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tín, Krivá, O.Podzámok, D. a H.Lehota, 
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ka, Veličná, Vaňovka, Medzibrodie, 
Chlebnice, Malatiná, Párnica, Žaškov, 
O.Poruba a Istebné

+ v párnom týždni navyše: O.Biely 
Potok, Habovka, Zuberec, Klin, Bobrov, 
Zubrohlava, Sihelné, Rabčice, Rabča, 
O.Polhora, Pucov, Pribiš, Pokryváč 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Už to ani neprekvapuje

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Jeden nominant moci stavia chatu 
v jednom národnom parku, iný zas 
rekonštruuje chatu v inom národ-
nom parku. Ďalší, po ktorom dnes 
už ani pes neštekne, zas býva v srd-
ci ďalšieho národného parku. Asi to 
bude nejaká epidémia. Nejaká ob-
sesia národnými parkmi.

Teda, nie tak ich krásou, jedineč-
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta-
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich 
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národ-
ných parkoch logicky zakázané, ak nej-
de o stavby vo všeobecnom záujme ob-
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú 
vybavené všetko v súlade so zákonom.

Postav si chatu v národnom parku, 
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž, 
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet-
ko, že si pozemský boh! Že zákony, 
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo-
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný 
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo 
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe-
niaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.

Nie, neprekvapuje to. Ak niečo 
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu-
ďom pravidelne každé štyri roky časť z 
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo ro-
biť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie 
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony. 
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi 
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom 
stupni platia obmedzenia, na tom 
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho 
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v 
národnom parku, druhý, z toho nižšie-
ho, sa teší, že v susednej dedine našiel 
prácu na dva týždne. V stredoveku boli 
na Slovensku poddaní. Dnes máme 
akúsi novú spoločenskú vrstvu – nad-
daných. Predaných. Zapredaných. 
Moci a majetku a neobmedzenosti, 
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj 
všetkým nám takéto konštatovanie vy-
hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali 
všade okolo nás predstavitelia boľše-
vickej moci ako smreky počas víchrice. 
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les. 
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie 
„spoločensko-politických“ 
zmien. Treba si položiť 
otázku, čo sa vlastne v 
otázke vnímania a prí-
stupu k moci , ako aj jej 
výkonu odvtedy zme-
nilo.

Všetko dobré -
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»Predám rodinné auto Toy-
ota Corolla Verso rv 2005 
sedem miestna diesel plne 
funkčná 0910293116

»Predám ZETOR 5511 prevo-
dovka 6718 ozubené kolies-
ko na predný náhon všetko 
funkčné CENA DOHODOU Tel. 
0948494534

» Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»PREDÁM SUCHÉ STAVEBNÉ 
DREVO VHODNÉ NA ŠALO-
VANIE 120 EUR M3 FORŠNE 
DOSKY ZOSTATOK ZO STAVBY. 
0903227683
»PREDÁM SUCHÉ STAVEBNÉ 
DREVO VHODNÉ NA ŠALO-
VANIE 120 EUR M3 FORŠNE 
DOSKY ZOSTATOK ZO STAVBY. 
0903227683
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521 

»Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200
»Predám jalovicu SMS: 
0944728335
»Predám bezrohú 1 roč-
nú kozu cena 40 eur T: 
0948463151

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj si-
lingy, šperky, hodinky aj 
vreckové, tabatierky, voj. 
vyznamenania a šable a 
odznaky a zlomkové zlato 
t. 0915627285

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

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   

S vlastníctvom pozemkov je spojených 
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý 
vlastník je oprávnený nakladať s vecou, 
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho 
uváženia. 

Vlastník má okrem oprávnení v súvis-
losti s jeho pozemkom i určité obmedzenia, 
pretože nesmie neprimerane zasahovať do 
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdia-
lenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú 
povinnosť, aby nad mieru primeranú pome-
rom neobťažoval iného alebo nekonal niečo, 
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných. 
V susedských vzťahoch vznikajú z takých-
to obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv 
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy 
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvo-
rí ich súhrn právnych noriem upravujúcich 
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým 
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľnos-
tí, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok. 

Medzi subjekty susedských vzťahov mož-
no zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a 
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku 
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok. 
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhod-
nutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí 
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií. 
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako 
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na 
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia 
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní 
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnu-
teľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to 

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a 
stavieb, môže súd po zistení stanoviska prí-
slušného stavebného úradu rozhodnúť, že 
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok 
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však 
nie je súd viazaný a aj napriek negatívne-
mu stanovisku môže rozhodnúť v prospech 
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie 
požiadal. Individuálne posúdenie potreby 
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy 
pozemku, jeho využívania, susedských 
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zria-
denia plotu môže byť zamedzenie susedovi 
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať 
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd 
povinný skúmať, či dochádza, respektíve 
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu 
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom 
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na 
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do 
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad 
sa na záhradu takejto osoby dostávajú 
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré 
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je pod-
ľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na 
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby 
postačuje ohlásenie takejto stavby.

Oplotenie pozemkov, 
právo či povinnosť?

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

/Oravská Lesná/ - Oravská lesná železnica bude 
znovu otvorená od soboty 5.  októbra 2019. Tri 
dni bola zatvorená kvôli technickej údržbe tra-
te. Oravské múzeum ako správca tejto unikátnej 
technickej pamiatky informuje o tom na oficiálnej 
webovej stránke. Úzkorozchodná úvraťová želez-
nica pôvodne slúžila na zvážanie dreva a dnes je 
obľúbenou turistickou atrakciou. Nachádza sa ne-
ďaleko obce Oravská Lesná, v stanici Tanečník je 
bezplatné parkovisko, depo na lokomotívy a voz-
ne, predaj cestovných lístkov, suvenírov, expozícia 
dokumentov o lesnej dráhe i detské ihrisko.

/im, mr, om, or/

/Dolný Kubín/ - Celoštátna súťaž v písaní pro-
zaických textov mladých autorov vyvrcholí sláv-
nostným vyhodnotením, vyhlásením výsledkov a 
prezentáciou zborníka 11. októbra 2019 o 11.00 ho-
dine v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom 
Kubíne. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 56 mla-
dých autorov. Na záverečnom stretnutí v programe 
zahrá a zaspieva folkový spevák a skladateľ Róbert 
Hulej zo Štefanova nad Oravou. Podujatie pripra-
vilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 
v spolupráci s knižnicou. Súťažné texty hodnotila 
odborná porota, ktorej predsedala prof. Eva Kollá-
rová z Nižnej, s členmi doc. Júliusom Lomenčíkom 
z Banskej Bystrice a prof. Etelou Farkašovou z Bra-
tislavy. Literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 
v réžii Oravského kultúrneho strediska v Dolnom 
Kubíne, už zrodila viacerých autorov, ktorí rámec 
tejto súťaže prekročili. Tak je to aj tohto roku a či-
tateľ môže oceniť ich prirodzenú a úprimnú snahu 
v prozaickej výpovedi hľadať a odkrývať tri zá-
kladné piliere umenia: pravdu, dobro a krásu. Vo 
vydanom zborníku súťaže sú zverejnené ocenené 
poviedky autorov. V najmladšej kategórii žiakov 
6.-9. ročníkov základných škôl a primy až kvarty 
osemročných gymnázií získala prvé miesto za po-
viedku Matilda Marianna Ibrahimi z Topoľčian, v 
kategórii stredoškolákov a študentov kvinty až ok-
távy osemročných  gymnázií prvé miesto obsadila 
Tatiana Piliarová zo Žiliny s poviedkou Čo chýba 
princeznám. V tretej kategórii dospelých autorov 
do 30 rokov porotu najviac zaujal Tomáš Kičina 
Bratislavy s poviedkou Posledný žijúci brontosau-
rus.

/oks, mj, or/

/Vitanová – -Zázrivá - Orava – Žilinský kraj/ - V 
opravovaní ciest pokračuje Žilinský samosprávny 
kraj aj na Orave. Odovzdal stavenisko vo Vitanovej 
a rekonštruuje úseky medzi Varínom a Zázrivou. 
Vo Vitanovej v rámci projektu „Tatry spájajú“ opra-
vujú približne šesťkilometrový úsek cesty a most v  
hodnote viac ako dva milióny eur.  Hovorkyňa ŽSK 
Martina Remencová informovala, že na opravy 
sa podarilo získať prostriedky z eurofondov. Kraj 
vlastní 1417 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a 
786 mostov. V nevyhovujúcom a havarijnom stave 
je približne 200 kilometrov ciest a v zlom a veľmi 
zlom stave 173 mostných objektov. Tento rok ŽSK 
zatiaľ opravil viac ako 24 kilometrov ciest druhej a 
tretej triedy a zrekonštruoval tri mosty. Pokračovať 
bude až do zimy. Z fondov Európskej únie opravia 
aj trojkilometrový úsek cesty medzi Varínom a Zá-
zrivou v celkovej investícii viac ako 540 000 eur. 
Pokračovať a dokončovať budú cestári práce aj na 
troch úsekoch v okresoch Tvrdošín a Dolný Kubín 
a na štyroch úsekoch v okrese Námestovo.

/im, mj, mr, or/
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Stalo sa nepísaným pravidlom, že 
hneď po odkúpení bytu do osob-
ného vlastníctva prichádza aj všet-
ko, spojené s jeho rekonštrukciou. 
Vlastník si často všetky práce musí 
urobiť sám. 

Nie všetci vlastníci bytov však po-
znajú aj právne podmienky stavebných 
úprav v byte a často ich robia bez komu-
nikácie so správcom domu alebo spolo-
čenstvom vlastníkov bytov, o ohlásení 
na stavebnom úrade ani nehovoriac.

Vlastník si po odkúpení bytu zväč-
ša myslí, že si vo vlastnom byte môže 
robiť, čo chce. No nie je to celkom tak. 
Je potrebné si uvedomiť, že byt je sú-
časťou bytového domu, konštrukč-
né prvky bytu sú konštrukčnými 
prvkami celého domu a naopak. To 
znamená, že zásah do konštrukčného 
prvku bytu má v menšom alebo väč-
šom rozsahu vplyv na všetky ostatné 
konštrukčné prvky v dome. Ústava 
Slovenskej republiky chráni majetko-
vé práva jednotlivca, avšak iba do tej 
miery, kým neohrozujú majetok iných 
občanov, čo je v bytovom dome celkom 
reálnym a častým úkazom. Vlastník 

bytu je podielovým spoluvlastníkom 
spoločných častí a zariadení domu, prí-
slušenstva, zastavaného a priľahlého 
pozemku, z čoho mu vyplývajú práva a 
povinnosti ustanovené zákonom. 

Povinnosti vlastníka 
k stavebnému úradu

Vlastník bytu, ktorý pripravuje ob-
novu, rekonštrukciu, resp. akékoľvek 
stavebné úpravy v byte, si musí byť 
vedomý toho, že niektoré zásahy je 
povinný ohlásiť na stavebnom úrade a 
pri niektorých potrebuje požiadať sta-
vebný úrad o rozhodnutie o povolení 
stavebných úprav. Ak zasahuje do nos-
ných stavebných konštrukcií, potre-
buje aj posudok oprávneného statika. 
Musí osloviť príslušný stavebný úrad, v 
pôsobnosti ktorého sa byt nachádza, a 
zistiť, ako má postupovať, aby sa vyhol 
prípadným problémom.

Ak vlastník bytu realizuje úpravy v 
byte, ktoré podliehajú ohlasovacej po-
vinnosti alebo stavebnému povoleniu, 
musí v prvom rade požiadať o vyjad-
renie k stavebným úpravám správcu 
domu alebo predsedu spoločenstva.

Pokračovanie nabudúce.

Začíname s rekonštrukciou bytu I.

» red

INZerCIA
0908 792 859
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Čitateľka Jana (45) má problém s väč-
ším bruchom, ktoré začalo zväčšovať 
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy 
nemala žiadny problém s postavou. 
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľu-
buje pivo. Každý pondelok drží pôst 
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má 
sedavé zamestnanie - je asistentka. 

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväč-

ša geneticky. Ženy majú sklon ukladať 
tuk do oblasti stehien a zadku a až po-
tom v oblasti brucha. Tento typ sa pod-
ľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva 
hruškovitý, alebo odborne ženský - gy-
noidný. Muži ukladajú tuk najprv do 
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme 
o jablkovom - androidnom type. Ale že 
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany, 
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým 
v oblasti brucha - a nielen v podkoží, 
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z 
dlhodobého zdravotného hľadiska je 
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tuč-
note je hormonálne aktívny a hrozí via-
cerými ochoreniami hormonálnymi, 
metabolickými a postihnutím srdcovo-
-cievneho systému. Je dôležité rýchlo 
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles 
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie ob-
vodu pásu o 1cm.

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim. 

Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj 
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemia-
ky, ryžu -  prílohy. Veľa energie je aj v 
tučných smotanových výrobkoch. 

2. Denne by sa malo skonzumovať 
asi 75 g bielkovín rozložených počas 
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa, 
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu. 

3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dres-
singov s obsahom tuku), ktoré sa majú 
stať hlavnou súčasťou potravy.

4. Obmedziť sladké nápoje a aj alko-
hol. Gram alkoholu poskytuje približne 
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí 
medzi nápoje s vysokým obsahom 
energie - preto u konzumentov sa hovo-
rí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov 
a vlastne je to androidný - jablkový typ 
obezity).

5. Zaradiť do programu cvičenie a 
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen pre-
bytočná energia, ale aj tvaruje postava.

Nepoznám nikoho, komu nadvá-
ha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zly-
hávajú na nedostatku pevnej vôle. 
Preto Jane držím palce 
v  začatom boji, veľa 
odvahy a hlavne vytr-
valosť.

Ako na rastúce bruško

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

»45 roč sa rád zoznámi s 
úprimným chápavým sr-
diečkom spanilej devy Ps: v 
dobrom i zlom 0948851970

Občianska
riadková
inzercia

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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.

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Myslíte si, že 
by mali mať dvaja 
transexuáli či bi-
sexuáli právo na 
adopciu detí? Ja 
teda nie a prizná-
vam, že si to ani 

len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré 
zaviedli registrované partnerstvá tých-
to osôb, zvyčajne následne zaviedli aj 
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivde-
ní voči normálnym manželom. Preto sa 
zavedenie registrovaných partnerstiev 
považuje za predvoj pre adopcie homo-
sexuálov.

O to väčšie prekvapenie pre mňa je 
to, že samotný predseda KDH Alojz Hli-
na prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU 
s návrhom, ktorý im umožní registrova-
né partnerstvá na Slovensku presadiť. 
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov 
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto 
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne 
tvári hluché a slepé.

Slovenskí liberáli sa dlhé roky 
snažia o presadenie registrovaných 
partnerstiev homosexuálov, ale vždy 
im v tom predsedovia KDH dokázali 
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa 
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť 
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú, 
nech si teda návrh na partnerstvá pred-
ložia ako poslanecký návrh zákona 
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH 

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách 

konečne vznikne vytúžená vláda, bude 
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup 
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí 
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda 
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a 
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že ta-
kéto móresy nehrozia, si ideme vopred 
rozbiť budúcu vládu?

Druhá stránka veci je, že voliči 
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči 
na Slovensku sa cítia týmto prístupom 
predsedu KDH zradení, hodení cez pa-
lubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes 
prednejšie, aby sa bratríčkoval s libe-
rálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku 
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slo-
venských kresťanov a konzervatívcov.

Ak sa Alojz Hlina nespamätá a ne-
vypovie svoju ponuku voči liberálom z 
PS/SPOLU, môže to KDH 
úplne zničiť a doplatí 
na to celé Slovensko, 
lebo KDH sa znova 
do parlamentu ne-
dostane. Už dnes 
je KDH o 2% slab-
šie, ako pred štyrmi 
rokmi pred voľbami. 
Alojz, spamätaj sa!

Prečo KDH pomáha liberálom 
s registrovanými partnerstvami?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

(nie dôchodcov), na 
rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky,
výsadby ... v Nemecku).

Plat 9 až 10€/hod. 
v čistom, týždenné zálohy 
+ cestovné a ubytovanie 

hradené zamestnávateľom. 

Tel: 0904 487 852

Hľadám pracovníkov 
a brigádnikov

75
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SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA 
PRIJME PRACOVNÍKOV DO STRÁŽNEJ SLUŽBY

V OBCHODNOM CENTRE V NÁMESTOVE.
Základná hodinová mzda je 3,20 €/hod.. Podmienkou prijatia 

je preukaz odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby. 

Kontakt: 0903 615 207, 0910 925 342,  
papservice@papservice.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
a ODMENY

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
Hrabinská , recepcia@aii.sk

Prijmeme skladníkov/čky
v LM na TPP

Práca na dve 12 hod. zmeny

+príplatky, stravné lístky 4€/2ks/deň

Na prácu je potrebný
vodičský preukaz C, preukaz VZV

Pre viac info volať 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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8

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ ZDARMA

Prijmeme
operátorov/ky výroby

priamo v LM na TPP
kontrola dielov

Práca na 12 hod.

+odmeny, stravný lístok 4€/2ks/deň

Pre viac info volať
0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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DOPRAVA ZABEZPEČENÁ ZDARMA
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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Showroom BRATISLAVA | Trenčianska  57
(vedľa ČS SHELL) | 0918 996 003               www.wellis.sk

Showroom KOŠICE | Mlynská 5
0905 860 667 | 0915 285 700

   vírivky | sauny
hydromasážne vane

Vírivka SUN  3-miestna 

2.990 € s DPH

            3.890 €
AKCIA

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
 -2

5%

do 3
1. 1

0.2
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AKCIA
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do 3
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polohovateľné - sklopné
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

85
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PRÁCA V ČR
WWW.KONSTRUKTER.SK
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Každý týždeň: Dolný Kubín, Námesto-
vo, Trstená, Tvrdošín, Čimhová, Liesek, 
Brezovica, Zábiedovo, Ústie nad prie-
hradou, Štefanov, Nižná n/ Oravou, 
Zemianska Dedina, Podbiel, Ťapešovo, 
Vavrečka, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Krivá, O.Podzámok, D. a H.Lehota, 
Dlhá n/ Oravou, Sedliacka Dubová, 
Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osád-
ka, Veličná, Vaňovka, Medzibrodie, 
Chlebnice, Malatiná, Párnica, Žaškov, 
O.Poruba a Istebné

+ v párnom týždni navyše: O.Biely 
Potok, Habovka, Zuberec, Klin, Bobrov, 
Zubrohlava, Sihelné, Rabčice, Rabča, 
O.Polhora, Pucov, Pribiš, Pokryváč 

+ v nepárnom týždni navyše: Be-
ňadovo, Mutné, O.Veselé, O. Lesná, 
Zákamenné, Lomná, Novoť, Vitanová, 
Oravská Jasenica, Breza, Krušetnica, 
Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá a Kra-
ľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN
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IČO: 36252417 
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Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

/Námestovo/ - Československý muzikál Kubo, 
ako poctu Jozefovi Krónerovi, vynikajúcemu slo-
venskému hercovi a držiteľovi ocenenia americkej 
filmovej akadémie Oskar, zažili oravskí diváci v 
poslednú septembrovú nedeľu v Dome kultúry v 
Námestove.

/dk, or/

/Orava - Žilinský kraj/ - Oravsko, ďakujeme, že 
ste sa stali mediálnym partnerom Týždňa dobro-
voľníctva 2019 a na stránke dobrovolnictvoza.sk 
to uvádzame. Jana Števaňáková, koordinátorka 
Žilinského dobrovoľníckeho centra informovala, 
že do Týždňa dobrovoľníctva od 16. do 22. septem-
bra sa na Slovensku zapojilo 6 846 ľudí. Dobrovoľ-
nícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac 
ako 400 organizácií a spolu dobrovoľníci nezištne 
odpracovali  14 513 dobrovoľníckych hodín. V Ži-
linskom kraji sa zapojilo 278 dobrovoľníkov aj dob-
rovoľníčok a spoločne pomáhali 1156 hodín. Týž-
deň dobrovoľníctva 2019 na Slovensku prekročil 
doterajší rekord v počte zapojených ľudí do dobro-
voľníckych aktivít. Pomohli so skrášlením okolia, 
maľovaním plotov, upratovaním materských a níz-
koprahových centier, vyzbierali odpadky a sadili 
stromčeky. Niektorí zobrali seniorov, alebo ľudí s 
mentálnym postihnutím na prechádzku, piekli s 
nimi sladké pochutiny a strávili spoločné chvíle 
hrou, tancom a rozprávaním sa. V rámci sprievod-
ných podujatí sa ľudia mohli zúčastniť Dní otvore-
ných dverí a prezentácie dobrovoľníckej pomoci. 
Žilinské dobrovoľnícke centrum ďakuje všetkým 
zapojeným dobrovoľníkom za pomoc a vzájomnú 
spoluprácu.

/jš, or/

/Dolný Kubín/ - Básnik Pavol Országh Hviezdo-
slav je spodobnený na suvenírovej eurobankovke 
v nominálnej hodnote nula eur, ktorá vyšla pri prí-
ležitosti 170. výročia jeho narodenia. Záujemcovia 
ju môžu získať v Oravskom múzeu Pavla O. Hviez-
doslava v Dolnom Kubíne. Podobizeň na bankovke 
je z básnikovej poslednej dekády života, je tam Ba-
bia hora a aj Hviezdoslavova hájovňa. Bankovka 
vyšla v polovici septembra v náklade 5000 kusov. 
Autorom návrhu je Jozef Česla. Aj nulová suveníro-
vá eurobankovka má zvýšiť záujem o turistiku na 
Orave.

/im, mr, or/

/Oravský Podzámok/ - Starší žiaci druhého 
stupňa základných škôl, študenti stredných škôl 
a školské výlety mali možnosť zažiť históriu aj cez 
netradičné interaktívne prehliadky Oravského 
hradu. Klasická prehliadka hradu bola obohatená 
o stanovištia s odborným výkladom zo sloven-
ských dejín, ľudovej kultúry a historických zau-
jímavostí. Hrad začali budovať v roku 1241, tvorí 
ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a 
brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, 
ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. 
Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611. 

/om, or/

Dolný Kubín/ - Dolnokubínski basketbalisti odo-
hrali druhý domáci zápas. Po  výhre nad Svitom 
B až o 12 bodov prehrali s mladým družstvom zo 
Žiliny. Vyhrali iba tretiu štvrtinu. 1. liga muži vý-
chod: BK Dolný Kubín – BK Slávia Žilina B 63:75 
(11:17,16:19,16:14,20:25). Body a zostava: M. Lehot-
ský 17 b, L. Dubovský 15 b, M. Uhričík 12 b, R. Ško-
rupa 8 b, J. Ruman 6 b, T. Špirko 4 b, L. Skladaný 2 
b, I. Čierny 1 b, A. Matis, T. Marcinko a A. Staš.

/ld, bk, or/
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/Dolný Kubín/ - Wifi zóny vybudovala dolnoku-
bínska samospráva na troch verejne prístupných 
miestach. Bezplatné internetové pripojenie je k 
dispozícii obyvateľom a návštevníkom mesta na 
Hviezdoslavovom námestí, v Parku Martina Ku-
kučína a na Námestí slobody na sídlisku Bysterec. 
Primátor Ján Prílepok povedal, že takýmto spôso-
bom chce mesto lepšie komunikovať s domácimi 
obyvateľmi i cudzincami o tom, čo sa aktuálne v 
meste deje a čím mesto žije. Podľa hlavnej koor-
dinátorky projektu Beáty Valekovej sa všetky prí-
stupové lokality budú identifikovať ako „WiFi pre 
Teba“. Po úspešnom pripojení sa užívateľovi zobra-
zí webová stránka mesta Dolný Kubín a on môže 
neobmedzene využívať internetové pripojenie. Na 
projekt „Zatraktívnenie centrálnych zón mesta 
prostredníctvom voľného wifi pripojenia“ získala 
radnica finančné prostriedky od Európskej únie z 
Operačného programu Integrovaná infraštruktú-
ra. Celkové náklady boli 14 000 eur a päťpercentná 
účasť mesta bola  700 eur.

/im, mr, mb, or/

/Dolný Kubín/ - Komplexnú rekonštrukciu dvoch 
materských škôl robilo mesto v letných mesiacoch. 
V Materskej škole Na Sihoti zateplili hospodársku 
budovu a strechu. Celkovou opravou elektroin-
štalácie prešla Materská škola na Námestí slobo-
dy. Radnica na tieto práce vyčlenila vyše 175-tisíc 
eur. Samospráva pôvodne na tento práce žiadala 
o dotáciu 200-tisíc eur z Európskej únie. Nakoľko 
žiadosť nebola úspešná, mesto sa rozhodlo  re-
konštruovať budovy v dvoch etapách a za vlastné 
zdroje. Zo siedmich materských škôl, ktorých zria-
ďovateľom je mesto Dolný Kubín, bude MŠ Na Si-
hoti komplexne zrekonštruovaná ako prvá.

/mb, or/

/Orava/ - Nový pracovný zošit s názvom Premeny 
tradičného textilu vydalo Oravské kultúrne stre-
disko. Je určený žiakom základných škôl a pedagó-
gom. Zborník sa zameriava na kultúrne fenomény 
modrotlače a hornooravského plátenníctva. Spra-
covanie textilu na Orave má v súčasnosti podobu 
modrotlače rozvíjajúcej sa dielne Mateja Rabadu v 
Párnici, spracovania ovčej vlny do súkenného ode-
vu v Oravskom Bielom Potoku, plstenia vlny v Rab-
čiciach, umeleckého tkania gobelínov vo Veličnej 
a tradičného tkania textilných kobercov v Malati-
nej. Hornooravskí plátenníci progresívne menili 
technológiu i marketing, predĺžili svoje obchodné 
trasy a styky až za Stredozemné more do Afriky a k 
Čiernemu moru na Krym. Z oravského potenciálu 
vyrástli v 50. rokoch uplynulého storočia Ľanárske 
závody v Nižnej, neskôr podnik Makyta v Námes-
tove ibývalé SOU textilné v Námestove. V okolí 
Námestova sa vytvoril špecifický plátennícky štýl 
odievania, spôsob života aj architektúry. Z pláten-
níckych rodín vzišli mnohé významné osobnosti 
kultúrneho, spoločenského, duchovného i po-
litického života. Oravské kultúrne stredisko sa 
dlhodobo zaoberá prezentáciou a popularizáciou 
tradičnej kultúry a jej prejavmi v oblasti ľudovej 
nehmotnej i hmotnej kultúry. Vydalo už niekoľko 
podobných študijných textov, so záujmom sa stre-
tli najmä tituly Maľovaný kraj (2015), Šlabikár orav-
ských remesiel (2016), O kom, o čom, o všeličom 
autorky Blaženy Mikšíkovej a ilustrátora Miroslava 
Knapa (2016) a Orava pre deti (2018).

 /oks, mž, am, or/

Nie 
bizardný, ale bizarný.

Slovenčina naša
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Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antirefl exné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

Nie 
v jeseň, ale na jeseň.

Slovenčina naša

/Orava - Rabčice – Habovka/ - Folklorista, scé-
nograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenáris-
ta a režisér Viliam Gruska zomrel v pondelok 23. 
septembra 2019, jeden deň pred 83. narodenina-
mi. Mnohí obyvatelia Oravy ho poznali osobne, 
pretože často chodil aj do tohto regionu, aby sa 
venoval výskumu a postaral o zachovanie pôvod-
ného oravského folklóru, zvykov, remesiel a archi-
tektúry. Má aj čestné občianstvo obce Habovka, 
ktorým sa mu podakovali za jedinečné podujatie 
„Staré nôty mladých strún, na ktoré chodievali  
mladí ľudia z celého Slovenska, z Európy i Ameri-
ky. Viliam Gruska dal podnet na vznik mnohých 
oravských folklórnych skupín a ľudových hudieb, 
niektoré účinkovali v jeho programoch na veľkých 
folklórnych festivaloch. Bol autorom scény amfite-
átrov v Zuberci, vo Východnej, na Myjave a v Det-
ve. Napísal niekoľko kníh, v ktorých písal o Milovi 
Urbanovi a Milanovi Rúfusovi, vydal zborník Ľu-
dový nábytok Slovenska, cesty hudby k mladým a 
mladých k hudbe. Pracoval na operách, baletoch, 
inscenáciách, rozhlasových hrách a filmoch, na 
filmových prepisoch opier, na televíznych insce-
náciách a seriáloch a je režisérom dokumentár-
nych filmov. Samostatnú kapitolu jeho diela tvoria 
rozprávky Kráľ Drozdia brada a Mahuliena zlatá 
panna od Miloslava Luthera, Perinbaba  Juraja Ja-
kubiska, Šípová Ruženka Stanislava Párnického i 
Sokoliar Tomáš Václava Vorlíčka. Vialiam Gruska 
je držiteľomviacerých štátnych vyznamenaní.

/vg, ož, cm, or/

Nie nevšíma 
si ničoho, ale nevšíma si nič.

Slovenčina naša
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Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov 
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, 
   (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  
   980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového     
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej       
tlače na pozícii tlačiar

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

0905 555 044

rado@regionpress.sk

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň

57
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Nie rada 
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

Slovenčina naša
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Čoskoro si pripomenieme tridsať ro-
kov od nežnej revolúcie. Čo keby sme 
to oslávili tak, že pomôžeme tým, 
ktorí to dnes potrebujú?

Možno to neviete, ale kresťania sú v 
skutočnosti najviac prenasledovanou 
náboženskou komunitou na svete. Vy-
plýva to z analýzy, ktorú sme v ACN 
vypracovali na základe údajov zo 196 
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v 
krajine, kde je ohrozené základné ľudské 
právo na slobodu myslenia, a toto právo 
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo 
svete sa nábožensky motivované útoky 
stále stupňujú a až 70 percent z nich je 
páchaných na kresťanoch.

Pred niekoľkými dňami nás za-
rmútila správa arcibiskupa Sebastiana 
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostred-
níctvom kancelárie ACN informoval, že 
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet 
násilných konverzií na Islam. Ale čo je 
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto 
prípade zameriavajú na mladé dievčatá, 
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú 
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na 
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide pre-
dovšetkým o kresťanské a hinduistické 
dievčatá.

„Únos je zločin a my k nemu musíme 
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje 
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s 
políciou išiel arcibiskup priamo za vlád-
nymi predstaviteľmi, aby tento problém 
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a 
spolu s moslimskou radou usporiadala 

stretnutie so mnou a s lídrami moslim-
ských a hinduistických komunít.“ Dob-
rou správou je, že tieto zločiny odsudzujú 
aj samotní moslimovia – radikálni fana-
tici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.

Podobné zločiny sú v mnohých čas-
tiach sveta na dennom poriadku. Až 300 
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú 
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mno-
hým hrozí prepustenie z práce či nedo-
stupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým 
však hrozí aj ublíženie na zdraví či pria-
mo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom 
žijeme.

Napriek tomu netreba strácať nádej. 
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Verí-
me, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše 
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí 
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné 
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby za 
uznesenie hlasovali predstavitelia všet-
kých politických strán. Pridajme sa teda 
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý 
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú 
za svoju slobodu viery, podporte projek-
ty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

Ako osláviť 17. november

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

Nie zbrklý, ale nerozvážny, 
prenáhlený, nepremyslený či splašený.

Slovenčina naša
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