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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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Západné Slovensko
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Východné Slovensko
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„Nepoznám na svete nič iné, čo by 
malo toľko sily ako slovo. Niekedy 
napíšem jedno a pozerám sa naň, až 
kým nezačne žiariť,“ povedala Emi-
ly Dickinson.

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbu-
diť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale 
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a 
zraňovať. Niekedy im prikladáme zby-
točne väčší význam, ako v skutočnosti 
majú, inokedy ich vnímame možno 
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová – 
tie mocné čarodejky.

Slová, či už napísané alebo vyriek-
nuté, môžu mať veľkú silu a v rukách 
tých, ktorí ich vedia správne používať, 
predstavujú obrovskú moc. Majstri slo-
va, napríklad spisovatelia, ich doká-
žu ukladať tak prekrásne, že ich diela 
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete 
a obratní politici dokážu vďaka nim do-
konca zmanipulovať celé národy.

Vždy majme na pamäti, že slová, 
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš ži-
vot a život ľudí okolo nás lepším alebo 

horším. Vhodne zvolené slová vedia 
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy 
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho 
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi 
ťažké vziať ich späť, pretože rana, kto-
rú spôsobili na duši, je príliš hlboká. 
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť 
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať 
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť 
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým 
úsmevom, pochvala či zopár slov uzna-
nia.

Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj 
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo 
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú 
z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
vorme. A vtedy, keď si 
to okolnosti vyžadujú 
a môžeme naše slo-
vá použiť ako liek, 
nešetrime nimi.

Vážme slová

» Renáta Kopáčová, redaktorka

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti

5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti
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Novú mestskú atrakciu, ktorou 
bude replika obliehacieho zariade-
nia v životnej veľkosti, začnú stavať 
už začiatkom septembra v blízkosti 
trnavských hradieb. Jej slávnostné 
odhalenie bude počas jarmočného 
víkendu. 

Projekt historickej rekonštrukcie 
obliehacieho zariadenia má za cieľ 
popularizovať a zatraktívniť turistom 
a obyvateľom Trnavy mestské opevne-
nie. „Týmto projektom by sme chceli 
zviditeľniť hradby mesta Trnavy, ktoré 
patria medzi najzachovalejší fortifikač-
ný systém v Európe. Sme vo fáze prípra-
vy a následnej inštalácie obliehacieho 
zariadenia nazývaného trebuchet, 
ktorý v stredoveku slúžil ako vrhač ka-
meňov a využíval protizávažie. Predlo-
hou pre tvorbu bol zákres tohto druhu 
katapultu z knihy Bellifortis zostavenej 
Konrádom Kyeserom von Eichstadt pri-
bližne v roku 1405,“ hovorí Alexander 
Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Tr-
nava Tourism a dodáva, že na základe 
remeselno-historického výskumu bol 
zhotovený nákres trebuchetu, ktorý 
má dĺžku osem metrov a šírku i výšku 
päť metrov. „Z ohľadu na bezpečnosť 
zariadenie nebude plne funkčné, av-
šak našou snahou je, aby bolo dobovo 
čo najvernejšie. Inštalovať ho v centre 

Trnavy začneme už začiatkom septem-
bra,“ prezrádza Alexander Prostinák. 
Katapult bude podľa jeho slov umiest-
nený na zelenej ploche na Hlbokej ulici 
v blízkosti severovýchodnej veže mest-
ských hradieb. Jeho slávnostné odhale-
nie bude v sobotu 10. septembra o 15.30 
h. v rámci podujatia Jarmočný víkend v 
Trnave.

Čo je trebuchet
Trebuchet je druh obliehacieho stro-

ja alebo aj vrhač kameňov. Rozkvet 
veľmi dobre chránených hradov vyvo-
lal potrebu výroby mimoriadne výkon-
ného stroja schopného rozbiť hradné 
múry a vrhať strely dostatočne vysoko 
a ďaleko. Prakom sa dali vrhať strely 
značnej veľkosti. Tiež sa občas ako 
strely používali mŕtve kone či kravy, 
alebo dokonca mŕtvoly, ktoré sa strieľa-
li do hradov a miest, aby rozniesli rôzne 
choroby.

V Trnave postavia osemmetrovú 
repliku stredovekého katapultu

» ren
3D model katapultu. 

zdroj foto: Región Trnava, Agentúra Hector
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Školský rok sa začína a vy si láme-
te hlavu nad tým, čo pribaliť školo-
povinným ratolestiam na desiatu? 
Vsaďte na nátierky. Ich príprava nie 
je náročná, dobre zasýtia a deti si 
pochutia. Prinášame tri osvedčené 
recepty plné zdravých surovín.

Nátierka z tekvice hokkaido
Suroviny: tekvicu hokkaido, kyslú 

smotanu, soľ, čierne korenie, tymián, 
citrónovú šťavu

Postup: Tekvicu hokkaido umyjeme 
a dužinu vyberieme, následne tekvicu 
nakrájame na kocky, uložíme na plech, 
polejeme olejom a pečieme v rúre pri-
bližne 15 až 20 minút. Upečenú tekvicu 
vložíme do misky a roztlačíme vidlič-
kou, prípadne rozmixujeme. Dochu-
tíme soľou, čiernym korením, kyslou 
smotanou, citrónovou šťavou a bylin-
kami podľa chuti.

Náš tip: Ak chcete, aby bola nátierka 
celkom jemná, odstráňte z tekvice po 
upečení šupku, až potom mixujte.

Mrkvová nátierka 
s ovsenými vločkami

Suroviny: 150g smotanovo tvaro-
hového syra, 50g bieleho jogurtu, 2 
mrkvy, 2PL ovsených vločiek, 1PL rep-
kového oleja, tekvicové jadierka

Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme a 
na hrubo postrúhame.

Na panvicu dáme olej a mrkvu na 
ňom asi 5 minút podusíme. Necháme 

vychladnúť. Do misky vložíme syr a 
vymiešame ho s jogurtom. Primiešame 
ovsené vločky a mrkvu. Pred podáva-
ním posypeme tekvicovými jadierka-
mi.

Syrová nátierka s paprikou
Suroviny: 250g tvrdého syra vhod-

ného na strúhanie, 3 papriky rôznych 
farieb - zelená, červená, žltá, 150g šun-
ky, 100g majonézy, 100g bieleho jogur-
tu, soľ a korenie podľa chuti

Postup: Papriky umyjeme, rozkro-
jíme na štvrtiny, odstránime z nich 
jadrince a potom pokrájame na malé 
štvorčeky. Rovnako pokrájame aj šun-
ku. Syr na hrubo postrúhame. Do mis-
ky vložíme majonézu a vymiešame ju 
s jogurtom. Pridáme papriku, šunku 
a syr. Nátierku podľa chuti osolíme a 
okoreníme.

Chutné nátierky, ktoré zasýtia

» ren
zdroj foto pixabay
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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

Slivky sú nielen chuťovo výbor-
né ovocie, ale taktiež sú zdrojom 
množstva zdraviu prospešných ži-
vín. Je čas ich dozrievania a tak si 
ich doprajme čo najviac.

Slivky pochádzajú z oblasti Kau-
kazu, no dnes sú rozšírené po celom 
svete. Najrozšírenejším druhom v Eu-
rópe je slivka domáca - listnatý strom, 
ktorého plody majú oválny tvar, modrú 
až modrofialovú šupku, zelenkastú du-
žinu a kôstku. Existuje veľa poddruhov 
slivky domácej, ktoré sa líšia tvarom, 
veľkosťou i farbou.

Účinky na zdravie
Slivky sú bohaté na vitamín C, pro-

vitamín A a vitamíny skupiny B, z 
minerálov napríklad draslík, horčík 
či fosfor. Obsahujú aj vlákninu, kto-
rá vytvára pocit plnosti a napomáha 
zabezpečovať zdravý pohyb tráviace-
ho traktu. „Navyše slivky obsahujú i 
zlúčeninu sorbitol, ktorý má laxatívne 
účinky, čím pomáhajú pri zápche“, ho-
vorí MUDr Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava. Slivky obsahujú 
i polyfenolové zlúčeniny, ktoré majú 
antioxidačné schopnosti. 

Zber a použitie
Zrelé slivky by mali byť na dotyk 

mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš 
mäkké. Môžeme ich skladovať v chlad-

ničke a tie tvrdšie môžeme ponechať 
dozrievať v papierovom vrecúšku pri 
izbovej teplote. Spotrebovať je ich treba 
v priebehu niekoľkých dní.

Slivky konzumujeme samostatne, 
ale vhodné sú napríklad aj ako dopl-
nok do šalátov. Pripraviť z nich môže-
me omáčky k mäsu, či upiecť chutné 
koláče. Pripraviť sa z nich dajú šťavy a 
vhodné sú i na konzervovanie, výrobu 
destilátov a džemov.

Všimli ste si?
Pri zbere či nákupe sliviek je často 

vidieť, že ich šupka je pokrytá či skôr 
zaprášená ľahkým bielym povlakom. 
Tento povlak pomáha chrániť ovocie, 
napríklad pred infekciami a pomáha 
predchádzať strate vody.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Slivky – zdravé ovocie z našich záhrad

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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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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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  ����������
Exolon 4/10 číra  ����������

Exolon 2/10 2UV biela  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  ����������
Exolon 7/16 BF bronz  ����������

PC Trapéz 76/18 bronz  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH

����

����

����������������������

6. septembra 1620   
loď Mayflower sa s prvými osadníkmi vy-
dala na cestu do Nového sveta

Výročia a udalosti
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auto-moto/iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Kupim staré motorky a mo-
pedy aj diely 0940086411

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

hobby a šport
»kupim MINCE BANKOV-
KY MEDAILY MILITARIE 
atd...0940086411

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    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

INZERCIA

0908 792 859
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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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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 2039
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1Viac na 0948 123 145 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).

Best Harvest – spolupracujeme s najväčšími 

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný 
zárobok pracovníka 1300 Kč/deň (cca 52 €) a VIAC, t.j cca 
62.400 Kč/2 mesiace (plus diéty cca 72 €/mesiac). 
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. Nástup 8.9.2022.

7. septembra 2011  
pri leteckom nešťastí zomrelo 26 hráčov a realizačný tím hokejové-
ho klubu Lokomotiv Jaroslavľ, vrátane Pavla Demitru

Výročia a udalosti
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www.regionpress.sk
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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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


