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„Skutočný priateľ je ten, kto vstúpi, 
keď odíde zvyšok sveta,“ povedal 
Walter Winchell. Máte aj vy takého 
priateľa?

So vznikom sociálnych médií na-
stala nová éra v oblasti komunikácie. 
Milióny ľudí denne hľadajú na soci-
álnych sieťach nových priateľov ale-
bo komunikujú s tými jestvujúcimi. 
Osobné stretnutia v mnohých prípa-
doch nahradili tie virtuálne.

Sú medzi nami takí, ktorých neu-
tíchajúca potreba neustále získavať na 
sociálnych sieťach množstvo priate-
ľov už celkom pohltila a zaslepila ich, 
lebo si ani neuvedomujú, že ide len o 
akúsi ilúziu, vďaka ktorej nadobúdajú 
pocit, že majú kvantum kamarátov. 
Sú ochotní tráviť desiatky hodín na 
internetových diskusiách a sociálnych 
sieťach, aby nadviazali nové a nové 
vzťahy.

Kto však sú títo ich priatelia? Ide 
o ľudí, ktorí im dokážu nastaviť zr-
kadlo, odhaliť pravú tvár alebo im len 

mažú med okolo úst? Budú tu títo ich 
kamaráti vo chvíli, keď ich budú sku-
točne potrebovať? Budú pri nich stáť aj 
vtedy, keď sa im všetci ostatní otočia 
chrbtom?

Skutočný priateľ je ten, kto nás pri-
jíma takých, akí sme, ale zároveň nám 
dokáže otvoriť oči, ak tápeme v tem-
notách. Je to človek, ktorému môže-
me zveriť aj tie najtajnejšie tajomstvá. 
Máte aj vy takéhoto priateľa, človeka z 
mäsa a kostí, ktorý pri vás stojí aj keď 
vám tečie do topánok a v časoch, keď 
sa vám práve nedarí, podá pomocnú 
ruku, vypočuje vás, povzbudí a kryje 
vám chrbát, keď je treba?

Ak máme v živote 
takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
nemá.

V núdzi spoznáš priateľa

» Renáta Kopáčová, redaktorka

28. augusta 1949  
bola násilne zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev v Mukačevskej 
eparchii

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 203

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0908 792 859

Ministerstvo zdravotníctva SR upo-
zorňuje na sociálnej sieti na nedo-
statok krvi, pričom v týchto dňoch 
chýba hlavne krv krvnej skupiny A 
a všetkých Rh negatívnych krvných 
skupín.

Situácia s nedostatkom krvi sa 
podľa rezortu zdravotníctva opakuje 
každoročne v letných mesiacoch v dô-
sledku dovolenkového obdobia, cesto-
vania, či vysokých denných teplôt. Po-
diel na zníženom počte darcov krvi má 
aj pretrvávajúce ochorenie COVID-19 
a taktiež sú to dočasné výluky z daro-
vania krvi v dôsledku cestovania do 
zahraničia. 

Uvítajú všetky krvné skupiny
Národná transfúzna služba (NTS) 

SR vyzýva darcov krvi, aby neváha-
li a pomohli doplniť zásoby krvných 
prípravkov, aby boli schopní v plnej 
miere zásobovať nemocničné zariade-
nia na území Slovenskej republiky. Na 
pracoviskách NTS sú vítaní darcovia 
krvi s akoukoľvek krvnou skupinou, 
nakoľko nikdy nevedia, ktorú krvnú 
skupinu budú potrebovať nemocničné 
zariadenia k záchrane ľudských živo-
tov. 

Kedy môžete darovať krv
V súvislosti s dovolenkovým obdo-

bím a zvýšeným cestovaním do zahra-
ničia upozorňujú odborníci na skutoč-
nosť, že darovať krv po návrate z krajín 
Európskej únie je možné po 7 dňoch a 
po návrate z krajín mimo Európskej 
únie je to po 28 dňoch. 

Darovať krv je možné v pondelok 
až piatok počas odberových hodín, 
ktoré sú od 7.00 hod. do 14.00 hod. s vý-
nimkou utorka, kedy je možné darovať 
krv od 7.00 hod. do 17.00 hod. Všetky 
aktuálne informácie ohľadom daro-
vania krvi sa nachádzajú na webovej 
stránke: www.ntssr.sk

Darujte krv, ak môžete

» ren
zdroj foto kropekk_pl pixabay

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

zoznamka
»Hladám milú a sympa-
tickú priatelku na trvaly 
vyťah od 40 do 55r,s dob-
rým srdiečkom ktorá má 
zmysel pre rodinný život.
Bývam sám v rodinnom 
dome na dedine.Zn:Orava 
Liptov a blízke okolie.Te-
l:0944936604

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    65
-0

12

INZERCIA

oravsko@regionpress.sk
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/Dolný Kubín – Kňažia – Mokraď/ - Miestny 
rozhlas upozornil obyvateľov mestských častí 
Kňažia a Mokraď v Dolnom Kubíne, že v blízkosti 
sa pohybuje medvedica s dvomi mláďatami. Videli 
ju pri učňovskom stredisku, tiež nad cintorínom 
a kostolom. Podľa odborníkov medvedica zrejme 
stratila prirodzenú plachosť a svoje medvieďatá 
môže chrániť aj útokom. V lokalite bol videný aj 
medveď.

/ww, or/ 

/Dolný Kubín/ - Po miestnej komunikácii v Dol-
nom Kubíne opitý poľský vodič šoféroval kamión. 
Našťastie ho zastavila policajná hliadka. Podrobil 
sa dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 3,10 
promile alkoholu a opakovaná dychová skúška 
mala stúpajúcu tendenciu. Policajti 27-ročnému 
mužovi obmedzili osobnú slobodu a čelí obvine-
niu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej 
látky.

/ww žkpz, or/

/Oravský Podzámok/ - Na Oravskom hrade celý 
týždeň venovali podujatiam v znamení grófa Dra-
culu a draka. Návštevníci si mohli pozrieť hororo-
vý film Nosferatu – symfónia hrôzy, vypočuť dis-
kusie k filmu, piesne z muzikálu Dracula, dobovú 
hudbu Strigôň, vidieť bábkové divadlo, zúčastniť 
sa Nosferatu pre deti s tvorivými dielňami, nočnej 
prehliadky Drakula – Upír Nosferatu, prehliadky 
hradu s historikom a stretnúť sa s rytierom v zbroji. 
Možnosť darovať krv v Renesančnej budove v Or. 
Podzámku ponúklo Oravské múzeum v spolupráci 
s Národnou transfúznou stanicou v Martine. Pes-
trý program na koniec prázdnin oslovil všetky ve-
kové kategórie. 

/ww om, or/ 

/Oravská Polhora/ - Babohorský okruh bol jede-
nástym podujatím Oravskej bežeckej ligy. V dob-
rom počasí 11 kilometrovú pestrú trať v prostredí 
Babej hory vyhral Pavol Bakoš z Chlebníc pred 
druhým Milošom Magerčákom zo Suchej Hory a 
tretím Matejom Graňákom z Oravskej Jasenice. Ka-
tegóriu žien vyhrala Jarmila Kakusová z KB Breza. 
Na kratšej 5,5 km trati vyhral Filip Revaj z Rabče 
pred Matúšom Štrausom z Polhory. Ženskú kate-
góriu vyhrala dorastenka Alexandra Jadroňová z 
Ťapešova. 

/ww ol, or/

/Dolný Kubín/ - Cieľom Feel the Street podujatia 
v Dolnom Kubíne bolo poukázať na potrebu vy-
budovania skateparku v meste. Ulicu oslavovali 
tancom, športom a jedlom. Na Námestí slobody 
sa konali športové zápasy v streetballe, hokejbale 
a skateboardisti si zmerali sily v Game of Skate. 
Workshop učil záujemcov výdrž v stojke a skúse-
nejší sa zapojili do stojkovej súťaže o ceny. Deň ve-
novaný kultúre ulice ukončil koncert slovenského 
rapera Gleba. 

/ww dk, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Knihami Oravy v 14. 
ročníku čitateľskej súťaže sa stali román Hviezda, 
ktorá nikdy nezhasne od Juliena Dana a publiká-
cia Sprievodca kultúrno-sakrálnymi pamiatkami 
v pohraničí Rabča-Šenov od Jozefa Oselského. 
Nominovaných bolo 24  titulov a do hlasovania 
sa zapojilo 908 čitateľov. Súťaž vyhlasuje Oravská 
knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

/ok, or/

/Oravská Lesná/ – Veľkolepého Nočného behu v 
Oravskej Lesnej sa zúčastnilo rekordných takmer 
tisíc bežcov. Vyhral ho Martin Rusina pred Pavlom 
Bakošom. Vyzbierané štartovné organizátori ve-
nujú hendikepovaným deťom. 

/ww ol, or/

Zvykne sa hovoriť, že nešťastie necho-
dí po horách, ale po ľuďoch. Prináša-
me preto upozornenia a rady odbor-
níkov z Horskej záchrannej služby, 
ktoré treba mať na pamäti, aby sme 
prípadnej zlej situácii predišli. 

Nepodceňujte plánovanie túry
- Dôležité je sledovať predpoveď počasia, 
výstrahy na stránkach SHMÚ, IMGW 
(poľský hydrometeorologický ústav) a 
HZS. 
- Odporúčame pozrieť si pozorne pláno-
vanú trasu, hlavne, či sa dá v prípade blí-
žiacej sa búrky rýchlo zbehnúť do údolia. 
- Ak je túra dlhá, po hrebeni alebo bez 
možnosti rýchleho úniku, je najlepšie 
začať už skoro ráno. Pekné počasie totiž 
nemusí vydržať po celý deň. Búrky oveľa 
častejšie prichádzajú v poobedňajších 
hodinách.

Sledujte počasie aj počas túry
- Ak sa blíži búrka, choďte čo najrýchlej-
šie do údolia.
- V súčasnosti existujú rôzne aplikácie, 
kde sa dá sledovať pohyb búrok online na 
meteorologických radaroch, napríklad 
na stránke SHMÚ. Dôležité je ale sledovať 
počasie aj vizuálne, či sa hromadia obla-
ky, či sa zvyšuje rýchlosť vetra, prípadne 
sa objavujú blesky, hrmenie. 
- Na hrebeňoch a vrcholoch je oveľa 
väčšia pravdepodobnosť zasiahnutia 
bleskom, preto je potrebné čo najrýchlej-
šie zísť do údolia.

Snažte sa nájsť úkryt
- Blesky najčastejšie udierajú do najvyš-

ších položených predmetov v okolí. Elek-
trický náboj si vyberá čo najkratšiu cestu, 
ako sa vybiť. 
- Nebezpečné sú napríklad samostatne 
stojace stromy alebo voľné priestranstvá, 
stĺpy vysokého napätia. 
- Odporúčame čo najrýchlejšie skúsiť 
nájsť úkryt, napríklad chatu, útulňu, 
preto je dobré mať naštudovanú trasu a 
vedieť, kde sa takéto objekty nachádzajú. 
Ďalším veľmi dobrým úkrytom je auto. 
- Ak nie je možné nájsť lepší úkryt, vyhľa-
dajte miesto pod úrovňou terénu, naprí-
klad priekopa.
- V prípade, že je v blízkosti les, vyberte 
si miesto radšej hlbšie v lese ako na jeho 
okraji.

Ak je úkryt ďaleko, dodržujte 
tieto zásady

- Zbavte sa kovových predmetov (odložte 
ďalej od seba). Nebezpečné sú oceľové 
laná, reťaze a rebríky. 
- Dajte sa do podrepu, najlepšie na neja-
kú izolačnú podložku (napríklad. batoh), 
vhodné je chrániť si sluch. 
- Dodržujte vzdialenosť od ďalších osôb.

Aplikácia HZS - Odporúčame stiah-
nuť si ju do mobilu, pretože obsahuje 
viacero užitočných funkcií, okrem iného 
najmä to, že s prichádzajúcim hovorom 
operátori Operačného strediska tiesňo-
vého volania HZS automaticky vidia, kde 
sa človek nachádza, čo umožňuje rýchlu 
lokalizáciu volajúceho. 

Odkaz na aplikáciu: https://app.hzs.sk/
Zdroj informácií 

Ministerstvo vnútra SR

Plánovanie túry 
počas búrkového obdobia

» ren

3
3
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0
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/Tvrdošín/ - Pre deti do troch rokov budujú nové 
detské jasle v Tvrdošíne na sídlisku Medvedzie 
pri materskej škole. Budú tvoriť jeden komplex a 
zmodernizovaná kuchyňa materskej školy prispe-
je aj k zníženiu nákladov na prevádzku jaslí. Pro-
jekt zahŕňa dve herne, spálňovú časť pre 24 detí, 
avšak kapacita je stanovená až na 40 detí, sociál-
ne priestory, šatne, výdajňu jedál a miestnosť pre 
technické zázemie. Po uvedení jaslí do prevádzky 
sa rozšíria pracovné možnosti o desiatich zamest-
nancov. Stavebný náklad predstavuje takmer 640 
000 eur. Doba výstavby je 24 mesiacov. Mesto o 
tom informuje na svojej webovej stránke.

/im, ww ts, or/ 

/Námestovo/ - Po prestavbe vzniknú nové priesto-
ry centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v 
Oravskej poliklinike Námestovo. V piatich ambu-
lanciách tam budú poskytovať služby všeobecní 
lekári pre dospelých i pre deti a dorast, gynekológ, 
dermatovenerológ a stomatológ. Projekt za viac 
ako milión eur prevažne tvorí dotácia z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja.

/im, ww žsk, or/

/Zákamenné – Oravská Lesná/ - Cestu medzi 
Zákamenným a Or. Lesnou ŽSK po piatich rokoch 
opäť zrekonštruuje z vlastného rozpočtu za 700 
tisíc eur. Cestu druhej triedy opravovala spoloč-
nosť Cesty SK, u ktorej kraj stavbu reklamoval pre 
nesprávny sklon vozovky a nekvalitnú asfaltovú 
zmes. Zhotoviteľ odmietol vymeniť zmes a spoloč-
nosť je v konkurze. ŽSK si bude svoje oprávnené 
nároky uplatňovať v súdnom konaní. 

/im, žsk, or/ 

/Dolný Kubín/ - V najbližších komunálnych voľ-
bách bude v Dolnom Kubíne päť volebných ob-
vodov ako doposiaľ. Mestské zastupiteľstvo bude 
mať 19 poslancov. Dvoch poslancov si budú voliť v 
Kňažej, Mokradi a Záskalí, dvoch v Starom meste, 
dvoch v Medzihradnom, Banisku a Srňacom. Šies-
tich poslancov si budú voliť na Brezovci a siedmich 
vo Veľkom, Malom Bysterci a v Beňovej Lehote. 
Výkon funkcie primátora bude na plný úväzok na 
obdobie rokov 2022 až 2026. 

/im, ww dk, or/

/Rabčice/ - Rabčický chotár je významný z hľa-
diska medzinárodnej ochrany vtáctva a v sieti 
NATURA 2000 je začlenený do Chráneného vtá-
čieho územia Horná Orava. Cieľom je zachovanie 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a 
biotopov sťahovavých druhov /bociana bieleho, 
bociana čierneho, ďatla čierneho, jariabka hôr-
neho, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, orla 
skalného, orla krikľavého, rybárika riečneho, sovy 
dlhochvostej, tetrova hlucháňa, tetrova holniaka, 
včelára lesného, výra skalného, žltochvosta hôr-
neho/ ako aj zabezpečenia ich prežitia a rozmno-
žovania. Obec Rabčice leží na území Chránenej 
krajinnej oblasti Horná Orava s druhým stupňom 
ochrany a rašeliniská v lokalite Rabčické bory sú v 
štvrtom stupni ochrany. 

/ww/

/Dolný Kubín – Orava/ - Oravská galéria v Dolnom 
Kubíne z dvadsaťtisícového príspevku od Fondu 
na podporu umenia vlani doplnila zbierku aj o die-
lo zakladateľskej osobnosti slovenského moderné-
ho maliarstva s priamou väzbou na oravský región 
Martina Benku „Na sená – Orava“. Reštaurovala 
diela A. Medzihradského, P. M. Bohúňa/K. Bohúňa 
a drevené polychrómované plastiky z 18. storočia. 
Projekt edukačných aktivít je zameraný na tvorivú 
dramatiku a nové metódy galerijného vzdelávania 
vo viacerých druhoch umenia. 

/im, og, or/
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov

• Prestavby nadstrešných častí komínov

• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov

• Montáž zrealizujeme za jeden deň

 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 

             0903 874 784
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

1

38

523

7

9

27

52

3

6

3

91

62

68

5

1
S

U

D

O

K

U

48

9

5

1

7

9

26

4

4

215

6

6

8

17

7

6

578

41

2
S

U

D

O

K

U



OR22-34 strana- 9

ŠPORT, ZDRAVIEORAVSKO
9

3
3
-0
0
4
7



OR22-34 strana- 10

služby, bývanie, súťaž Najčítanejšie regionálne noviny
10



OR22-34 strana- 11

REALITY, BÝVANIEORAVSKO
11

4
7
-1
2
2

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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Ko nt a k t :  0 9 1 1  8 7 6  8 9 5 ,  w w w. d u p o s. s k

Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 200 000,- €   Zábezpeka: 30 000,- €
Termíny obhliadok: 30.8.2022 o 15:00 hod., 6.9.2022 o 15:00 hod.

Termín a miesto dražby: 14.9.2022 o 13:00 hod.
Hotel Klar, ul. 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš,

Salónik S2 na 2. poschodí

DRAŽBA 2 izbového bytu a 6 izbového bytu, v rodinnom dome súp. č. 1866 na parc. č. 606/4 s podielom 

5518/38962, 21349/38962 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemkom na parc. č. 

606/4, kat. územie Dolný Kubín, okres Dolný Kubín

2-izbový byt a 6-izbový byt * Dolný Kubín2-izbový byt a 6-izbový byt * Dolný Kubín
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INZERCIA

0908 792 859
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Viac na 0948 123 145 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).

Jobbees - tradičné zárobky u tradičních partnerov

Obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme 
prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 
týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava za symbolický 
príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 1.9.2022. 
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 5. 9. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   

za najlepšiu

cenu
za najlepšiu

cenu

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632

031/789 86 28


