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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
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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
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“ 
Keď som si po prvýkrát prečítala 
túto vetu, javila sa mi ako celkom 
praktická rada do života. Priro-
dzene, nie v tom pravom zmysle 
slova, veď kto by už nasadal do 
lode, ktorej chýba dno? Čím dlh-
šie som však nad ňou premýšľala, 
tým viac som si uvedomovala, že 
v živote nie je vôbec jednoduché, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že je 
priam nemožné sa touto radou 
riadiť.

Áno, prirodzene, ak by sme si 
predstavili skutočnú loďku, ktorej 
dno si pred nástupom na jej palubu 
môžeme dôkladne skontrolovať, tak 
by to bolo veľmi jednoduché a reálne. 
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú 
loď, ktorou sa plavíme po vlnách ži-
vota? Ako nadobudnúť istotu, že nás 
bezpečne dopraví tam, kam potrebu-
jeme?

Myslím si, že v reálnom živote sa 
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme 
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime 
všetky možné okolnosti, aj keď budú 
všetky indície smerovať k tomu, že 
práve táto loď má to správne dno a 

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne 
dopraví k vytúženému cieľu, nemá-
me záruku, že to tak skutočne bude. 
Život je totiž nevyspytateľný a do 
cesty nám kladie rozličné prekážky, 
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu 
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré 
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdan-
livo najpevnejšie dno. Čo s tým?

Áno, súhlasím, že by možno bolo 
príjemnejšie, keby sme vopred vede-
li, ktorá z lodí kotviacich v prístave 
je tá pravá, ale nebola by to len jed-
na veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom 
nanajvýš opatrným a v živote sa 
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre 
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi 
v čakárni, volím plavbu. S pribúda-
júcimi životnými skúsenosťami už 
viem, že preplávať ži-
votom bez škrabancov 
nie je možné. Takmer 
vždy si však môžeme 
oprášiť odreté kole-
ná a nájsť spôsob, 
ako ísť ďalej.

Nestrávme celý život v čakárni

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Otázku ako ochrániť úrodu pred škod-
cami bez použitia chemikálií rieši 
pravdepodobne z času na čas každý 
záhradkár a úloha to nie je vôbec 
jednoduchá. Prinášame zopár tipov, 
vďaka ktorým by sa ju mohlo podariť 
zvládnuť ľahšie.

Z roka na rok pribúda záhradkárov, 
ktorí nechcú vo svojich záhradách použí-
vať rôzne chemické postreky či prípravky. 
Našťastie jestvujú spôsoby, ako sa zbaviť 
neželaných hostí v našich záhradách aj 
bez zbytočných chemikálií. Zväčša to 
však dá viac námahy a spravidla to vyža-
duje tiež väčšiu dávku trpezlivosti. Príro-
da sa nám však za to poďakuje, o našom 
zdraví ani nehovoriac.

Využite silu rastlín - Na zeleninové 
hriadky vysaďte nechtík lekársky a ak-
samietnicu, dezinfikujú pôdu a chránia 
rastliny pred škodcami. Aksamietnica 
pôsobí proti háďatkám, nitkovitým červí-
kom v pôde a tiež proti molici. Odstráni 
aj plesne a hnilobu z pôdy. K rajčiakom 
a jahodám sa hodí pažítka, kôpor zasa 
k uhorkám či šalátom. Fazuľu a cibuľu 
ochráni saturejka, kapustu zasa levan-
duľa.

Na mravce tabakom - Ovocné stromy 
zbavíte mravcov pomocou tabaku.
Takto sa to podarí: Budete potrebovať: 

tabak, vedro, vodu a motúz
Postup: tabak vložte do vedra, zalejte 
vodou a niekoľko dní nechajte lúhovať. 
Potom do takto pripraveného roztoku 
namočte motúz a následne ho omotajte 
okolo kmeňa stromu.

Vaječnými škrupinami proti slimá-
kom - Zeleninu pred slimákmi ochránite 
pomocou vaječných škrupín. Rozdrvte 
ich a vzniknutý prášok nasypte okolo 
rastlín, ktoré si obľúbili slimáky.

Sódou bikarbónou proti múčnatke 
- Pred múčnatkou rastliny chráni rozto-
k,ktorý pripravíte z dvoch lyžičiek sódy 
bikarbóny a dvoch litrov vody. Následne 
striekajte na listy rastlín dvakrát do týžd-
ňa, vždy ráno aj večer.

Zakročte proti škodcom v záhrade 
aj bez použitia chémie

» PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto pixabay

28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
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auto-moto/iné

»kupim stare motorky typu 
jawa 250/350 0908795502
»kupim stare motorky 
typu jawa 250/350 perak 
0908795502

stavba
»Predám kari siete 8mm, 
rozmer 3x2 m cena 62€ s 
DPH!! 0915 866 416
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec
»predám rozkošné šteniat-
ka yorkshirskeho teriéra 1 
psik ,4 fenky odchované v 
byte a v čistote po genetic-
ky zdravých rodičoch nikdy 
nie chorých.Cena dohodou..
Foto pošlem na vyžiadanie. 
0911376672
»Predam zemiaky vhodné 
pre prasata cena 5€za vre-
ce.0903780968.

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    

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 operátorov 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.

/Trstená – Suchá Hora – Chocholów - Orava/ – 
Nová pravidelná medzinárodná autobusová linka 
na trase Trstená – Suchá Hora – Chocholów pre-
máva od začiatku mája 2022 každý deň. * Cyklo-
busy budú jazdiť od 4. júna cez víkendy a sviatky, 
každý deň počas letných prázdnin a skončia 15. 
septembra. Oravský cyklobus pôjde po trase Trs-
tená, Nižná, Zuberec, Zverovka, Trstená, Vitanová, 
Oravice.

/im, ww žsk, or/

/Ružomberok – Orava/ - Aj oravských vodičov 
zaujme informácia, že začiatok prác na rozsiahlej 
oprave hlavného cestného ťahu v Ružomberku je 
pozastavený. Dôvodom je zmena v dodávateľskom 
reťazci. Rekonštrukciu mali začať koncom mája 
2022 od mosta na Nábreží M. R. Štefánika cez sve-
telnú križovatku pri papierňach až po križovatku 
na Liptovské Sliače. 

/im, ww msú, or/

/Jasenová/ - Na brigádu do okolia obce pozval 
svojich občanov Obecný úrad v Jasenovej.  Dedinu 
majú stále upratanú a tak sa rozhodli vyzbierať od-
padky v katastrálnom úseku obce pozdĺž hlavnej 
cesty na Ružomberok a vyčistiť aj celý areál auto-
busovej zastávky. Dvojice a skupinky usilovných 
jasenovských brigádnikov naplnili odpadom ne-
málo vriec. V Jasenovej si Deň Zeme pripomínajú 
ako celosvetový ekologicky motivovaný sviatok. 
Tohto roku obecný úrad vyzval všetkých ľudí, aby 
aj počas jarných prechádzok v prírode zbierali od-
padky, roztriedili ich a dali do zberných nádob. 

/ww ocu, nr, or/

/Námestovo/ - Počas praktickej maturitnej skúš-
ky žiačky II. N SOŠ podnikania a služieb v Námes-
tove preniesli prítomných zo zimy do leta a dostali 
ich do rozprávky. V odbore vlasová kozmetika 
predviedli rozkvitnutú rozprávkovú vílu, hadiu 
ženu a jelenčeka Bambiho, grécke bohyne múd-
rosti Aténu a lásky Afroditu. Všetci sa zabavili aj 
na večernej párty s nevestou budúcnosti. Nezabrá-
nila tomu ani tretia covidová vlna. Aj takto sa dá 
maturovať. 

/mk, ml, or/

/Lokca – Rabča - Námestovo/ - Behom na Brabír-
ku k rozhľadni v Lokci 116 pretekárov otvorilo prvé 
kolo Oravskej bežeckej ligy /OBL/. Preteky vyhral 
T. Smolka z Párnice, druhý bol junior M. Graňák z 
Or. Jasenice a tretí M. Magerčák zo S. Hory. Zo žien 
obhájila vlaňajšie prvenstvo M. Strežová z BK D. 
Kubín a druhá bola D. Valková z Rabče. V druhom 
kole na Rabčianskom okruhu bežalo 137 preteká-
rov. Zvíťazil D. Matis z klubu 4runners pred M. Gra-
ňákom z Or. Jasenice. Zo žien bola najrýchlejšia do-
máca D. Valková. Na oboch stretnutiach súťažili aj 
deti. O týždeň pokračovali preteky v Námestove. 

/ww obl, bk dk, or/

/Zákamenné - Oravská Lesná - Orava/ - Projekt 
suvenírových a zberateľských mincí o krásach 
Oravy realizuje internetové kníhkupectvo www.
auraknihy.sk. Prvá bola minca obce Zákamenné, 
potom mince Oravského hradu a Oravskej lesnej 
železnice. Turisti ich s nadšením uvítali. V máji 
vychádza minca obce Oravská Lesná – Erdútka. 
Propagáciu oravských krás, tradícií, nápadov a za-
ujímavostí na minciach mohol podporiť každý za 
odmenu v podobe suvenírov a netradičných kniž-
ných titulov z auraknihy.

/mk, ww aura, or/

Počas uplynulých dní už viacero krajín 
zaznamenalo potvrdené aj podozrivé 
prípady opičích kiahní. Prvé prípady 
boli zaznamenané vo Veľkej Británii a 
predpokladá sa, že išlo o importovanú 
infekciu z Afriky.

Európa - a to vrátane Slovenska - nie 
je endemickou oblasťou výskytu opi-
čích kiahní. V dobe širokých možností 
cestovania a vzhľadom na aktuálny výskyt 
ochorenia mimo doteraz známych ende-
mických oblastí však nie je možné podľa 
odborníkov vylúčiť, že by mohol byť zazna-
menaný importovaný prípad ochorenia aj 
u nás. Rozsiahle epidémie však nepredpo-
kladajú. „Úrad verejného zdravotníctva SR 
dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte 
opičích kiahní v Európe a je v kontakte s 
európskymi štátmi prostredníctvom eu-
rópskeho systému včasného varovania 
a reakcie EWRS,“ uvádza úrad na svojej 
webovej stránke a objasňuje, že opičie 
kiahne nie sú nové ochorenie, no prípady 
tohto ochorenia mimo endemických úze-
mí Afriky vyvolávajú odborný záujem. V 
nasledujúcich dňoch budú preto prebiehať 
odborné diskusie na medzinárodnej úrov-
ni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a 
vhodnej forme prevencie. Odborníci v tejto 
súvislosti upozorňujú, že informácie o tom-
to ochorení sa preto môžu v nasledujúcom 
období upraviť, spresniť, či korigovať.

Opičie kiahne sú vírusové, zoono-

tické ochorenie a za štandardnú cestu 
šírenia infekcie medzi ľuďmi sa považuje 
prenos prostredníctvom kvapôčok – víru-
som obohatených slín a výlučkov z dýcha-
cích ciest, ktoré môžu infikovať sliznice 
očí, nosa a hrdla a to: kontaktom s léziami 
opičích kiahní alebo telesnými tekutina-
mi, respektíve preniknutím vírusu cez (aj 
voľným okom neviditeľné) ranky na koži, a 
k prenosu môže dochádzať aj kontaktom s 
predmetmi alebo bielizňou kontaminova-
nou materiálom z lézií opičích kiahní.

Symptómy - prejavy ochorenia - Inku-
bačný čas je obvykle 6 až 16 dní, ale môže 
kolísať od 5 až do 21 dní, pričom medzi 
prvé príznaky patria: zvýšená telesná tep-
lota, horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, 
bolesť chrbta, opuch lymfatických uzlín, 
zimnica, únava až vyčerpanie. „Infikované 
osoby pociťujú najskôr príznaky podobné 
chrípke - horúčku, únavu, bolesti svalov, 
zimnicu - ako aj opuch lymfatických uzlín. 
Obvykle v priebehu 1 až 5 dní od nástupu 
horúčky sa objavuje už aj typická vyrážka. 
Výsev častokrát začína na tvári a následne 
sa rozširuje na iné časti tela vrátane dlaní, 
nôh a genitálnej oblasti.

Liečba je symptomatická, vakcína 
proti ochoreniu nie je bežne dostupná.

Informácie poskytla 
Sekcia epidemiológie a pripravenosti 

na pandémie a Odbor komunikácie 
Úradu verejného zdravotníctva SR 

Prípady opičích kiahní 
v európskom regióne

» ren
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Ak zavítate do oravského regió-
nu, tak preskúmajte aj Roháče. Sú 
považované za najkrajšiu časť Zá-
padných Tatier a ponúkajú ideálne 
podmienky na vysokohorskú tu-
ristiku. Je možné podnikať jedno-
duché prechádzky dolinami ale aj 
náročné hrebeňové túry. Nechajte 
sa inšpirovať.

Roháčske plesá
Trasa okolo Roháčskych plies patrí 

medzi najatraktívnejšie chodníky v 
Roháčoch. Cesta náučným chodníkom 
predstaví na ôsmych paneloch podrob-
nosti o najvzácnejších druhoch tunaj-
šej fauny a flóry. Ide o stredne náročnú 
túru so zaujímavými scenériami. Vý-
chodiskovým a cieľovým bodom je Zve-
rovka. Predpokladaný čas túry s prevý-
šením 682 m je necelých šesť hodín.
Trasa: Zverovka - Roháčska dolina 
- Ťatliakova chata - Roháčske plesá - 
Spálená dolina - Roháčsky vodopád – 
Adamcuľa - Zverovka.

Ostrý Roháč
Ostrý Roháč je veľmi zaujímavý 

dvojvrcholový končiar. Podľa neho je 

aj označenie celej geografickej časti 
– Roháče. Ide o veľmi náročnú vyso-
kohorskú túru s veľkým prevýšením a 
náročnými úsekmi, ktoré sú zabezpe-
čené reťazami. Túra je vhodná len za 
dobrého počasia. Východiskovým a 
cieľovým bodom je Zverovka. Predpo-
kladaný čas túry s prevýšením 1 088 m 
je necelých deväť hodín.
Trasa: Zverovka chata - Látaná doli-
na – sedlo Zábrať – Rákoň – Volovec - 
Ostrý Roháč – Plačlivé - Smutné sedlo 
Smutná dolina - Ťatliakova chata - Ro-
háčska dolina - Zverovka chata.

Informácie a foto poskytla OOCR 
Klaster Orava / visitorava.sk

Roháče 
– turistika v prekrásnej prírode

» ren
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299

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

 50%
až do
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INZERCIA

0907 727 203

INZERCIA

0908 792 859
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

3
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

8
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KURENÁR

POTRUBÁR

PONUKA PRÁCE NA SLOVENSKU

0903 770 810 / hanzalova@vikra.sk
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3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

3
7
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1

Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,

26.6. - 1.7. 2022
* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom
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CESTOVNÁ

KANCELÁRIA
�������������������

�������
����������

�������������
�������������

CKDAKA.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


