inštitúcii, informáciu o tom, kto bude aktivity koordinovať a zadefinujú aktivitu, ktorou sa chcú do
Týždňa dobrovoľníctva zapojiť. Bude si z čoho vyberať. Väčšinou ide o jednoduché aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť dobrovoľníci a organizácie z
celého kraja. Patria tam činnosti ako napr. úprava
prostredia/zariadenia (exteriér alebo interiér), maľovanie, kosenie i hrabanie, rôzne tvorivé dielne,
aktivity, vychádzky a stretnutia s klientmi. „Treba
to chápať ako takú ochutnávku, jednoducho zistiť,
čo všetko zahŕňa pojem dobrovoľníctvo,“ povedala
J. Števaňáková. Týždeň dobrovoľníctva je určený
pre všetkých, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci druhým. V minulom roku sa na celom Slovensku
zapojilo 6129 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí
spolu venovali 14 182,5 dobrovoľníckych hodín bez
nároku na odmenu. Kontakt: dobrovolnictvo@
ozviac.sk, +421 903 262 166. Týždeň dobrovoľníctva 2019 realizuje platforma s podporou MŠVVaŠ
v SR, Iuventa-Slovenský inštitút mládeže a Triad
Advertising.

/pdc, jš, or/

/Orava/ - V najnižšej oravskej futbalovej súťaži sa
od nového ročníka 2019/2020 hrá podľa nového
hracieho systému. Najnižšiu oravskú súťaž tvorí
opäť osem mužstiev. Doteraz platilo, že začala ako
posledná a skončila prvá. Kluby odohrali iba po
7 zápasov a už mali prestávku. Aj preto sa žiadala zmena hracieho systému, ktorá príde v novom
ročníku 2019/2020. „Tých zápasov bolo naozaj
málo,“ hovorí Dominik Dendis, predseda športovo-technickej komisie Oravského futbalového
zväzu. „Kluby chceli zmenu a aj si ju odsúhlasili.
Nový hrací systém sa nám zdal najlepší.“ Účastníci
8. ligy odohrajú celkovo 20 zápasov. V základnej
skupine 14 a zvyšných šesť v nadstavbovej časti.
Štyri najlepšie kluby budú bojovať o postup, ďalšie
štyri o konečné umiestnenie. Na jeseň i jar tak odohrajú kluby po 10 zápasov.
/ofz, dr, dd, or/
/Námestovo/ - Oravskí chovatelia drobných zvierat sa môžu tešiť na 24. Oblastnú výstavu drobných
zvierat ORAVA 2019, ktorú tradične organizuje Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Námestovo. Uskutoční sa v dňoch 21. a 22. septembra
na nábreží Oravskej priehrady a pre širokú verejnosť bude prístupná v sobotu od 13.00 do 18.00 a v
nedeľu od 8.00 do 16.30 hodiny.

/ps, or/

/Dolný Kubín/ - Kinopremietanie pod holým nebom na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne sa koná v piatok 23. augusta 2019 od 21.00 hodiny v réžii mestského kultúrneho strediska. Diváci
budú mať zážitok z výborného životopisného filmu
o legendárnej kapele Queen s kvalitným stereo
zvukom KB Music.

/jt, or/
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PRACOVNÁ PONUKA:
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TANEČNICE / STRIPTÉRKY

OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
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Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

7,/Ț,3Ș
͠͠͠ß͠͠ß͠

Þ7-)1+Ǘß&+#,)&+(ß
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PRÁCU
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85_0582

2 61,3+&Þß7 Þ7-ÞȘÞ+^ß́ß*7"6ß,"ßßÞ2/ß+Þ11,

Prijmeme
operátorov/ky výroby
priamo v LM na TPP

kontrola dielov
Práca na 12 hod.

+odmeny, stravný lístok 4€/2ks/deň
Pre viac info volať

61_0221

0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ ZDARMA

v LM na TPP

Práca na dve 12 hod. zmeny

750€/brutto/mesiac

+príplatky, stravné lístky 4€/2ks/deň

Na prácu je potrebný
vodičský preukaz C, preukaz VZV

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ ZDARMA

Pre viac info volať 0948 732 714

t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP
t70%*Ǝ#ûNFTBǏOFCSVUUP
t,04&$SVǏOâLSPWJOPSF[ ,6#05"oûNFTBǏOFCSVUUP
t70%*Ǝ$ûNFTBǏOFCSVUUP
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
Hrabinská ,recepcia@aii.sk
a 0%.&/:
UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

94-0132

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Prijmeme skladníkov
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Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap bude
jej srdca rytierom. C´est
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou 6
kľúčovým mesiacov,
aby sme Zlo definitívne
porazili. Budem len
rád, ak pomôžete?

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Nie hledí Slovenčina naša
na puške, ale cieľnik.
%ɥ"ǳ*ßà
7/2ȴ+ș!%à
*,+1^/,!%à

káblových trás
:Áǽ:A:ƴͱNÁDƞ;EͱNÁ
s praxou
Ƴ+Á:Á'>F><Dͱ
1050 € + variabilná
REͱƉD:

0907 932 004
0908 052 818
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Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Môj prvý článok

INZERCIA

0907 727 203
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INZERCIA

0908 792 859

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-4

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

z��klievanie terá�

��látky od 149 €

��látky od 98 €

Z�AVY A��DO 30�

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

63-0136

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

HĽADAJ
NÁS AJ NA

Mo������výhry 300 €
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