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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 36 230 domácností 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 35 / 28. august 2020 / 24. ROčNÍK

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

��������������������
- 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
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DISTRIBÚCIA (36.230 domácností) /Oravský Podzámok/ - Nočnou prehliadkou na 
motívy upíra Drakulu v piatok 28. augusta 2020 
vyvrcholí letná sezóna na Oravskom hrade. Vstupy 
do hradu budú od 20.00 do 1.30 hodiny každých 15 
minút. Podujatie nie je vhodné pre deti do 15 rokov. 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava o tom infor-
muje na  webovej stránke.

/im, om, or/

/Zuberec/ – V prvý večer tohto týždňa traja horskí 
záchranári zo Západných Tatier pomáhali štyrom 
poľským turistkám, ktoré krátko pred zotmením 
uviazli na reťaziach na Troch Kopách a v náročnom 
teréne sa báli ísť ďalej. Pomocou istenia lanom im 
pomohli zostúpiť do Smutného sedla a odtiaľ ich 
dopravili až na parkovisko v Žiarskej doline. Tu-
ristky neboli zranené a ďalej pokračovali vlastným 
autom. Záchranári ukončili akciu v utorok o 2.00 
hodine. Horská záchranná služba o tom informuje 
na internete.

/im, hzs, or/

/Bziny/ - V polovici augusta 2020 otvorili oprave-
nú lavicu ponad rieku Oravu pre peších v Bzinách. 
Obec ďakuje aj členom Komisie pre územné pláno-
vanie, výstavbu a životné prostredie p. Brtošovi a 
p. Banďošovi, ktorí pomáhali a kontrolovali, aby 
všetky práce boli vykonané v súlade so statickým 
posudkom. Predĺženie uzavretia lavice si vynútili 
skryté závady a nepriaznivé počasie.

/ocú, or/ 

/Bziny/ - Od 17. augusta 2020 majú obyvatelia a 
návštevníci obce Bziny bezplatný prístup k inter-
netu na verejných priestranstvách. Obec sa vlani 
prihlásila do výzvy na predkladanie žiadostí pod  
názvom Wifi4EU. Na zriadenie internetu získala 
grant 15 000 eur. 

/ocú, or/
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Máte dlhy ? Súdy ?  ?

  0905 638 627

Slušnosť naruby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy zažijete situácie, ktorých 
obraz vám nie a nie z hlavy vyšu-
mieť, ani po viacerých dňoch.

Prídem s vlastným autom pred 
vlastnú garáž na pozemok v prenájme, 
za ktorý platím ročne mestu nemalú 
sumu. Stojí tam iné auto, obsadené 
predné sedadlá. Dám taký ť̌uk” na 
klaksón, naozaj iba ťuk, aby mladík 
zdvihol hlavu do spätného zrkadla, nie 
trúbenie, iba ťuk. Mladík vyskočí - “ste 
nejaký hrubý”! Začne kázanie. Spýtam 
sa ho či pred mojou garážou plánuje 
dlho stáť, zatiaľ bez reakcie na to čo 
hovoril. Z jeho strany žiadne pardon, 
prepáčte, hneď idem.Nič. Iba - “No kým 
sa vybalím”. Takže ak vám niekto cudzí 
na vašom pozemku zablokuje vjazd do 
vašej garáže, vynadá vám, že ste hrubý, 
keď mu pripomeniete svoje práva. Oni 
to tak robia mnohí “športovci” z priľah-
lého športového areálu. Nevládzu chu-
dáci prejsť desať metrov peši od auta k 
bráne štadióna, aby na ňom potom v 
rámci silového tréningu prehadzovali 
pneumatiky od nákladného auta. Majú 
“športového ducha”, ani pardon, ani 
dobrý deň, rovno vám oznámia, že ste 
“hrubý”. A vybavené. Slušnosť naruby. 

Nezažívam to iba ja, je to trend. 

Arogancia a egoizmus, hrubosť, bezcit-
nosť. A taktiež sociálny primitivizmus. 
A športový duch? Kdeže, iba snobari-
na.patrí sa vyzerať ako športovec.

A tak sa dnes mnohí ospravedlňuje-
me tým, ktorí by sa mali ospravedlňo-
vať nám a mnohí nadávajú nám, hoci v 
podstate právo vynadať im je na našej 
strane. Slušnosť sa u nás akosi prevrá-
tila hore nohami. Slušnosť sa u nás 
považuje za slabosť. Za čosi podradné, 
ponižujúce. Za niečo, za čo sa treba 
hanbiť. Je totiž doba hrubých, silných, 
bezohľadných. Teda, ktosi nám ju tu 
zavádza. Ale ja odmietam.

Jednoducho to odmietam prijať ako 
daný stav a búrim sa. A neprekáža mi, 
ak ma niekto bude považovať za ne-
slušného iba preto, že si na slušnosť a 
medziľudskú úctu ešte stále akosi potr-
pím. V tomto smere sa fakt rád stanem 
hrubým hulvátom. A budem 
rád, ak nebudem sám.

Dajme sa spolu do 
boja proti novému, vraj 
“nehrubému” trendu...

Všetko dobré vám 
všetkým
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Všímam si ich viac nemyslenie, ako 
myslenie. Všímam si, ako už trochu 
málo životných obmedzení robí z by-
tostí, všeobecne považovaných za ľudí 
– neľudí. Čím viac vonkajších obme-
dzení, tým viac sa prejavuje ich vnútor-
ná obmedzenosť ako taká.

„Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť 
podľa nich.“ Ten citát, na ktorý som na-
trafil, je príležitosť začítať sa do knižiek 
Alfreda Adlera. (7. február 1870, Viedeň, 
Rakúsko – 28. máj 1937, Aberdeen, Spoje-
né kráľovstvo) Psychiater a psychológ, ale 
aj veľmi dobrý autor. Najskôr stúpenec Sig-
munda Freuda a jeho spolupracovník vo 
Viedenskej psychoanalytickej spoločnosti.

Neskôr Alfred Adler vypracoval vlast-
nú koncepciu individuálnej psychológie, 
podľa ktorej je hlavnou hybnou silou vý-
voja ľudskej psychiky snaha o prekonanie 
pocitu menejcennosti. Tu sa oplatí zasta-
viť. Pristaviť. A podumať, sám sebe si vy-
svetliť viaceré „spoločenské“ javy.

Snaha o prekonanie pocitu vlastnej 
menejcennosti, nedokonalosti či až bez-
významnosti umožňuje kompenzovať 
osobnostné nedostatky, stratu sociálneho 
postavenia a mnohé iné.

Kniha Člověk, jaký je Alfreda Adlera 
krásne vysvetľuje komplex menejcennosti 
a pud závislosti na potrebe byť súčasťou 
moci. A o tom je prakticky celá naša spo-
ločnosť. U nás sa stala moc fetišom. Každý 

jeden si z nej chce urvať aspoň ten minia-
túrny dielik. Hoci iba verbálny – napríklad 
na sociálnych sieťach, lebo v skutočnosti 
je ten jedinec frustrovane bezvýznamný. 
Alebo v médiách, z toho istého dôvodu. 

A knižka sa tiež zaoberá pozorovaním 
charakterov a charakterových rysov. To je 
naozaj „počítaníčko“.

Dovolím si ešte niekoľko citátov Alfre-
da Adlera:

„Dôverujte iba pohybu. Život sa deje 
na úrovni udalostí, nie slov. Dôverujte 
pohybu.“

„Klamstvo by nemalo zmysel, ak by 
pravda bola tak ľahko likvidovateľná.“

„Z melanchólie sa možno vyliečiť za 
štrnásť dní – pokúste sa každý deň pre-
mýšľať, ako môžete niekoho potešiť. Nie-
koho iného, ako seba.“

Klamstvo by nemalo zmysel, 
ak by pravda…

» ib
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»Kúpim staré motorky typu 
jawa 250/350 0908795502

»Predám 2-izb byt 67,66m2 
komplet rekonštrukcia na 
Medvedzí. Cena 80tis. tel.č. 
0905158056

»PREDÁM DOM S GARÁŽOU A 
SO ZÁHRADOU V ZABIEDOVE 
OKR. TS TEL. 0949363538

»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám americké har-
mónium staršie 200 e 
0915095177

»Predám cinkulár 
0903431699

»Muž hľadá dievča na zo-
známenie 0949849613
»63r. žena športového typu, 
hľadá kamoša bez záväz-
kov. č.tel. 0903121455

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

/Dolný Kubín – Námestovo - Orava/ - Začiatkom 
týždňa mali na Orave pozitívny test na koronaví-
rus mladý futbalista z A tímu v Dolnom Kubíne a 
jeden človek v okrese Námestovo. Regionálne úra-
dy verejného zdravotníctva robia všetky opatrenia 
proti šíreniu vírusu v rodinách, blízkych kontak-
toch a na pracoviskách pozitívnych osôb. Hráči, 
tréneri a členovia realizačného tímu v dolnoku-
bínskom futbalovom mužstve IV. ligy čakali doma 
na výsledky testov. Vedenie klubu dalo vyjadrenie 
na facebooku: „Vzhľadom k pozitívnemu prípadu 
na Covid 19 v tíme MFK sú až do odvolania zrušené 
všetky tréningy a aktivity v priestoroch futbalové-
ho štadióna. Všetka činnosť klubu je zastavená do 
vyjadrenia regionálnej hygieničky. S Oravským 
záchranným systémom je dohodnutá dezinfekcia 
celého štadióna. Ďalšie kroky budeme robiť podľa 
nariadenia regionálneho futbalového zväzu. Deti 
a dorastenecké družstvá nie sú ohrozené, lebo nie 
sú v bezprostrednom kontakte s A mužstvom. Kaž-
dé funguje ako samostatná jednotka, majú vlastné 
priestory, šatne, sprchy. Od vypuknutia pandémie 
do začiatku tohto týždňa evidovali v okrese Dolný 
Kubín 14, v okrese Námestovo 25 a v okrese Tvrdo-
šín 28 prípadov.

/ofz, mfk, rúvz, or/

/Dolný Kubín - Kňažia/ – V dvoch dolnokubín-
skych ZŠ nastúpilo do letných škôl 36 detí. Základ-
ná škola M. Kukučína organizovala letnú školu pri-
oritne pre 20 žiakov 1. ročníka, ktorých považovali 
za najviac ohrozenú kategóriu detí. V letnej škole 
ZŠ s MŠ v mestskej časti Kňažia sú hlavne deti z 
okolitých dedín, ktoré majú v mieste svojho bydlis-
ka slabé pokrytie internetom a tiež žiaci z rómskej 
komunity, ktorí v rámci dištančného vzdelávania 
len vypĺňali pracovné listy. V auguste si hravou 
formou prehlbujú vedomosti najmä v prírode. Re-
zort školstva  letnú školu M. Kukučína podporil 
800 eurami a Kňažiu 500 eurami.

/im, kš, db, or/

/Orava – Trstená – Štefanov nad Oravou/ - Ne-
akreditované včelárske vzdelávanie pre začínaj-
úcich i pokročilejších včelárov bude prebiehať v 
zimných mesiacoch počas víkendových dní for-
mou prednášok, diskusií a praktického včelárenia 
tak, aby sa záujemcovia oboznámili s prácami po-
čas včelárskeho roka. Účastníci kurzu nezískajú 
vysvedčenie ani výučný list, alebo certifikát. Od 
odborníkov vo včelárstve však dostanú informácie 
potrebné pre včelára, napríklad správne umiestne-
nie stanovištia včelstiev, výber  vhodného úľového 
systému, základné práce a činnosti v chove včiel, 
základné vedomosti o včelej pastve, o včelích pro-
duktoch a ich spracovaní a uskladnení, o chove 
včelích matiek, o biológii včely medonosnej, o di-
agnostike, prevencii a tlmení chorôb a škodcov vo 
včelstve a ďalšie dôležité poznatky. Viac informá-
cií u včelárov ZO SZV Trstená na: ivan.matuga@
gmail.com, kosaristan@orava.sk.

/mk, im, or/

/Trstená/ - Na 7. konferencii K.R.O.K. v stredu 
9. septembra 2020 o 18.00 hod. v Dome kultúry v 
Trstenej vystúpi 8 osobností, ktorých životný prí-
beh je inšpirujúci. Jeden z nich bol víťazom Car 
Pitchu festivalu Forbes 30pod30 a priniesol svetu 
medicínske zariadenie, ktoré už teraz zachraňuje 
životy. Mladá dizajnérka bude hovoriť o tom, ako 
vytvára z odpadu funkčné dizajnové kúsky. Kon-
ferenciu organizuje občianske združenie V.I.A.C. 
Vstup je zadarmo. Počet účastníkov je obmedzený 
a bude v súlade s pandemickými predpismi.

/mk, oz, or/

V lesoch neďaleko malebnej juhoslo-
venskej dedinky Sucháň v okrese Veľký 
Krtíš sa ukrýva azda najnevšednejší hu-
dobný nástroj na Slovensku, takzvaný 
Trúbiaci kameň. 

Je to sopečná skala s dvomi otvormi na 
vrchnej strane. Pri správnom fúknutí do 
jedného z otvorov sa ozve silné, prenikavé 
zatrúbenie, ktoré sa rozlieha po všetkých 
okolitých dolinách. Len málokto však do-
káže na skalu správne zatrúbiť, obyčajným 
fúknutím sa tón nevylúdi.

Trúbiaci kameň používali podľa poves-
ti v dávnych dobách Turci, ktorí ním zvolá-
vali svojich ľudí z rabovačiek po okolí, preto 
sa balvan niekedy nazýva i Tureckou píšťa-
lou. Podľa inej verzie slúžil naopak domáce-
mu obyvateľstvu, ktoré ho rozozvučiavalo 
na výstrahu pred blížiacimi sa pohanmi.

Trúbiaci kameň je andezitová skala 
s dĺžkou cca 3,5 m, výškou 2,5 m a šírkou 
jeden meter. V skale súj dva otvory, vyse-
kané číslice ( 1794 resp. 1194) a vysekaná 
mapka terénu. Po fúknutí do horného otvo-
ru vychádza z druhého otvoru zvuk, ktorý 
sa rozlieha po širokom okolí. Artefakt je 
nepriamym dôkazom prítomnosti Turkov 
v Honte. Podľa niektorých indícií bolo ta-
kýchto kameňov v regióne viac a tvorili 
ojedinelú signalizačnú sústavu. Druhý, 
ešte nedokončený trúbiaci kameň bol totiž 
objavený neďaleko tamojšieho Ondrejcov-
ho lazu.

Ťažké je zodpovedne vyhlásiť či ide 
v prípade trúbiacich otvorov v kameni o 

hračku prírody, alebo odômyselný ľudský 
výtvor. K záhadám nevšedného hudob-
ného nástroja možno napokon pripočítať 
i tajuplný obrazec a číslice, ktoré doň pred 
stáročiami niekto vytesal. Trúbiaci kameň 
každoročne priláka celkom dosť turistov, a 
to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.

Niektorí si na ňom chcú aj zatrúbiť, no 
nedarí sa im to, hoci sa popis trúbenia na-
chádza na informačnom paneli.

Vzácny kameň je od obce vzdialený pri-
bližne osem kilometrov. Leží v časti zvanej 
Zabre. Pre turistov ho sprístupnili v roku 
1999. Ku kameňu vedie náučný chodník po 
zelenej značke. Trasa je vhodné aj pre cyk-
listov. Chodníky lemujú informačné panely 
s faktami a legendami.

Zvedavci na Zabroch obdivujú nie-
len kameň, ale i neďalekú studňu. Volá sa 
Turčianka a vraj v nej kedysi umreli dvaja 
tureckí vojaci.

Kameň, ktorý nie každému zatrúbi

» ib
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Naši rodičia túžili koncom šesťdesia-
tych rokov po slobode. Nedočkali sa. My 
sme o dvadsať rokov slobodu získali. A 
tridsať rokov sa učíme, čo to znamená. 

Počas tohto obdobia sa ročne zo Slo-
venaska ukradli miliardy eúr. A zlodeji sú 
stále slobodní. Niektorí už sedia vo vyšetro-
vacej väzbe, ale je to len promile z armády 
oligarchov, politikov a úradníkov, ktorí si 
slobodu pomýlili s beztrestnosťou. 

V roku 1989 sme sa dočkali aj akademic-
kej slobody. Po tridsiatich rokoch tu máme 
nekvalitné vysoké školy a stredoškolákov, 
ktorí odchádzajú študovať do zahraničia. 
Mnohí profesori majú absolútnu slobodu. 
Radi by míňali peniaze od štátu, ale neve-
dia garantovať kvalitné a užitočné študijné 
odbory, študentov a výsledky výskumu. 
Možno je čas povedať - dosť bolo slobody a 
zobrať im tituly. 

Začnime niesť zodpovednosť za naše 
rozhodnutia a činy. Ten, kto si privlastnil 
cudzí majetok, nech je potrestaný. Univer-
zity, ktoré míňajú peniaze, nech kontrolujú 
tí, ktorí tam peniaze dávajú. Viete si pred-
staviť robotníka, ktorý by denne pracoval 16 
hodín? Možno, že áno. Ale určite nepoznáte 
takého, ktorý by pracoval denne 24 alebo 36 
hodín. Veď to ani nie je možné. Čudovali by 
ste sa. Niektorí profesori a lekári majú toľko 

rôznych úväzkov, že im to takto vychádza. 
Určite nepracujú 24 hodín denne, ale berú 
za to peniaze - zo štátneho, súkromného, aj 
zo zahraničia. Lietajúci profesori a doktori. 

Aj toto je sloboda? 

A kde je zodpovednosť týchto ulieta-
ných a unavených ľudí voči svojim klien-
tom? Vraj niektorí aj celkom makajú - vo 
svojich súkromných firmách a do štátnych 
si chodia oddýchnuť. Aj ja som mal kedysi 
podobnú ponuku z viacerých vysokých 
škôl. Potrebovali profesora na garantova-
nie študijného odboru. Nemusel som tam 
ani chodiť, stačilo poslať číslo účtu. 

Sloboda je výsledkom zodpovednosti, 
nefunguje to naopak. Musíme si ju zaslúžiť. 
Keď som mal študentov v Nemecku, mali na 
skúške slobodu a - neodpisovali. Aj profe-
sori v zahraničí dostanú 
miliónové granty a 
môžu ich míňať ako 
chcú, lebo nepodvá-
dzajú. 

Dosť bolo slobody 
bez zodpovednosti. 
Začnime od 
seba.

Dosť bolo slobody

» Ján Košturiak



OR20-35 strana- 6

zdravie / služby, kultúra Najčítanejšie regionálne noviny
6

33
-0
06
3

229

-39%

(1 kg = 3,05)

750 g

3.79

Brav�ové párky Milka �okoláda   
• rôzne druhy

179

-51%

(1 kg = 6,63 – 5,97)

270 – 300 g

3.69

Cibu�a 179

Supercena

(1 kg = 0,36)

5 kg balenie

Tekvica 
Hokkaido 077

-66%
kg

2.29
Koktejlové 
paradajky stapcové 088

-44%

(1 kg = 2,20)

400 g balenie

1.59

Mrkva 039

-56%
1 kg balenie

0.89

Konzumné 
zemiaky neskoré 179

-51%

(1 kg = 0,36)

5 kg balenie

3.69

099

-44%
kg

1.79
�ervené 
jablká
• odroda GALA

 

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 30. 8. 

Ponuka tovaru platí od 30. 8. do 5. 9. 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.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 8. 2020.
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149

-31%
cena za 1 kg

2.19

Kur�a

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Kofola
• rôzne druhy

055

-44%

(1 l = 0,37)

1,5 l

0.99*

38 % 
alkoholu

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99*

Becherovka

Minerálna 
voda   
• rôzne druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

Mleté 
brav�ové 
mäso

a spracované

239

-20%

(100 g = 1,06)

225 g

2.99

Halloumi 
syr
• rôzne druhy

099

-44%

(1 kg = 2,48)

400 g

1.79

Flora   
• rôzne druhy

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

1.29

Encián   
• rôzne druhy

169

-43%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
30. 8.  – 5. 9.

Ponuka tovaru platí od 30. 8. do 5. 9. 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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Sme po dovolenkách, sme prejedení 
a dokonca – podľa poznatkov ob-
chodníkov sme prejedení výsostne 
nezdravo. 

Pohľad na hladiny cukru pri ran-
nom meraní nalačno asi nikoho v tých-
to dňoch neteší. Nemusí však zostať iba 
pri ňom. Stačí naozaj málo. Pomohli by 
prechádzky, ale komu sa teraz, unave-
nému, po dovolenke, aj chce?

Takže – žiadne biele pečivo, chlieb 
obmedzene a iba ak tmavý, ražný. To 
by malo byť automatické. Čo najviac 
obmedziť potraviny pripravené z bie-
lej múky. Naopak, zvýšiť príjem tých, 
ktoré majú vyšší obsah vlákniny. Ne-
rozpustnú vlákninu nájdete napríklad 
v semienkach, celozrnnom pečive, ce-
lozrnných cestovinách a ryži, rozpust-
nú zas v ovsených vločkách, jablkách, 
fazuli. Pacientom s diabetom druhého 
typu urobí dobre návyk na jablčný 
ocot. A to dve až štyri polievkové lyži-
ce jablčného octu denne. Z jablkového 
octu si môžete spraviť nápoje alebo si 
ho pridať do šalátov. Jablčný ocot by ste 
ale nemali piť samotný, buď si ho pri-
dajte už do spomínaného jedla alebo 
ho zrieďte s vodou. Ak však máte cuk-
rovku 1. typu, tak sa jablčnému octu 
radšej vyhnite.

Grapefruit nie je u nás príliš obľú-
bené ovocie, ale pri jeho dennej pra-
videlnej komunikácii dosiahnete vý-
znamný pokles glykémie. Najvhodnejší 

je červený a treba ho konzumovať aj s 
blanitými šupinami medzi „mesiačik-
mi“. Mimochodom, ak si do čistej vody, 
ktorou hasíte smäd, pridáte pravidelne 
trochu šťavy z citróna, tak isto si robíte, 
aj keď krátkodobo, iba dobre.

Neverili by ste, čo dokáže škorica 
a preto napríklad jablčný čaj so škori-
cou je takmer zázrak. Škorica dokáže 
glykémiu nielen znížiť, ale zabráni aj 
jej väčším výkyvom počas dňa. Pozor 
však, nepreháňať. Čajová lyžička škori-
cového prášku na deň je tak asi horná 
bezpečná hranica.

Účinný je aj chróm, ale ten umelý 
v podobe výživového doplnku z lekár-
ne vám bude najskôr asi nanič a ak to 
preženiete s dávkou, skôr vám ublíži. 
Chróm preto konzumujte vo vajíčkach, 
v brokolici – to je fakt výborný pomoc-
ník zdraviu, v orechoch, v hnedej ryži, 
nájdete ho aj v syre a v zemiakoch – na 
ne však zas pozor, pretože obsahujú aj 
škrob.

Znížme si stravou krvný cukor

» red

3. septembra 1940           
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho 
a sociálneho života.

Výročia a udalosti
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� mesačne cca 200-220h
� 4 týždenné turnusy
� ubytovanie a doprava hradené firmou
� týždenné zálohy 100 €
� výplaty načas

S A D R O K A R T O N I S TAS A D R O K A R T O N I S TA
partie aj jednotlivci

11-15 € netto/hod
pre dlhodobú prácu do Nemecka aj cez zimu

0904 516 707    praca@granila.eu

08
12
00

03
1

Viac na 0948 939 602 (prozvoňte, zavoláme späť). Best Harvest

Priemerný čistý zárobok 1120 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j cca 53.000 Kč čistého/2 
mesiace (výplata v hotovosti). Skúsenosti s podobnými brigádami výhodou. Práca trvá 8-10 
týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Zbierame tradičným 
spôsobom ale aj z plošín. Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok, 
alebo poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 10.9.2020. 

ZBER JABĹK

08
12
00

03
1

Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1120 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j 
cca 53.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne skúsenejších pracovníkov. 
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou (možnosť vycestovať domov a naspäť). Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok, alebo poskytujeme 
stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 3.9.2020. 



OR20-35 strana- 11

zamestnanie, služby, bývanieoravsko 11

30. augusta 2016            
zomrela Věra Čáslavská, česká športová 
gymnastka (* 1942).

Výročia a udalosti
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Prijmeme nových zamestnancov 
 

 

0800 500 091.
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KŠX-Delta príjme 
:

Miesto práce: 
Ubytovanie

+ stravné lístky
Kontakt: 0918 493 960

Mail: 
mhruby.idelta@gmail.com

85
_0

58
9

PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: 

Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

ZVÁRAČ CO2: 
Mzda: 930 EUR
 Miesto práce: 

Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + 

STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960 

Mail: stajanslovakia@azet.

85
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tel: 0918/413582, 0904/881 418, 

 info@gsksro.sk

TPP 
 

TESÁROV
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

34
-0
09
0

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, 
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, 
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Ba-
bín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, 
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovi-
ca, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely 
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá 
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, 
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sed-
liacka Dubová, Hruštín, Oravská Polho-
ra, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, 
Zábiedovo, Štefanov, Nižná,  
nepárny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Orav-
ský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný 
Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bob-
rov, Lokca, Rabča, Vavrečka, Zubrohlava, 
Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Liesek, 
Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená, 
Zuberec, Bziny, Dlhá nad Oravou, Hor-
ná Lehota, Chlebnice, Medzibrodie nad 
Oravou, Pribiš, Sedliacka Dubová, Hruš-
tín, Oravská Polhora, Rabčice, Sihelné, 
Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Zábiedovo, 
Štefanov, Nižná 
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/Dolný Kubín/ - Septembrový Nočný beh Kubí-
nom sa neuskutoční. „Z organizačných dôvodov 
musíme podujatie tento rok zrušiť. Prajeme veľa 
zdravia, športových aj nešportových úspechov a 
dúfame, že vám nabudúce budeme môcť zorgani-
zovať podujatie, aké si zaslúžite,“ napísali organi-
zátori na oficiálnej stránke.

/ob, dk, or/

/Námestovo/ - Nový divadelný festival pod ná-
zvom Slanický ostrov divadla ponúkne verejnosti 
divadelné hry, filmové projekcie, výstavy i pred-
nášky. Prvý ročník v dňoch 9. až 13. septembra 2020 
na Slanickom ostrove umenia a ďalších miestach 
v Námestove prinesie aj sprievodný program s 
témou holokaustu a druhej svetovej vojny. Orga-
nizátori pod vedením Petra Balcerčíka chcú upo-
zorniť aj na útok vandalov na židovskom cintoríne 
v Námestove a radi by atraktívnou umeleckou 
formou sprostredkovali účastníkom informácie o 
spoločenských témach. Ostrov a interiér kostola 
na Slanickom ostrove budú prvýkrát miestami pre 
divadlo. Diváci uvidia obnovenú inscenáciu Tiso 
v podaní hercov bratislavského divadla Aréna a v 
réžii Rastislava Balleka. Festival poriada občian-
ske združenie Kult.1629. Väčšina festivalového 
programu je bezplatná.

/im, ku, or/

/Dolný Kubín/ - Atléti TJ Orava Dolný Kubín boli 
úspešní v súťaži mladšieho a najmladšieho žiactva 
v Martine v prvom kole majstrovstiev stredoslo-
venského atletického zväzu družstiev. V konečnej 
tabuľke družstiev obsadila TJ Orava Dolný Kubín 
druhé miesto a na víťaza ZŤS Martin stratila len 
sedem bodov. V skoku do výšky chlapcov zvíťa-
zil Matej Marcinek výkonom 144 cm pred Jurajom 
Lešňovským a tretí bol Matúš Pacák výkonom 125 
cm. Body získali aj v skoku do diaľky, keď Matej 
Marcinek skočil 360 cm a obsadil tretie miesto a 
Michal Škulec bol štvrtý. V hode kriketovou lop-
tičkou Juraj Jaroslav Lešňovský výkonom 67,83 
m prepísal osobný rekord a predviedol aj najlepší 
slovenský výkon roka v kategórii mladších žiakov. 
Hodil o 18 metrov viac ako v poradí druhý prete-
kár. Úspešný bol aj Matej Marcinej, ktorý výkonom 
43,23 m dosiahol nové osobné maximum a obsadil 
tretie miesto. Hodnotné výkony dosiahli aj: Micha-
ela Kočičková – vrh guľou 4. miesto a výkon 3,53 
m, Michal Škulec – vrh guľou 2. miesto a výkon 
7,26 m, Sebastián Bobrík – beh na 150 m 3. miesto 
a čas 26,15 s, Viktória Zajacová – beh na 60 m a čas 
10,21 s, Peter Jančo – skok do diaľky 2. miesto a vý-
kon 393 cm, Rastislav Bruncko – beh na 600 m 6. 
miesto a čas 2:09,05 min, Juraj Lešňovský – beh na 
60 m cez prekážky a čas 11,75 s, Michal Škulec – 
beh na 60 m cez prekážky 2. miesto. Predseda TJ 
Orava Dolný Kubín Jaroslav Lupák bol nadmieru 
spokojný.

/tj, jl, mk, or/

Ministerstvo financií SR predstavilo 
návrh nových pokutových blokov. Ide o 
novú generáciu bločkov, ktoré po prvý-
krát získajú ochranné bezpečnostné prv-
ky, aby sa tým zabránilo ich falšovaniu. 

Napríklad vodiči, ktorí za priestupok do-
stanú pokutu, si budú môcť jednoducho na 
mieste overiť, či je pokutový blok pravý. Mo-
mentálne je návrh v poslednej fáze schvaľo-
vania. Nové pokutové bloky by sa mali začať 
používať už tento rok.

Nové pokutové bloky budú mať viacero 
bezpečnostných prvkov, prostredníctvom 
ktorých si budú môcť nielen pokutujúci, ale 
najmä pokutovaní overiť, či je blok pravý 
alebo nie.

Prvým ochranným prvkom je samotné 
grafické spracovanie. Každý blok obsahuje 
grafickú časť, ktorá pozostáva z bezpečnost-
nej grafiky vo vysokom rozlíšení. Grafiku 
tvoria okrem iného aj takzvané mikrotexty.

Úplnou novinkou je použitie špeciálnej 
detekčnej farby. Ľudia, ktorí dostanú pokutu 
si budú môcť priamo na mieste overiť pravosť 
bloku. Farba totiž reaguje na kov. Ak teda cez 
farebnú časť bločku (útržku) prejdete  naprí-
klad mincou alebo iným kovovým predme-
tom, v danej grafickej časti zmení farbu.

„Ide o novú generáciu pokutových blo-
kov, ktorá je prelomová najmä z hľadiska 
bezpečnosti. Kým doteraz boli bloky chrá-
nené len minimálne, po novom na nich pri-
budne množstvo ochranných prvkov a ich 

falšovanie bude takmer nemožné. Navyše, 
do celého procesu zapájame aj samotných 
pokutovaných, ktorí si na mieste môžu 
overiť pravosť pokutového bloku,“ povedal 
štátny tajomník ministerstva financií Marcel 
Klimek.  

Aj napriek tomu, že pokutové bloky 
budú mať všetky spomínané ochranné prv-
ky, náklady na ich výrobu budú porovnateľ-
né s tými súčasnými.

Ministerstvo financií SR je vydavateľ 
pokutových blokov pre všetky štátne a sa-
mosprávne orgány, ktoré môžu ukladať po-
kuty v blokovo konaní. Nové bloky tak budú 
používať napríklad policajti, obecné polície, 
inšpektoráty práce či inšpektoráty životného 
prostredia. 

Nové pokutové bloky: Na overenie 
pravosti bude stačiť minca

» red
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY 
STRIECH 

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483

99
-0
02
2-
1

46
-0
19

2

61
-0
21

4



ORzel20-35 strana- 4

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

služby, bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
4

63
-0
04
5

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové
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Kvalitné
natieranie
striech

Kvalitné
natieranie
striech

NATIERAČSTVO 
- MALIARSTVO
nátery striech

nátery vo výškach
kvalitné farby

oprava komínov
za prijateľnú cenu

0915 515 031
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(nie dôchodcov), na rôznorodú 
lesnú činnosť (vyžínanie, 
prerezávky, výsadby... v 

Nemecku). Plat 9 až 10€/hod.  
v čistom, týždenné zálohy + 

cestovné a ubytovanie hradené 
zamestnávateľom. Výberové 

konania prebiehajú výhradne v 
Prievidzi. Životopisy posielajte 

na e-mailovú adresu: 
lesnehsp@gmail.com. 

Hľadáme pracovníkov 
a brigádnikov
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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TRAKTORISTA V JABLKOVÝCH SADOCH
08
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Viac na 0948 719 530 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - Tradične dobré zárobky u tradičných partnerov

Nenáročná práca pre traktoristu v Českých sadoch. Hľadáme traktoristu s praxou. Plat až 31.000 Kč/mesiac 
(1.200 €). Možnosť turnusovej práce ale aj dlhodobého zamestnania na pracovnú zmluvu. Ubytovanie a 
cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok prípadne poskytujeme stravné. Podmienkou je platný 
vodičský preukaz na traktor. Na prácu zaučíme. Dátum nástupu 8.9.2020, prípadne dohodou.
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V RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM 
TOČIA.

V sobotu, 1. augusta, bol ofi ciálne 
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo 
videotvorbe , ktorá tento rok prišla                   
s viacerými organizačnými a vizuálny-
mi zmenami.

Hneď v úvode organizačný tím vy-
zýva nadšencov fi lmu a videa, aby vy-
užili všetku svoju dostupnú techniku 
a snahu a čím skôr video prihlásili. 
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020, 
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a 
postprodukciu videa na zadanú tému:     
„O čom točíš?“

Videomakeri musia okrem veku od 
12 do 26 rokov zachovať aj časovú sto-
páž od 30 sekúnd do 2 minút.

Po neistom období prekvapenie    
v podobe zmien

Aj súťaž RECfruit musela prekonať 
zložité obdobie obmedzení. Napokon 
však organizačný tím vyšiel von s ďal-
ším ročníkom a novinkami. Tou pod-
statnou je posudzovanie prác v dvoch 
kategóriách. Videá budú v súťaži 
rozdelené hranicou do a od 18 rokov 
(vrátane).

Od svojho organizátora, nitrian-
skej content marketingovej agentúry       
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový 
šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý      
sa pohráva so svetlom a tieňom.

Súťaž rozširuje možnosti spolu-
prác

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť 
nové talenty a dať im príležitosť nájsť 
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla 
ponúknuť videomakerom uzavretie 
spolupráce s konkrétnym sponzorom 
súťaže.

RECfruit opäť pozýva všetky mla-
dé talenty, aby neváhali a verejnosti 
ukázali, o čom točia. Na porotcovské 
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich 
odhalenie prebehne prostredníctvom 
profi lu na Facebooku a Instagrame        
@recfruit_sk.

Celoslovenská súťaž 
pre videomakerov je spustená
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