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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !Pred rokmi, keď som ešte pracovala v 

inom periodiku, dostala som za úlohu 
vybrať si tri slová, ktoré sú pre mňa v 
živote dôležité a niečo o nich napísať. 
Spomínam si, že jedným z nich bolo 
slovo domov.

Domov môže mať rôzne podoby, no 
vo všeobecnosti môžeme domov cha-
rakterizovať ako miesto, kde sme sa na-
rodili, kde sme prežili časť svojho života 
alebo kde bývame, kde sme doma. Slo-
vom domov je označovaná aj naša vlasť 
či domovina.

Okolnosti mnohých z nás zavejú 
počas života do rozličných kútov sveta, 
kde sa tiež snažíme vytvoriť si domov, 
no naša vlasť bude pravdepodobne práve 
tým miestom, kam nás to bude vždy ťa-
hať, kam sa budeme vždy vracať.

Domov, to nie je len strecha nad hla-
vou, štyri steny, za ktoré sa zatvárame. 
Skutočný domov je miesto, kde nám je 
príjemne a kam sa unavení po práci či na-
plnení zážitkami z ciest vždy tešíme, kam 
sa utiekame. Je to miesto, ktoré zvyčajne 

zdieľame s ľuďmi, ktorých milujeme.
Pre mňa osobne domov predstavuje 

bezpečný prístav, do ktorého sa môžem 
vždy vrátiť. Je to miesto, kde môžem byť 
sama sebou, kde si môžem oddýchnuť po 
ťažkom dni, kde môžem plakať aj snívať, 
trpieť aj sa vylízať z rán, ktoré život pri-
náša. Domov je v mojom ponímaní tým 
miestom, kde sa môžem tešiť z prítom-
nosti mojich blízkych, zdieľať s nimi dni 
všedné aj tie výnimočné, prežívať s nimi 
úspechy aj pády, tráviť s nimi pekné chví-
le a prečkať tie horšie. Domov je pre mňa 
miesto, ktoré vo mne vyvoláva pocit isto-
ty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.

Christian Morgenstern 
raz povedal, že „domov nie 
je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú,“ 
a podľa mňa je našou 
najväčšou výhrou, naj-
väčšou radosťou a naj-
väčším šťastím, ak 
sú obe tieto miesta 
totožné.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

oznamka
»Hladam si priatelku od 40 
do 50r 0907134149
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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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

V spojených župných a komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022, budú zriadené špeci-
álne volebné komisie a voliči v izolácii 
alebo karanténe z dôvodu ochorenia 
COVID-19 budú môcť hlasovať doma 
do špeciálnej volebnej schránky. In-
formuje o tom Ministerstvo vnútra SR 
na svojej webovej stránke.

Ministerstvo vnútra SR vydalo v sú-
vislosti s vyhláškou vydanou Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR usmernenia pre 
okresné úrady a určené obce, ktoré upra-
vuje utvorenie špeciálnej volebnej komi-
sie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia. 
„Špeciálne volebné komisie budú fungovať 
v 315 špeciálnych volebných obvodoch so 
sídlom v určených obciach a budú najme-
nej osemčlenné. Určená obec je povinná 
zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej 
komisie okrem iného respirátory a dezin-
fekčný prostriedok na ruky a poskytnúť 
členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržia-
vať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom,“ 
vysvetľuje rezort vnútra na svojom webe.

Oprávnený volič podľa zákona 
o špeciálnom spôsobe hlasovania je:
- osoba, ktorá má právo hlasovať v spoje-
ných voľbách podľa zákona o podmien-
kach výkonu volebného práva a ktorá 
má ku dňu vykonania spojených volieb 
nariadenú karanténu alebo izoláciu z 

dôvodu ochrany verejného zdravia pred 
ochorením COVID-19 
- osoba, ktorá v deň konania spojených 
volieb žije s oprávneným voličom v spo-
ločnej domácnosti. 

Ako sa hlasuje 
do špeciálnej schránky:
- Oprávnený volič podáva žiadosť o špe-
ciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi 
miestnej/mestskej volebnej komisie obce 
svojho trvalého pobytu sám alebo pros-
tredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže te-
lefonicky v úradných hodinách obce svoj-
ho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať 
najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h. 
- Obec zverejní kontakt na zapisovate-
ľa najneskôr v pondelok 24. októbra na 
úradnej tabuli obce a na svojom webo-
vom sídle, ak ho má zriadené. 
- Volič týmto spôsobom hlasuje v mies-
te svojho trvalého pobytu alebo na inej 
adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa 
tohto miesta sa však musí nachádzať na 
území volebného obvodu pre voľby po-
slancov obecného zastupiteľstva podľa 
miesta trvalého pobytu voliča. 
- Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vysla-
ní členovia špeciálnej volebnej komisie. 
- Špeciálny spôsob hlasovania sa nevy-
konáva v zdravotníckom zariadení, v kto-
rom sa poskytuje ústavná starostlivosť na 
lôžku.

Spojené voľby - hlasovanie 
v izolácii alebo karanténe

» ren
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/Dolný Kubín/ – Dvaja kandidáti sa budú uchá-
dzať o funkciu primátora Dolného Kubína v  blížia-
cich sa komunálnych voľbách. Okrem súčasného 
primátora Jána Prílepka (nezávislý) kandiduje 
Jozef Slosarčík za Národnú koalíciu/Nezávislí kan-
didáti. Oproti minulým voľbám je to o päť kandi-
dátov menej. O 19 miest v mestskom zastupiteľstve 
prejavilo záujem 51 uchádzačov v 5 volebných ob-
vodoch. Z toho je 18 nezávislých kandidátov a 33 
nominovala politická strana. 

/im, ww, or/

/Orava/ - Hasičské a záchranné zbory na Orave s 
príchodom vykurovacieho obdobia upozorňujú na 
možnosť vzniku požiarov. Ich príčinou v rodinných 
domoch je prevažne nevyhovujúci stav vykurova-
cích telies a neodborná a ľahostajná práca s nimi. 
Dobrovoľní hasiči v obciach ponúkajú vykonanie 
preventívnej prehliadky. Technický stav a komín 
odborne najlepšie posúdi a zhodnotí kominár. 
Hasiči odporúčajú dbať na stálu kontrolu kúrenia 
počas prevádzk.

/ww ocu, or/

/Ťapešovo/ - Starosta obce Ťapešovo Pavol Bugaj 
pozýva dôchodcov na stretnutie vo štvrtok 6. ok-
tóbra 2022. Slávnosť sa začne svätou omšou o 14.00 
hod. v kostole a bude pokračovať o 15.00 hod. v 
kultúrnom dome. 

/ww ocu, or/

/Dolný Kubín/ - Futbalistovi Ivanovi Chodákovi 
odhalili novú pamätnú tabuľu v Dolnom Kubíne 
na Hviezdoslavovom námestí. Chodák patril me-
dzi najvšestrannejších športovcov 30. a 40. rokov 
20. storočia na Slovensku. Okrem futbalu sa veno-
val behu, skoku do výšky, hral hokej a majstrovsky 
aj tenis. V lige odohral 193 zápasov, dal 23 gólov a 
okrem brankárskeho vystriedal všetky hráčske 
posty. Za celú športovú kariéru nebol ani raz vylú-
čený, ani napomínaný. Za postoj k hre, spoluhrá-
čom, rozhodcom, divákom a najmä k súperovi mal 
prívlastok rytier v kopačkách. 

/im, ww dk, or/

/Žaškov/ - Deväť družstiev z celého Slovenska sa 
zúčastnilo nohejbalového turnaja v Žaškove.  Zví-
ťazili a pohár si prevzali nohejbalisti zo Žiaru nad 
Hronom. Druhá skončila Turzovka, tretie  Ada-
movské Kochanovce a štvrté družstvo Žaškov B. 
Peknou hrou prispeli ku kvalite turnaja aj  Žabok-
reky, Martin muži, Martin veteráni, Martin žiaci a 
druhý tím Žaškova. 

/ww ocu , or/

/Dolný Kubín/ - Linda Urbanová získala titul 
majsterky Slovenska a zlatú medailu v kategórii 
starších žiačok na Pressburg triatlone zloženom 
z plávania, cyklistiky a behu. Mestský plavecký 
klub Dolný Kubín úspešne reprezentovali aj Tomáš 
Grznár /3. miesto/, Daniela Ondríková /6.m/, Eliš-
ka Šišková /5. m/ a D Àngel Ondrík /10. m/. V sú-
ťaži dospelých získal Michal Michalica striebornú 
medailu a štafeta v zložení Michalica, Urbanová a 
Grznár bola štvrtá. 

/ww mpk, or/

/Dolný Kubín/ - Na štart 3. ročníka Nočného behu 
Kuzmínovom v Dolnom Kubíne sa postavilo 151 
bežcov z celého Slovenska. Na 6,7 km trati preteky 
vyhral Mário Košút z Vavrečky pred Pavlom Bako-
šom z Chlebníc a juniorom Róbertom Judiakom z 
Dolného Kubína. Kategóriu žien vyhrala Daniela 
Ondríková, pred Monikou Chovanovou a Sárou 
Machajovou. Nočný beh otvorili na námestí behy 
detí v štyroch kategóriách. 

/im, ww bk, or/
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Študenti z regiónu Dolného Žitného 
ostrova v spolupráci s lektormi vy-
tvorili v Stredisku environmentálnej 
výchovy Slovenskej agentúry život-
ného prostredia (SEV SAŽP) Dropie 
funkčnú dažďovú záhradu, ktorá 
bude zároveň slúžiť ako príkladný 
adaptačný prvok. Prezentovať ju 
budú individuálnym návštevníkom, 
ako aj žiackym skupinám, ktoré si ju 
môžu svojpomocne zrealizovať aj na 
svojom školskom dvore.

Dažďovú záhradu realizovali v rám-
ci workshopu pre mladých ako jeden z 
výstupov projektu Climate Change Li-
ving Lab Dropie, ktorého cieľom je vy-
tvoriť ekocentrum s ukážkovými opat-
reniami na zmiernenie a prispôsobenie 
sa zmene klímy, ako aj tvorba vzdelá-
vacích materiálov a kurzov pre využitie 
vo výchovno-vzdelávacom procese. „V 
spolupráci s Ministerstvom životného 
prostredia sa podarilo nastaviť ambi-
ciózny a živý koncept ďalšieho rozvoja 
strediska SEV SAŽP Dropie a to jeho 
premenou na modelové centrum pre 
zmenu klímy. Veľmi dôležitou súčasťou 
projektu je aj podpora systematického 
prístupu k environmentálnej výchove 
a vzdelávaniu, integrácia praktických 
ukážok opatrení na zmiernenie a pri-
spôsobenie sa zmene klímy. V projekte 
počítame so spoluprácou so školami, 
materskými školami, univerzitami a 
samosprávami,“ uviedol Michal Maco, 

generálny riaditeľ SAŽP.

Ako funguje dažďová záhrada? - 
Dažďová záhrada je umelo vytvorený 
adaptačný prvok, ktorý je možné reali-
zovať v rôznych veľkostiach, v závislosti 
od plochy strechy, z ktorej je voda do 
nej odvádzaná. Ide o cielene vytvorenú 
priehlbinu, určenú na zber dažďovej 
vody z pevných plôch: striech, chodní-
kov, parkovísk a podobne. Spomalením 
odtoku voda vsiakne do podložia tam, 
kde spadla a nedochádza k zbytočnému 
odvodňovaniu krajiny a zosilňovaniu 
dopadov sucha. Správne navrhnutá 
dažďová záhrada nevytvára podmien-
ky pre stojatú vodu a rozmnožovanie 
komárov. Vsakovaním a vyparovaním 
vody dokáže zmierniť letné horúčavy 
až o 2°C, zvýšiť vzdušnú vlhkosť a znížiť 
množstvo alergénov vo vzduchu a zá-
roveň vytvára ostrov života a úkryt pre 
mnohé živočíchy. Vďaka vsakovaniu sa 
voda vracia do malého vodného cyklu.

Študenti vybudovali dažďovú záhradu

» ren
zdroj foto SEV SAŽP



OR22-40 strana- 9

SLUŽBY, ŠPORTORAVSKO
9



OR22-40 strana- 10

 DOMáCNOSť / Služby, reality Najčítanejšie regionálne noviny
10

Priaznivé účinky byliniek na náš 
organizmus poznali už naše staré 
mamy a pri ich správnom používa-
ní dokážeme nimi nielen dochutiť 
a prevoňať pripravované pokrmy či 
nápoje ale aj posilniť naše zdravie.

Bylinky môžete využiť pri príprave 
rozličných pokrmov, ktoré vďaka nim 
získajú výbornú chuť i vôňu. Hodia sa 
k mäsu, zelenine ale výborne dochutia 
tiež rôzne osviežujúce nápoje. 

Bazalka – používa sa do omáčok, 
šalátov i polievok. Ochutí tiež mariná-
dy a zálievky. Veľmi dobre sa hodí k 
paradajkám či baklažánu a pravdaže 
k cestovinám. Do varených jedál ju pri-
dávajte až tesne pred ich dokončením, 
aby nestratila svoju vôňu.

Kôpor - sa hodí pri príprave peče-
ných rýb ako aj na dochutenie omáčok 
či zeleninových šalátov. Tiež sa uplatní 
pri nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť 
varom a preto ho do varených jedál pri-
dávajte až na záver.

Mäta - pre jej výraznú mentolovú 
vôňu využite mätu na ochutenie zele-
ninových šalátov, dusenej zeleniny, pe-
čeného mäsa, rýb, marinád a zálievok. 
Svoje miesto nájde aj pri výrobe dezer-
tov, zmrzliny a osviežujúcich nápojov, 
ktoré nielen dochutí, a prevonia ale aj 
ozdobí.

Medovka - jej lístky majú citróno-
vú vôňu a výborne sa hodia najmä do 
nápojov, či dezertov, ale osviežiť môžu 

aj chuť rôznych šalátov či omáčok. Z 
lístkov medovky si môžete uvariť čaj, 
či sirup, ale pridávať ich môžete aj do 
limonád a zeleninových či ovocných 
šalátov. Rovnako sa využívajú pri zdo-
bení koktailov či múčnikov. Ak všetky 
lístočky nespotrebujete, môžete si ich 
usušiť. Stačí, ak ich rozložíte v jednej 
vrstve na plech a sušte na teplom, su-
chom 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 potom výborne poslúžia pri prí-
prave nápojov.

Pažítka - vonia podobne ako cibuľa, 
je však jemnejšia. Ochutí nátierky, ša-
láty i cestoviny so syrovou omáčkou. 
Do varených pokrmov ju pridávajte až 
po ich dokončení, nevarte ju.

Bylinky v našej kuchyni

» ren
zdroj foto StockSnap pixabay

13. októbra 1781   
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obme-
dzenú náboženskú slobodu 

Výročia a udalosti
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8. októbra 1939    
Druhá svetová vojna: Nemecko anektova-
lo západné Poľsko

Výročia a udalosti
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0949 444 033
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po celom Slovensku
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AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
-0
0
8
8

8
5
_
11
8
3


