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Učíme sa chodiť
Niekto venuje najväčší podiel svojej životnej energie, elánu a času
na to, aby sa naučil, ako “v tom
chodiť”.
Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí
naprieč časom, bez ohľadu na spoločensko-politické pomery, členstvo v
množstve aktuálne vhodných strán
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich,
takmer každý tu na Slovensku pozná
toho svojho “eštébáka” či “boľševika”, dnes - “demokratického kapitalistu”, najčastejšie s výrazným, ak nie
až “rustikálnym” ľavicovým cítením.
Cítením. Konaním už vôbec nie. A
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - výhradne.
Potom máme malinké deti, ktoré
sa učia zvládať prvé krôčiky životom.
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčšina z nich sa aj naučí a tým ostatným
musíme pomáhať, už len preto, že sme
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách stavajú na nohy opakovane. Lebo človek
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho
údel, bez ohľadu na okolnosti.
Treba stáť, sme predsa preto ľuďmi, aby sme za každých okolností

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre
slušnosť - rovno! Známy legendárny
pesničkár Karel Kryl má v jednej pesničke konštatovanie - “zaujímame postoje, namiesto toho, aby sme stáli”.
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj
tento autor, tak väčšinou - “vrah o morálke káže”. To je síce tiež aktuálna,
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro
sa k nej vrátim.
Teraz ešte raz o tom vzpriamenom
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľuďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete
často a našťastie včas rozpoznať, kto
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v
mnohých prípadoch. Namä tváre z
bilbordov.
Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je
život. Po každom páde a úraze rýchlo vstať a ísť ďalej. A keď
sa nedá, tak sa to treba,
hoci opakovane, učiť a
naučiť.
S pozdravom a želaním, aby váš nastávajúci týždeň bol
plný správnych
krokov -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
sa datuje vznik skautingu; zakladateľ lord Robert Baden-Powell zatrúbil
na roh africkej antilopy kudu na 1. skautskom tábore na ostrove Brownsea.

1.augusta 1907

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim novú plecharinu
na škodu 100,105,120 Tel
0910594060

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim jawu pionier 555,
05, 20, 21Tel 0910594060

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

hlavu hore / služby
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Stal som sa ministrom
Ponúkli mi miesto ministra. Minuli sa
kandidáti. Jedni kradli, ďalší odpisovali a ostatní odmietli. Zobral som to.

obchody. Všade veľa masiek a falošných
úsmevov. Volajú právnici, že som nepredĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále.
Skrachovaný politik analyzuje v archíve
Mám veľkú kanceláriu a pod sebou moju diplomovku. Ateista strihá moje
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš- staré videá z duchovných stretnutí. Tlaších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem,
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, tak každý deň vyhodia jedného hráča
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje- golfu. Ako v rukojemníckej dráme. Noných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, vinári prekrúcajú a komentujú moju
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný
na stretnutia s občanmi.
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodiVo funkciách sú ľudia z firiem, s kto- ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú do úmoru a všetko na mňa padá. Padám
ako straky. Podľa presných schém - aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr- hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem unavený. Našťastie to bol iba zlý sen.
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlapvysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi- cami na lavičke pred Dobrým Pastierom
liónov na predražené služby sa nedajú a tešíme sa. Nemusívypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť me robiť ministrov,
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí nemáme veľké basú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok voráky, kancelárie
na veľké odstupné. Pracujem od rána do a úradníkov. Máme
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu iba slobodu ľudí, ktorí
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo- nič nemajú a nemulajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj sia.
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť
» Ján Košturiak

12 DEŤOM
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SOM SYMP ROZVEDENÝ
PäŤDESIATNIK NEPIJEM NEFAJČÍM HĽADÁM SYMP ŽENU
Z ORAVY 0940097045
»Slobodný 50/175 si hľadá slobodnú slečnu.
0902247093

/Orava/ - Futbalové ihriská v oravských obciach a
mestách opäť ožijú. Po dlhej prestávke zapríčinenej koronavírusom sa v auguste otvára nový ročník oravských futbalových súťaží pre 113 družstiev.
Sekretariát Oravského futbalového zväzu však s
plnou vážnosťou upozorňuje, že pandémia pretrváva a preto zodpovední funkcionári klubov musia pri príprave a organizácii futbalových stretnutí
dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva. V súťažiach riadených Oravským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku
2020/2021 bude štartovať 113 družstiev: dospelí - 36
družstiev, dorast /U19/ - 13, starší žiaci /U15/ - 20,
mladší žiaci /U13/ - 18, prípravka /U11/ - 26. Začiatky MFS súť. roč. 2020/2021: VI. liga – 2. 8. 2020, VII.
liga a VIII. liga – 9. 8. 2020, VI. liga U19 – 1. 8. 2020,
IV. liga U15 – 8. 8. 2020, U13 a U11 – 29. 8. 2020. Pre
družstvá dospelých OFK Leštiny, TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany a ŠK Sedem je schválený hrací
deň sobota /UHČ/ a TJ Novoť hrací čas o 1100 hod.
v nedeľu. V zmenenom termíne 1. 8. 2020 o 16.30
hodine sa odohrá MFZ VII. ligy 1. kola Kraľovany
– Brezovica. V VI. lige dospelých z dôvodu rekonštrukcie soc. zariadení a šatní, družstvo TJ Tatran
Zákamenné odohrá svoje domáce MFZ v auguste
v opačnom poradí /na ihriskách súperov/. Vo VIII.
lige dospelých ŠK Sedem odohrá svoje domáce
MFZ na ihrisku v Kline a TJ Diamond Lomná svoje
domáce MFZ na ihrisku v Krušetnici. * Trénersko
– metodická komisia oznamuje záujemcom o absolvovanie školenia trénerov, že TMK OFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania trénerov SFZ plánuje
uskutočniť školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne. Najneskôr do 30. 7. 2020 je potrebné poslať meno, priezvisko, e-mailovú adresu a č. telefónu na futbal@
futbalofz.sk. Školenie sa uskutoční len v prípade
dostatočného počtu /min. 20/ frekventantov.

/ofz, vm, dr, or/

/Oravská Jasenica/ - Pre amatérskych bežcov je
dobrou správou, že 2. ročník Jasenického strmáka sa uskutoční 8. augusta 2020 podvečer o 18.30
hodine. Bežecká súťaž sa pôvodne mala konať
štrnásteho júna, ale počas šíriacej sa pandémie
koronavírusu organizátori avizovali jej zrušenie.
Zlepšenie situácie a uvoľnenie opatrení umožňuje Jaseničanom pozvať bežcov na 11 kilometrovú
strmú trať za dodržania všetkých hygienických
podmienok.

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

/ocu, jm, fr, or/

/Ružomberok - Orava/ – Vyšetrenia na COVID19 aj pre samoplatcov poskytuje od tohto týždňa
Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku.
Informuje o tom na sociálnej sieti. Vyšetrenie si
pacient uhrádza v plnej výške. Odber sterov robia v utorok a piatok v ambulancii na klinike infektológie v budove E areálu nemocnice na ulici
Považská. Na vyšetrenie sa pacient musí objednať
vopred telefonicky. Nemocnica týmto reaguje na
zvýšený dopyt ľudí o testovanie. O výsledku testu
informujeme telefonicky a na želanie pošle výsledky aj emailom. ÚVN o tom informuje na sociálnej
sieti.

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.

/im, uvn, or/

/Istebné/ - Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Istebnom zorganizoval prvý odber krvi
doma v dedine. Pod názvom Otcovská kvapka krvi
sa uskutočnil pri príležitosti Dňa otcov. Za darcami prišla mobilná jednotka Národnej transfúznej
služby a v stane rozloženom v základnej škole
odobrala vzácnu tekutinu od 31 darcov, 13- tich
mužov a 18- tich žien.

/is, ds, mk, or/
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OD NEDELE 2. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Hrozno biele
stolové

Vajcia M

kg

-56%

15 kusov

1

29

44

(1 kus = 0,09)

platí od 30. 7.

1

3.29

400 g
Instantá káva

300 g

3

99
(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš

Dusená
šunka

• krájaný

120 g

0

• exta tenké
plátky
• rôzne druhy

3

49
(1 kg = 8,73)

99
(100 g = 0,83)

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

1l

-42%

Kuracie prsia
a štvrte

0.85*

49

cena za 1 kg

C H L AD E N É

2

99

250 g

2

49
(1 kg = 9,96)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 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.
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Supercena

Schwarzwaldská
šunka

hlavu hore / služby
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7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
2. – 8. AUGUSTA

Supercena
350 g balenie

1

29

Chery aradajky
dat�ové stacové

(1 kg = 3,69)

Jumbo
72/84 ks

Detské lienky

kg

• junior/maxi

-56%

9

99
(1 kus = 0,14/0,12)

0.89

Konzuné
zeiaky
skoré

0

39
10 x 0,2 l
2l

3 x 60 g

2

49

Car-Sun
• rôzne druhy

180 g

Lina

• rôzne druhy

1

(1 l = 1,25)

19
(100 g = 0,66)

** Biocídne výrobky používajte bezpe�ne!
Pred aplikáciou si pre�ítajte údaje na obale a prpojené
informácie o výrobku!

Termix do vrecka
• rôzne druhy

8 x 0,5 l
4l

3

99

Urpiner Multack

(1 l = 1,00)

750 ml

120 g

0

Univerzálny
dezinfek�ný srej**

2

99

59
(100 g = 0,49)

(1 l = 3,99)
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 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.
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Čo majú spoločné
cisári, králi a žobráci?
Raňajkovať by ste mali ako cisári, vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si
obedovať ako králi, no večerať musí- pripravte na večeru kuracie či morčacie
te ako žobráci. A hneď z troch príčin mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú
- klesne vám krvný cukor, nastavíte nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na
si efektívne spaľovanie tukov a lep- dôležité omega mastné kyseliny. Medzi
šie sa vyspíte.
potraviny vhodné na večeru môžeme
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky.
„Ak chcete schudnúť alebo zní- Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľžiť hladinu cukru v krvi, mali by ste bou je cottage cheese alebo mozzarella,
konzumovať veľa energie v potrave ku ktorej neodmysliteľne patria chutné
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin paradajky, bazalka a olivový olej.
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psychoPráve v letných mesiacoch vždy,
neurobiológie na univerzite v Lübecku. keď jete jedlo, metabolická aktivita
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo,
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe- ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky,
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve
Väčšinu energie strávila polovica z ni- jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zracho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.
Obed mali všetci a vždy rovnaký.
A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí
Povedzme si však hneď na úvod, konzumovali striedme večere, odbúže večerať by sme mali najneskôr šty- ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna.
pozrime na to, čo večerať, ak chceme A ich glykémia sa čoskoro dostala do
konzumovať posledné denné jedlo v pásma normy.
súlade so zásadami zdravej výživy. V
prvom rade by malo platiť, že večera by
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným
podielom bielkovín a nižším obsahom
sacharidov. Existuje obrovské množstvo rozličných druhov zeleniny, ktoré
je možné pripraviť na mnoho spôsobov.
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zeleniny. Ale aj chutná krémová zelenino» red
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/Kraľovany/ - Jazero v banskom priestore Kraľovany-Rieka využívajú tisícky ľudí, aj keď je tam
vstup zakázaný. Oslava narodenín jedného z partie mladých ľudí sa v polovici júla skončila tragicky. Oslávenec, o pár dní 19-ročný Tomáš z Vrútok,
sa z jazera už na breh nevrátil. Hasiči z Martina a
potápači zo Záchrannej brigády v Žiline po pátracej akcii vytiahli z vody utopeného mladíka. Krajský policajný hovorca Radko Moravčík povedal, že
obhliadajúci lekár skonštatoval smrť bez cudzieho
zavinenia a preto túto udalosť policajný zbor nevyšetruje.

/im, pz, rm, or/

/Oravský Podzámok/ – Tematická výstava My
školou povinní v priestoroch hradnej dvorany na
Oravskom hrade približuje dejiny školstva na Orave od stredoveku do konca 20. storočia. Bude otvorená do konca augusta 2020. Výstavu tvoria texty,
fotografie, maľby, odborné opisy a dve vyučovacie triedy z dvoch rôznych historických období.
Návštevníci uvidia triedu ľudovej školy v období
Rakúsko-Uhorska pred prvou svetovou vojnou a
učebňu z 80. rokov 20. storočia. Pozoruhodné sú
autentické zbierky z oblasti školstva, školské a
žiacke pomôcky, učebnice, prístroje, technika záujmového krúžku mladých fotografov a programátorov i pomôcky z fyziky a biológie. Dopĺňajú ich
mapy, náučné plagáty i dobové oblečenie žiakov
a učiteľov. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava o
tom informuje na oficiálnej webovej stránke.

/om, or/

/Dolný Kubín – Námestovo - Tvrdošín/ - Vláda
vymenovala nových prednostov okresných úradov aj na Orave. Vybralo ich OĽaNO a do funkcií
nastúpili 16. júla 2020. V Okresnom úrade Dolný
Kubín je staronovým prednostom obchodný manažér Pavol Ľorko, ktorý v tejto pozícii už pôsobil
za vlády I. Radičovej v rokov 2010 - 2012. Architektka Danica Hollá je prednostkou Okresného úradu
v Námestove a bývalý starosta Oravského Bieleho
Potoka Ján Kaššák pôsobí ako nový prednosta v
Okresnom úrade Tvrdošín. Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy a je organizáciou ministerstva vnútra.

Výročia a udalosti
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky
spisovateľ (* 1805).

4.augusta 1875

/gov, ej, im, mr, or/

/Orava – Žilinský kraj - Slovensko/ - Aj obyvatelia Oravy od 18 rokov sa môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže „Spoznaj kraj“, ktorú pripravila
Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský
turistický kraj. Informovala o tom jeho výkonná
riaditeľka Iveta Chabadová. Ak občania s korešpondenčnou adresou na území SR navštívia minimálne 15 miest zo zoznamu na súťažnej karte a získajú pečiatku, môžu vyhrať elektrobicykel, horský
bicykel, víkendové pobyty, vstupy do aquaparkov
i skipasy na zimu v Žilinskom kraji. Súťaž trvá do
konca septembra 2020 a pečiatka sa dá získať kúpením vstupenky na 47 miestach v Žilinskom kraji. Hracie karty dostanú záujemcovia v turistických
informačných kanceláriách, v pokladniach kultúrnych zariadení, kúpeľoch, akvaparkoch a môžu si
ich vytlačiť z webovej stránky spoznajkraj.sk.

/im,ich, or/

/Trstená/ - Titul Majstra Slovenska mestských
kolkárskych líg prvýkrát získalo družstvo neregistrovaných hráčov Tutto bene z Trstenej. Stalo sa
tak na 18. finále v Rakoviciach, kde si súťažilo aj
ďalšie trstenské družstvo Poľovník. Majstrovstvá
sa hrajú na sto hodov združených a družstvo tvoria štyria hráči.

/tj, ocu, jf, or/
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Výročia a udalosti
zomrel Eugen Suchoň, slovenský hudobný
skladateľ (* 1908).

5. augusta 1993
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/Dolný Kubín/ - Každú stredu od 10.00 do 17.00
hodiny až do konca leta poskytnú pracovníci mestského úradu obyvateľom administratívnu pomoc
vo vysunutom pracovisku v Parku Martina Kukučína. Okoloidúci sa môžu len tak zastaviť, popýtať,
poradiť sa, prípadne aj nechať primátorovi odkaz
na tabuli vedľa vysunutej kancelárie, ktorá funguje v rámci tradičného podujatia pre rodiny „Leto v
parku“.

/im, /

/Dolný Kubín – Orava/ - Tvorivé dielne na výrobu ručného papiera organizuje Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne 11. – 12. augusta 2020.
Každý účastník sa oboznámi s históriou a výrobou
ručného papiera, naučí sa urobiť si matricu na
tlač z výšky, vyrobí si pozdravy, pohľadnice i vizitky. Lektorkou bude Andrea Mirjanská. Účasť je
potrebné nahlásiť na tel. čísle: 0915 032 734 alebo
e-mailom na osvetadk@osvetadk.sk do 7. augusta
2020. Poplatok je 20 eur za celý kurz a je v ňom zahrnutý materiál, odborný lektor a občerstvenie.

/oks, ih, or/

/Žaškov/ - Letný turnaj trojíc v nohejbale sa konal
v Žaškove. Sedem súťažiacich družstiev predviedlo výborné výkony, zápasy boli veľmi vyrovnané
a rozdiely veľmi tesné. Každé družstvo odohralo
po šesť zápasov, lebo sa hralo systémom každý
s každým. Vyhral domáci Žaškov pred Dolným
Kubínom A a Žabokrekmi. Výsledky – poradie: 1.
Žaškov, 2. Dolný Kubín A, 3. Žabokreky, 4. Dolný
Kubín B, 5. Pohodári, 6. Mladé pušky, 7. Martin.

/ocu, lm, jm, or/

/Babín/ - Na odovzdávanie medzigeneračného posolstva bude zameraný 16. medzinárodný rezbársky plenér Návraty k Siváňovcom 12. – 14. augusta
2020 v Babíne. V tvorivých dielňach mladí záujemcovia pod vedením skúsených rezbárov spoznajú
tajomstvá práce s drevom. Na lipových klátoch sa
budú učiť základom drevorezby, aby toto umenie
našlo svojich pokračovateľov. Výsledky ich tvorby
budú prezentované v Galérii ľudového rezbárstva
v Babíne. Je v nej už vyše 120 drevených plastík a
táto unikátna zbierka je jedinečnou v rámci Slovenska. Plenér organizujú Obec Babín a Oravské
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne s podporou
Ministerstva kultúry SR.

/oks, mž, or/

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu
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7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

" #
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Prijmeme nových zamestnancov
����������������
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Okná a dvere
na splátky
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85-0505
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0800 500 091.

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

&   !  
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Tesár����������,
������������������
pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu

1�������������������

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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85_0489

www.lk-servis.sk

34-0113

0915 863 995
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DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Redakcia:

Trojičné námestie 191
TVRDOŠÍN
oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

/Dolný Kubín/ – Každú prázdninovú stredu pripravujú zážitkové aktivity pre rodiny s deťmi a
verejnosť v mestskom Parku Martina Kukučína.
Organizujú ich mesto, Peter Jonák a členovia občianskej iniciatívy Tvoj Kubín - Tvoje mesto. Tohtoročné Leto v parku ponúka skákací hrad, veľké šachy, pingpongový stôl, maľovanie, oddych na deke
v tráve. Novinkou je spoločné tancovanie. Svoju
činnosť prezentujú v rámci programu aj rôzne
miestne občianske združenia počas ôsmich stretnutí. Od tohto týždňa je v parku aj letná čitáreň.
Organizovanie podujatie kvôli pandémii odobrila
okresná hygiena s určitými pravidlami.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Kvalitné
natieranie
striech
0907 545 258

/Dolný Kubín/ - Takmer tridsať detí v družstvách
sa zapojilo do druhého stolnotenisového turnaja
Oravskej ligy žiakov, ale chýbali Tvrdošín a Nižná.
Turnaj vyhral Ľuboš Bačík zo Žiliny pred hráčmi
Sedliackej Dubovej Sebastiánom Oršuliakom a
Adamom Strežom. Usporiadateľom tretieho turnaja bude Oravský Podzámok. Poradie v hlavnej
súťaži: 1. Ľuboš Bačík (Žilina), 2. Sebastián Oršuliak (Sedliacka Dubová), 3. Adam Strežo (Sedliacka Dubová), 4. Peter Sedlár (Bziny).

/tj, olž, as, or/

/Dolný Kubín/ – Nástrahy pre zvieratá našli
obyvatelia Dolného Kubína vo viacerých častiach
mesta. Boli to kúsky klobásy a v nich umiestnené
klince, skrutky, alebo drobné časti plastu. Majiteľ
psa, ktorý takúto nástrahu skonzumoval, podal
trestné oznámenie. Mestská polícia zvyšuje náhodné kontroly v lokalitách, kde chodia obyvatelia na prechádzky so psami. Samospráva využije
aj fotopasce. Podľa žilinského krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka prijali v predmetnej
veci jedno trestné oznámenie pre podozrenie z
trestného činu týrania zvierat. Na prípade intenzívne pracujú a robia potrebné opatrenia na objasnenie skutku a rozhodnutie v zmysle Trestného
poriadku.

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

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

/im, mb, rm, or/

/Nižná nad Oravou/ - Už 11. ročník futbalového turnaja mladších žiakov „Memoriál Juraja
Orča sa uskutočnil v Nižnej. Tak ako vlani aj tentoraz sa vo finále stretli družstvá futbalistov z
Tvrdošína a Zuberca. Výber Tvrdošína zvíťazil
5:3. Tretí bol Podbiel a a štvrtá domáca Nižná.
Najlepšie strielal Filip Harmata zo Zuberca, najlepším hráčom z pohľadu trénerov bol Erik Karas
z Tvrdošína a najlepšie chytal brankár Miloslav
Kortman z Nižnej.

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

/Zákamenné/ - O titul Strom roka 2020 sa uchádza aj majestátna lipa, ktorá bola vysadená pravdepodobne v roku 1862. Stojí pri malej kaplnke
na kalvárii v Zákamennom, na mieste oddychu,
prechádzok a duchovného života obyvateľov obce
a regiónu.

/ocu, or/

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

/im, mr, pj, or/
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párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné,
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba,
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná,
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice,
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice,
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sedliacka Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová,
Zábiedovo, Štefanov, Nižná,
nepárny týždeň: Dolný Kubín, Istebné,
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný
Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bobrov, Lokca, Rabča, Vavrečka, Zubrohlava,
Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Liesek,
Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená,
Zuberec, Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Medzibrodie nad
Oravou, Pribiš, Sedliacka Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Rabčice, Sihelné,
Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Zábiedovo,
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

/tj, mk, or/

/Orava/ - Oravský stolnotenisový zväz (OrSTZ) po
troch mesiacoch definitívne rozhodol o ďalšom
osude svojich súťaží. V súčasnosti sa športové
podujatia už môžu konať, ale ligy sa už nedohrajú.
Výkonný výbor OrSTZ na videokonferencii 6. júna
rozhodol, že ukončuje súťažný ročník 2019/2020
bez dohry posledných dvoch kôl i barážových zápasov.

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

/osz, or/
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PEKNÁ STRECHA

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0066

75-40

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-272

ETERNITOVÝCH STRIECH
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59-281

PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

.PGHKCKCÍNP?AMTLֈIMTÍKSƑMT ÍƑCLW ÍNĉPWÍ
na rôzne pozície:

(994 € brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat
+ bonusy

.PĉA?ÍTÍġCQICHÍPCNS@JGICÍ-QRP?T? Í)MJֈL Í.P?F? Í+GISJMT
"MNP?T?Í?ÍS@WRMT?LGCÍ8"0+ Í

)MLR?IR 0918

493 960

65-094

+?GJÍmhruby.idelta@gmail.com

85_0509, I 61- 0190

OPERÁTOROV VÝROBY I *,+1ǳȅ+&(,3
(,+1/,)ȓ/,3à(3)&16 Ià3,"&ȴ,3à373
73ǳ/ȴ,3à!,àIà*,+1^/,3àȅ)ȗ7&Ȏ

MZDA 1070 € / mesiac priemer (brutto)

Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 13.8. Práca nie je ťažká (aj pre
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop
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ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac).
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www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483

0907 164 619
��������������������

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

99-0022

BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU
PRÁCA PRE MÄSIAROV

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU
20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

944 995 400
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46-0192

+421

85_0517

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

99-0022-1

SPRAVODAJSTVO
zdravie
/ služby,
/ služby
ZAMESTNANIE

6

ORAVSKO
oravsko

POLITICKÁ INZERCIA
auto-moto
/ spomíname, služby
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7

8

zdravie
domácnosť
/ služby
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