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/Žaškov/ - Žaškovský minimaratón sa 20. septem-
bra 2020 neuskutoční. Organizátori sa rozhodli  
zrušiť aj náhradný termín 49. ročníka populárneho 
bežeckého súťaženia. Oznámili, že napriek všetké-
mu úsiliu zachovať kontinuitu podujatia, nebudú 
schopní splniť všetky nariadenia a opatrenia súvi-
siace s epidemiologickou situáciou v krajine. Aby 
nedošlo k zbytočnému ohrozeniu veľkého množ-
stva športovcov, organizátorov, divákov a hostí z 
celého Slovenska i zo zahraničia, vyhradzujú si 
právo na úplné zrušenie ŽMM 2020 s prípadným 
presunutím štartovného na rok 2021. 

/ocu, žmm, or/

/Námestovo/ - Oblastná výstava drobných zvie-
rat sa uskutoční 19. a 20. septembra 2020 v réžii 
prísnych hygienických opatrení Slovenského zvä-
zu chovateľov, základnej organizácie 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. Najväčšia 
základná chovateľská organizácia na Orave si pri-
pomína 60 rokov od založenia.

/al, ps, or/

/Zákamenné/ - Jesennú kvapku krvi 21. septem-
bra 2020 od 8.00 do 11.00 hodiny v polyfunkčnom 
dome v Zákamennom organizuje Slovenský Červe-
ný kríž - miestny spolok Zákamenné v spolupráci 
s Národnou transfúznou službou SR v Martine. 
Pozývajú všetkých darcov a aj tých, ktorý chcú da-
rovať krv prvýkrát.

/ocu, or/

/Orava - Námestovo/ – Cez vedomostnú hru budú 
spoznávať históriu hornooravského plátenníctva 
deti z oravských základných škôl a osemročných 
gymnázií. Žiaci sa vydajú na dobrodružnú cestu 
a cez indície budú hľadať odpovede na otázky o 
plátenníctve. Výzvu vyhlásuje Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne k 1. októbru 2020 v ka-
tegóriách vedomostná súťaž, vytvorenie prezen-
tácie a videa pre trojčlenné tímy s uzávierkou do 
30. októbra. V novembri sa v Námestove uskutoční 
detská konferencia o plátenníctve, tvorivé dielne 
a vyhodnotenie hry. Hlavnou cenou je celodenný 
výlet po stopách plátenníkov.

/im, oks, or/
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Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz 
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, 
keď mal každý - ako vravela moja sta-
rá mama - “scisknutú ric”.

Vtedy som iba zriedkavo videl nie-
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už 
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. 
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu 
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice 
mal každý druhý a rabovanie obchodov 
sa dialo organizovane, päť zákazníkov 
v dedinskom obchode a ostatní vonku. 
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že 
pozdravujem!

Minulú nedeľu istá súkromná tele-
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto-
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov 
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú 
odmietači rúšok. Bol to argument nad 
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si 
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom 
bola presvedčená. Ten prieskum teda 
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. 
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas 
druhej vlny - kto.

Kto myslí na seba, na svoje pohod-
lie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje 
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa 
rúšok na tvárach možno poznať doteraz 
mnohých nepoznaných ohľaduplných, 
zodpovedných, mysliacich na iných, 
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prá-
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a 
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili 
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute 

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež 
niekto obmedzil vašu slobodu?

Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov 
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvo-
rili počas uplynulých tridsiatich rokov, 
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli 
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamest-
nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra-
nícky nepohodlných zamestnancov? Kde 
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k 
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu 
zostali iba každodenné zatýkania zločin-
cov Národnou kriminálnou agentúrou? 
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede 
dal spomínaný prieskum Focusu.

Mimochodom, ak už ide o ľudské 
práva - moje základné ľudské právo je 
právo na zdravie. A budem si vyžadovať 
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním ne-
dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo 
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďa-
kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí 
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá, 
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jed-
nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý 
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto, 
že ho požiadala, aby si nasa-
dil rúško. Toto sú hrdino-
via týchto dní.

Inak, pokojne tie rúš-
ka nenoste, aspoň už z 
diaľky vidno, kto je kto.

S pozdravom

Masky nás demaskovali

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»Kúpim Suzuki Jimny 4x4.  
V dobrom stave. Kontakt 
0908 979 468
»Kúpim Škoda Garde alebo 
105l. 0904527918
»Predám robený traktor mo-
tor TK 12 tel 0908946844

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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»KÚPIM HELIGÓNKU 
MôŽE BYŤ AJ POŠKODENÁ 
0903317515

»45 r Sympaťák hľadá pria-
teľku DK 0905414483

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 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Začiatkom roka 2020 sa stal zázrak. Päť 
percent sa zmenilo na dvadsaťpäť. Oby-
čajní ľudia získali neobyčajnú príleži-
tosť zmeniť krajinu. Zároveň sa vysta-
vili aj obrovskému pokušeniu vytvoriť 
si závislosť na moci, peniazoch, pýche 
a sláve. 

Zostanú títo ľudia obyčajní a nezávis-
lí? Nerobme si ilúzie. Je to štandardná vzor-
ka slovenského národa. Sú medzi nimi 
schopní aj neschopní, poctiví aj nepoctiví. 
Zakúšajú, ako chutí moc. Komicky pôsobí 
snaha niektorých zapáčiť sa novinárom. 
Namiesto mena sa začínajú oslovovať 
funkciou, učia sa používať majáky na au-
tách a niektorí obyčajní ľudia prejavujú až 
neobyčajnú nekompetentnosť. 

Majú okolo seba rôznych prikyvova-
čov, lobistov zo zahraničných firiem a na-
šepkávačov, ktorí ich postupne zbavujú 
zdravého rozumu a oddeľujú od reality - 
aby z nich urobili figúrky, aké sme tu videli 
v ostatných desaťročiach dosť. 

Verím v zázraky. Tak ako sa päť per-
cent zmenilo na dvadsaťpäť, môže si kritic-
ké množstvo obyčajných ľudí zachovať ne-
závislosť na všetkých pokušeniach, ktoré 
sú okolo nich. Tak ako Boží Syn, pokúšaný 
diablom na púšti.

Toto je vážna hra. Začali sa prerušovať 

roky budované peňazovody na rozkrá-
danie štátu. Mnohým mafiánom a oligar-
chom hrozí, že im vyschnú zdroje. Keď ne-
pomáhajú dohody cez peniaze, prichádza 
očierňovanie ľudí, vyrábanie káuz a tvrdé 
vyhrážky. 

Čo by mohlo pomôcť? Keď Pán uro-
bil z päťky dvadsaťpäť, možno má s nimi 
svoj plán a zachová im cit, zdravý rozum 
a odvahu. Možno by sme im mali dávať 
aj spätné väzby a informácie z reálneho 
života. Dúfajme, že sa k nim dostanú cez 
ochranný val tých, ktorí ich chcú zbaviť 
obyčajnosti a nezávislosti. Mali by sa spo-
lu viac stretávať, rozprávať, budovať dôve-
ru a súdržnosť. Starostlivo vyberať ľudí vo 
svojom okolí a vytrvalo čistiť chliev, ktorý 
prebrali. Na Slovensku stále vládne SMER 
a ich ľudia. Máme tu „pekelné stroje“ na 
kradnutie. Budovali ich od deväťdesiatych 
rokov. Toto je práca pre 
tvrdých chlapov, nie 
pre usmievavých mi-
nistrov s peknými 
rečami. Obyčajní a 
nezávislí musia byť aj 
tvrdí a nekompro-
misní. Držme 
im palce.

Obyčajní a nezávislí

» Ján Košturiak
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September, krásny, z astronomic-
kého hľadiska vlastne ešte letný 
mesiac, máva pekné počasie s prí-
jemnými teplotami. Do konca sezó-
ny, ktorú fakticky ukončia až prvé 
mrazíky, zostáva ešte niekoľko týž-
dňov, a tak sa môžete ešte vypraviť 
do obchodu aj pre nejaké semienka.

Ešte v septembri môžete vysiať 
reďkovky. Výsev šalátu je už časovo 
na hrane, ale ak sa poponáhľate, určite 
niečo zožnete. Skôr než klasické hlávky 
ale budete žať voľné listy. 

Skleník sa v septembri oplatí dvoj-
násobne. Pokiaľ nie je cez deň vonku 
teplo, v chránenom priestore budú se-
mienka dobre vzchádzať a pôda výraz-
ne nevychladne ani cez noc. Skleník 
alebo fóliovník tak rastlinám daruje 
navyše ešte aspoň tri týždne. Skoro 
rovnako dobre ako skleník však poslú-
ži aj priestrannejšií prenosný kryt, kto-
rý položíte na vysiaty záhon.

Nastáva aj doba pre výsevy druhov 
k skorému jarnému zberu. Vysievajte 
hlavne listovú zeleninu. Pozor, cesnak 
ešte nevysádzajte. Pôda je zatiaľ príliš 
teplá, a buď by vám strúčiky stihli do 
zimy vyrašiť, alebo by v teplej a vlhkej 
pôde zhnili.

Osobitnú pozornosť venujte dru-
hom, ktoré zostávajú na záhonoch až 
do jari - teda póru, kelu kučeravému a 
ružičkovému kelu. Rastliny priebežne 
prezerajte, zbavujte ich slimákov, hú-
seníc a žltých listov. Slabšie rastliny 
prednostne spracujte, aby na záhonoch 
zostali len tie najsilnejšie. V pôde zo-
stáva tiež koreňová zelenina na zimné 
uskladnenie, pokiaľ nie je napadnutá 
hlodavcami. Pokojne na ňu preto ešte 
na mesiac zabudnite, kým nedorastie a 
nevyzreje. Žiadnu zeleninu už netreba 
prihnojovať, je ale nutná zálievka. Ne-
musí byť každodenná.

Dopredu si pripravte dostatočnú 
zásobu nádob, debničiek aj menoviek, 
zeleninu už pri zbere trieďte na kvalit-
nejšie kusy a ostatné a vyberte si na to 
pekný deň so suchým počasím. 

Práce v záhrade v septembri

» red
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Losos
• fileta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kur�a a 2 kuracie štvrte 149

-42%
cena za 1 kg

2.59

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Makrela   
• filety
• rôzne druhy 089

-31%

(100 g = 
0,87/1,05/PP)

170 g

1.29

Chery paradajky stapcové 109

-39%

(1 kg = 3,63)

300 g balenie

1.79

039

Supercena
1 l

Trvanlivé mlieko
• 1,5 % tuku

Instantá káva   
• 100% Robusta

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

099

-37%
kg

1.59

Jablká Golden Delicious
• nový zber

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 20. 9. 

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 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 8. 9. 2020.
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35 % 
alkoholu

999

-44%

(1 l = 14,27)

0,7 l

17.99*

rôzne druhy

069

-22%

(100 g = 0,35)

200 g

0.89

045

-23%

(1 l = 0,30)

1,5 l

0.59

Magnesia   
• perlvá/jemne perlvá

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy 019

-20%

(100 g = 0,15)

125 g

0.24*

Uriner
• multipack

399

Supercena

(1 l = 1,00)

8 x 0,5 l = 4 l

Aviváž Suprême   
• rôzne druhy

259

Supercena

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

1,2 l

rôzne druhyrôzne druhy

( 00kg  3,08)

Prací gél   
• v ponuke 

aj Prac 
prášok 
3,51 kg za 
7,99 €

60 
praní

48 
praní

799

-42%

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

3 l

13.99*

Crème Brûlée 159

Supercena

(100 g = 0,80)

2 x 100 g = 200 g

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

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

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 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.



OR20-38 strana- 8

naša bezpečnosť / služby, bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
8

V 40 percentách prípadov bolo po-
rušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených.

Polícia v súvislosti s pandémiou 
nového koronavírusu evidovala do 
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré 
sa týkajú porušenia nariadenej karan-
tény, povinnosti nosiť rúško a zákazu 
otvorenia prevádzok. Najviac priestup-
kov, 711, bolo zistených v Košickom kra-
ji a najviac porušení povinností nosiť 
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to 
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855 
udalostí. TASR o tom informovala ria-
diteľka tlačového odboru Ministerstva 
vnútra SR Barbara Túrosová.

Ako ďalej informovala, okresné 
úrady na Slovensku evidujú prostred-
níctvom odborov krízového riadenia 
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vy-
riešených. Po preverení okolností treti-
nu postúpili regionálnemu úradu verej-
ného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo 
o konanie posudzované podľa zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji vereného 
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo 
porušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených. Ostatné skutky sú ešte v 
riešení. Najviac priestupkov bolo zae-
vidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.

„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

nom prípade nejde o zbieranie pokút. 
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a 
nosenie rúška je to najmenej, čo môže-
me jeden pre druhého urobiť,“ uviedol 
minister vnútra Roman Mikulec.

Okresné úrady, ale i polícia od vy-
hlásenia mimoriadnej situácie každý 
deň riešia priestupky a preverujú po-
dozrenia z priestupkov spáchaných v 
súvislosti s opatreniami vydanými Úra-
dom verejného zdravotníctva SR. Tých 
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej 
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny 
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti 
s plnením zákona o civilnej ochrane. 
„Za takýto priestupok môže byť počas 
mimoriadnej situácie uložená pokuta 
až do 1659 eur, v blokovom konaní do 
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov 
v porušení pandemických opatrení

» red
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Neznie vám to akosi tak - prázdno? 
Nie sú to iba také sporadické zvola-
nia zúfalcov, na ktorých aj tak kaž-
dý v zásade iba kašle?

Videl niekto z vás člena sláčikové-
ho kvarteta blokovať pomalou jazdou 
diaľnicu s dodávkou kotlebovcov vo 
vedľajšom jazdnom pruhu? Videl nie-
kto z vás tympánistu symfonického 
orchestra hulákať na hraničnom prie-
chode? A že by ho s jeho nástrojom bolo 
počuť! Videl niekto z vás napríklad 
- hercov činohry národného divadla 
večer čo večer v správach nariekať, že 
oni ešte nedostali pandemické odme-
ny? Alebo - z tej amatérskejšej strany 
- nejakých divadelných ochotníkov 
kráčať v šíku ulicami hlavného mesta 
a hulákať do megafónov, že potrebujú 
pomoc? Zakladať asociácie - ako zdru-
ženie prevádzkovateľov aquaparkov a 
z ich pozície sa vyhrážať vláde? Veľmi 
bizarné predstavy.

Možno aj preto nikoho nezaují-
majú. Burčiak má svoje dni burčiaka, 
vinobrania a kolotoče počas nich síce 
oficiálne nebudú, ale neoficiálne aj 
tak budú, akurát starčekov uzavrieme 
v ich domovoch a umelcov izolujeme 
od tých, ktorí odmietajú nosiť rúška 
a roznášajú nákazu. Aby sa náhodou 
tým roznášačom niečo nestalo. Čo tam 
po umelcoch, čo tam po starkých, kto-
rých v nemocniciach nesmú navštíviť 
najbližší, čo tam po umeleckých súbo-

roch, ktoré smú svoju produkciu pred-
vádzať pred päťdesiatimi divákmi?

Do lietadla sa pokojne môže narvať 
na desať hodín aj dvestovka pasažie-
rov, do desať krát priestorovo väčšej 
koncertnej a tak isto klimatizovanej 
sály na dve hodiny iba päťdesiatka di-
vákov. Kde má toto základ, logiku, kde 
to má svoju rozumnú podstatu?

Držíme sa zásady, že dáme iba 
tomu, čo kričí? Kto má najviac roztvo-
rený zobák? Pardon, nie je to až nesku-
točne animálne primitívne? Energia, 
akú vynakladáme na pomoc “kultúre” 
- v úvodzovkách nie dehonestujúco, ale 
preto, že je to nesmierne široká oblasť 
spoločenského života, to je energia let-
ného vánku, ktorý nezdvihne ani len 
opadnutý list z brezy.

Je potešiteľné a chvályhodné, že 
ministerka kultúry už rokovala s mi-
nistrom financií. Ale žiada sa pripome-
núť členom krízového štábu a všetkým 
tým, v moci ktorých sú obmedzujúce 
pandemické nariadenia - zastavte sa 
už! Prečo radšej nenariadite povin-
nosť rúšok ako vo všetkých okolitých 
krajinách? Nemáte odvahu? Bojíte sa 
o nejakú politickú popularitu? Ak zlik-
vidujeme kultúru, zničíme aj posledné 
zvyšky kultúrnosti. Že by fakt o toto 
niekomu u nás išlo zámerne? Tak sa to 
aspoň javí.

Zachráňme kultúru!

» ib
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www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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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 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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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,  
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/Zákamenné/ - Začiatkom septembra 2020 sláv-
nostne otvorili zrekonštruovanú a zmodernizova-
nú knižnicu v Zákamennom. Je celá presvetlená 
a farebná. Ani rúška nedokázali skryť rozžiarené 
úsmevy prvých malých návštevníkov. Na projekt 
pod  názvom „2. časť modernizácie nábytkového 
vybavenia obecnej knižnice“ prispel Fond na pod-
poru umenia sumou 7500 eur a zvyšok dala obec. 
Krásny nový nábytok vyrobilo Stolárstvo Antona 
Floreka. Knižnica je otvorená v pracovných dňoch 
od 10.00 do15.00 hodiny.

/ocu, or/

/Tvrdošín/ - Okres Tvrdošín sa po testovaniach 
dostal do červenej zóny. Výrazný nárast počtu 
ochorení na COVID-19 nastal po autobusovom 
zájazde skupiny ľudí do Chorvátska. Väčšina na-
kazených pochádza z Trstenej. V rámci opatrení 
sú zatvorené úrady s informačným kontaktom, v 
okresnom meste a obciach sa venujú prevencii a 
najmä ochrane seniorov. Úrady odporúčajú nezú-
častňovať sa zhromaždení s väčším počtom ľudí, 
osláv, posedení a obmedzenie návštevu kostolov. 
Situáciu denne monitorujú.

/ok, tr, or/

/Ružomberok – Vavrečka – Chlebnice – Záka-
menné – Dolný Kubín - Orava/ - Absolútnym 
víťazom Večerného behu v Ružomberku sa stal 
Mário Košút z Triatlon teamu Vavrečka. Pavol 
Bakoš z Chlebníc bol tretí. Jarmila Kakusová zo 
Zákamenného vyhrala kategóriu žien od 35 do 49 
rokov. Kategóriu dorastencov vyhral Róbert Judiak 
z Dolného Kubína a v kategórii junioriek zvíťazila 
Lenka Drígľová z Hruštína. Oravskí bežci s medai-
lami: Dorastenci – 1. Róbert Judiak (Dolný Kubín), 
2. Matúš Mikulaj (Dolný Kubín), juniorky – 1. Len-
ka Drígľová (Hruštín), juniori – 3. Adam Mikulaj 
(Dolný Kubín), ženy od 35 rokov do 49 rokov – 1. 
Jarmila Kakusová (Zákamenné), muži do 39 ro-
kov – 1. Mário Košút (TT Vavrečka), 3. Pavol Bakoš 
(Chlebnice), muži od 40 do 49 rokov – 3. Radovan 
Mikuláš (HK James DK)

/tj, hk, tt, or/

/Trstená – Dolný Kubín – Námestovo - Orava/ 
- Regionálny projekt solidarity „Orava si pomáha“ 
otvorili mestá Dolný Kubín, Námestovo a Trstená a 
občianske združenie Na Orave dobre“. Na interne-
tovom portáli www.oravasipomaha.sk chcú pre-
pojiť darcov a žiadateľov o pomoc v čase pandémie 
nového koronavírusu a spôsobených ekonomic-
kých problémov. Žiadatelia o pomoc musia mať 18 
rokov s trvalým alebo prechodným bydliskom na 
Orave, môžu dostať jednorazový príspevok od 50 
do 300 eur, alebo aj materiálnu pomoc, napríklad 
prístroje, pomôcky, materiál i trvanlivé potraviny. 
Každú žiadosť posúdi, vyhodnotí a výšku pomoci 
určí komisia.

/im, mb, or/

/Námestovo – Oravská priehrada, Babia hora/ 
- Trinásť priestupkov, deväť na Oravskej priehrade 
a štyri na Babej hore zistili dolnokubínski policaj-
ti, pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti 
Horná Orava a dobrovoľná stráž prírody počas 
plánovanej preventívno-bezpečnostnej akcie na 
znižovanie environmentálnej trestnej činnosti. 
Informovala o tom Janka Balogová, hovorkyňa 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. 
V tejto oblasti  s rastúcou životnou úrovňou rastie 
aj porušovanie predpisov napríklad aj majiteľov 
plavidiel a navyše na priehrade chýba  návštevný 
poriadok.

/pz, jb, or/
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OPTIKA V NÁMESTOVE
Hviezdoslavova 45, 0949 859 780

Viac ako 2000 druhov 

s najnižšími cenami 

OPTIKA V TVRDOŠÍNE
Trojičné nám. 121, 0949 859 780

NAJVÄČŠÍ VÝBER

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

Nájdete
nás

v budove
OrNext

Nájdete
nás

oproti
kostolu

www.novooptik.sk
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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STAJAN Slovakia príjme na HPP:  
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

Mzda: od 850 EUR
- PRACOVNÍK S POVOLENÍM 
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH 

NÁDOB: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA

0907 727 203
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90907 545 2580907 545 258

Kvalitné
natieranie
striech

Kvalitné
natieranie
striech
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O NLINEO NLINEKlaunská návšteva teraz aj 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

INZerCIA
0908 792 859
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