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Diktátori „novej demokracie“
Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehoako to, že sa neustále snažia dostať k nestovaní mena vlastných predkov.
moci, aby tých bezmocných zahŕňali
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si na„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa písať s ohľadom na prežité roky. Jednu
ich predstáv, veľmi často zvrátených, z najhnusnejších. V popredí samovyvochorých, nebezpečných. Predstáv, lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia nad všetkými. A keď im táto moc nestasa a kreslia srdiečka na svoje statusy na čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude núdzového stavu, ktorý im dáva dodobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, datkové práva obmedzovať. Diktátori
za akých okolností bude dobre.
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
Fanatiszmus, politický, miešajú s Pinochetovia.
vlastným sadizmom a opierajú to o barJe čas, aby sme my zmenili ich. Naličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj najvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bez- Slovensko je štát, ktorý
významné nuly. Zakomplexované, ne- patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať, že už takmer letný, vážeže ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., ní čitatelia!
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé,
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť,
Oravská Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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
42.810
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
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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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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

66-0102

2
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Bezcitní supi

5

ZÁRUKA

Supi sú vtáci, ktorí dokážu stráviť
zdochliny v takom stave, keď sú pre
iné živočíchy nejedlé. Krúžiace supy
sú symbolom smrti.

rovacej väzbe a niektorí ľudia ich ľutujú.
Ľutovať by však mali ich obete. Bezcitní
supi roky rozkrádali naše zdravotníctvo
a dnes na to doplácame všetci. Nemalo by
sa kradnúť ani v doprave, pôdohospodárSupi sa zbiehajú aj okolo nás. Prichá- stve alebo školstve. Ale okrádať chorých
dzajú z bánk, poisťovní (pozor najmä naa ľudí v nemocniciach je najväčšia bezcitsupov z jednej z nich), exekučných firiem nosť pánov „sociálnych demokratov.“
a organizácií, ktoré povýšili svoj biznis
Bezcitní supi ošklbávajú ľudí pri
nad život a smrť človeka. Zomrel nám úžerníckych pôžičkách, predaji nepootec a moja mama so sestrou absolvujú trebných výrobkov a služieb a šikanujú
ťažké jednania s bankou, poisťovňou bezbranných občanov na úradoch. Majia mobilným operátorom o tom, že otec ich teľka penziónu pri Žiline okradla našich
služby už potrebovať nebude. Robia dra- klientov z Dobrého pastiera. Niekedy
hoty, každý poplatok navyše je pre nich ich však okrádajú aj členovia ich rodiny.
dobrý. Podobným supom je aj lekár, ktorý Odháňajme bezcitných supov od svojich
si vypýta úplatok od ťažko chorého člove- obetí, ktoré sa im nevedia brániť. Upozorka alebo jeho blízkej osoby. Poznám také ňujme verejnosť a políciu na ich praktiky.
prípady u lekárov, ktorí zarábajú viac Skutočných supov tak naprogramovala
ako obyčajní ľudia. A čo doktori, ktorí príroda. Sú to inteligentní vtáci, ktorí domesačne účtujú vysoké poplatky štátu za kážu hádzať zo vzdumobilné odberné miesta a takmer žiadne chu kamene a rozbíjať
odbery nerobia? A v čase covidu si vypnú nimi vajíčka. Supi
telefóny a neodpovedajú na maily?
v ľudskej podobe sú
Poznám aj supov z východného Slo- výsledkom chamtivenska. Celý život kradnú a dnes ohrozu- vosti a zla a dokážu
jú existenciu významného podniku. Po- rozbíjať ľudské žirušujú zákon, ignorujú súdne nariadenia, voty.
vydierajú slušného podnikateľa a chcú
zničiť pracovné miesta stoviek ľudí.
Mnohí bezcitní supi sedia dnes vo vyšet» Ján Košturiak

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

Stannah_SK_03-2021_102x126_20%jarnazlava.indd 1
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Zetor 3045 alebo 3545 aj nepojazdný
0940086411
»KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG SIMSON BABETA
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ
0915215406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Darujem záhradnú sedačku 0908566040
»Kúpim
liliputky
0910383228
»Predám sadbové zemiaky. Cena dohodou, tel.
0902889103 Tvrdošín

Školoveda / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Čo so zameškaným učivom?
Propagovať budovanie modelových škôl po ročnom uzavretí škôl,
keď žiaci majú výpadky učiva, je v
tomto čase nevhodný marketing
ministra školstva. Aj keď prostredie vychováva, sotva sa s parádnym školským nábytkom lepšie
doženie zameškané. Asi by som sa
vo funkcii ministra plne sústredil
na dovzdelávanie žiakov, nie iba
formou nepovinných letných škôl.
Pravda, výpadok učiva nemusí
byť fatálny, keďže poväčšine sa dá
všetko dohnať v ďalšom ročníku.
Okrem toho v školách cítime, ako
rýchlo sa deti adaptovali po návrate.
Problematické sú najmä nižšie ročníky ZŠ, kde sa učia základné gramotnosti, najmä čítať a písať. To sa ani cez
tie najlepšie kamery bez intenzívnej
pomoci vyťažených rodičov nedá
zvládnuť.
Deviataci boli už diskriminovaní,
prijímačky sa konali, teraz už nemusia nič doháňať. Snáď sa im napriek
nezohľadneniu ich situácie podarí
dostať sa na zvolené školy. Maturantom sa zase zrušili maturity, takže už
nepotrebujú naháňanie učiva. Praxe v
rámci odborných škôl sa dajú zintenzívniť v ďalšom školskom roku.
Letné školy by mohli v niečom pomôcť, ale efektívnejšie, no politicky
neúnosné by bolo skrátiť prázdniny
alebo zrušiť mimoškolské či iné ak-

tivity a hlavne testovania. Veľmi dôležité je, aby rodičia mladších žiakov
intenzívne pracovali so svojimi deťmi.
Učiteľ nedokáže zázraky na počkanie.
Sme na jednej lodi, nesieme na pleciach nedostatky riadenia školstva.
Určite trvajte na tom, aby vaša
škola otvorila letnú školu, kde sa budú
vyrovnávať nedostatky. Inou cestou
sú súkromné doučovania, existujú
aj vzdelávacie skupinky, kde sa žiaci
doučujú vedomosti, bez ktorých bude
ťažké nadviazať na ďalší ročník. Sama
škola má niekoľko možností, aby nasledujúcu jeseň prispôsobila vyučovanie situácii. Je potrebné komunikovať s vedením školy. Určite sa nemôže
stať, že škola bude v septembri očakávať, že žiaci vedia vedomosti z ročníka
a veselo sa na ne môže nadviazať, veď
bolo dištančné štúdium.
Nemyslím si, že výpadok v učive
znamená katastrofu. Katastrofa nastane, ak sa znova na jeseň zatvoria
školy. Som presvedčený, že škola
má možnosti pomôcť. Ale aj rodič. A
čiastočne aj ministerstvo, ktoré však
malo podať presný, jasný a realistický
plán, čo so zameškaným učivom. Bez
ohľadu na politiku. Ak to nedotiahlo,
hľadajme riešenia v komunitách škôl.
Tie sú vždy.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

/Zákamenné/ - Laureátom Ceny profesora Štefana Korpeľa za rok 2021 sa stal Ing. Pavol Dendys,
pestovateľ Lesnej správy Paráč v Zákamennom.
Ocenenie dostal za mimoriadny prínos v pestovaní
smrekových porastov a za záchranu smrekových
lesov v lokalite prirodzeného výskytu vzácneho
hlucháňa hôrneho. P. Dendys je propagátorom
podsadieb ako nástroja rekonštrukcie smrekových
porastov a jedným z najvýznamnejších priekopníkov uplatňovania postupov prírode blízkeho pestovania lesa v praxi na Slovensku. „Je to ocenenie
nielen mojej práce a práce mojich kolegov, ale aj
našich predchodcov v dlhodobom procese obhospodarovania lesov. Súčasne je poďakovaním
všetkým pracovníkom, ktorí v lese fyzicky pracujú
a bez ktorých by sa toto spoločné dielo nepodarilo,“ povedal Pavol Dendys po prevzatí ocenenia od
ministra Jána Mičovského priamo v teréne spadajúcom pod územie lesnej správy. Cenu udeľuje Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene za
výsledky dosiahnuté pri pestovaní lesov v zmysle
zásad Pro Silva, za príkladný postoj a vzťah k zvereným a takto obhospodarovaným lesom pre nasledujúce generácie.

/im, ww šl, md, or/

/Orava/ - Polícia opäť zaznamenala telefonáty od
podvodníkov a sú zamerané na klientov viacerých
slovenských bánk. Preto TREBA VEDIEŤ, že: Banka nikdy nežiada údaje k bankovým službám a
produktom od klienta telefonicky. Podvodné telefonické čísla sa zobrazujú ako čísla, ktoré banky
využívajú pri kontakte s klientmi, ale v podstate
ide o úplne iné telefónne čísla. Podvodníci ponúkajú služby banky a zároveň chcú údaje od ľudí
s cieľom zneužiť ich na neoprávnené finančné
transakcie.

/pz, or/

/Námestovo – Dolný Kubín – Tvrdošín/ - Okres
Námestovo je od pondelka 10. mája 2021 v covid
automate ružový a teda v najlepšom I. stupni varovania. Okresy Dolný Kubín a Tvrdošín sú v červenej farbe a v horšom II. stupni varovania. Základné
opatrenia sú na internetovej stránke automat.gov.
sk. Zákaz vychádzania na celej Orave platí od 21.00
do 1.00 hodiny v noci.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

/ww, or/

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/Žilinský kraj/ - Až 50 vodičov pod vplyvom alkoholu zaevidovala polícia v 18. týždni na cestách
Žilinského kraja. Nad jedno promile nafúkalo 14
vodičov a u 10-tich namerali hodnotu pod jedno
promile. Dychovými skúškami zistili požitie alkoholu až u 26 vodičov nemotorových vozidiel. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky,
aby sa plne venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali dopravné
predpisy.

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, mj, krpz rm, or/

Výročia a udalosti
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Košiciach

18. mája 1984
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Počasie už káže – postarajte sa o dom!
Niektoré práce na dome musia počkať Chodníky a spevnené plochy
na svoj čas. Respektívne, správnejŠpinavé chodníky a betónové plošie – na počasie. Na pozimnú údržbu chy nie sú zrovna peknou vizitkou
domu je teraz priam ideálne.
dobrého hospodára. Horšie však je, že
ak sa v nich usídli tráva a iné rastliny,
Cez zimu sa zvyknú kadečím, najmä veľmi rýchlo ich doslova roztrhá. Kolístím zaniesť odkvapy a kanály. Pamä- rene majú neuveriteľnú silu a aj betón
tajte, že čistý odtok je ten najcennejší a dokážu porcovať ako tortu. Predíďte
najjednoduchší spôsob, ako chrániť váš pracným a často aj finančne nákladdom. Najmä pred jarnými a letnými búr- ným opravám tým, že chodníčky a iné
kovými lejakmi. Ak dobre zvediete vodu plochy dôkladne očistíte od zakorenezo strechy a od stien, do domu sa nedosta- ných náletových burín.
ne voda. Znamená to, že sa vyhnete tomu
najhoršiemu – od plesní cez škvrny na ste- Vetranie a klimatizácia
nách až po narušenie základov či strechy.
Máme za sebou už prvé letné dni. A
máte klimatizáciu, skontrolujte, či dobre
Pozor na hlodavce a hmyz
funguje a hlavne vyčistite filtre. Nie je
Ak sa vám do domu nasťahuje hmyz horšie než dýchať plesne, ktoré sa v kliči hlodavce vďaka tomu, že ste neveno- matizácii cez zimu usadili. Tiež skontrovali pozornosť rôznym dieram, obvykle lujte hadičku cez ktorú sa odvádza skonuž je neskoro. Ak sa vám raz myši dosta- denzovaná vlhkosť. Nesmie byť upchatá.
nú do pivnice, máte o zábavu postarané. Preto zabezpečte, aby všetky možné
odtokové rúry či vetráky mali mriežku.
Mimochodom, hmyz sa rád ťahá tam,
kde je vlhko. Pomedzi tehly napríklad.
Treba pozrieť strechu
Hneď ako sa dá, vymeňte všetky poškodené škridle. Ak vám do strechy zateká, krov vám bude skôr či neskôr hniť.
Potom vás oprava bude stáť oveľa viac
ako zopár nových škridlí. Ak máte plechovú strechu, presvedčte sa, že je pevne pripevnená, či nie sú na nej miesta,
kde ju má vietor šancu „nadvihnúť“.

» red
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OD PONDELKA 17 . 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
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Banány
cena za 1 kg

-31%

;ÿï 

1.29

0

89

cena za 1 kg

-31%
2.19

1

49
cena za 1 kg

-44%
2.69

1

49
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480 g

cena za 100 g

-30%
Losos

2

99

1.99

• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

1

39

(1 kg = 6,23)

Camembert

250 g
950 g

960 ml

Zmrzlina

• rôzne druhy

2

79
(1 l = 2,91)

3

33

Med kvetový

0

85
(1 kg = 3,40)

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏÏÒóÀÏ

(1 kg = 3,51)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƒıƐı¤àƍƎıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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8 x 120 ml

hlavu hore / služby

ORAVSKO

7

OD PONDELKA
17. MÁJA

3 kusy
Bref
WC blok

• rôzne druhy

3

125 tabliet

29

1,2 kg

żƌÏóŭƌİƌƋŽ

ïȅÏàĊÏĊ

• v ponuke aj Mletá káva
2 x 500 g za 4,99 €

5

99

15

99
żƌúÒ¨úŭƋİƌƎŽ

9ïÏìóÿÒ¨

(1 kg = 4,99)

500 g
• rôzne druhy

2

49
(1 kg = 4,98)

1l
920 g
ïĊ àĊ©
ìïÏĒ

3

59
(1 kg = 3,90)

7

2,25 l

1,5 l

99

]ìÀõÀÏ
àïàĊÀ Ï

• v ponuke aj Spišiacka
Jahodovica 1 l za 11,99 €
40 %
alkoholu

0

95
(1 l = 0,63)

Kelt

• svetlé výčapné pivo

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƒıƏıƍƋƍƌı

-40%
1.49*

0

89
(1 l = 0,40)

àƆàÒĮàÒ¨ïàĮ
%ÙúĮ]ìïǯú¨

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƒıƐı¤àƍƎıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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ïĊ àĊ©
mäso
v skle

8

služby, bývanie, auto
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

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

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140

OR21-19 strana-
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ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Redakcia:

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

/Dolný Kubín - Námestovo/ - Desaťtisíc cibuľových kvetov v deviatich záhonoch skrášľuje Dolný
Kubín do konca mája. Po ich odkvitnutí bude možné plochy využívať ako obyčajný trávnik. Takáto
trávniková forma jarného zdobenia mesta potrvá
ešte približne päť rokov. V máji samospráva vysádza aj letničky, ktoré kvitnú do jesene a potom ich
nahradia dvojročné rastliny. Celkové náklady na
výsadbu počas dvoch rokov nepresiahli desaťtisíc
eur. Dolnokubínsky primátor Ján Prílepok povedal, že na radnici vytvoria mapu „Rozkvitnutý Kubín“ s kvetinovými záhonmi, na ktorých domáci
i návštevníci budú môcť nájsť každý z viac ako 43
000 zasadených kvetov. * V Námestove na nábreží
priehrady a pri amfiteátri teší všetkých prechádzajúcich sa mladá čerešňová aleja a aj rozkvitajúce
lúčne kvety a trvalky, ktoré tam dalo mesto zasiať a
vysadiť. Pestré kvetinové záhony skrášľujú aj ulice
mesta.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

Marta Kontrová
0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková 0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon
0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (36.230 domácností)
Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti),
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trstená, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová,
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťapešovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruštín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou, Chlebnice, Sedliacka Dubová,
Horná Lehota, Oravský Podzámok,
Medzibrodie nad Oravou, Bziny,
Veličná, Revišné, Oravská Poruba,
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Kubín, Jasenová, Zemianska Dedina

/im, ww, mb, or/

/Bziny/ - Do výzvy Obecného úradu v Bzinách
„Zbiera celá rodina“ sa zapojilo až 22 rodín, ktoré spolu vyzbierali vrchnáčiky o hmotnosti 44,58
kg. Akciu venovanú Dňu Zeme a na pomoc iným
vyhrala s množstvom 12,74 kg rodina Silvie Záhorovej, druhá so 4,10 kg bola rodina Márie Durajovej
a tretie miesto obsadila rodina Michala Jakubjaka s
množstvom 3,90 kg. Každá rodina dostala za účasť
sladkú odmenu a rodina, ktorá nazbierala najviac
štuplíkov, špeciálnu cenu - čokoládovú tortu. Z rúk
starostky si ju prebral najmladší člen rodiny Slávko.

+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin,
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš,
Leštiny, Osádka, Malatiná
+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé,
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť,
Oravská Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

/ww ocu, or/

/Sihelné/ - Na futbalovom ihrisku v Sihelnom pristál záchranársky vrtuľník zo Žiliny, aby pomohol
deväťročnému chlapcovi, ktorého zrazil automobil.
Utrpel poranenie dolnej končatiny a brucha. Na
mieste nehody chlapca ošetrili pozemní záchranári. Leteckí záchranári po doplnení liečby preložili
vážne zranené dieťa na palubu vrtuľníka, ktorý ho s
podozrením na zlomeninu stehna v stabilizovanom
stave transportoval do Univerzitnej nemocnice v
Martine. Informovala o tom hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Zuzana
Hopjaková.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

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

Západné Slovensko
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

/im, vzzs zh, or/

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604
88-0037

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-159

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

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

/Babín – Oravská Polhora – Brenna/ - Projekt Za
vôňou dreva v rámci programu Interreg V-A Poľsko
– Slovensko rozvíjajú poľská Brenna a oravský Babín. Na aprílovom stretnutí starosta gminy Brenna
Jerzy Pilch odovzdal starostovi Babína Martinovi
Matysovi drevené divadielka s vkladacími kresbami a textami, adaptáciami rozprávok Zofie Kossak
a Márie Ďuríčkovej. Od 31. 5. do 4. 6. 2021 v Oravskej
Polhore na tvorivom stretnutí „Učíme sa, počúvame
a spoločne hráme“ lektor Drahoš Daloš zasvätí 30
detí do tajov výroby a hry šesťdierkových píšťaliek.
Navštívia Gajdošskú izbu, Hviezdoslavovu hájovňu, rozhľadňu i salaš. Stretnutie vyvrcholí výstavkou nástrojov a malým koncertom pre kamarátov.
Deti zo základných škôl z Babína a okolia a z gminy
Brenna sa 12. a 13. 6. 2021 stretnú v Beskydskom
dome byliniek „Przytulia“ v Brennej, kde sa zoznámia s technikami hry na píšťalkách, okarínach,
pastierskych rohoch, trombitách, husliach i gajdách. Projekt pre Babín vyvrcholí v auguste rezbárskym plenérom a otvorením náučného chodníka.

/mž, or/

ORzel21-19 strana- 2

POLITICKÁ
POLITICKÁ
INZERCIA
INZERCIA
/ spomíname,
/ služby, bývanie
služby

3

25

ORzel21-19 strana- 3

0951 594 367

991210049

25

-00

oravsko

4

RU BR IK A

zdravie
ZDRAVIE
/ služby

Najčítanejšie regionálne noviny

POTULKY SLOVENSKOM

Doprajte si prekrásne výhľady
z rozhľadne na Marháte

LKY SLOVENSKOM

je od dediny vzdialený približne 5 kilometrov. Vydajte sa naň zelenou značkou, ktorá začína na námestí. Zhruba
po dvoch kilometroch sa asfaltka mení
na štrkovú cestu a ponára sa do lesa.

Očarí vás Rotunda sv. Juraja

Cesta na vrch Marhát vedie Náučným
chodníkom Považský Inovec a tak
Výstup na Marhát môžete podniknúť počas trasy natrafíte na viacero inforz obce Nitrianska Blatnica. Jeho vrchol mačných panelov. Vďaka prvým dvom
z nich sa môžete bližšie zoznámiť s históriou i súčasnosťou obce Nitrianska
Blatnica. Ďalší infopanel umiestnený
pri poľovníckej chatke prezrádza veľa o
živote sv. Huberta, patróna poľovníkov.
Pri najbližšom turistickom rázcestníku
opustíte zelenú značku a budete pokračovať po žltej ku Rotunde sv. Juraja. Cez
bránu sa dostanete do malého útulného
kostolíka s vežou a pustovňou. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza
na malom skalnom ostrohu severne od
obce nad lesíkom zvaným Háje a pod
RU BR IKA
úbočím Kozieho chrbta. Aj tu je pre návštevníkov pripravený informačný panel.
Prezrádza, že kostolík pochádza z prvej
polovice 9.storočia, a dnešnú podobu
získal po obnove v 16. storočí a prestavbe v 17. storočí. Asi dvesto metrov od
rotundy je možné doplniť si z prameňa
Rozhľadňa na Marháte.

POTULKY SLOVENSKOM

Z rozhľadne sa núkajú prekrásne výhľady.
zachyteného v betónovej šachte zásoby
vody. Potom už nasleduje strmé stúpanie vedúce dubovo-hrabovým lesom, až
kým sa nedostanete do sedla Marhát,
kde je umiestnený posledný informačný
panel náučného chodníka Považský
Inovec, ktorý vás zoznámi s osídlením
tohto historického hradiska.

až po Devín a na druhej strane od Galanty až po Nováky. Vedľa rozhľadne
stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili
ho tam v roku 1947 občania Nitrianskej
Blatnice ako symbol vďaky, že obec nepostihli materiálne hrôzy druhej svetovej vojny. Na kríži je umiestnená tabuľka
s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“
Potom ako si vychutnáte prekrásne
Železný kríž i rozhľadňa
výhľady z rozhľadne a pokocháte sa okona Marháte
lím, môžete si oddýchnuť a posilniť sa na
Nasleduje cesta na samotný vrchol po odpočívadlách a následne sa rovnakou
červenej značke a potom výstup na 17 m cestou vrátiť späť do Nitrianskej Blatnice.
vysokú rozhľadňu, ktorá vám poskytne
zdroj informácií a foto
výhľad na pohorie Tribeč, Považský Inoobec Nitrianska Blatnica
vec, Vtáčnik a Biele Karpaty od Beckova
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNO
SADROKARTÓNOV
OV

0948 684 660
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V pohorí Považský Inovec severne
od obce Nitrianska Blatnica sa týči
vrch Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17 metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca prekrásne výhľady
na široké okolie. Cestou vás pod
úbočím Kozieho chrbta očarí útulný kostolík s vežou a pustovňou.

99-0026

viny

POLITICKÁ INZERCIA
zamestnanie
/ spomíname, služby

68-20
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Prijmeme zamestnancov na

 

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV
do Sládkovičova

øĂăŭüôĂðĝýŭÿāıùôüòòðþó^YWE_WWZX\Ăăā
- 12 hodinové zmeny
ðûŖøôþóüôýĈÿþóĽðąŭúþýĄ
- Priemerný mesačný
zárobok 880 eur v čistom

- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
ŭúþýÿāĎòôsĎłþóôāðóĈpþÿāðąĄĉĎŖ÷þ
- Základná
hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

ĉðñôĉÿôĝıüôĉðóðāüþ ñĈăþąðýøôĉðñôĉÿôĝ

0915 /953 631

36-0072

|āøùüôüôĉĎĄùôüòþąĂÿûðăýŭüøÿāôĄúðĉüø|þüŅűôüôð
Adresa
: Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)
ÿāôĄúðĉĈðùăŭüúăþāŭüðùŝĄűýôÿûðăýŭÿāôĄú
e-mail:
request@request.sk, mobil : 0915/953 631

ÿāıÿðóôĉĎĄùüĄĂðøýõþāüĄùăôăôûôõþýøòúĈýðĝıĂûþW`X\`\Z

PRIJMEME

ÿþĂøôûðùăôűøąþăþÿøĂĈýðôEüðøûāôĀĄôĂăāôĀĄô

Mäsiara
(Rakúsko)

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0351

3000 EUR/
mesačne Brutto

MZDA 1200 € / mesiac priemer (brutto)

(1044€ brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat

1050
+ bonusy
SKLADNÍK
MZDA 950€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

65-059

0951 772 782 / 0907 677 775

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU
- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

TEL.: 0950 301 301

85_0321

ORAVSKO
oravsko
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Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

ORAVSKO
oravsko

POLITICKÁslužby,
INZERCIA
zamestnanie
/ spomíname, služby

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0908 792 859
PRIJMEM NA POZÍCIE:

na prácu v Holandsku. Znalosť AJ výhodou.

T: 0031 6 143 223 29

ORzel21-19 strana- 7

13 121 0253

STAVEBNÝ TESÁR,
STOLÁR A MURÁR

7

8

zdravie
záhrada
/ služby
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