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Poznáme všetko, iba ľudí nie
Sme zvláštna krajina. Každý vie všetko, rozumie sa všetkému a tak isto
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je
to tak“.
O všetkom vieme všetko. S takou malou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda
o nás samých. To, že rodičia iba málokedy aspoň tušia niečo o vnútornom živote
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál dospievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá
dospievania by mali zostať tajomstvami.
To, že rodičia často neovládajú ani učivo
základnej školy svojich detí, no zasvätene
pred nimi hodnotia, analyzujú a preberajú globálne problémy ľudstva, voči tým
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú,
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne,
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.
Každý deň pracujem s informáciami.
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na
tie sa príliš nespolieham, aj zahraničných. Z tých si vyberám tie naozaj dôveryhodné, overené, nestranné a nestranícke.
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, nerozdeľujúce.
Aj napriek tomu napríklad s očkovaním váham. Pritom nie som proti očkovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“.

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km
od môjho obvodného lekára. Nemám čas
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem),
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovkami záujemcov. Registrovať sa (áno, viem,
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel,
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo
moje vedomosti nestačia na to, aby som si
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich,
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.
Keby tak mohol aj mňa zaočkovať
doktor v zdravotnom stredisku u nás.
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľvek kampane, o ktorej dumajú hlupáci.
Netreba kampaní, treba príležitosť. Možnosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa
všetkému, poznajú všetko.
Akurát o ľuďoch nevedia absolútne nič. Nechcú.
Politici, médiá a väčšina z
nás všetkých.
Pekný týždeň, vážení
poslucháči, s pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
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Trnavsko
Zlatomoravsko
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/Trstená/ - Víťazom medzinárodného kolkárskeho turnaja v Poľsku sa stal Martin Benický z ŠKK
Trstená. V kategórii do 12 rokov vyhral kvalifikáciu
spomedzi 58 žiakov a najlepší výkon zopakoval aj vo
finále. Dvaja žiaci a šiesti dorastenci z kolkárskeho
klubu ŠKK Trstená sa úspešne zúčastnili na kvalitne
obsadenom turnaji v poľskom Leszne. Na dráhach
tam súťažilo 216 hráčov z 12 klubov a v troch vekových kategóriách. Z oravského kolkárskeho tímu sa
do finále dostali traja. Spomínaný víťaz turnaja Martin Benický, v kategórii chlapcov do 18 rokov Erik
Kuráň skončil na šiestom mieste a Anička Benická
bola vo finále siedma. Družstvo dospelých kolkárov
z Trstenej sa spomedzi 15 uchádzačov a z 2. miesta
kvalifikovalo na medzinárodný turnaj ŽP Cup 2021
do Podbrezovej, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2021.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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/Orava/ - Pomerne veľká časť Oravy je zasiahnutá
extrémnym suchom. Deficit pôdnej vlahy stúpol na
Orave na mínus 60 až mínus 80 milimetrov. Krátke
nočné dažde síce osviežili prírodu, ale pôdu zvlažili len povrchovo. Slovenský hydrometeorologický
ústav o tom informuje na sociálnej sieti.

/og, or/

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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/ww, mk, or/

/Dolný Kubín/ - Oravská galéria v Dolnom Kubíne a
autori 29. júla 2021 o 16.30 hodine pozývajú aj čitateľov Oravska na finisáž výstav Laca Terena Duchovia
času a Patrika Illa Vy(za)mazávanie spojenú s komentovanou prehliadkou.

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé,
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť,
Oravská Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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/Nižná/ - Na rozvoj a podporu talentovanej mládeže vytvorili pozoruhodný projekt trinásti nadšenci
vo futbalovom klube FK Nižná. Vznikla tam Regionálna futbalová akadémia, ktorá má prilákať do
klubu deti z Nižnej a okolia a plniť mladým hráčom
sny. Venovať sa im budú vzdelaní tréneri, futbalové
osobnosti i kondiční odborníci. Dôraz budú klásť na
celkový rozvoj talentovaného hráča a do tréningového procesu bude zahrnutá aj atletika a gymnastika.
Dva hráčske a jeden brankársky tréning postupne
zintenzívnia až na päť tréningov týždenne. Aby
deti videli ako pracuje amatérsky futbal v zahraničí, budú chodiť trénovať napríklad aj do Česka, Rakúska, Poľska, či iných krajín. Tradične najviac talentov prichádza z malých dedín. Akadémia zriadila
aj sociálny program pre deti zo sociálne slabších rodín a umožní desiatim talentovaným hráčom využiť
jeho služby. V spolupráci s agentúrou FutbalPro sa
budú v akadémii snažiť, aby najlepší odchovanci FK
Nižná odchádzali do lepších klubov. V Nižnej majú
ambíciu vybudovať kvalitné dorastenecké mužstvo.

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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Za majstrom Lasicom
Milan Lasica bol obľúbenec teraz
možno už troch generácií. A verím,
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás
opustil, potom druhý Julo Satinský
a teraz... zostalo prázdno. Moje spomínanie bude možno osobné a určite
nebude oficiálnym nekrológom.
Pán Lasica bol v mojich očiach vždy
pán. Nie v zmysle panský, ale – noblesný pán. Elegancia, šarm, vybrané správanie, kultivovaná reč. V rámci môjho
niekdajšieho, svojvôľou mocných arogantne prerušeného povolania som mal
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovorov pre Slovenský aj Československý rozhlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž
neznášal „typické“ novinárske otázky a
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patrilo to klasické klišé, či má rád humor, či je
veselý, aké vtipy má rád a podobne.
Proste, na pána Lasicu sa bolo treba
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal
o rozhovor pri príležitosti výstavy knižiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii
jedného vydavateľstva už na prvý pohľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako
exponát.
Hlavou mi v tejto chvíli behajú obrazy z legendárneho „Véčka“, klubu vysokoškolákov v Bratislave, kde bolo na
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm,
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som
nezabudol na našich – H+K, páni Hlaváček a Krajíček, tiež skvelá herecká
komická dvojica. Klobúk dolu pred všetkými týmito velikánmi.
Boli to časy inteligentného, veselého humoru, poukazujúceho, nasmerujúceho, napĺňajúceho a povznášajúceho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou
prvoplánovou a často až primitívnou a
diváka urážajúcou komerčnou ponukou
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďaleko, ako kapela za rakvou nebožtíka k
promenádnemu koncertu.
Milan Lasica bol skvelý herec, najmä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie.
Jedno z prvých predstavení, ktoré som
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfréda Cicáka, holiča.
Česť Vašej pamiatke, majstre!

» red - Ivan Brožík
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj

/Dolný Kubín – Námestovo – Tvrdošín - Trstená/ – Primátori Dolného Kubína, Námestova,
Tvrdošína a Trstenej sa v diskusii s prezidentkou
SR Zuzanou Čaputovou zamerali najmä na meškajúce diaľničné prepojenie Slovenska s Poľskom
a nedokončenú rýchlostnú cestu R3. Po stretnutí
so zástupcami samospráv v Dolnom Kubíne prezidentka povedala, že čo najskoršie dokončenie
obchvatu celej Oravy rýchlostnou cestou R3 je veľmi dôležité, keďže v súčasnosti vznikajú na trase
veľké dopravné zápchy.

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré Babeta Pionier
Jawa aj diely 0940086411

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

/im, ww, or/

07 REALITY / iné

/Orava – Istebné – Podbiel - Mútne/ - V 12. ročníku medzinárodnej súťaže tradičnej hračky s
názvom Modrý svet sa prezentovali hračkári z
Poľska a Slovenska. Odborná komisia zohľadnila
predovšetkým terapeutickú hodnotu a vplyv hračky na vývoj autistického dieťaťa. Peter Pagáčik z
Istebného zvíťazil v kategórii dospelých so sériou
drevených vyrezávaných hračiek. V kategórii hračiek inšpirovaných tradíciou získala prvenstvo
Erika Vojteková z Podbiela s textilnou bábikou
Johankou. Tretie miesto v tejto kategórii patrí Kataríne Kuchťákovej z Mútneho, ktorá vyrobila z
textilu autíčko a bábiku. Hračky si po jesenných
výstavách prevezme organizácia, ktorá pomáha
ľuďom s autistickým syndrómom. Súťaž vyhlásilo
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Białej.

08 STAVBA
»Predám kombinovaný zásobník na vodu Buderus
Logalux PL,regul Logamatic
s MEC 2. Miesto obhliadky
Tvrdošín, cena dohodou,
0903055858

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ z TS Kúpim Mince
Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré Vzduchovky Bodáky a iné 0940086411

/oks, am, or/

/Novoť/ - Deň tradičnej kultúry bol v Novoti aj
pripomienkou 330. výročia založenia obce. Prezentovali sa na ňom predajcovia remeselných výrobkov a občerstvenia, oravské folklórne kupiny,
ľudová hudba Bobáňovcov z Terchovej, Kollárovci
a folklórny súbor Hriňovčan. Slávnostný deň bol
zároveň vyvrcholením a ukončením 11. ročníka
rezbárskeho plenéra Človek a drevo a výtvory z
neho budú rozmiestnené po obci.

12 DEŤOM
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Žena 42r z okresu Tvrdošín hľadá spriaznenú dušu,
priateľa 0950506068
»Hľadám dievča na kamarátstvo, časom možno vzťah
0951616586

/oks am, or/

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.

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

85_0345

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.
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/Orava – Námestovo – Tvrdošín – Dolný Kubín/
- V čase prázdnin a dovoleniek Oravská galéria ponúka na Slanickom ostrove umenia prehliadku expozícií tradičného ľudového umenia. V Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne si okrem diel maliarky
aj výstavu diel Ctibora Belana. V Dolnom Kubíne
okrem piatich stálych expozícií a aktuálnych výstav pripravuje galéria otvorenie štyroch nových
výstavných titulov – maliarky Oľgy Paštékovej, sochára Jána Koniarka, ilustrátora Stanislava Lajdu,
autorský šperk Jany Machatovej, Petra Machatu a
Kristíny Španihelovej.

/og, or/

/Dolný Kubín/ - Letná škola Summer Time Music
pre mladé hudobné talenty sa uskutočnila v Dolnom Kubíne - Srňacom a viedli ju poprední hudobníci českej a slovenskej scény. Spevácky, kompozične a textársky sa študentom venoval Peter
Adamov. Mladých basgitaristov a kontrabasistov
viedol Robert Balzar, lektorom bicích nástrojov bol
Dano Šoltis, o klaviristov a akordeonistov sa staral
Daniel Špiner. Podujatie podporilo aj Mesto Dolný
Kubín cez Šancu pre všetkých a partnerom festivalu bolo aj Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne.

/oks, jš, or/

/Osádka – Malatiná/ - Na 20. ročníku Bačovských
dní v Osádke a Malatinej boli oravskí zástupcovia
v súťažiach úspešní: Ovčí hrudkový syr: 1. miesto:
Poľnohospodárske družstvo Žaškov, 3. miesto:
Ovčia farma, Miroslav Lupták. Údený ovčí syr: 1.
miesto: AGROVEX Novoť, 3. miesto: PD Malatiná,
Jaroslav Kramár. Oštiepok:1. miesto: Salaš Michal
Kluka, Veličná 2. miesto: Ovčia farma, Miroslav
Lupták 3. miesto: Salaš Zázrivá, Marián Žúbor.
Bryndza: 1. miesto: Syrex Zázrivá 3. miesto: PD
Malatiná, Jaroslav Kramár. V práskaní bičom: Do
15 rokov: 1. miesto: Dušan Didek z Liesku 2. miesto:
Milan Gašo z Veličnej 3. miesto: Matej Blažej z Pucova. Dospelí: 1. miesto: Ján Jurky z Hruštína 3.
miesto: Ján Škvarka z Malatinej. O najkrajšie jahňa: 1. a 2. miesto ovečky Filipa Greška z Malatinej
3. miesto čierna ovečka Kataríny Vajdiarovej z Veličnej.

/oks am, or/

/Dolný Kubín/ - Rekonštrukcia dielní Strednej
odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne
si vyžiada investíciu viac ako 688 000 eur. Počas
ôsmich mesiacov kompletne obnovia budovu dielní zo sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Súčasťou prác bude oteplenie obvodového plášťa
a strechy, oprava odkvapového chodníka, výmena
okien, rekonštrukcia kúrenia, osvetlenie, a inštalačné rozvody zdravotechniky, Obnovia priestory
šatní, hygienických zariadení, pôvodné podlahy
v učebniach, šatniach i dielňach a vymenia dvere
v celom objekte. Bezbariérovosť zabezpečia bezprahové úpravy dverí a schodolez v priestore pod
schodmi. Nové dielne s najmodernejšími zariadeniami posunú kvalitu vzdelávania na inú úroveň a
zriaďovatelia veria, že porastie záujem o strojárske
odbory, po ktorých je na trhu práce neustále vysoký dopyt. Žilinský samosprávny kraj na obnovu
využije prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová. SOŠ polytechnickú v
Dolnom Kubíne založili v roku 1960 a jej história sa
viaže na strojársku tradíciu výroby ložísk v regióne. Rekonštrukciou dielní a modernizáciou odborného zariadenia bude škola schopná držať krok s
aktuálnou praxou vo firmách a pripravovať žiakov
na reálne pracovné podmienky.

/im, mj, mr, ll, or/
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od pondelka 26. 7.

Biele hrozno
stolové

U nás si nemusíte
vyberať medzi

cena za 1 kg

-33%

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

ƍıƔƔ

1

99

cena za 1 kg

-41%

Mozzarella

ƒıƔƔ

ïĊ àĊìÙ¨ÙÏ

4

• rôzne druhy

69

125 g

-28%
ƋıƑƔ

0

49

9à¸ÿïú;ÒóÀÏ

+àïÒÏĒ

• rôzne druhy

5 x 50 g

Supercena
125 g

250 g

1

(100 g = 0,39)

0

19

49
(1 kg = 5,96)

0,5 l

1l

-44%

-42%
ƋıƓƐľ

ƋıƓƔ

0

0

49

49
(1 l = 0,98)

ÒúēęÙúY¤Ò¨ï

• rôzne druhy

(100 g = 0,15)

YÌàØÒÀ¨Ïà
• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

1,5 l

-46%
ƌıƍƔ

0

69
(1 l = 0,46)

Vinea

• rôzne druhy

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

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝơıƢı¤àƜıƣıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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7

ƝơıÌĀÒ
1 kg balenie

-26%
ƍıƍƔ

1

69

cena za 1 kg

-44%

D¨ÏúïǿÙÏĒ

ƋıƐƔ

¨ïĊ¨Ù
¤ĒÜ

0

33

ėïÿ ¨Ù
úȍ¤À Ù
õì¨ÀÒÀú

]ìÀõóÏ©
ìïÏĒ

700 g
900 g

8/16 kapsúl

-36%
ƒıƓƔľ

4

99
(1 kg = 5,54)

C¨¤ÒÀìàĊē

3

69

-38%

ƌƜÏ¸ŽƠİƝƢƍ

ƐıƔƔľ

3

69

ƌƜÏìóÿÒŽƛİƟơĮ
ƛİƝƞƍ

;ĊàĊ©ÏìóÿÒ¨

100 g

-38%

• rôzne druhy

1 kg

-28%
ƍıƒƔ

ƌıƍƔ

YÀúú¨ï]ìàïú àÏàÒ¤
• rôzne druhy
• v ponuke aj Ritter Sport
or�ešková 100 g za 0,89 €

1

99

0

79

Supercena

ïĒÙ¤ėàĊ©
ìÀïà½Ē
• 40 % bryndze
v náplni

200 g

0

99

Maslo

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝơıƢı¤àƜıƣıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƜƞıƢıƝƛƝƜı

(100 g = 0,50)
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Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

24. júla 1847
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Výročia a udalosti
biskupská vysviacka Františka Rábeka za
nitrianskeho pomocného biskupa

27. júla 1991

Výročia a udalosti
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Belehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

28. júla 1914

25

25


10
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Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín
tel.: 043-238 8992
Osobný odber
Po - So 8.00 - 18.00 hod.
www.domoss.sk

člen siete

49% 65%

30%

SEZÓNNY

-%

-% AJ

31%

VÝPRED

do 2.8.2021
Platí od 19.7.2021

� Záhrada
o
tr
k
le
E
�
a
ik
n
h
c
te
��Biela

www.domoss.sk

od roku 1990
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov
do Nemecka na pozíciu

PRIJMEME

5

ZÁRUKA

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH
PLASTOV.

SKLADNÍK (Nemecko)

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku,
ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne

������������������������������������������
- Práca vhodná len pre chlapov
-       
   
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu
-  -   
���������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������

2600 EUR/mesačne Brutto

ROKOV

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Brigáda(Nemecko)

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

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

85_0525

2600 EUR/mesačne Brutto

de@personalnyservis.sk
0902123555 I 0911614263

85-0522

12

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

52-0060



AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

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

87-0012

Facebook: aiwsk

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.
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DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Redakcia:

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

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

Výročia a udalosti
premiéru má druhý celovečerný film Beatles, Help!

29.júla 1965

+ 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.
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

86.750
87.350
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
48.090
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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POLITICKÁ INZERCIA
Trstená
/ spomíname, služby
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POLITICKÁzamestnanie,
INZERCIA / spomíname,
služby služby

Predaj a rozvoz po celej SR

zjX¤U~jb
Uj`o~Uj¦ØƉ~z+«j¦
«°Ɖ°ĩÎĜŅƴæƉÎåĹƼú

-20%

a±ĩųŅĬŅĹƗxŏǉ
ÆųŅĹǄ

ŏŏØƁĊƉ7/m2 ŸƉ%zB

-10%

ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉ
Òĝų±

ŏŏØƗƑƉ7wĵƖƉŸƉ%zB

UkěǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƆƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

DVERE DO
KAŽDEJ VANE
www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

68-19

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

ORzel21-29 strana- 5
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Rád cestuješ a nudí śa stereotyp?

H¾adáme práve teba!

MONTÉR ZÁBAVNÝCH CENTIER

Práca po
celom svete.

- práca na živnosť od 9 do 15 €/hod.
- možnosť rastu na pozíciu vedúceho teamu od 15 do 18€/hod.
- ubytovanie a cesta zabezpečené a hradené
- služobné auto a náradie k dispozícii počas celého projektu

e-mail: daniela@playinstallation.com, mobil: 0915 252 876

ORzel21-29 strana- 6

87-0047

6

ORAVSKO
oravsko

POLITICKÁzamestnanie,
INZERCIA / spomíname,
služby služby

ORzel21-29 strana- 7

7

8

zdravie
bývanie
/ služby

ORzel21-29 strana- 8

Najčítanejšie regionálne noviny

