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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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Distribúcia:
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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
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko
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LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
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OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
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HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
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PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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Život nám niekedy uštedrí po-
riadnu facku v podobe choroby, 
ktorá nám na čas vystaví stopku, 
prinúti nás spomaliť a poskytne 
tak priestor na zamyslenie sa nad 
naším spôsobom života. Hoci ide 
častokrát o ťažké a bolestivé život-
né obdobie, myslím si, že nás má 
čomusi naučiť.

Faktom je, že život väčšiny z nás 
je skutočne hektický. Ráno vstáva-
me ešte do tmy, uháňame do práce a 
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez 
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo 
sme počas uplynulých dní nestihli, 
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú 
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

Vo víre každodenných povinnos-
tí ani nestíhame postrehnúť, že bol 
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo 
a po daždi vyšla na oblohe nádherná 
dúha, že v parku rozkvitli snežienky 
a že už prileteli prvé lastovičky alebo 
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne 
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti, 
že nám narobil ťažkosti na cestách a 
ticho šomrajúc na cestárov uháňame 
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa. 
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí 

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo 
susedstva chodí po operácii o barlách 
a potrebuje pomôcť s nákupom, že 
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá, 
že...

Je veľká škoda, že častokrát až vďa-
ka varovnému prstu v podobe vážnej-
šieho ochorenia si dožičíme priestor 
na to, aby sme si trošku vydýchli, 
poriadne sa zamysleli nad tým, ako 
žijeme a prehodnotili naše priority. 
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prí-
deme na to, že je dôležité sa venovať 
viac sebe, svojim blízkym a priateľom. 
Nákupnú turistiku vymeníme za vy-
chádzky do prírody, začíname viac 
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť 
sa z každodenných maličkostí.

Zvykne sa hovoriť, 
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
vysoká.

Všetko zlé je na niečo dobré

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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HĽADÁ SA GAZDINÁ.
Do domácnosti s troma deťmi hľadám príjemnú a sympatickú 
pani vo veku od 35 do 50 rokov.

Požadované znalosti: varenie, upratovanie, 
vodičský preukaz B a prax s jazdením 
podmienkou, anglický jazyk vítaný, estetické 
cítenie a ekonomické myslenie

Pracovná doba variabilná a víkendy 
čiastočne po dohode. Možnosť 

ubytovania. Výkon práce v Stupave.

Zaslanie životopisu mailom podmienkou. 
Plat od 1.500,- € netto + dohoda. Nástup po dohode. 

Kontakt: tepexx@gmail.com,0915 798 888
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec
»PONUKAM JABLKA JULIA DO-
HODOU TEL 0908199695

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    

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 dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

O občiansky preukaz možno požia-
dať pol roka pred vypršaním jeho 
platnosti, a to aj elektronicky. Minis-
terstvo vnútra na to upozorňuje v sú-
vislosti s tým, že oddelenia dokladov 
v krajských a veľkých okresných mes-
tách sú posledné týždne a mesiace vy-
ťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích 
dobách.

Dôvodom je, že Slováci si po uvoľ-
není pandemických opatrení vybavujú 
potrebné doklady na cestovanie na dovo-
lenky do zahraničia. Nejde len o pasy, ale 
o aj občianske preukazy, ktoré slúžia ako 
cestovný doklad, pričom viaceré krajiny 
Schengenu, rovnako ako v prípade pa-
sov, vyžadujú, aby boli platné istý čas aj 
pred odchodom z turistickej destinácie.

Ministerstvo vnútra pre budúcnosť 
odporúča pamätať na letnú dovolenku 
už v zime a požiadať o cestovné doklady 
v tomto čase, kedy je záujem o ne štatis-
ticky dlhodobo minimálny. „Dávame do 
pozornosti, že o nový občiansky preukaz 
možno podľa zákona požiadať už 180 dní 
pred vypršaním jeho platnosti. Ak vám 
teda končí platnosť dokladu napríklad v 
apríli 2023, pokojne oň môžete požiadať 
už v decembri 2022,“ vysvetlil minister 
vnútra SR Roman Mikulec.

Ide to aj cez internet - Požiadať o 
vydanie nového občianskeho preukazu 
je možné prostredníctvom elektronickej 

služby. Podmienkou je mať aktivovaný 
elektronický občiansky preukaz s čipom 
a bezpečnostným osobným kódom /
BOK/, čiže doklad pripravený na elek-
tronickú komunikáciu. Predpokladom 
použitia e-služby je, aby mal používateľ 
v správnych agendách MV SR evidovanú 
podobu tváre a podpis nie staršie ako 5 
rokov. U používateľa mladšieho ako 18 
rokov podoba tváre a podpis nesmú byť 
staršie ako tri roky. Elektronická služba 
vám okrem času stráveného čakaním na 
oddelení dokladov ušetrí aj peniaze. V 
prípade žiadosti o vydanie OP pri zmene 
trvalého pobytu zaplatíte len 2 eurá /pri 
klasickom spôsobe 4,50 eura/. Pre pou-
žívateľov e-služieb, ktoré vyžadujú elek-
tronický podpis, platí, že nový občiansky 
preukaz získaný klasickou i elektronic-
kou cestou, automaticky nepreberá do-
vtedy používané certifikáty pre elektro-
nický podpis. Je preto treba nainštalovať 
si ich nanovo, čo ide aj elektronicky pro-
stredníctvom Aplikácie pre eID, ktorú má 
vo svojom počítači nainštalovaný každý 
používateľ elektronických služieb. „Cer-
tifikáty pre e-podpis Slovensko na rozdiel 
od iných krajín poskytuje používateľom 
bezplatne,“ podotkol minister Roman 
Mikulec.

O občiansky preukaz 
možno požiadať vopred

» ren
zdroj foto pixabay

5
9
-2
9
7

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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/Vavrečka/ - Nové podujatie „Beh Medveďkou“ 
vo Vavrečke obohatilo Oravskú bežeckú ligu. So 
štartom v strede dediny bežci absolvovali na hlav-
nej trati dve 5,5 km kolá. Prvý ročník pretekov vo 
vytrvalom daždi a v blatistom teréne poľných ciest 
vyhral Pavol Bakoš z Chlebníc. Druhý bol domáci 
Martin Buc ml. a tretí Mário Košút z Triatlon teamu 
Vavrečka. Kategóriu žien vyhrala Dominika Valko-
vá z Rabče pred Máriou Ogurekovou z Námestova 
a treťou Alžbetou Mikolajčíkovu z Novote. Na krát-
kej trati jedného kola vyhrali Matúš Štraus z Or. 
Polhory a Alexandra Jadroňová z Ťapešova.

/ww ttv, or/ 

/Babín/ - Nové výstavné, informačné a edukačné 
priestory ľudového rezbárstva v Babíne otvoria v 
nedeľu 21. augusta v priestoroch bývalej školy. Sú 
výsledkom slovensko-českej cezhraničnej spolu-
práce „Návraty k Siváňovcom“. Expozícia so zbier-
kou vyše 120 plastík od 41 slovenských, poľských 
a českých rezbárov je jedinečnou v rámci Sloven-
ska. V budove je aj informačné centrum, školiace, 
vzdelávacie priestory a sociálne zariadenia, pri-
budne centrum ľudového rezbárstva na tvorbu a 
ubytovanie rezbárov a expozícia obecného múzea. 
Súčasťou otvorenia bude svätá omša, pietna spo-
mienka pri hroboch rezbárov a vernisáž výstavy 
sakrálnej tvorby.

/im, mž, or/

/Tvrdošín/ - Aktuálne na výstavbe 5,6 kilomet-
ra dlhej rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná 
robia úpravy podložia, zaistenie svahov a nosné 
konštrukcie mostov. Najzložitejšími pri výstavbe 
tvrdošínskej R3 sú práve mostné objekty. Cesta 
zahŕňa 100 stavebných objektov, 11 mostov a vyše 
1800 metrov protihlukových stien. Stavba je oso-
bitá tým, že je budovaná v zložitom geologickom 
prostredí strmých svahov. Nasledovať budú pre-
kládky objektov železníc a napojenie úseku na 
existujúce cesty. Hovorkyňa NDS E. Žgravčáková 
informovala aj o tom, že  ukončenie stavby pred-
pokladajú v priebehu budúceho roka. 

/ww nds, or/ 

/Zuberec – Brestová/ - Témou 46. ročníka Podro-
háčskych folklórnych slávností bola goralská kul-
túra s tancami, spevmi, hudbou a zvykmi v podaní 
goralov z Oravy, Liptova, Kysúc, Spiša, Zamaguria 
a poľského Podhalia. Celá dolina ožila ľudovými 
tancami a spevmi súborov Brestová zo Zuberca, 
Skorušiny z Liesku, liptovského Váhu a detských 
folklórnych súborov Roháčika zo Zuberca, Malej 
Magurky zo Zákamenného, Goralskej muziky z 
Hladovky, dievčenskej speváckej skupiny zo sú-
boru Goral z Hladovky, ľudovej hudby Ostrvka z 
Nižnej i ďalších. Nechýbali 30. oravský tradičný 
jarmok, tvorivé dielne i výstava fotografií. 

/im, ww, or/

/Orava/ - Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej 
situácii s ochorením covid-19 aj v oravských ne-
mocniciach platí do odvolania zákaz návštev na 
všetkých lôžkových oddeleniach. Výnimky má 
návšteva k umierajúcim a paliatívnym pacientom 
po súhlase primára oddelenia, alebo službukonaj-
úceho lekára. S negatívnym Ag testom na covid 
môže prísť manžel k pôrodu. Výnimku má aj náv-
števa kňaza. Počas návštevy je povinnosťou mať 
prekryté dýchacie cesty respirátorom. 

/ww, úvy, or/

/Oravská Jasenica/ - Slovenská správa ciest po-
ložila nový asfalt, novú súvislú vrstvu vozovky na 
moste na ceste I/78 v Oravskej Jasenici. Pôvodný 
asfaltový kryt bol na tomto úseku poškodený. 

/ww, ssc, or/
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13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti
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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

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk
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SLOVENSKÝ VÝROBCA
A PREDAJCA NÁBYTKU

OZC RGB LIPTOV,
Liptovský Mikuláš

NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE:

• SEDA�KY• POSTELE• POHOVKY• KRESLÁ

• MATRACE• ROŠTY
• STOLY

NÁBYTOK PRE VÁS VYRÁBAME
UŽ 30 ROKOV.
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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 !!!!!!
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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

• práca v 3 zmennej prevádzke
• obsluha strojov a zariadení
• kontrola kvality vyrábaných výrobkov
• iné manipulačné a obslužné práce vo výrobe podľa
   pokynov nadriadeného

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou kovových spojok s počtom zamestnancov  50-99, príjme

• práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
   z dlhodobou perspektívou
• koncoročné odmeny podľa hospodárskeho výsledku
• možnosť kariérneho rastu a odborného vzdelávania
• ročné prehodnocovanie miezd
• príplatok za prácu v noci nad rámec zákona
• práca nadčas vo výške 35 % z priemerného platu
• odmena pri pracovnom jubileu
• firemné akcie pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
• príspevok na dopravu

Miesto práce: Nižná  •  Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Termín nástupu: Ihneď  •  Mzdové podmienky: (brutto)  od 960 € do 1300 €, nástupný bonus 600 €

Mzdové podmienky môžu byť vyššie v závislosti od skúseností uchádzačov.
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Operátor/ka výroby

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY

Uchádzači môžu svoje
žiadosti spolu

s profesijným životopisom
zasielať na e-mail:

pavol.haluska@rw-slovakia.com

R+W Slovakia k.s.
Pri rybníkoch 781

027 43 Nižná

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti
15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

3
7
-1
2
8

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022

19.9. - 24.9. 2022

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov


