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Až stíchnu hlasy, zostane iba krik
Zažil som časy, keď existovali truhlári, stolári, vodári, klampiari a
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci
remeselníci. S takými tými - “zlatými rukami”.
Potom neskôr sa akosi vytratili, všetko sme si začali robiť sami laicky, neodborne a nekvalitne, ale hlavne - lacno.
Teda, zatiaľ tie truhlice, stoly, odkvapy,
studne. Slepé črevo ešte nechávame
na chirurgoch, srdce na kardiológoch
a nádory na onkoloógoch. Zatiaľ. A
možno aj preto, že “je to zadarmo”. A že
lacnejšia možnosť pre nás ani neexistuje. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či
je naše zdravotníctvo, ktoré máme zadarmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to
niekedy inokedy.
Existuje taký už mimoriadne ošúchaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci
smutný a múdry - “až umrie posledná
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto mesiacoch mi stále chodí na myseľ predstava - “až stíchne posledný rozumný
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik,
bľabot”.
Kto dnes počúva vedcov, epidemiológov, lekárov, chemikov, biológov,
virológov? Ich hlasy zaznievajú čoraz
menej a čoraz viac ich nepočuť vôbec.
Myslím tých odborníkov, ktorí majú na
vyjadrovanie sa k téme oprávnenie z dosiahnutého vzdelania, praxe, výsledkov
svojich výskumov a práce. Kam zmizol
vedec Mistrík, kam sa podel “anjel” Krč-

méry? Umlčal ich nezrozumiteľný krik.
Krik tých všeumelcov, univerzálnych
truhlárov, klampiarov, vodárov, ale už
aj virológov a epidemiológov. Krik “kultivovaný” sociálnymi sieťami, internetom, a, samozrejme, skrytou či otvorenou propagandouextrémizmu.
Osobne nemám až tak veľmi rád
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho
tak, ako si vážim každého vzdelaného odborníka, ktorý rozumie tomu, čo
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štúdiom, praxou, poznaním - vlastným.
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme,
sme uprostred novej celosvetovej revolúcie, revolúcie krajného extrémizmu.
A Slovensko, samozrejme, za týmto
trendom nijako nezaostáva. Krajný
extrémizmus sa prejavuje revoltou,
založenou iba na potrebe ničiť, udierať, demolovať, odmietať, devastovať.
Presadiť inak absolútne nevýznamné
postavičky na pódiá pozornosti pre nemysliacich divákov.
S obavami sledujem, ako u nás
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušuje ma už iba krik. Ozaj, je
Zem naozaj guľatá? Nie
je to iba niečo, “čím nás”
klamú? My chceme svoju
plochú!!!
So želaním, aby ste
občas začuli aj hlasy - pekný týždeň
želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

/Sihelné/ - Na 28. folklórnych slávnostiach pod
Pilskom a Babou horou sa stretnú 13. septembra
2020 v Sihelnom gorali z Oravy a hostia z Liptova
a Podpoľania. Program bude zameraný na prezentáciu goralskej hudobnej i tanečnej kultúry a spomienkou na nežijúcich nositeľov štýlu. Vystúpia
folklórne skupiny, detské súbory, ľudové hudby a
sólisti. Na podujatie v réžii Oravského kultúrneho strediska a obce Sihelné z verejných zdrojov
prispel Fond na podporu umenia.

/oks, mž, or/

/Dolný Kubín/ - V Oravskej knižnici A. Habovštiaka sa v pondelok 14. septembra 2020 o 16.00 hodine uskutoční za účasti autora prezentácia knihy
Milana Remku „Oravské zápisky“. Slovenský chemik a pedagóg, rodák z Jasenovej Prof. Ing. Milan
Remko, DrSc. v knihe spomína na rodnú Oravu,
jej propagáciu v Obci Oravcov v Bratislave i svoju
úspešnú vedeckú prácu.

/ok, mf, or/

/Istebné/ - Pre motoristov v centre Istebného
sprístupnili 14 nových parkovacích miest. Miesta
pri bytovke oproti potravinám získali prerobením
pozdĺžneho státia, rozšírením plochy a zriadením
kolmého státia. Samospráva sa každý rok snaží vybudovať nové miesta na odstavenie vozidiel.

/is, ar, or/

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

/og, or/

/al, ps, or/

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

/Námestovo – Slanický ostrov/ - Na divadelné
predstavenie Tiso v podaní hercov Divadla Aréna
pozývajú aj čitateľov Oravska Občianske združenie Kult.1629 a Oravská galéria. Uskutoční sa v sobotu 12. septembra 2020 o 18.30 hodine v kostole na
Slanickom ostrove umenia. Hra ponúkne monológ
muža, ktorý je považovaný za najkontroverznejšiu
postavu slovenských dejín. Spoveď jediného prezidenta satelitného Slovenského štátu diváci zažijú v
podaní Mariána Labudu ml.

/Námestovo/ - Na 25. Oblastnú výstavu drobných
zvierat 19. a 20. septembra 2020 pozýva aj čitateľov Oravska Slovenský zväz chovateľov, základná
organizácia Námestovo. Na nábreží Oravskej priehrady bude môcť verejnosť obdivovať výstavné
exponáty v sobotu od 13.00 do 18.00 a v nedeľu
od 8.00 do 16.30 hodiny. Základná chovateľská organizácia v Námestove si pripomína 60 rokov od
založenia a je momentálne najväčšia na Orave.

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

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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OPTIKA V NÁMESTOVE
Hviezdoslavova 45, 0949 859 780

3

OPTIKA V TVRDOŠÍNE
Trojičné nám. 121, 0949 859 780

Nájdete
nás
v budove
OrNext

OPTIKA V DOLNOM KUBÍNE
Hviezdoslavovo nám. 42, 0949 859 780

Nájdete
nás
oproti
kostolu
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Radvanský jarmok nebude

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim novú plecharinu
na škodu 1000mb, 100, 105,
120 Tel 0910594060

02 AUTO-MOTO / iné
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 3i byt v Nižnej,
0908519856
»Dám do prenájmu 3i byt v
Nižnej, 0908519856

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
»Kúpim KRÁLIČIE
0905350531

Najčítanejšie regionálne noviny

KOŽE

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»47r muž po nevydarenom
vzťahu i tak verí že nájde
tú pravú lásku ktorá bude
po boku v dobrom i zlom
0944324926
»Muž bez záväzku 60 ročný hľadá ženu na vážny
vzťah. Bývam na dedine
v okolí Námestova tel.
0907299400

Na Radvanskom jarmoku sa kaž- trický samosprávny kraj nepatrí k tým
doročne prezentuje viac ako 300 najrizikovejším, v prípade konania
remeselníkov. Spolu s Dňom kroja Radvanského jarmoku a Dňa kroja by
sa zvykne predstaviť takmer 2500 do Banskej Bystrice prišlo množstvo
účinkujúcich a na hlavnom pódiu ľudí aj z rizikových oblastí. Došlo by k
odznieť vyše 60 rozličných vystú- veľkej kumulácii osôb na jednom miespení.
te vrátane najzraniteľnejších seniorov.
Ako dodal Nosko, ich oddelenie
Jeden z najväčších a najstarších kultúry síce vytvorilo minimalistický
jarmokov na Slovensku, Radvanský koncept jarmoku po technickej i orgajarmok v Banskej Bystrici, ktorý mal nizačnej stránke tak, aby sa zachovali
byť spojený aj s celoslovenským Dňom všetky nariadenia hlavného hygienika
kroja, sa v septembri neuskutoční. a centrálneho krízového štábu, ale riziRozhodol o tom krízový štáb mesta. V ko by bolo stále priveľké.
363-ročnej histórii Radvanského jarNa Radvanskom jarmoku sa kažmoku sa tak stane po druhý raz. Prvý doročne odprezentuje viac ako 300
krát jeho konaniu zabránila druhá remeselníkov. Spolu s Dňom kroja sa
svetová vojna, teraz pandémia nového zvykne predstaviť takmer 2500 účinkukoronavírusu.
júcich a na hlavnom pódiu odznieť viac
„Mrzí nás to, stane sa tak po druhý ako 60 rozličných vystúpení.
raz v histórii konania tohto najobľúbenejšieho a najnavštevovanejšieho
podujatia v našom meste. Dúfame, že
verejnosť to prijme s pochopením,“
konštatoval primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.
Pripomenul, že komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici prebiehala
niekoľko mesiacov dozadu, dokonca
minimalizovali verziu jarmoku a pred
pár dňami nebolo nič definitívne rozhodnuté.
Podľa zástupkyne regionálneho
hygienika banskobystrického RÚVZ
Viery Morihladkovej hoci Banskobys» red

/Oravská Polhora – Námestovo - Sihelné – Zuberec/ - Bez medzinárodnej účasti kvôli pandémii
sa od 18. do 20. septembra 2020 uskutoční Gajdošský festival v Oravskej Polhore. Gajdoši potešia
Malou školou hry na gajdy zo Strakoníc, koncertami v Námestove, v časti Modralová, v skanzene v
Zuberci i v kostole v Sihelnom. Výstavy Polhorské
gajdošské rody, Namaľuj ľudového muzikanta, súťaže Tak spievala moja babka, O Zboroňovu nôtu,
pocta zosnulým gajdošom a prijatie memoranda
slovenských gajdošských obcí obohatia program
festivalu v réžii obcí a Oravského kultúrneho strediska.

/im, oks, or/

/Žaškov/ - Na prvej autobusovej zastávke v Žaškove zamestnanci obce vytvorili malý park, ktorým
skrášlili centrum dediny a umožnili čakajúcim i
ostatným obyvateľom príjemne tráviť voľný čas.
Vysadili stromy, okrasné rastliny, osadili lavičky a
dve hojdačky. Park vybudovali z dvetisíceurového
príspevku od Prvej stavebnej sporiteľne a pridaním tristo eur od samosprávy. Pekné miesto bude
slúžiť vyše 1600 obyvateľom, ale i návštevníkom
jednej z najväčších oravských obcí.

/ocu, or/

/Rabča/ - Septembrového 22. Rabčianskeho okruhu sa zúčastnilo 160 bežcov vo všetkých kategóriách. Desaťkilometrovú trať vyhral Pavol Hrubjak z
Triatlon teamu Vavrečka a druhý bol Marek Florek
Zákamenného. V kategórii žien vyhrala Miroslava
Babinská z Bežeckého klubu Dolný Kubín pred
Jarmilou Kakusovou zo Zákamenného a Dominikou Valkovou z Rabče. Krátku 4,6 kilometrovú trať
najrýchlejšie zabehli Martin Buc z TT Vavrečka a
Kamila Pienčáková z Rabče.

/ocu tt, or/

/Dolný Kubín – Orava/ – Deti v oravských MŠ a
ZŠ sa zoznamujú s gajdošskou kultúrou a pastierskymi hudobnými nástrojmi. Gajdy, píšťalky,
fujary, okaríny a drumble si môžu aj vyskúšať.
Gajdošská vandrovka v réžii OKS podporuje slovenskú gajdošskú tradíciu zapísanú v roku 2015
do svetového zoznamu UNESCO. V druhej polovici
septembra 2020 budú výchovné podujatia pokračovať Včelárskou vandrovkou. Od skúsených včelárov sa deti dozvedia o práci s včelami, o význame
medu a včelích produktov.

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

/im, oks, or/

/Lokca/ - Folklórna skupina Lokčan v spolupráci
s Tanečno organizovala minulú nedeľu tanečný
dom v Lokci za účasti výnimočných tanečníkov
SĽUK-u Martiny Nadzamovej a Kristiána Sorokáča. Podujatie pripravili v rámci festivalu „Tanečno
2020 - Oravský festival tanca a pohybu“. Deň pred
tým sa na Tanečno show v námestovskom amfiteátri predstavila aj FSk Lokčan.

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.

/ocu, or/

/Podbiel/ - Trojkilometrovú jazdu na tanku cez
blato, bahno, potok a kopce si môžu záujemcovia
vyskúšať v Podbieli. Stroj vedie majiteľ adrenalínovej zábavy Jozef Krupa a osem klientov pred jazdou dostane inštruktáž ako treba v tanku správne
stáť. Od pondelka do piatka si možno aj telefonicky
objednať jazdu od 16.00 hodiny a cez víkendy od
11.00 hodiny. Počas jednej sezóny jazdu tankom
vyskúša približne dvetisíc ľudí, slovenských i zahraničných dovolenkárov.

/im, jk, or/

OR20-37 strana-

4

financie

ORAVSKO

5

len
Akcia platí
bra
m
e
t
p
e
s
a
c
n
do ko

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen. sk
32-0099

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu.

RB-kampan-rodina_207x277_0820.indd 1
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OD NEDELE 13. 9.
u nás si nemuste
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Med kvetový
900 g

-25%

3

19

10 kg balenie

-46%

(1 kg = 3,54)

platí 17. - 20. 9.

4.29

6.49**

10 kg balenie

Zemiaky neskoré
• neprané
• varý typ B – prílohové

3

49

Rama Classic

1 kg

(1 kg = 0,35)

2

39

kg

Saláma
Vyso�ina

1.79

• odroda: Gala

440 g

805 g

-44%
�ervené jablká

Treska v majonéze
Exklusiv

0

4

99

2

39

49
(1 kg = 5,58)

(1 kg = 5,43)

C H L AD E N É
C H L AD E N É

Supercena

cena za 1 kg

-41%

cena za 1 kg

Ka�ica
• s drobami
• cca 1,9 – 2,4 kg

2

29

5.99

Brav�ová
krkovi�ka

• bez kost, vcelku

3

49

Ponuka tovaru platí od 13. 9. do 19. 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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*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 31. 8. 2020.
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TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
13. 9. – 19. 9.

Encián

• nakladaný
v oleji

400 g

1

610 g

3

99

Eidam

• 30 % t. v s.
• plátky

99

(1 kg = 4,98)

(1 kg = 10,78/PP)

Balkánsky syr

250 g

150 g

0

0

85

95
(100 g = 0,63)

Camembert

Hubert
de Luxe
• sladký

1,5 l

-35%
13.99*

8

99
(1 l = 5,99)

(1 kg = 3,40)

Smotanová
náterka klasik

3 x 200 g
600 g

2

99
(1 kg = 4,98)

Coca-Cola/
Cola Zero/
Fanta/Sprte

60 kusov

2,25 l

-40%

2 x 30 kusov

1.49*

0

4

99

89
(1 l = 0,40)

Vajcia „M“

(1 kus = 0,08)
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... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od13. 9. do 19. 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.

8

úvaha / služby, bývanie, stavba

Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví!
udrží zdravý úsudok a vnútorný pokoj, aby ho dokázal obhajovať. Všetky cesty sú spochybnené, ale z tej
križovatky treba ísť ďalej. Možno už
Nedeľná mikroúvaha: Máme netreba toľko rozhnevaných boričov
problém, čím nemyslím iba opäť chrámov, ako skôr ľudí, schopných
sa vracajúcu pandémiu COVID19, načúvania, rozvahy a obetavosti.
ani nedávny výrok sudcov...
Začať sa s tým dá aj hneď, na
tomto hriešnom fóre. (Text vyšiel ako
To sú len dve znamenia zo sto- status Jána Budaja na sociálnej sieviek podobných. Mohol by som ho- ti - pozn. red.)Nediskutujme s ľuďmi
voriť aj napríklad o šokujúcich skú- iba preto, aby sme ich „obrátili“. Čo
senostiach z mojej súčasnej práce, to ak ten, kto sa má obrátiť, sme my
znamená o skúsenostiach z ochrany sami? Neprijímajme názory od anoprírody a ľudí pred envirokriminali- nymných štváčov a nájomných podtou. Aj tam vidieť, že chod spoločnos- vodníkov. Nenechajme im otravovať
ti nejde tak, ako by mal. Tí, čo škodia, našu myseľ.
sa neboja Boha, ani svetského práva.
Načúvajme iba tým, ktorí sú pravNeprestávajú škodiť. Naopak, vyhrá- diví, sami sebe verní, tým, čo zahážajú sa a bránia nastoľovaniu práva. ňajú strach. Ak ostaneme pevní a istí
Nejde to u nás od bezohľadnosti ku si tým, prečo žijeempatii, od chamtivosti ku prajnosti, me, nerozhodí nás
od zločinu ku spravodlivosti...
pandémia, ani šo... a čo horšie, nie je to len náš kujúci súdny verproblém, Svet stráca istotu. Do oblohy dikt. My musíme
trčí vyhoretá katedrála Notre Dame. vydať svedectvo, a
Niečo sa pokazilo, ale to otvára dvere to bez ohľadu na
šanci. Ocitli sme sa v dobe, ktorej sa v okolnosti. Idegréčtine hovorí kairos, doba zastave- me ďalej...
nia a hľadania nových ciest. V takejto
dobe je najcennejším ten človek, čo si
» Ján Budaj
(Uverejnené s láskavým zvolením
ministra Jána Budaja pre REGIONPRESS)
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hlavu hore / služby, reality

Digitálni otrokári
Nedávno som bol na jednej schôdzi.
Experti na ministerstve diskutovali o
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj treba digitalizovať učebnice. Neviem síce
ako digitalizované učebnice pomôžu k
lepšiemu vzdelávaniu žiakov, ale viem
si predstaviť ako pomôžu niektorým
firmám k lepšiemu biznisu.
Neurológ Martin Stránský hovorí,
že “študenti, ktorí píšu a učia sa z kníh,
majú o tretinu lepšie výsledky ako tí, ktorí
sa učia cez obrazovku počítača.” Profesor
teológie Randall Smith z Hustonu hovorí
o výskume, kde študenti, ktorí v škole používali tablety, čítačky, počítače a laptopy
s prístupom na internet dosahovali oveľa
horšie výsledky z matematiky, prírodovedy alebo čítania ako ich rovesníci bez
týchto technológií. Existuje aj ďalšia analýza vývoja spoločnosti, ktorá uvažuje s
tým, že sa voľby budú vyhrávať pomocou
matematických algoritmov na internete
a demokraciu nahradí vláda bohatých
digitálnych firiem. Spoločnosť sa môže
rozdeliť na tri vrstvy - tých, čo vlastnia
digitálne technológie, tých, čo pre nich
pracujú a tých, ktorí budú zmanipulovaní
a zotročení.
Kedysi mali otroci na nohách ťažké reťaze, dnes majú vo vreckách karty

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zariadenia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam
chodíme, s kým sa stretávame a komunikujeme, čo nakupujeme, akí sme, po čom
túžime, z čoho máme strach.
Digitalizácia je dobrá - nemusíme
rúbať stromy a vyrábať toľko papiera,
môžeme sa učiť na diaľku, ušetríme aj za
materiál a priestor na skrine so spismi,
hudobnými nosičmi, výkresmi a inými
dokumentmi. Našim deťom však nepomôžu ku šťastiu a lepšej príprave na život
tablety, digitálne knihy a internet, ale bezpečné prostredie, starostliví rodičia dobrí
učitelia.
Naši starí rodičia nemali počítače a
internet a možno ani také vzdelanie ako
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého rozumu, slobody a schopnosti prežiť aj v ťažkých podmienkach.
Ešte som nestretol
človeka, ktorého by
nasýtili digitálne zemiaky a našiel by
zmysel svojho
života v digitálnom svete.

» Ján Košturiak
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/Orava – Dolný Kubín/ - Pod mottom Sadni na
bicykel a zachráň svet! sa začal siedmy ročník národnej kampane Do práce na bicykli. Zvykne sa
konať v máji, ale organizátori ho pre koronavírus
presunuli na september. Kolegovia zo zamestnania v 2- až 4-členných tímoch budú súťažiť počas
celého septembra o zaujímavé ceny. V minulom
roku sa mesto Dolný Kubín so 173 jednotlivcami, 51
tímami a 16 487 najazdenými kilometrami zaradilo v rámci Slovenska na štvrté miesto spomedzi 99
prihlásených samospráv.

/im, msú, va, or/

/Dolný Kubín/ - Na umelej trávnatej ploche v
Dolnom Kubíne 237 registrovaných účastníkov
cvičilo angličáky - drep, push up, skok a ďalší
drep a výbušný skok. Tréneri z Maximus Gymu
zorganizovali už šiesty ročník obľúbeného benefičného podujatia. S účastníkmi cvičili angličáky
na diaľku aj zverenci trénera Romana Juráša v
Nemecku a plavci z plaveckého klubu Tulipánik,
ktorí boli na sústredení mimo mesta. Spolu urobili
vyše 65 tisíc angličákov za jednu hodinu, 60 789
na ihrisku a 4563 na diaľku. Kategóriu detí do 12
rokov vyhrala Adriána Šudová /745/, zo žien bola
najlepšia slovenská slalomárka Soňa Stanovská,
keď urobila 552 angličákov a kategóriu mužov vyhral Šimon Maliňák výkonom 795, čiže každé štyri
sekundy urobil jeden angličák. Štedrú sumu 4305
eur vyzbieranú od sponzorov tento rok venujú organizátori usilovnej Zuzke Jurisovej z Oravského
Podzámku. Zuzka s detskou mozgovou obrnou začala aktívne plávať a zúčastňuje sa aj plaveckých
súťaží.

/mg, zj, ab, or/
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Opatrenia pre umelecké predstavenia
a verejné kultúrne podujatia
Organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej
činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela
alebo výrobe programu, ak sa u nich nameria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek,
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších
aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len
osobám s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúča sa zachovávať minimálne
dvojmetrové odstupy osôb v radoch,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,
- často vetrať priestory,

- pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho
trvalý chod.
Opatrenie k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí ďalej zakazuje organizovať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000
osôb v jednom okamihu a v interiéroch
pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.
Dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov,
osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným
a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

» red
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

10-0075

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0090

SK.ABAINNOVATOR.COM

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

32-0001-3

0918 726 754

Kritériá
pre spoluprácu :
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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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/Zázrivá/ - Horskí záchranári minulú sobotu poskytli pomoc 28-ročnému mužovi, ktorý na turistickom chodníku nad Zázrivou dostal epileptický
záchvat. Záchvat síce odznel ešte počas telefonického hovoru, ale turista nebol schopný ďalšieho
postupu. Záchranári Horskej záchrannej služby
po príchode na miesto muža vyšetrili, poskytli
mu neodkladné zdravotné ošetrenie a terénnym
automobilom ho transportovali do nemocnice v
Dolnom Kubíne. Informovala o tom HZS na svojej
internetovej stránke.

/hzs, or/

/Mútne/ – V polovici augusta hasiči zo stanice v
Námestove a členovia dobrovoľných hasičských
zborov Mútne, Námestovo a Oravské Veselé likvidovali požiar hospodárskej budovy pri rodinnom
dome v Mútnom. Hasiči odviedli z objektu hospodárske zvieratá, požiar po hodine lokalizovali a a
po jeho likvidácii odovzdali požiarisko majiteľovi
na dohľad. K zraneniu osôb pri požiari nedošlo. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Žiline.

/im, hzz, no, or/

/Dolný Kubín/ - Mesto začalo s úpravou detských
ihrísk a postupným dopĺňaním chýbajúcich plôch
podľa zákona tak, aby boli ihriská bezpečnejšie.
Nevyhovujúce hracie prvky odstránia do konca
októbra 2020 a novým usporiadaním vhodných
prvkov vytvoria na ihriskách predpísané ochranné zóny. Tam, kde hrozí pád z výšky, budú dopadové plochy z gumových zatrávňovacích rohoží.
Podmienky prevádzky detských ihrísk sa sprísnili
na základe zmeny zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského
ihriska. Prvé podľa zákona upravené detské ihrisko je na ulici Ľ. Štúra na sídlisku Brezovec.

/mb, or/

/Orava - Liptov/ - Horská záchranná služba v čase
prázdnin prijala menej žiadostí o pomoc ako vlani v rovnakom období. Menej bolo aj smrteľných
úrazov. Informujú o tom na oficiálnej webovej
stránke. Najviac žiadostí o pomoc prijali prostredníctvom tiesňovej linky 18300 a tiež na linky 112 a
155. V čase koronavírovej hrozby okrem Slovákov
pomáhali aj turistom z Česka, Poľska, Belgicka,
Kolumbie, Nemecka a Chile. Záchranári prosia
návštevníkov hôr, aby aj v jeseni boli ohľaduplní,
zodpovední a dodržiavali ich pokyny.

/im, hzs, or/

/Oravská Polhora/ - Plenér pre oravských výtvarníkov a fotografov v Oravskej Polhore v réžii OKS
viedli lektori učitelia Školy umeleckého priemyslu
v Ružomberku. Témou boli folklórne inšpirácie
ľudovou výšivkou a modrotlačou, fauvizmus ako
výtvarné umenie s výraznými farbami a možnosti
úpravy fotografií. Uskutoční sa aj výstava fotografií a výtvarných diel z plenéra.

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY

/oks, ih, or/

a±ĩųŅĬŅĹƁxŏƆÆųŅĹǄě ŏƆØƗǉƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƑǉŢ
ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉÒĝų±ě ƁØŀĊƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƑǉŢ

NAJLACNEJŠIA

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

59-321

ETERNITOVÝCH STRIECH

UkěǉĊƅxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƅƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
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DOPRAVA CELÁ SR

721200153

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
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Výročia a udalosti
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na
Mesiaci.

13. septembra 1959

5
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA
- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
99-0022

09-22

6
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POLITICKÁzamestnanie,
INZERCIA / spomíname,
služby služby

Nórska aj cez zimu

20-25 € netto /hod.

MZDA OD 850 €
DO 1300€

0950 301 30e1u

52-0018-16

sokolova@granila.

85_0624

né firmou
- ubytovanie a doprava hrade

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

7

ELEKTIKÁR

PRACUJ
U NÁS v ČR

85_0605
FSAFF

www.konstrukter.sk

ORAVSKO
oravsko

0907 545 258

87-0029

Kvalitné
natieranie
striech
KŠX-Delta príjme

*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:

)MLR?IR 0918

493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483
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99-0022-1

Základná mzda:  Í)ġÍ,#22- ÍKCQ?ĢLC
+GCQRMÍNPĉAC +GISJMT Íġ0
Ubytovanieà7"/*

85_0627 I 61- 0227

3ș/, à(ǳ ),3
+à21, 1^/&ß

služby,
zdravie
staviame,
/ služby
bývanie
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33-0066

8

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

