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ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
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ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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Blíži sa zima

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekde som to čítal v pondelok, v 
deň letného slnovratu. Poznajúc au-
tora a jeho myslenie, vzal som to s 
nadhľadom.

Stalo sa nejakým divným zvykom, 
že nežijeme v prítomnosti, ale sme mi-
nimálne o pol roka napred. Už od feb-
ruára nás médiá, ich redaktori a mo-
derátori vyháňajú na letné dovolenky, 
najmä do Chorvátska. Hlavná sezóna 
sa začína iba v týchto chvíľach, ale 
médiá nás už zasypávajú poplašnými 
správami o jej konci (fakt ide o skut-
kovú podstatu trestného činu šírenia 
poplašnej správy, ale nikomu to ne-
prekáža), že – citujem - „sa na nás valí 
desivá Delta vlna“. Aj keď neviem, kam 
sa podela taká Gama, lebo Delta je až 
štvrtá v poradí. Žijeme už septembrom, 
lebo prítomnosť nás nudí. Teda, hlupá-
kov prítomnosť nudí. Nevedia si ju užiť, 
stále nazerajú niekam za roh. Niekomu 
do obývačky, do hrnca. 

Vieme, čo bude o tri mesiace, o pol 
roka, vieme, že 21. júna sa začala blížiť 
zima (čo je rýdzo fakticky pravda), ale 
nevieme, čo je dnes, nevieme, že sa 
začalo leto a nemocnice sa našťastie 
vyprázdňujú. Teda, naozaj nateraz a 
našťastie. Vieme však, že sa budú plniť. 

Vieme, že „desivá Delta sa na nás valí“. 
Vieme, že na jeseň padne vláda, že o pol 
roka spravíme to a tamto, že zavedieme 
taký predpis a zákon. Analyzujeme, 
sondujeme, modelujeme, pripravujeme 
ale v zásade okrem toho už nerobíme 
nič. Iba sa hádame. A to jediné robíme v 
prítomnosti a s veľkým nasadením.

Slovensko má nesmierne veľa 
múdrych a šikovných ľudí. Len ško-
da je, že sú v akomsi exile. Múdrych a 
šikovných nevidíme ani vo vláde, ani 
v parlamente, dokonca už ani v tých 
médiách nie. Máme, žiaľ, možno iba na 
prvý pohľad, ale fakt ich máme na roz-
dávanie, iba hlupákov, ktorí vedia, čo 
bude o pol roka, o rok. A sú skalopevne 
presvedčení, že to tak bude, lebo to ho-
voria oni.

Ak ste pochopili, milí čitatelia, čo 
som chcel naznačiť týmto redakčným 
slovom, potom vy medzi 
nich nepatríte. Vy žijete, 
pracujete, snažíte sa, te-
šíte sa a vy aj smútite. Tu 
a teraz. V reálnom čase a 
priestore, v realite živo-
ta.

S pozdravom
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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?
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Rodičia sa snažia deťom naplniť čas 
letných prázdnin zážitkami a zmys-
luplnými činnosťami, keďže nuda 
pri tínedžeroch podnecuje rizikové 
správanie. Zároveň však nemajú toľ-
ko dovolenky, tak sa musia spolie-
hať na iných, ktorí sa venujú deťom. 

Jednou z možností sú pobytové tá-
bory. Sú dobré aj na to, aby si rodičia 
aspoň na krátky čas oddýchli od výcho-
vy detí. Pobytová aktivita je ideálna. A 
hlavne, dobre pripravený tábor môže 
dať deťom veľmi veľa. Ako to však v 
dnešnej dobe býva, každý dobrý zámer 
má riziká, ľudia ho dokážu zneužiť a 
môžu napáchať trvalé škody.  

Verím, že väčšina táborov je kvalit-
ná, profesionálna a drží sa pedagogic-
kých zásad. Avšak pravidelne počúva-
me to, že sa objavujú zneužívania detí, 
príp. sú v tábore umožnené prejavy 
správania, ktoré sú neprípustné (napr. 
pohlavný styk medzi deťmi). Momen-
tálne máme kauzu s ústavným činite-
ľom. Ale o koľkých priestupkoch voči 
detstvu sa mlčí? Nemusí ísť iba o poru-
šovanie sexuálnych tabu. V táboroch 
máme aj šikanovanie, násilie, vulgár-
ne správanie, sexizmus, vandalizmus 
a pod. Čím slabší program tábora, tým 
väčšia šanca, že sa udeje niečo patopsy-
chologické. A pri množstve detí to môže 
mať obludné rozmery. 

Ak sa v škole deje podobné, sú mož-
nosti, ako to riešiť. A hlavne máme na 

to odborné spôsobilosti. Ale v táboroch, 
ktoré majú na starosti mnoho detí (!) 
v rôznom veku nie je podmienka mať 
pedagogické alebo náležité vzdelanie, 
ktoré by malo byť povinné pri akejkoľ-
vek práci s deťmi. Tábor môže vytvoriť 
aj skupina iba so vzdelaním zo základ-
nej školy, teda bez odborného profilu. 
To by sa v škole nemohlo stať. Navyše 
sa neraz zamestnávajú veľmi mladí 
ľudia s malým vekovým odstupom od 
táborových detí, čo vnímam tiež ako 
riziko, keďže sami sú ešte vo vývine. 
Niektoré tábory sa prezentujú tým, že 
realizujú pre animátorov školenia, ale 
zase je možnosť, že ich školí človek bez 
náležitého vzdelania. Vedomie, že odo-
vzdávam dieťa ľuďom bez odborných 
kompetencií, mi nedáva príliš veľkú 
dôveru. Lebo práve ich absencia môže 
spôsobiť to, že sa bude necitlivo či škod-
livo pristupovať k deťom. Dieťa zväčša 
dieťa nevychová. A absencia odborné-
ho vzdelania môže vyvolať rizikové si-
tuácie. Nehovoriac o tom, že niektorým 
táborom ide o komerčný zisk alebo o 
podsúvanie informácií, ktoré si ani ško-
ly nedovolia šíriť. 

Riešenie situácie je jednoduché: na-
riadiť povinnosť náležitého vzdelania. 
Tábor musí byť bezpečným miestom, 
kde nejde iba o bezbrehú zábavu, ale o 
profesionálne vedenie detí k zmyslupl-
nému využívaniu voľného času.   

Rizikové tábory?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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»Kúpim Simson, Babetu, 
Pionier, Stelu PONÚKNITE 
0949505827
»Kúpim do svoje zbierky 
starý odhlásený technický 
preukaz na československé 
automobily a motocykle 
jawa, CZ, praga, tatra 603 
atď 0910594060
»Kúpim staré Babeta Pionier 
Jawa aj diely 0940086411
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»PREDÁM FORSNE DOSKY . 
ASI 2 KUBÍKY . STARŠIE . LAC-
NO 0903227683
»Zberateľ z TS Kúpim Min-
ce Bankovky Plakety Vy-
znamenania ďalej staré 
Vzduchovky Bodáky a iné 
0940086411

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky 
t. 0915627285
»Zberateľ z TS Kúpim Min-
ce Bankovky Plakety Vy-
znamenania ďalej staré 
Vzduchovky Bodáky a iné 
0940086411

»KÚPIM HELIGÓNKU 
MôŽE BYŤ AJ POŠKODENÁ 
0903317515

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

»52/175 si hľadá obyčajnú 
slečnu Sms 0944353640

Občianska
riadková
inzercia

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 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

„Či už si myslíš, že to dokážeš – máš 
pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš, 
tiež máš pravdu,“ povedal Henry Ford. 

On sám toho dokázal veľa. Poznám 
podnikateľa, ktorý z nuly a z kravína v Že-
levčiciach za 30 rokov vybudoval svetovú 
firmu. Stretol som ľudí, ktorí padli na dno 
a vrátili sa späť, športovcov bez nôh. Spo-
lupracujem s kňazom, ktorý s  ľuďmi na 
okraji spoločnosti robí veľké dielo. Môj 
kamarát sa v  škole nevedel sústrediť, 
mal problémy s čítaním a zajakával sa od 
trémy. Dnes prednáša stovkám ľudí a na-
písal dve knihy. Poznám chlapca, ktorý 
padol na dno a prišiel o obe nohy. Vo vä-
zení stretol Boha, postavil sa na „nohy“ 
a  študuje Tomáša Akvinského. Niekedy 
radia deťom učitelia alebo rodičia, že nie-
čo nemajú robiť, lebo na to nemajú alebo 
to nemusí dobre dopadnúť. Berú im takto 
odvahu na objavovanie svojich talentov 
a prekonávanie prekážok. 

Poznám veľa ľudí, ktorí mali nejaké 
obmedzenia, nevynikali a  nakoniec do-
kázali veľké veci. Motivovali ich prekážky 
a túžba niečo dokázať. A poznám aj ľudí 
s obrovským talentom, ktorí ho zahrabali. 
Podľahli lenivosti, pýche a zľakli sa kon-
frontácie s prekážkami a problémami. 

Priatelia. Naše hlavy a telá majú oveľa 

vyššiu výkonnosť, ako si myslíme. Každý 
z nás má neuveriteľný potenciál. Objaví-
me ho, ak nájdeme odvahu – vystúpiť do 
nekomfortnej zóny, prekonať pohodlnosť 
a bolesť pri tréningu, tvrdo na sebe pra-
covať.

Učitelia, namiesto hľadania toho, čo 
vaši žiaci nevedia, pomáhajte im obja-
vovať ich talenty. Rodičia, posilnite od-
vahu vašich detí pri hľadaní ich vlastnej 
cesty. Neposudzujme ľudí podľa prvých 
dojmov a  predsudkov, ale povzbudzuj-
me ich v rozvíjaní dobra, ktoré je skryté 
v  každom človeku. Je užitočné hľadať 
chyby a nedostatky na sebe a dobré veci 
na druhých. Ak prejavíme ľuďom dôveru 
a lásku, rozmnožíme ich. Keď pomôžeme 
druhým urobiť dobrú vec, opravíme svet. 
Pochvala a povzbudenie sú užitočnejšie 
ako kritika. Povedať slabým, že to doká-
žu, je lepšie, ako ich 
presviedčať o  opaku. 
Sme Božie deti a do-
kážeme viac, ako 
si vieme predstaviť. 
Len musíme prekonať 
strach a  niektoré 
zlozvyky.

Dokážeš to!

» Ján Košturiak

/Žaškov/ - Žaškovský minimaratón sa uskutoční 
4. júla 2021. Jubilejný 50. ročník tohto populárne-
ho bežeckého podujatia si zaslúži návrat na trať, 
na ktorej sa to všetko začalo a bežalo sa po nej 39 
krát. Cez Dierovú. Skupinka mladých chlapcov, 
nadšencov športu, chodila na bežecké súťaže po 
celom bývalom Československu, ale doma, na ich 
rodnej Orave nič podobné neexistovalo. Preto sa 
rozhodli zorganizovať prvé bežecké preteky práve 
v Žaškove. A bol to výborný nápad! Hoci sa vtedy 
bežalo cez les a bez obecenstva, nikomu to nepre-
kážalo. O to vrúcnejšie vítali bežcov v dedine. Me-
dzi divákmi boli všetci - starí, mladí, domáci aj cu-
dzí. Od 40. ročníka musela byť trať zmenená, lebo 
uzavreli lavicu ponad rieku Oravu pre zlý technic-
ký stav a viedla ulicami obce Žaškov. Odbehlo sa 
na nej desať ročníkov od 40. po 49. Vďaka nápadu 
mladých chlapcov milujúcich šport, vzniklo pod-
ujatie, ktoré patrí medzi jedno z najstarších be-
žeckých súťažení na Slovensku i vo svete, svojou 
atmosférou je označované ako „malá olympiáda“ 
a priateľstvá, ktoré vznikli či už pri organizovaní, 
alebo medzi pretekármi, pretrvali celých 50 rokov 
a trvajú dodnes. Tento rok sa bude súťažiť v kate-
góriách detí, dorastencov, dospelých, seniorov a 
nordic walking.

/ww žaš, or/

/Námestovo/ - Do konca júna si možno pozrieť 
výstavu fotografií z prvého ročníka Slanického 
ostrova divadla na tému holokaust a výročie konca 
druhej svetovej vojny na Hviezdoslavovom námes-
tí v Námestove. Zároveň panely avizujú druhý roč-
ník divadelnej aktivity, ktorého témou bude – ON, 
mužský princíp v ľudskej spoločnosti.

/ww, or/

/Zákamenné/ - Víťazom tohtoročného národného 
kola 50. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní 
listov na tému „Napíš list členovi rodiny o svojich 
skúsenostiach s COVID-19“ sa stal 10 ročný Patrik 
Serdel z obce Zákamenné v okrese Námestovo. 
List adresoval svojim starým rodičom. Víťaz súťa-
že získal tablet, ktorý Patrikovi Serdelovi osobne 
odovzdal generálny riaditeľ pošty Martin Ľupták 
16. júna 2021 v Základnej škole s materskou školou 
Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Jednou z pod-
mienok súťaže bolo zaslanie rukou písaného listu 
v obálke, alebo ako príloha e-mailu vo forme sca-
nu, alebo kvalitnej fotografie. Do súťaže prišlo 120 
listov, z toho 70 mailom a 50 v obálke poštou. 

/sp id, or/

/Námestovo/ - Dom kultúry Námestovo poriada 
na Slanickom ostrove umenia 44. ročník festiva-
lu Hudobné leto pod záštitou primátora mesta. 
Obrázky zo Slovenska odznejú 27. 6. 2021 v poda-
ní Spectrum Quartetta, Ján Kružliak – 1. husle, 
Miroslav Vilhan – 2. husle, Peter Dvorský – viola, 
Branislav Bielik – violončelo. Špeciálny hosť: Wolf 
Gang Amaterus – mládežnícky orchester Adriána 
Malovaníka. Pocta Hviezdoslavovi je pripravená 
na 4. 7. 2021, Antonín Dvořák: Biblické piesne, 
op. 99 + P. O. Hviezdoslav: Básne Ida Rapaičová 
– umelecký prednes, Jaroslav Pehal – bas, Daniel 
Simandl – klavír. Operný recitál 11. 7. 2021, žiačka 
Luciana Pavarottiho spieva slávne operné árie, 
Agneša Vrábľová – soprán, Zuzana Srogončíková 
Melicharová – klavír, Michaela Žatkuliak – husle. 
Prevoz loďou na ostrov z prístavu č. 2  o 17.00 h, za-
čiatok predstavení je o 18.00 h. Predpredaj lístkov 
na www.dkno.sk,  alebo pri vstupe na loď.

/og, or/



OR21-25 strana- 5

zdravie / službyOravsKO 5

Ak pijeme pre uhasenie smädu, tak 
rozhodne vždy vlažné alebo teplé 
nápoje. Studený nápoj nie sú naše 
bunky schopné vstrebať a tak si ich 
musí organizmus najskôr ohriať. 

A to nás nielen nezbaví smädu, ale 
aj nás to stojí nejakú energiu. Sliznice v 
ústach, hrtanu, žalúdka a čreva z toho 
tiež nie sú nadšené - nútime ich makať 
inak, než na čo sú stavané. Najdôleži-
tejšie ale je, že ako je nápoj pripravený 
pre príjem bunkou, zaberie to nejaký 
čas a za tú dobu sa môže náš organiz-
mus dostať do vodného deficitu - de-
hydrovať.

Ak v lete pijete len studené nápoje a 
pijete ich veľa, možno sa čudujete, pre-
čo máte stále smäd - no teraz už asi aj 
viete prečo!

Oveľa lepšie ako s veľkým pohárom 
oroseného nápoja v horúčavách pocho-
díme s horúcimi nápojmi, ako je čaj, 
pretože jeho pitie môže účinne ochladiť 
rozhorúčený organizmus. Chladený 
nápoj – na rozdiel od verejnej mien-
ky – prináša úľavu len na pár minút.
Krátkodobo totiž vyvoláva príjemný 
pocit. Kapiláry v koži sa zúžia, potenie 
sa zmierni a príjemný studený pocit 
preniká naším telom.  Toto však trvá 
len niekoľko minút, potom sa vďaka 
poteniu zníži hladina tepla, to vedie k 
zvýšeniu telesnej teploty, čo je škodlivé  
z pohľadu fungovania organizmu.

Ak sa v lete počas horúčavy alebo 

namáhavej činnosti napijete teplej te-
kutiny, oklamete mozog: v skutočnosti 
je nutné oklamať zmyslové receptory, 
ktoré registrujú v ústach a v žalúdku 
zvýšené vnútorné teplo a vzápätí sa  
potné žľazy okamžite  aktivujú. Ten-
to proces ochladí preto, lebo počas 
„umelo“ vyvolaného potenia počas 
niekoľkých minút  sa organizmus zbaví 
väčšieho množstva tepla, než o koľko 
sa zvýšila telesná teplota v dôsledku 
horúceho nápoja. Toto teplo je veľká 
úľava pre organizmus: v skutočnosti je 
teplý nápoj skutočný letný osviežovač. 
Nie náhodou v púštnych krajinách pijú 
s obľubou v lete horúci čerstvo uvarený 
čaj.

Pozor však na jednu zásadu – pou-
žívajte oblečenie, ktoré nebráni poteniu 
sa vášho tela. Vzdušné, nepriliehavé.

Prečo sme v lete stále smädní

» red

mobil: 

0940 973 777
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Každoročné téma je opäť tu. Možno 
aktuálnejšia, ako kedykoľvek pred 
rokmi. Mnohé domácnosti si v pande-
mických časoch adoptovali psíkov a 
dali im možnosť stať sa členmi rodín.

To je chválytebné, avšak, dovoľu-
jeme si menej skúseným chovateľom 
– začiatočníkom poradiť, ako sa starať 
o psíka v letných horúčavách. Či už 
doma, alebo na cestách, prípadne v 
čase venčenia.

V tropických horúčavách si psíko-
via najmä v bytoch a v mestských rodi-
nách sami neporadia.

Dostatok čerstvej vody je priorita. 
Psík musí mať primerane chladnú, nie 
celý deň naliatu vodu – v lete ju treba 
meniť oveľa častejšie. Ak ste doma, 
ponúknite mu občas vaňovú spechu, 
ale veľmi bude vďačný aj za uterák, 
namočený do chladnej vody. Položte 
na podlahu nejaký igelit, potom navlh-
čený uterák a uvidíte, že psík takýmto 
osviežením nepohrdne.

V zoologických záhradách dávajú 
zvieratám v horúčavách ich špeciálne 
„zmrzliny“. Kúsok schladenej dobrot-
ky, či už ako mäsko, alebo hocičo, čo 
má váš pes rád, mu spraví dobre. Také 
zverinová paštéta, vytiahnutá z chlad-
ničky je najideálnejšou psou zmrzli-
nou. Samozrejme, pri takomto občer-
stvení treba adekvátne znížiť denné 
dávky kŕmenia.

V aute je v lete z hľadiska dôleži-

tosti pes na prioritnom mieste. (Hneď 
po malých deťoch.) zastávky musíte 
robiť častejšie, počas každejmu treba 
ponúknuť primerane chladnú vodu. S 
klimatizáciou opatrne! Možno sa vám 
zdá, že príjemných 20 v kabíne, keď 
vonku je 35, je to najlepšie. Naopak – 
aj pre prepravované zvieratá je to nes-
mierne riziko.

Tak, ako u ľudí, platí to aj pre psí-
kov – rozhorúčení, dychčiaci, by nema-
li skočiť do potoka či jazera, hrozí riziko 
teplotného šoku. Najskôr psa ovlažte, 
namočte mu labky, hruď a keď začne 
pokojne dýchať, až potom ho pustite do 
vody.

Prechádzky so psíkom posúvajte 
do skorých ranných a neskorých ve-
černých hodín, poludňajšie obmedzte 
iba na jeho hygienické potreby. Vyhľa-
dávajte ploch s prírodným povrchom, 
asfaltu a betónu sa vyhýbajte. Na pre-
chádzky noste psíkovi zásobu vody, 
bud na napitie, alebo na zvlhčenie ko-
žúška.

Psíkovia a leto

» red
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Najmä na občiansky preukaz. Pan-
demická éra nás naučila prirodzene 
využívať možnosti internetu a pre-
ukazovať sa napríklad fotokópiou 
dokladu. Lenže...

Na nitriansku políciu sa obrátili 
viaceré mladé ženy, ktoré reagovali na 
zverejnené ponuky práce.

Po prvotnej komunikácii so zá-
stupcom firmy, ktorá prácu ponúkala, 
poslali na e-mailovú adresu všetky po-
trebné dokumenty vrátane prefoteného 
občianskeho preukazu. „Odvtedy pre-
stala firma s uchádzačkami o prácu ko-
munikovať. Po dôkladnom prešetrení 
bolo zistené, že v predmetných firmách 
nemali potrebu zamestnať žiadne oso-
by a takéto konanie neznámych osôb 
ich prekvapilo,“ informovalo Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Keďže vzniklo podozrenie, že 
prefotené doklady sa môžu dostať do 
nepovolaných rúk a údaje z nich môžu 
byť zneužité, polícia vyzýva k oboz-
retnosti. „Svoje doklady a ich kópie by 
občania nemali zverejňovať a posielať 
hocikomu. Vystavujú sa tak riziku, že 
doklady budú zneužité,“ upozorňuje 
polícia.

Mimochodom, je iba úzko vyme-
dzený okruh osôb, ktoré smú od vás 
vyžadovať občiansky preukaz. Je to po-
lícia, mestská polícia, predovšetkým. 
A aj to len v prípadoch a za okolností 
stanovených zákonom. Medzi ne patrí 

aj viditeľné označenie policajta, na-
príklad. Tento preukaz nesmie slúžiť 
ako záloha. Napríklad v požičovniach 
vodných bicyklov, na kúpaliskách či 
kdekoľvek inde.

„Nechajte mi tu občiansky pre-
ukaz a pri odchode vám ho vrátim.“ 
Určite ste sa aj vy stretli s podobnou po-
žiadavkou, napríklad vo fitnesscentre. 
Logická požiadavka prevádzkovateľa, 
aby sa všetky kľúče vrátili, ale z právnej 
stránky hodná pokuty 165 EUR. Riziko 
pokuty pre podnikateľa zákazníkovi 
nemusí prekážať, no sankcionovaný 
môžete byť aj zákazník, ktorý preukaz 
predloží.

A keď už o dokladoch – na kúpalis-
kách ich nikdy nenechávajte voľne vlo-
žené do vrecák odevu. Najlepšie je, aby 
vaše osobné veci a doklady mal pod do-
hľadom niekto dôveryhodný, prípadne 
si ich odložte do stráženej úschovne.

Dávajte si pozor na doklady

» red

OPERÁTOR VÝROBY 
elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel

ZAUJÍMAVÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE
od

PRACOVNÁ 
PONUKA

Kontakt: praca@p-r.sk I 0917 489 713 I www.p-r.sk
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Predstava vybrať sa z preplneného 
rozhorúčeného mesta do prepl-
neného rozhorúčeného vodného 
parklu alebo na miestne kúpalisko 
je pre viacerých nie príliš lákavá.

Počas kúpania sa v prírodnej 
nádrži myslite predovšetkým na svoju 
bezpečnosť. Vždy sa riaďte pokynmi a 
upozorneniami, ktorými sú vodné plo-
chy označené, najmä ak ide o zákaz kú-
pania. Kúpanie v prírodných vodných 
plochách je určené pre zdravé osoby, 
preto ak máte infekčné ochorenia, po-
ranenia a kožné ochorenia, kúpanie by 
ste si mali rozmyslieť. Pred kúpaním 
zvážte svoje plavecké schopnosti a vy-
hnite sa príliš hlbokým vodám.

Kúpaniu by ste sa mali rozhodne 
vyhnúť, ak:
• Je voda zakalená, má zvláštnu farbu 
alebo zapácha.
• Je voda znečistená odpadom.
• Sú vo vode zjavne premnožené riasy 
alebo sinice.
• Vo vode alebo v jej blízkosti pozoruje-
te uhynuté živočíchy.
• Ide o neznámu stojacu alebo tečúcu 
vodu.
• Sa vo vode zhromažďuje vodné vtác-
tvo.
• Ak je plocha označená zákazom kú-
pania, nemali by ste do vody vstupovať

Bezpečné prírodné kúpaliská na 
Slovensku - Kúpanie je však omnoho 
bezpečnejšie v tých jazerách a vodných 
plochách, ktoré pravidelne kontrolujú 
orgány verejného zdravotníctva. Ich 
zoznam uverejňujú na svojich webo-
vých stránkach a počas leta aj pravi-
delne aktualizujú.

Bezpečnostná prevencia - Ak sa 
rozhodnete ísť vykúpať k nejakému ja-
zeru, mali by ste o tom informovať svo-
jich blízkych, alebo priateľov – kedy a 
kam sa vyberáte. Nie je vhodné chodiť 
sám, vždy je fajn byť s niekym. Mobilný 
telefón si nevypínajte, ak ho necháte 
niekede bezpečne uložený na brehu 
a niečo sa vám stane, je možné podľa 
určitých technológií vypátrať miesto 
vášho posledného pobytu. Zvlášť buď-
te opatrní pri kúpaní sa na vám nezná-
mych vodných plochách.

Nemáte radi umelé kúpaliská? 
Potom pozor na pár zásad

» red
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 476 666

ubytovanie vieme zabezpečiť
mzda: od 1000 € / netto mes. + prémie

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pilčík s motorovou pílou
 pomocný robotník
 brigádnik, absolvent
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA 
  A FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP ALEBO 
  NA ŽIVNOSŤ

Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom iba 

za 195.- EUR/ 1 osoba a pobyt

Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.

Voľné termíny: 28.6 -3.7., 19.7 – 24.7., 
23.8 – 28.8., 30.8 – 4.9.21 , a neskôr.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk
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KŠX-DELTA, s.r.o.  prijme 
������������������

�����������

Výroba káblov 
na autobatérie

Základná mzda: 
20.000 - 25.000 �������������

Miesto práce: ������������
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509

Mail:info.idelta@gmail.com
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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
bín, Jasenová, Zemianska Dedina

+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabči-
ce, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, 
Leštiny, Osádka, Malatiná

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN
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Ján Lajmon    0905 400 035
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
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MA    27.450 Malacko
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Premiéra ako hrom, aj napriek 
tomu, že bola obloha azúrovo mod-
rá. Bez mrakov a v tropickom teple 
prebehli historicky prvé preteky sé-
rie Behaj lesmi na Slovensku. 

Účastníci (okolo 700) prebehli bra-
tislavským hradom Devín až do hlbo-
kých lesov Devínskej Kobyly. Najskôr 
si pre svoju medailu dobehli najmenší 
bežci z radov detí v detských pretekoch 
Dr.Max. Tí využili prijateľných teplôt 
a trate vedúcej v tieni hradných skál. 
Dopoludňajších vrcholom programu 
boli charitatívne preteky VoltaRUN. 
Finančný výťažok zo štartovného aj 
za každý ubehnutý kilometer za nece-
lú stovku účastníkov pomôže zrakovo 
postihnutej budúcej gymnazistke Vik-
torke. Ani ona s rodinou nechýbala 
na štartovej čiare a svojím výkonom 
prispela.

Pre každý z troch pretekov tohto-
ročnej série Behaj lesmi je vybraná 
jedna rodina, ktorá sa v rámci pretekov 
bude podporovať. Tá Viktorkina dosta-
la po pretekoch šek VoltaRUN vo výške 
2 050 eur. Táto suma však ešte nie je fi-
nálna, pridajú sa k nej ďalšie možnosti 
prispievania nad rámec registrácie.

Pretekať sa začalo v pravé polud-
nie. Najskôr na trasu vybehli bežci na 
20 kilometrov, ktorým v ruke nechýbal 
špeciálny pohárik Speedcup, ktorý aj 
vďaka zapojeniu hlavného partnera 
spoločnosti Dr.Max, eliminuje v záze-

mí plasty.
Víťazom sa stal s časom 1:28:51 ho-

diny Matej Páleník, medzi ženami po-
tom uspela Soňa Struhárová za 1:43:38 
hodiny. Kratšiu vzdialenosť, ktorá 
účastníkov tiež zaviedla po náročnom 
stúpaní cez hrad Devín do lesov De-
vínskej Kobyly, vyhral Martin Juran 
za 48:15 minúty. Ako prvá žena potom 
do cieľa dorazila Martina Mikulcová za 
57:27 minúty.

Premiéra obľúbenej prírodnej série 
Behaj lesmi má tak za sebou po Českej 
republike úspešnú bežeckú premiéru 
tiež na Slovensku. V blízkej dobe bude 
pokračovať dvoma pretekmi v Česku 
a nasledovať bude Behaj lesmi Veľká 
Fatra 17. júla. Lov štartovných čísel beží 
na webe sportid.online.

Behaj lesmi konečne aj na Slovensku

» Zdroj: Text aj foto - behajlesmi.sk 

/Párnica – Dolný Kubín/ - Tradičné preteky a 
otvorenie sezóny pre deti z rybárskych krúžkov 
usporiadala na svojom rybníku v Párnici Miest-
na organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v 
Dolnom Kubíne. Zúčastnilo sa ich 18 pretekárov. 
Prerušenie činnosti krúžkov počas vírusovej pan-
démie bolo vidno na nižšej zručnosti mladých ry-
bárov. Najviac lovili ploticu, pleskáča a červenicu. 
V kategórii začiatočníci vyhral Filip Penička (41 
ks/1,70 kg), druhý bol Lukáš Flajs (22 ks/1,16 kg) 
a tretí Matiáš Flajs (20 ks/0,90 kg). V kategórii po-
kročilých získal prvé miesto Jakub Flajs (38 ks/1,26 
kg), druhý bol Andreas Hucko (102 ks/1,24 kg) a 
tretie miesto patrí Marcovi Bellovi (15 ks/0,98 kg). 

/ww, mo dk, or/

/Dolný Kubín/ - TJ Orava v Dolnom Kubíne v rám-
ci 5. ročníka memoriálu trénera atletiky Barnabá-
ša Üvegeša zorganizovala celoslovenský míting v 
hode bremenom a zúčastnilo sa ho 26 pretekárov. 
Zvíťazili v kategóriách: najmladšia žiačka/žiak 
Soňa Rosinská /4,00 kg/6,30 m/ a Matej Marcinek 
/5,47/10,66 m/, starší žiak Juraj, Jaroslav Lešňov-
ský /7,256 kg/14,32 m/ dosiahol najlepší žiacky 
výkon v rámci SR, staršia žiačka Simona Smolko-
vá /5,47/13,23 m/, juniorka Simona Kereškényiová 
9,08 kg/11,28 m/ – všetci z D. Kubína. Medzi juni-
ormi zvíťazil Dominik Sanitra z B. Bystrice 11,34 
kg/16,26 m. V kategórii veteránov zvíťazil Jaroslav 
Lupák 7,26 kg/17,12 m a z veterániek Katrína Maret-
tová prepočítaným výkonom 17,18 m.

/ww dk, or/

/Žilinský kraj/ – Chorobnosť na akútne respi-
račné ochorenia klesla minulý týždeň v kraji o 1,7 
percenta a najmä v skupine nad 60 rokov. Najviac 
chorých bolo do 5 rokov so zápalom prínosových 
dutín. Pri chrípke a jej podobných ochoreniach 
stúpla chorobnosť o 28,18 percenta a najmä vo ve-
kovej skupine od 20 do 59 rokov.

/im, rúvz, or/

/Dolný Kubín/ - Výstavu zameranú na ochranu 
detí v online priestore podľa filmu V sieti si mož-
no pozrieť v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v 
Dolnom Kubíne do konca júna. Letná čitáreň v 
uličke za budovou knižnice ponúka výstavy foto-
grafií zo života vyliečených zvierat v záchrannej 
stanici v Zázrivej a vzácnych živočíšnych druhov 
v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. K vý-
stavám pripravila knižnica besedy s ochranármi 
a environmentalistami aj o význame lesov pre náš 
život. Interaktívnu výstavu ponúka výtvarníčka 
A. Mirjamskej Nociarovej, ktorá pôsobí v prostredí 
umeleckého priemyslu.

/ww ok, or/

/Zázrivá – Martin/ – Ceny a Pamätné plakety 
Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020 odo-
vzdali osobnostiam kraja v Slovenskom komor-
nom divadle v Martine. Pamätnú plaketu  dostal 
aj Metod Macek, zakladateľ Záchrannej stanice pre 
zranené živočíchy v Zázrivej. Cenu ŽSK získali Ru-
dolf Gerát za rozvoj kultúry na Kysuciach, taneč-
ný choreograf a folklorista Vojtech Littva a lekár, 
priekopník liečby pacientov zo stómiou Jaroslav 
Lúčan. Pamätnú plaketu si odniesli aj propagátor 
ochrany pamiatok Marek Adamov, maliar a grafik 
Hieroným Balko, etnografka a muzeologička Zora 
Mintalová Zubercová a bojovník za uchovanie 
pietnych miest  svetových vojen Juraj Drotár. In 
memoriam si uctili aj pamiatku učiteľa Jaroslava 
Budza, ktorý tragicky zahynul pri záchrane ľud-
ských životov počas minuloročného útoku v škole 
vo Vrútkach.

/im, žsk, or/ 
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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  r. v. 2018/2019

56,88 € 33,90 €
v pneuservise alebo online
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/Žilinský kraj – Orava/ - Až 80 vodičov pod vply-
vom alkoholu zaevidovala polícia minulý týždeň 
v kraji vrátane Oravy. Z tohto hrozivého čísla na-
fúkalo 18 vodičov nad jedno promile a 29 pod pro-
mile. Osem vodičov spôsobilo dopravnú nehodu 
pod vplyvom alkoholu a traja sa odmietli podrobiť 
dychovej skúške. Aj u 22 cyklistov bola dychová 
skúška pozitívna.

/im, kpz, or/

/Dolný Kubín/ - Prestávku spôsobenú pandé-
miou využil dolnokubínsky AquaRelax na rôzne 
opravy. Najpodstatnejšou bola výmena vzducho-
technickej jednotky, ktorá slúži na rekuperáciu, 
ohrev a chladenie vzduchu okolo relaxačného ba-
zéna. Vyše desať rokov fungujúcu jednotku poško-
dila šíriaca sa korózia spôsobená chlórom. Dnes sa 
dezinfikuje prevažne ozónom, nová jednotka má 
nižšiu spotrebu, je efektívnejšia a pri správnom 
používaní by mala vydržať dvadsať rokov. Vzdu-
chotechnické jednotky v akvaparku sú pripravené 
v sezóne pre plavecký bazén, saunový svet a tri aj 
pre relaxačný bazén.

/ww, aq, ts, dk, or/

/Pucov/ - Pucovské zlepence sú unikátnym prí-
rodným útvarom v obci Pucov. Nápadné skal-
né  steny dosahujú výšku až 100 metrov a roz-
kladajú sa území s rozlohou viac ako 4 hektáre. 
Zlepence sa skladajú z rôznych typov vápencov, 
pieskovcov a rohovcov. Ich pôvod nie je doposiaľ 
presne objasnený, preto sú stále predmetom výsku-
mu. Za prírodnú pamiatku so 4. stupňom ochrany 
boli vyhlásené v roku 1990. Výlet k zlepencom je 
vhodný aj pre malé deti.

/ww puc, or/

/Babín/ - Vďaka cezhraničnému projektu budú 
mať v Babíne od augusta oddychovú zónu s náuč-
ným chodníkom, s expozíciou drevených plastík, 
so zastrešeným javiskom a bylinkovou záhradkou. 
Samospráva realizuje projekt Za vôňou dreva v 
spolupráci s gminnou Brenna a Strediskom pre-
zentácie kultúry a športu v Brennej v Poľsku s roz-
počtom viac ako 630 000 eur.

/im, mž, ww, or/

29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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