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Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR po prvý raz v histórii 
samostatného Slovenska udeľovalo 
čestné štátne tituly „Zaslúžilý maj-
ster športu“ a „Zaslúžilý odborník 
v športe“.

Laureátmi titulu Zaslúžilý majster 
športu sa stali ôsmi olympionici: Michal 
Martikán, Peter a Pavol Hochschorne-
rovci, Elena Kaliská, Anastasia Kuzmi-
nová, Ladislav a Peter Škantárovci a 
Matej Tóth. Titul Zaslúžilý odborník v 
športe si prevzali siedmi odborníci: Jozef 
Martikán, Peter Hochschorner st., Peter 
Mráz, Juraj Martikán, Tibor Soós, Pavol 
Blaho a Natália Hejková.

„Štátne vyznamenania sa športov-
com udeľovali už za minulého režimu,“ 
hovorí Ivan Husár, štátny tajomník 
MŠVVaŠ SR pre šport. „Po revolúcii v 
tejto tradícii nikto nepokračoval. Zmenu 
priniesol až aktuálny zákon o športe, 
ktorý zaviedol možnosť udeliť čestné 
štátne tituly nielen športovcom, ale aj 
trénerom či iným odborníkom, ktorí sa 
významne zaslúžili o rozvoj športu,“ do-
dal Husár.

Podľa zákona o športe môže minis-
terstvo udeliť športovcovi čestný štátny 
titul „Majster športu“, alebo „Zaslúžilý 
majster športu“. Tréner, rozhodca či iný 
športový odborník môže získať titul „Za-
slúžilý odborník v športe“. Zákon myslel 

aj na funkcionárov a iných pracovníkov 
v športe, ktorým môže ministerstvo ude-
liť titul „Zaslúžilý pracovník v športe“.

„Aby si tieto tituly uchovali svo-
ju vážnosť, ministerstvo sa dohodlo s 
Olympijským a športovým výborom, že 
ministerstvu každý rok navrhne kandi-
dátov podľa jednotnej metodiky, ktorú 
akceptuje športové hnutie,“ vysvetľuje 
štátny tajomník. Návrh Slovenského 
olympijského a športového výboru 
(SOŠV) posudzuje Rada ministra pre 
šport, finálne slovo má minister škol-
stva. Tohtoročný ceremoniál udeľova-
nia titulov sa uskutočnil v spolupráci so 
Slovenským olympijským a športovým 
výborom v prostredí Slovenského olym-
pijského a športového múzea.

Ministerstvo verí, že čestné štátne ti-
tuly sa opäť stanú dôstojným ocenením 
práce výnimočných osobností v športe.

Ocenili prácu výnimočných 
osobností v športe

» ren
zdroj foto SOŠV, autor Andrej Galica

/Trstená/ – Mesto Trstená prichýlilo 40 žien a detí 
z Ukrajiny vo vlastných objektoch určených na nú-
dzové bývanie. Sú to prevažne rodinní príslušníci 
ukrajinských ľudí, ktorí už nejaký čas v Trstenej 
pracujú. Situáciu v meste a možnosti pomoci zma-
povala samospráva na zasadnutí krízového štábu. 
Úzko spolupracuje s najväčším zamestnávateľom v 
meste. Okrem akútnej pomoci sa snaží vojnových 
odídencov integrovať do komunity a osamostatniť, 
nájsť im prácu, školu, vybaviť doklady, absolvovať 
zdravotnú prehliadku.

/im, ww msu, or/

/Tvrdošín/ – Mestská knižnica v Tvrdošíne je po 
rekonštrukcii modernejšia a väčšia. Pribudol kú-
tik internetového štúdia aj priestor pre rodičov a 
deti. Knižnica organizuje množstvo kultúrno-vý-
chovných podujatí a tie sa doposiaľ pre nedostatok 
miesta museli konať v iných zariadeniach. Projekt 
mesto realizovalo z 35 tisícovej dotácie Minister-
stva kultúry SR, z Fondu na podporu umenia a 
vlastných zdrojov.

/im, ww ts, or/

/Dolný Kubín/ - Oravská knižnica A. Habovštia-
ka v Dolnom Kubíne už ponúka čitateľom  zmo-
dernizované náučné oddelenie. Rekonštruované 
oddelenie je vybavené štandardom súčasnej doby. 
Čitatelia sa môžu tešiť aj na úplné novú relaxačno-
čitateľskú zónu. Financie na rekonštrukciu knižni-
ca získala z Fondu na podporu umenia a zvyšnú 
časť hradila z vlastných zdrojov.

/ok mbf, or/

/Zázrivá/ - Na projekt Street workout ihrisko zís-
kala Zázrivá dotáciu 1100 eur z vlaňajšieho do-
tačného systému ŽSK. Cieľom je podporiť mládež 
v rozvoji telesných a fyzických zručností aj na ta-
komto fitness ihrisku na čerstvom vzduchu. Vyu-
žíva sa pri tom váha vlastného tela a jedinečnosť 
vonkajšieho prostredia. Mladí ľudia nie sú limito-
vaní otváracími hodinami vo fitness-centre a ani 
financiami, ktoré väčšine z nich bránia v tom, aby 
využívali posilňovňu.

/ww ocu, or/
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»Kupim staré motorky a mo-
pedy aj diely 0940086411
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kupim MINCE BANKOV-
KY MEDAILY MILITARIE 
atd...0940086411

»Rad sa zoznamim z zenou 
do 40 rok.aj slobodna mat-
ka.ORAVA.0919175034

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / 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    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora O2 a 
4ka.
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.

Aj tento rok máme až do konca aprí-
la možnosť rozhodnúť sa, kam po-
putujú dve percentá z našich daní. 
Na Slovensku pôsobí množstvo ob-
čianskych združení, neziskových 
organizácií či nadácií, ktoré nás žia-
dajú o podporu.

Občianske združenia a ďalšie 
neziskové organizácie sú veľmi vý-
znamným prvkom našej spoločnosti, 
ale nezaobídu sa bez pomoci svojich 
priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov 
a darcov, pretože o prerozdelení dotácií 
mimovládnym organizáciám nerozho-
duje štát, ale samotní občania. Aj preto 
nás prosia o podporu formou darova-
nia dvoch percent z našej už zaplatenej 
dane.

Zoznam prijímateľov na rok 2022 z 
komory notárov, ktorý je zverejnený aj 
na jej webovej stránke, obsahuje viac 
ako 17 000 organizácií uchádzajúcich 
sa o naše dve percentá z daní. Podporiť 
môžeme nadácie, ktoré bezplatne po-
skytujú nevyliečiteľne chorým a deťom 
domácu paliatívnu liečbu, či organi-
zácie, ktoré zabezpečujú podporu pre 
našich seniorov alebo sa venujú rozvo-
jovej a humanitárnej pomoci. O pomoc 
sa uchádzajú aj rôzne športové kluby, 

združenia zachraňujúce naše kultúrne 
dedičstvo, kultúrne spolky, centrá voľ-
ného času pre deti, hudobné zoskupe-
nia, tanečné štúdiá, ochranárske spol-
ky, združenia venujúce sa záchrane 
zvierat alebo zveľaďovaniu obcí či škôl, 
ako aj spolky združujúce ľudí s roz-
ličnými diagnózami a tiež množstvo 
nadácií venujúcich sa inej prospešnej 
činnosti. Je len na nás, koho si zvolíme.

Obetujme kúsok zo svojho voľné-
ho času pre zmysluplnú vec. Stačí si 
vybrať organizáciu a vyplniť tlačivo. 
Možno si povieme, čo už môže zmeniť 
tých zopár eur, ktoré práve my daruje-
me. Ale rozhodne sa nenechajme touto 
myšlienkou uchlácholiť, pretože pre 
neziskové organizácie aj takéto zdan-
livo bezvýznamné zrnko piesku môže 
znamenať veľa a rovnako aj pre celú 
našu spoločnosť, ktorej 
svojou činnosťou pro-
spievajú.

Nájdime si čas 
na pozornosť, spo-
lupatričnosť a po-
moc, nájdime si 
čas konať dobro.

Nájdime si čas konať dobro

» Renáta Kopáčová, redaktorka

/Zuberec/ - Novú rozhľadňu na vrchu Machy nad 
Zubercom postavili svojpomocne záchranári vo fi-
nančnej réžii obce. Trasa k novej vyhliadkovej veži 
a späť je vhodná pre nenáročných turistov a rodi-
ny s deťmi. Trojhodinová prechádzka sa začína 
od smerovníka pri zuberskom kostole po modrej 
značke smerom na Liptov. Po 200 m treba odbočiť 
doprava, okolo koliby stúpať poľnou cestou a ne-
skôr chodníkom až k smerovníku do sedla Prie-
ková. Po odbočení doprava vedie trasa červenou 
značkou na Machy (1 202 m n.m.). Z vrcholu a už 
aj z novej rozhľadne je krásny výhľad na Zuberec 
a panorámu Roháčov od Sivého vrchu po Osobitú. 
Späť sa ide tou istou cestou. * Roháčske plesá, Ju-
ráňova dolina i ďalšie trasy v Roháčoch sú vždy do 
15. júna uzavreté.

/ww ocu, or/

/Oravská Jasenica/ - Neinvestičný fond Oravské 
srdcia v nedeľu 1. mája 2022 o 17.00 v Dome kultúry 
v Oravskej Jasenici organizuje 3. Benefičný koncert 
„Oravské srdcia pomáhajú“. Finančným výťažkom 
z koncertu podporia rozvoj Centra sociálnych slu-
žieb v Zákamennom a pomôžu civilistom vo vojnou 
zmietanej Ukrajine. Na koncerte vystúpi slovenská 
vokálna skupina Fragile zložená z populárnych 
osobností. Uvedie ich spevácky zbor Altebasso zo 
ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove.

/mk, mb, or/

/Dolný Kubín/ – Na nedokončené projekty z 
vlaňajška sa tento rok zameriava dolnokubínska 
samospráva. Ide hlavne o veľké investície do mo-
dernizácie športovej infraštruktúry, napríklad 
na budovanie novej bežeckej tartanovej trate na 
letnom štadióne, na cyklochodník z centra mesta 
do priemyselného parku v Mokradi s dvomi pre-
mosteniami. Úpravami znížia energetickú nároč-
nosť objektov pre kultúru, školstvo a šport. Plánujú 
komplexnú rekonštrukciu budovy mestského kul-
túrneho strediska. V mestskom akvaparku pracujú 
na výstavbe vonkajšieho bazéna.

/im, ww ak, or/
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Hoci balkón či terasu zvyčajne 
vnímame ako priestor slúžiaci 
na relax, nemusí byť len miestom 
okrasných rastlín či kvitnúcich 
kvetov. Ak túžite po vlastnej úrode 
zeleniny, je najvyšší čas pustiť sa 
do práce.

Budete potrebovať
- kvetináče, kontajnery, hranty, prípadne 
debničky - ak nájdete doma nejaké star-
šie, ktoré ste predtým používali, najskôr 
ich dobre umyte v horúcej vode,
- zeminu – teda výsevový substrát,
- semená prípadne priesady zeleniny – o 
ich výbere sa poraďte v obchodoch pre 
záhradkárov, jestvujú odrody vhodné 
práve na pestovanie v kvetináči, respek-
tíve balkónové odrody,
- záhradnícke náradie, rukavice, krhlu na 
polievanie

Takto sa to podarí
Výsev zo semiačok:

Pri výseve zeleniny si motyčkou na-
značte riadky, vložte do nich semiač-
ka, riadky zahrňte zeminou a jemne 
povrch pritlačte – potrebnú vzájomnú 
vzdialenosť riadkov a semiačok si pre-
čítajte na obale, v ktorom ste semiačka 
zakúpili. Na záver všetko dôkladne po-
kropte vodou – nepoužívajte pritom sil-
ný prúd vody, ten by semiačka vyplavil 
– použiť môžete krhlu so sitkom.

Výsadba sadeníc:
Kontajnery či debničky naplňte zeminou. 
Vyznačte si miesta, kam budete jednotli-
vé rastliny vysádzať. Dbajte pritom na to, 
aby ste dodržali ich odporúčanú vzdia-
lenosť od seba, inak by nemali po čase 
kam rásť. Priesady zeleniny vysádzajte 
do takej hĺbky, v akej boli predpestované. 
Sú však aj rastliny, ktoré požadujú hlbšiu 
výsadbu, ide najmä o pór, paradajky, či 
uhorky. Plazivým rastlinám, akými sú 
napríklad hrach či fazuľa je potrebné 
ešte pred výsadbou vytvoriť oporu - na-
príklad zo sieťoviny, pletiva či drevených 
doštičiek, ktoré môžete pripevniť verti-
kálne na stenu balkóna či terasy. Takto, 
teda vo zvislej polohe, môžete pestovať 
aj uhorky a cukety. Pod nimi tak získate 
priestor napríklad pre kríčkovú fazuľku 
či iné plodiny.

Zakladáme záhradku 
na balkóne či terase

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto krakowgardendesign pixabay

INZER
CIA

oravs
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Medovka lekárska je nenáročná by-
linka s príjemnou citrónovou aró-
mou a mnohorakým využitím pre 
naše zdravie. Pestovať ju môžete v 
záhrade, ale darí sa jej aj v črepníku 
na terase či balkóne.

Liečivé účinky - Medovka lekárska 
upokojuje našu psychiku, vďaka čomu 
je výborným bojovníkom proti nespa-
vosti, ale využitie nachádza aj pri lieč-
be ľahších foriem depresie. Pozitívny 
vplyv má medovka aj na naše trávenie, 
pomáha pri nechutenstve či nadúvaní. 
Zároveň táto rastlinka zlepšuje pamäť a 
uľaví pri bolesti hlavy.

Pestovanie - Medovka je nená-
ročná na pestovanie, zvládne slnko i 
polotieň. Dopestovať si ju môžeme zo 
semiačok, alebo z priesad. Výsadbu z 
priesad do voľnej pôdy či kvetináčov 
zväčša realizujeme v mesiacoch apríl a 
máj, ale nič sa nestane, keď ju zasadíte 
aj o čosi neskôr.

Zber - Z medovky zbierame najmä 
listy a to tesne pre obdobím kvetu, za 
suchého počasia a najlepšie v popolud-
ňajších hodinách. Zbierať ich môžeme 
aj dvakrát za sezónu, len treba počkať, 
kým po prvom zbere narastú nové asi 
30 cm vysoké stonky.

Použitie - Z lístkov medovky si mô-
žete uvariť čaj, či sirup, ale pridávať ich 
môžete aj do limonád a zeleninových či 
ovocných šalátov. Rovnako sa využíva-
jú pri zdobení koktailov či múčnikov. 
Ak všetky lístočky nespotrebujete, mô-
žete si ich usušiť. Stačí, ak ich rozložíte 
v jednej vrstve na plech a sušte na tep-
lom, suchom a dobre vetranom mieste.

Náš tip: Do nádobky určenej na vý-
robu kociek ľadu vložte celé lístky me-
dovky a zalejte vodou. Ľadové kocky 
vám v lete výborne poslúžia pri prípra-
ve nápojov.

Pozor! - Tak ako v prípade iných by-
liniek, aj medovku lekársku používajte 
s mierou.

Medovka lekárska

» ren
Medovka lekárska. zdroj foto pixabay

9. apríla 2003 
padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

Výročia a udalosti
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PLASTOVÉ OKNÁ

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0910 109 109
50 %

ZĽAVA
na žalúzie

20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

RÝCHLE DODANIE OKIEN !!!!!!

9
9
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OBJEDNAJTE 

EŠTE V STARÝCH 

CENÁCH!

    ZDARMA
• extra zľavy pre
   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...
• cenová kalkulácia
• 3 tesnenia v cene 2 tes.
• 6-komorové okná
   v cene 5-komorových

    ZDARMA
• parapety zdarma
• dovoz nových
   a odvoz starých okien    
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu

Osvojte si pravidlá prípravy a sklado-
vania jedál, predídete tak možným ri-
zikám či zdravotným ťažkostiam.

„Nedostatočná hygiena pri príprave 
jedál a nesprávne skladovanie potravín, 
hotových, alebo rozpracovaných jedál, 
napomáhajú pomnoženiu nebezpečných 
mikroorganizmov a plesní. Voľným okom 
na pochúťkach nemusíte zbadať žiadne 
zmeny, no pre organizmus môžu byť ne-
bezpečné,“ upozorňujú odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR.

V kuchyni:
- obľúbeným miestom baktérií je kuchyn-
ský drez a pomôcky na umývanie riadu, 
udržiavajte ich v čistote
- pred každou prípravou jedla, ale aj po-
čas nej, si dôkladne umývajte ruky
- rovnako si dajte záležať na poriadnom 
čistení pracovnej dosky a kuchynského 
náčinia
- nekrájajte na jednej doske mäso a potom 
i ostatné potraviny, zeleninu či ovocie
- potraviny, ovocie i zeleninu čistite a 
krájajte na to určenými nožmi alebo strú-
hadlami, náradie nemiešajte a udržujte 
ho vždy čisté
- mäso znečistené od krvi iba opláchnite 
pod tečúcou pitnou vodou, nenamáčajte 
ho vo vode, v umytom mäse sa mikroor-
ganizmy veľmi rýchlo rozmnožujú
- pri tepelnom opracovaní mäsa dodržia-
vajte čas a správnu teplotu, zničí takmer 
všetky nebezpečné mikroorganizmy

- surové mäso, hydinu, prípadne morské ži-
vočíchy vždy oddeľte od ostatných potravín
- pred použitím vajíčka neumývajte, po-
mohli by ste tým rozšíreniu mikróbov. 
Ušpinené, väčšinou z domácich chovov, 
stačí utrieť suchou handričkou a dôklad-
ne ich tepelne spracujte.

Pravidlá pre chladničku:
- majonézu, studené omáčky, dresin-
gy a nátierky, ktoré ste nespotrebovali, 
uskladňujte pri teplote 0-4 stupne Celzia 
najviac 48 hodín
- zeleninové a cestovinové šaláty, či uva-
renú ryžu pri teplote 0-4 stupne Celzia 
najviac 12 hodín
- obložené misy a chlebíčky pri teplote 
0-4 stupne Celzia 6 hodín
- uvarené jedlá neskladujte príliš dlho ani 
v chladničke – najviac 48 hodín pri teplo-
te do 5 stupňov Celzia
- potraviny nerozmrazujte pri izbovej 
teplote, ale v chladničke a už rozmrazené 
nezmrazujte znova

Príprava a skladovanie jedál

» ren
Zdroj informácií: Informácie poskytol Odbor 
podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Ilustračné foto.  zdroj foto pixabay

12. apríla 1961   
 sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru 
– Jurij Gagarin.

Výročia a udalosti
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13. apríla 1950 
sa v Česko-Slovensku uskutočnila „akcia K“ – likvidácia mužských 
rádov a reholí.

Výročia a udalosti
14. apríla 1912 
o 23:40 parník Titanic narazil v severnom Atlantiku do ľadovca.

Výročia a udalosti
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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 922 222

Ubytovanie vieme zabezpečiť

Mzda: 1 300 € + prémie / výkon

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pomocný robotníka do drevovýroby
 údržbár - zvárač
   (nutný zváračský preukaz)
 

8
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

8
7
-0
0
0
4

5
2
-0
0
0
2

Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 

navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1
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ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 14 / 8. apríl 2022 / 26. rOčNíK

AK SI AUTOMECHANIK NÁKLADNÝCH VOZIDIEL OZVI SA NÁM  / 0903 192 170 / WWW.STAREKTRANSPORT.COM 

HLADÁME
MECHANIKA

‘ PRIDAJ SA K NÁM !
��������������������

2 500 EUR
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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

INZERCIA

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Marta Kontrová  0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Slávka Voreková  0910 392 751
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (32.480 domácností)

Orava je región jedinečný nádher-
nou prírodou a návštevníkom po-
núka prekrásne prírodné zákutia, 
ako stvorené pre horskú turistiku. 
Prinášame zopár tipov.

Babia hora
Babia hora je najsevernejší vyhliadko-
vý bod Slovenska a tiež najvyšší vrch 
Oravských Beskýd. Výnimočná je fan-
tastickým kruhovým výhľadom, ktorý 
zahrňuje prakticky celú časť Oravy, 
Malej Fatry, Tatry a veľkú časť poľských 
Beskýd. Popri turistickom chodníku 
nájdete drevené altánky, kde si môže-
te počas túry oddýchnuť, keďže ide o 
pomerne náročnú túru s prevýšením 
takmer 1000 metrov. Východiskovým a 
tiež cieľovým bodom je Oravská Polho-
ra – Slaná voda, kde môžete tiež zapar-
kovať pri chate s rovnakým názvom. 
Predpokladaný čas túry je 7 hodín.

Trasa: Slaná voda – Hviezdoslavova 
horáreň – Babia hora – Brána – Malá 
Babia hora – Borsučie – Pod Borkom – 
Vonžovec – Slaná voda

Na tupú a Ostrú skalku
Oravská vrchovina ponúka nenáročnú 
prechádzku okolím Vyšného Kubína. 
Tupá skalka a Ostrá skalka vytvárajú 
nádherný prírodný rámec krajiny pod 
Veľkým Chočom, ktorý človek osídlil 
v dávnej minulosti. Súčasťou výletu 
môže byť aj prehliadka dreveného ar-

tikulárneho kostola v Leštinách, ktorý 
bol postavený v rokoch 1688–1689 a do 
dnešných dní sa zachoval v neporuše-
nom stave a v autentickom prírodnom 
prostredí. Jeho architektúry, zrubovej 
konštrukcie ani vnútornej výzdoby mo-
biliáru sa nedotkli takmer žiadne novo-
dobé rušivé stavebné zásahy a úpravy. 
Vzácnej historickej pamiatke sa v roku 
2008 dostalo celosvetového uznania v 
podobe zápisu do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO.

Východiskovým a cieľovým bodom 
vychádzky s prevýšením 288 m je Vyš-
ný Kubín a predpokladaný čas sú nece-
lé tri hodiny.

Trasa: Vyšný Kubín – Tupá skalka – 
Ostrá skalka – Leštiny – Vyšný Kubín

Potulky regiónom Oravy

» ren

Informácie a foto poskytla OOCR Klaster Orava 

/ visitorava.sk

/Vyšný Kubín – Žaškov/ - Úspešný motocyklový 
pretekár Štefan Svitko dostal mimoriadnu cenu od 
veľkej poroty Krištáľového krídla za úspechy v za-
hraničí a výrazný počin v roku 2021. Na Rely Dakar 
predviedol výborné športové výkony a súťaženie 
v duchu fair play, keď počas pretekov zastavil a 
pomohol zranenému súperovi. Porota Európskeho 
hnutia fair play udelila Štefanovi Svitkovi najvyššie 
ocenenie Európsku plaketu fair play a najvyššiu 
poctu Cenu Jána Popluhára dostal aj od Klubu 
fair play Slovenského olympijského a športového 
výboru. Rodák zo Žaškova a v súčasnosti obyvateľ 
Vyšného Kubína je v najslávnejšej diaľkovej rely 
zaradený medzi najskúsenejších pretekárov.

/ww tv, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Oravská galéria zrušila 
vstupné do Župného domu v Dolnom Kubíne pre 
žiakov a študentov základných a stredných škôl. 
Pre školy pripravuje rôzne aktivity formou lektoro-
vaných prehliadok, tvorivých dielní a workshopov 
v súlade s učebnými osnovami. ** Od 7. apríla ga-
léria pozýva verejnosť na nové výstavy, ktoré po-
núkajú výber diel  akademických maliarov Jozefa 
Srnu ml., Pavla Stručka, Vladislava Zabela a ukáž-
ky tvorby Veroniky a Mateja Rabada.

/og, or/

/Rabča/ - Obec Rabča dala do užívania svojim 
obyvateľom kompletne a moderne vybavené det-
ské jasle pre 15 detí vo veku od 1 do 3 rokov. Na deň 
otvorených dverí pozvali všetkých rodičov, aby si 
prezreli zariadenie, zoznámili sa s opatrovateľka-
mi a dozvedeli sa viac o prevádzke jaslí.

/ww ocu, or/

/Dolný Kubín/ - Mestský plavecký klub Dolný Ku-
bín na žilinských majstrovstvách stredoslovenskej 
oblasti reprezentovalo 6 členov, ktorí získali 7 pó-
diových umiestnení a vytvorili 13 osobných zlep-
šení. Výsledky: 400m voľný spôsob: 3. miesto Soňa 
Tarčáková, 800m voľný spôsob: 3. miesto Soňa 
Tarčáková, 1500m voľný spôsob: 1. miesto Bibiana 
Snováková, 2. Soňa Tarčáková, 2. Sofia Penjaková, 
3. Michaela Porvazníková, 3. Tomáš Grznár. * Za 
Triatlon team Dolný Kubín Eva Mikulášová získa-
la 2. miesto na 800m voľný spôsob a 3. miesto na 
400m, Tatiana Machajová 3. miesto na 800m.

/ww mpk, tt, or/

/Dolný Kubín/ – Na Orave ošetrujú ukrajinské 
deti na detskom oddelení dolnokubínskej nemoc-
nice dva dni v týždni. Už vyšetrili takmer sto ma-
lých pacientov a pomohli tak urýchliť začlenenie 
detí do škôl, keďže mnohé ukrajinské matky si dosť 
rýchlo našli prácu v regióne. Z ošetrených detí bolo 
desať akútne chorých, väčšinou to boli teploty a 
tráviace ťažkosti. Detské oddelenie pod vedením 
primárky Beáty Dudášikovej je pripravené riešiť aj 
preventívne prehliadky a očkovanie. Ústretovosť 
dolnokubínskych detských zdravotníkov oceni-
li nielen ukrajinské matky, ale aj poskytovatelia 
ubytovaní a školských zariadení.

/im, ww dk, or/

/Dolný Kubín/ - V spoločenskej miestnosti a na 
oddelení beletrie Oravskej knižnice v Dolnom 
Kubíne si záujemcovia môžu pozrieť výstavu Jána 
Maďara, ktorý prepája vlastnosti a možnosti skla s 
výtvarným stvárnením vtáctva a tiež fotografickú 
tvorbu Lindy Olejkovej s jej pohľadom na život v 
prírode a na silu prírody. Výstavy potrvajú do 30. 
júna 2022.

/ok mbf, or/
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Trstená

Najnižšie podanie: 129 000,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 05.05.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Miestnosť č.32, 2. poschodie, 
Blok A, Dom odborov, Antona 
Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Dražobná zábezpeka: 
15 000,00 EUR
Predmet dražby:  Rodinný 

dom súpisné č. 216, na ul. Oslobodenia v meste Trstená. K domu 
prislúchajú pozemky parcelné č. 9839/268, parcelné č. 9839/367 
o celkovej výmere 694 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1389, 
k.ú. Trstená.

Kontakt: 0903 404 713
drazby@heypay.sk, www.heypay.sk

0
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/Dolný Kubín/ - Najúspešnejším športovcom 
mesta Dolný Kubín za rok 2021 je po prvýkrát kul-
turista junior Peter Tatarka z FC Dynamik, ktorý 
sa v minulom roku stal majstrom sveta v klasic-
kej kulturistike v kategórii muži nad 180 cm. Naj-
úspešnejším športovým kolektívom je Mestský 
futbalový klub Dolný Kubín. Futbalisti Á-čka MFK 
Dolný Kubín pod vedením trénera Pavla Baču bez 
straty bodu získali 1. miesto v 4. lige a postúpili do 
3. ligy.

/im, ww dk, or/

/Liptov – Orava/ – Liptovská Mara je častým 
miestom oddychu aj pre obyvateľov Oravy. Brehy 
vodnej nádrže čistilo minulý piatok takmer 180 
dobrovoľníkov, najmä študenti a zamestnanci 
cestovného ruchu. Vyzbierali 230 vriec odpadu. 
Koordinovala ich Stráž prírody TANAP a lokality 
pomohla vybrať Správa povodia Váhu. Študenti 
prejavili veľký záujem pomáhať a tak ich zapoja aj 
do letnej enviro aktivity pri rozdávaní letáčikov a 
do on-line komunikácie na tému ochrany prírody a 
udržateľnosti cestovného ruchu na Liptove.

/im, ww oocr, or/

/Mútne/ - Na 7. ročníku halového futbalového 
turnaja Junior v Mútnom 39 tímov so 486 hráčmi 
odohralo vyše 100 zápasov. Podujatie organizoval 
klub TJ Oravská Lesná a bolo plné energie, nadše-
nia, radosti, lásky k futbalu a férovej bojovnosti 
nováčikov i skúsených borcov. Zúčastnili sa ho 
aj kluby mimo Oravy. Pódiové výsledky: U15 - 1. 
Oravská Jasenica, 2.Vavrečka, 3.Tvrdošín. Najlep-
ší: brankár Michal Kubica (Vavrečka), strelec Jozef 
Bugaj (Or. Jasenica), hráč Viliam Šutty (Tvrdošín). 
U9 - 1. Dolný Kubín /bez ikasovania gólu/, 2. B. 
Štiavnica, 3. Klin. Najlepší: brankár Michal Volf 
(Klin), strelec Michal Benický (D. Kubín). U11 - 1. 
Púchov, 2. Dlhá, 3. D. Kubín. Najlepší: hráč Eliáš 
Mudrončík (D. Kubín). U13 - 1. Or. Veselé, 2. Jelenec, 
3. Tvrdošín. Najlepší: brankár Filip Prielomek (Or. 
Jasenica), strelec Samuel Rešutík (Or.Veselé).

/ww tj, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Cestovné v prímestskej 
autobusovej doprave v súvislosti s rastúcimi ce-
nami pohonných látok ŽSK neplánuje upravovať. 
Cestovné poriadky aj výšku cestovného určujú ob-
jednávatelia dopravy – samosprávy. Ceny cestov-
ného sa môžu zvýšiť na základe ich rozhodnutia, 
tiež môžu za rovnaký balík peňazí objednať menej 
spojov, alebo nájsť rezervy v rozpočtoch na dorov-
nanie zvýšených nákladov pri rovnakom rozsahu 
služieb.

/im, žsk, or/ 

/Dolný Kubín/ – Dolnokubínska samospráva na 
návrh odborných komisií tento rok finančne pod-
porí činnosť 41 mestských športových a kultúr-
nych organizácií a 45 projektov, do ktorých rozdelí 
vyše 162 000 eur. Najväčšie dotácie získali mestský 
futbalový a hokejový klub, Telovýchovná jednota 
Orava, Florbalový klub Žatva 90, Športový klub 
polície - sekcia vodných športov i projekty Šanca 
pre všetkých. Okrem dotácií má mesto aj partici-
patívny rozpočet 32 000 eur. O jeho rozdelení roz-
hodujú členovia výborov zložených z poslancov a 
vybraných obyvateľov obvodu. Výbor Brezovec a 
Veľký Bysterec majú v tomto rozpočte po 4000 eur, 
výbory Banisko, Beňova Lehota, Kňažia, Malý 
Bysterec, Medzihradné, Mokraď, Staré Mesto a Zá-
skalie po 3000 eur.

/im, ww, 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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PRIDAJ SA K NÁM praca@hern.sk
0904 025 388

CNC OPERÁTOR
�����������������

cca1200€
brutto

OPERÁTOR
�����������������

cca1200€
brutto

������
�����

cca1100€TPP
brutto

TPPTPP

cca1500€���� cca1600€���� cca1500€����
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk Námestovo, Hviezdoslavova 18 | 0904 545 103 | Pon - Pia 9.00 - 17.00

Tvrdošín, Trojičné nám. 121 | 0911 162 624 | Pon - Pia 8.00 - 16.30

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 42 | 0949 572 426 | Pon - Pia 8.00 - 17.00

Novootvorená optika v Trstenej, Bernolákova 17 (vedľa Prima banky)

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od

30 €

ZĽAVY
do

-30%
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