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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99
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Tento názov  knižky sme vymysleli 
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom 
niekedy v noci v kormidelni tlačné-
ho remorkéra Ružín počas plavby po 
Dunaji do Passau. S nákladom oceľo-
vých peliet. Nie s turistami. S kúskom 
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie 
za stolom s luxusným menu. V teplá-
koch, nie v smokingu. Pri zelenom 
svetle obrazovky radaru.

Ladislav Herzog (dnes už na onom 
svete) v Plavbe za horizont po dlhom čase 
zas raz popustil uzdu  svojej dobrodružnej 
náture. V spomienkach sa vracal do dôver-
ne známeho prostredia dunajských lodí a 
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného 
života je veľkou témou. V každom momen-
te nášho života si treba položiť otázku, či 
to, čo činíme, má pre nás samotných do-
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše 
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá.  Otázka 
hodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast-
ného sveta je prioritou myšlienkových 
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat. 
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje 

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potre-
by, ako hodnotový systém.

Každý z nás sa plaví za horizont. 
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, nie-
kto z paluby ani nevystupuje. Naše 
plavby ťažko nazvať výletnými, je to 
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto 
raz strávil pár dní na nákladnej lodi, 
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa 
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obe-
tovať sa. A to mi pripomína, že životy 
mnohých z nás sú takou plavbou. S po-
trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať 
pravidlá, byť v strehu pred nebezpečen-
stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak 
to práve potrebuje.

Rieka je plná príbe-
hov o pomoci. O záchra-
ne i o nešťastí. Ako život. 
Je dobré z času na čas si 
takú plavbu uvedomiť.

S lodníckym po-
zdravom - ahoj, 
milí čitatelia

Plavba za horizont

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»PREDÁM LADU SAMARU 
AKO VETERÁN V DOBROM 
TECHNICKOM STAVE PLATNÁ 
STK EK A VEĽA ND PRÍPADNE 
DARUJEM ČT 0944487726
»Predám Škoda Octavia RS, 
2.0 TDI CR, čierna metalíza, 
r.v.: 12/2007, 290.000 km, 
cena 3.800 €. T.č.: 0915 386 
433, 0905 926 181

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim do svojej zbierky 
starý odhlásený technický 
preukaz na československé 
automobily a motocykle 
jawa, ČZ, praga, tatra 603 
atď 0910594060

»Predám dom vo výbornej 
lokalite Dolného Kubina 
(súkromny predaj). Tel. 
0950642455

» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938
» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938
»Kúpime chatu v oko-
lí Oravíc alebo Zuberca, 
0902354733

»PREDÁM DOSKY A FORSNE 
OKOLO 3 KUBÍKOV . CENA DO-
HODOU . 0903227683
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»PREDÁM BAROVÉ STOLIČKY 
1KS-25E 0944026204
»PREDÁM BIELU SKRINKU DO 
KÚPELNE 20E 0944026204

»PREDÁM RETRO CHLAP-
ČENSKÝ BICYKEL 20E 
0944026204
» Predám použitý chlap-
čenský bicykel, 60€, 0905 
400 035.

»HĽADÁM SI SYMPATICKÉ 
DIEVČA BEZDETNÉ DO 32 
ROKOV ŠTÍHLE A VÁŠNIVÉ SO 
SRDCOM TEL. 0919061104

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela 
Obchodného zákonníka s účinnosťou 
od 01. októbra 2020 zásadným spô-
sobom mení, predlžuje a  predražuje 
likvidáciu. 

Ku dňu skončenia likvidácie, likvi-
dátor zostaví účtovnú závierku, konečnú 
správu o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku. Tak-
tiež je likvidátor povinný zverejniť bez 
odkladu oznámenie o  zostavení týchto 
dokumentov. Každý zo spoločníkov má 
právo do nich nahliadnuť.  Spoločnosť 
v prípade ukončenia likvidácie potrebu-
je spĺňať zákonom predpokladané pod-
mienky. Spoločnosť nesmie mať daňový 
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si 
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu 
dane. Skončenie likvidácie bude podľa 
novely Obchodného zákonníka môcť 
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení 
likvidátora o vstupe spoločnosti do lik-
vidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky a ko-
nečnej správy daňový nedoplatok, alebo 
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je 
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov. 
Súčasná právna úprava takúto lehotu 
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná 
správa o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku uply-
nutím 60 dní od zverejnenia oznámenia 

o zostavení týchto listín sa považujú za 
schválené, ak spoločník alebo spoloč-
nosť nerozhodne inak. Likvidátor musí 
zverejniť aj oznámenie o schválení tých-
to dokumentov. Likvidačný zostatok po-
ukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú 
právo. 

Posledným krokom v  tomto pro-
cese je podanie návrhu na výmaz spo-
ločnosti do Obchodného registra. K ná-
vrhu musí likvidátor priložiť účtovnú 
závierku, konečnú správu o  priebehu 
likvidácie a  návrh na rozdelenie likvi-
dačného zostatku. V prípade, ak mala 
spoločnosť daňový nedoplatok alebo 
daňovú kontrolu, tak je potrebné pri-
ložiť aj vyhlásenie o  neexistencii da-
ňového nedoplatku alebo o  ukončení 
daňovej kontroly. Podľa novej právnej 
úpravy už nebude potrebné predkla-
dať súhlas správcu dane a  Sociálnej 
poisťovne s výmazom spoločnosti. Lik-
vidácie začaté do 30. septembra 2020 
budú dokončené podľa právnej úpravy 
platnej do 30. septembra 2020. Novela 
Obchodného zákonníka prináša precíz-
nejšiu úpravu procesu likvidácie. 

Ukončenie likvidácie podľa 
Obchodného zákonníka

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

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

/Tvrdošín - Nižná/ - Zimné turistické lyžiarske a 
pešie prechody na tento víkend: Sobota 29. febru-
ára už 32. Medvecká dvanástka od krčmy u Koca 
v Tvrdošíne. Nedeľa 1. marca už 49. Lyžiarsky pre-
chod Oravskou Magurou z autobusového nástupiš-
ťa v Nižnej. ** O týždeň: Sobota 7. marca 9. ročník 
Veselovskými rovňami od chaty Pilsko, 7. Mútňan-
ský prechod chotárom pod Pilskom kultúrneho 
domu v Mútnom ** Záver zimných prechodov: 
Sobota 14. marca 2020: 16. Erdútsky horizont od 
kultúrneho domu  v Oravskej Lesnej.

/kst, oú, tj, or/

/Dolný Kubín – Nižná/ - Výstavu prác študentov 
3. ročníka Školy umeleckého priemyslu v Nižnej 
pod názvom Alea iacta est alebo Kocky sú hodené 
otvoria 4. marca 2020 o 17. hodine vo výstavných 
priestoroch Oravského kultúrneho strediska v 
Dolnom Kubíne. Vystavené výtvarné diela autori 
vytvorili sami bez odborného vedenia svojich vý-
tvarných pedagógov. Preto prekvapujú rozmani-
tosťou výtvarných materiálov a techník. Na výsta-
ve budú maľby, kresby, priestorové práce i textil. 
Zámerom tejto aktivity je naučiť autorov pripraviť 
po organizačnej a odbornej stránke svoje vlastné 
výstavy a súčasne si odskúšať aj reakciu publika. 
Výstava potrvá do 28. marca 2020. V spolupráci so 
Školou umeleckého priemyslu v Nižnej ju pripravi-
lo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

/im, oks, ih, or/
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Gymnáziá

Gymnáziá poskytujú všeobecné 
štúdium, ktorého vyvrcholením je 
maturita. Predpokladá sa, že gym-
nazista bude pokračovať vo vyso-
koškolskom štúdiu. Avšak aj s  ma-
turitou z gymnázia možno nájsť 
uplatnenie na pracovnom trhu.

Gymnáziá si často volia žiaci, ktorí 
sa nevedia rozhodnúť, čo chcú študovať 
ďalej. Gymnázií máme pomerne veľa 
a  tešia sa veľkému záujmu najmä vo 
veľkých mestách. Pri výbere treba dá-
vať pozor na tie, ktoré sú kvalitné, majú 
svoje meno, tradíciu a nie sú odkázané 
robiť nábor žiakov. Ak má gymnázium 
nedostatok záujemcov o štúdium, treba 
si overovať dôvody tohto stavu. 

Okrem všeobecnovzdelávacích 
predmetov sa gymnáziá venujú najmä 
cudzím jazykom. Poznáme gymnáziá, 
ktoré sa profilujú na konkrétny pred-
met, napr. na matematiku. Existujú 
aj bilingválne päťročné gymnáziá, na 
ktoré sa dá nastúpiť už po 8. ročníku 
ZŠ, v ktorých sa realizuje výučba v an-
glickom, nemeckom, francúzskom či 
inom jazyku. Takéto gymnáziá posky-
tujú možnosť spraviť si štátnu jazykovú 
skúšku. Okrem toho, stredné školy vo 
všeobecnosti môžu poskytovať niekoľ-
ko voliteľných predmetov, keďže majú 
viac disponibilných hodín. Preto treba 
poznať výchovno-vzdelávaciu správu 

školy, jej školský vzdelávací program 
a jej profiláciu. Opäť upozorním na to, 
že pri profilácii hrozí, že študenta daný 
predmet prestane napĺňať, no bude ho 
musieť naďalej študovať.

Súčasťou maturitnej skúšky je úst-
na odpoveď, externý test a písanie slo-
hovej práce z materinského a cudzieho 
jazyka. Napriek tomu, že sa snažia 
študenti dosiahnuť najlepšie výsledky, 
málokedy sa zohľadňujú v prijímaní na 
vysoké školy (VŠ). Je však výhodné ve-
dieť, na ktorú VŠ chce žiak ísť, a podľa 
toho si vybrať gymnázium, trebárs aj so 
zameraním na budúci vysokoškolský 
odbor. Netreba však zabudnúť na to, že 
na vysokoškolské štúdium môžu pri-
praviť aj stredné odborné školy.

V  diskusiách sa často otvárajú 
osemročné gymnázií (OG), ktoré si vy-
berajú najlepších žiakov z  5. ročníkov 
ZŠ. Takisto treba pripomenúť, že nie 
každé OG sa vyznačuje kvalitou. Rodi-
čia ich volia aj preto, aby sa vyhli pri-
jímačkám a  testovaniu. Testovanie sa 
však realizuje  už aj v kvarte gymnázia. 
OG volíme vtedy, keď sme presvedčení, 
že daná škola žiakovi pomôže, že má 
študijné predpoklady, že plánuje ísť na 
vysokú školu. Ak dieťa preradíme zo 
snobských alebo sebeckých dôvodov, 
môžeme spôsobiť dieťaťu dlhodobé trá-
penie sa a čelenie konkurencii vynika-
júcich žiakov. 

Trojuholník škola – rodič - žiak VIII

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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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 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.

68
-0
4

V ľahších prípadoch môžete užívať 
bežne dostupné lieky na zmiernenie 
príznakov – na uvoľnenie slizníc nosa 
a prínosových dutín, proti kašľu, na 
vykašliavanie, proti teplote, proti zá-
palu.  

Uistite sa však na obale alebo prí-
balovom letáku, že neobsahujú veľké 
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú 
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni. 
Pozor treba dávať na rôzne sirupy proti 
kašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti 
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru. 

Vplyv liekov na glykémiu
Aspirín môže znížiť hladinu krvného 

cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká 
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí uží-
vajú niektoré tablety na liečbu cukrovky. 
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu 
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto 
každú zmenu terapie a úpravu liečby 
je vhodné konzultovať s diabetológom. 
Ak užívate metformín (napr. prípravky 
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Met-
formin, Stadamet, Metformin) na liečbu 
cukrovky , počas infekčného ochorenia 
sa obyčajne prerušuje jeho užívanie.

Čo jesť
V  úvodných fázach ochorenia býva 

v popredí nechutenstvo. Treba počúvať 
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potreb-

né pravidelne v  menších porciách jesť.  
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme dia-
betické. 

Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spo-

jené so zvýšenou teplotou alebo horúč-
kou, pi ktorej sa človek potí, stráca te-
kutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo 
až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus 
stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné do-
pĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru  - naj-
lepšie teplý  čaj alebo vodu. Aby ste sa 
ubezpečili, že máte dostatočný prísun 
tekutín počas horúčkovitých stavov, vy-
pite 1 šálku tekutiny každú hodinu.

Med a cukrovka
Med má glykemický index je 58. Na 

porovnanie cukor má glykemický index 
60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s 
medom a citrónom. Pokojne, ale treba si 
zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť 
liečbu.

Dôležité je chrípku „ne-
prechádzať“. Umožnite si 
oddych v posteli minimál-
ne 24-48 hodín, najlepšie 
je však „preležať“ ocho-
renie až do odoznenia 
príznakov. 

Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
Aké lieky užívať

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

metabolizmu a výživy

/Jasenová – Dolný Kubín - Orava/ – Viacero ak-
tivít pod názvom Rok Martina Kukučína pripravuje 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, obec 
Jasenová a ďalší partneri. Aj tohtoročná celoštátna li-
terárna súťaž Mladá slovenská poviedka bude patriť 
do palety osláv 160. výročia narodenia zakladateľa 
modernej literárnej prózy Martina Kukučína. Infor-
moval o tom riaditeľ Oravského kultúrneho stredis-
ka v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský. Do 30. júna 
2020 sa môžu do 17. ročníka súťaže zapojiť autori od 
11 do 30 rokov s doposiaľ nepublikovanou prácou. 
Vyhodnotenie sa uskutoční v októbri. Ďalším podu-
jatím na počesť spisovateľa budú 4. Richtárske dni 
obce Jasenová v dňoch 11. a 12. júna. Obyvatelia si 
pripomenú výročie slávneho rodáka a aj 700. výro-
čie prvej písomnej zmienky o obci. Kukučínov rok na 
jeseň spestrí interaktívna vedomostná súťaž pre ško-
lákov, v rámci ktorej budú hľadať miesta súvisiace s 
pobytom a tvorbou Kukučína.

/im, oks, mž, or/

/Dolný Kubín/ - V pondelok 2. marca 2020 sa v 
Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne v rámci Týždňa 
slovenských knižníc uskutoční podujatie Kreslo pre 
hosťa s českým historikom J. Mamulom. 

/ok, mk, or/

/Oravský Podzámok/ - Už 8. ročník zimného turis-
tického a lyžiarskeho prechodu sa v Oravskom Pod-
zámku zaznamenal 230 účastníkov rôzneho veku a 
z viacerých regiónov. Na trati ich organizátori pohos-
tili pečenou slaninou a potom v cieli všetkým chutila 
zabíjačková porcia. Až do neskorého večera turistov 
zabávala tvrdošínska skupina Spektrum.

/im, ds, or/
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Z času na čas sa stane, že niekto z 
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo 
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne. 
Ak má takáto reakcia spoločensky 
prijateľnú podobu, zvykneme reago-
vať. Osobne, alebo aj takto verejne.

Tentoraz ide o odozvu na naše ne-
dávne redakčné slovo, v ktorom sme 
upozornili na to, že nie iba „naše“ je 
naše, že často aj to spoločné môže po 
skrášlení spríjemniť život nám všet-
kým. A za to treba určite poďakovať. 
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav 
citujeme:

„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si po-

plakala pri Vašom článku. (Bolo to o 
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete 
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to 
časť Púchova. Pred troma rokmi som 
si zmyslela,že by bolo dobré dať na za-
stávku kvety. Dali nám novú zastávku, 

poslanec za našu časť Miroslav Rosina 
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie. 
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to 
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok 
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú, 
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali 
sme druhé miesto. S pani Annou Gaš-
párkovou, ktorá býva pri zastávke sa 
striedame pri polievaní. Našli sa aj ta-
kí,čo hovorili že načo to robím a kto mi 
to bude chodiť polievať. Stiahla som si 
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem 
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá 
fotografia je môj dom,v ktorom žijem 
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za 
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“

Nuž, milá pani Helenka, my ďaku-
jeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa 
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu. 
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj 
pani Anne!

S pozdravom – za redakciu

REGIONPRESS ďakuje

» Ivan Brožík

29. februára 1920  
bola schválená česko-slovenská ústava.

Výročia a udalosti

4. marca 1915  
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský bás-
nik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

Výročia a udalosti
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Mám rád hokejbal a florbal. Hrával 
som tieto športy a mám na ne krás-
ne spomienky. Hokejbal sme hrá-
vali s deťmi a moja Lucka sa tam 
naučila základy toho, čo potom 
uplatnila v reprezentácii florbalu. 

Kedysi sme mali v Bratislave sláv-
ny klub Slovan. Boli sme naň hrdí v 
hokeji aj vo futbale. Hokej tam hrali 
bratia Šťastní aj Václav Nedomanský, 
vo futbale vyhrali Pohár víťazov po-
hárov a Slovan bol základom repre-
zentácie, keď sme sa stali majstrami 
Európy. Hokejový aj futbalový Slovan 
kúpili dvaja oligarchovia svojim sy-
náčikom. A tak to aj vyzerá. Hanba 
Slovenska. S pomocou štátu si posta-
vili predražené štadióny aj kadečo 
iné. Aký štát, taký biznis. 

Pozeral som sa pred časom na 
hokejbalové finále majstrovstiev 
sveta medzi Slovenskom a Fínskom. 
Bol to pre mňa krajší zážitok, ako 
majstrovstvá vo futbale alebo v ho-
keji. Chlapi, ktorí milujú hokejbal a 
zobrali si dovolenky zabávali celú 
košickú arénu. Spievali hymnu tak, 
že sa mi tlačili slzy do oči. Hrali aj 
za svojho bývalého trénera, Dušana 
Danka, ktorý už nie je medzi nami. 

A hrali aj za nás – obyčajných ľudí. 
Niečo podobné som zažíval, keď naše 
dievčatá reprezentovali Slovensko 
na majstrovstvách sveta vo florbale. 
Lucka mi rozprávala aká fantastická 
partia sa tam vždy stretla. Hrali pre 
radosť, nie pre peniaze. Hrali naplno 
a so srdcom.

Niektorí oligarchovia sa dajú 
nájsť podľa športových klubov, ďal-
ší podľa nemovitostí, jácht a iného 
luxusu. Každý z nich odčerpáva pe-
niaze z nejakého rezortu - niekto z 
energetiky, ďalší z dopravy, staveb-
níctva, informatiky, školstva, poľno-
hospodárstva alebo obrany. Ich mená 
pozná každý na Slovensku. Dokážu 
ich noví politici odstrihnúť od týchto 
zlodejstiev? 

Dúfam, že od marca bude Sloven-
sko viac hokejbalové 
a florbalové, ako 
hokejové a futbalo-
vé. Viac slušné ako 
skor u mp ov a né. 
Slovensko, kde sa 
bude hrať so srd-
com a fér.

Hokejbal a florbal

» Ján Košturiak

INZerCIA
0908 792 859
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tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

2 % z Vašej dane ani nepocítite, 
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT. 

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.

Sídlo:  Právna forma: Nezisková organizácia  IČO: 42092175

 SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí 
 v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

www.ncsm.sk
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Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

a spolu s Vašim ” Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR. 
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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�������setlsk@centrum.sk
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MLÁDOK
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párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, 
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, 
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Ba-
bín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, 
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovi-
ca, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely 
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá 
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, 
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sed-
liacka Dubová, Hruštín, Oravská Polho-
ra, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, 
Zábiedovo, štefanov, Nižná,  
nepárny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Orav-
ský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný 
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čice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimho-
vá, Zábiedovo, štefanov, Nižná 
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

46
-0

19
2



ORzel20-09 strana- 3

POLITICKÁ INZERCIA / sPOmíNAmE, sLužbyORAvsKO 3lekárnička z prírody / bývanie, športoravsko 3

10
-0

00
9

BluEvolution
82 mm

ORAVA,
KRIVÁ 316

0911 690 217
0905 690 217

ZĽAVA

do
30.4.
2020

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk

Dalibor Tomkuliak

NA NOVOSTAVBY

Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žih-
ľava dvojdomá je rastlina z čeľade 
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá 
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale 
aj ako prostriedok na ochranu kve-
tov pred voškami.

Rastlina má vysoký obsah vitamí-
nu C, stimuluje krvný obeh, podporu-
je tvorbu červených krviniek, znižuje 
hladinu glukózy v krvi, má mierny 
močopudný účinok, priaznivo pôsobí 
na kvalitu vlasov. Pije sa aj ako čaj. Za 
zdraviu prospešné sa považujú pokrmy 
z nej pripravené. Pŕhľavové polievky, 
čerstvé šaláty, špenáty. Známy je žih-
ľavový med.

Pŕhľavu skosíme a potom z nej 
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré tr-
háme v rukaviciach, alebo až keď zväd-
nú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri 
teplote do 50 °C. Korene vykopávame 
skoro na jar  alebo na jeseň. Dobre očis-
tené korene sušíme na slnku, v tieni 
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C. 

Žihľava zastavuje krvácanie, pri 
maternicových alebo hemoroidných 
krvácaniach, pri chronických varikóz-
nych vredoch (vonkajšie použitie), pri 
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi, 
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii. 
Účinkuje blahodarne pri zápche, ar-
terioskleróze, tráviacich ťažkostiach, 
žalúdočných a črevných bolestiach. 
Zlepšuje základnú látkovú výmenu 
a má dobrý účinok pri cukrovke, žl-

tačke, ochoreniach pečene a žlčníka, 
pri poruchách menštruačného cyklu, 
klimaktériu, zníženej laktácii a akné. 
Vysoký obsah vitamínov, hemoglobí-
nu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť 
pri anémiach a hypovitaminózach po 
prekonaní choroby alebo po operácii. 
Okrem toho má žihľava protireumatic-
ký účinok pri bolestiach kĺbov – sva-
lový a kĺbový reumatizmus a artritíde. 
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar 
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového 
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizá-
ciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.

Denný kúpeľ deformovaných rúk, 
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare 
podporuje liečenie reumatického ocho-
renia. Štyri kopcovité hrste čerstvých 
žihľavových listov a stoniek sa namá-
čajú 12 hodín v päťlitrovej nádobe so 
studenou vodou. Studený výluh sa 
potom zohreje a postihnuté časti tela 
sa v ňom kúpu 20 minút. Byliny pritom 
zostávajú vo vode.

Ak necháte vyluhovať listy žihľavy 
niekoľko dní, získate veľmi účinný po-
strek proti voškám.

Pŕhľava dvojdomá

» red
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/Žilinský kraj/ - Polícia zaevidovala v uplynulom 
týždni na cestách v Žilinskom kraji 27 vodičov moto-
rových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Informoval o 
tom žilinský krajský policajný hovorca Radko Morav-
čík. Z celkového počtu vodičov 14 nafúkalo nad jed-
no promile, u 13 zistili požitie alkoholických nápojov 
pod jedno promile. Piati vodiči pod vplyvom alkoho-
lu spôsobili dopravnú nehodu. Policajti okrem toho 
zistili alkohol aj u 27 vodičov nemotorových vozidiel. 
Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom 
alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Následky dopravných 
nehôd zavinených vodičmi pod vplyvom alkoholu 
bývajú v mnohých prípadoch tragické.

/im, mj, kp , rm, or/

 /Oravská Jasenica/ - Dolu snehu nebolo, ale vyše 
sto účastníkov 11. ročníka prechodu Jasenickým 
chotárom malo upravené trate po celej dĺžke šest-
nástich kilometrov, tešili sa zo slnečného počasia a 
krásnych výhľadov. Organizátori pružne reagovali. 
Jozef Socha sa postaral o to, aby prepravili účastní-
kov tri kilometre za dedinu pre nedostatok snehu. 
Občerstvenie na trati,  v cieli posedenie pri guláši a 
výborná nálada nechýbali v ten deň v Oravskej Jase-
nici. Tak to má byť!

/im, kst, so, or/

/Námestovo – Tvrdošín – Dolný Kubín – Žilin-
ský kraj/ – Pre dobrovoľné hasičské zbory v Žilin-
skom kraji odovzdala nové vozidlá značky Iveco 
Daily ministerka vnútra Denisa Saková. Informo-
vala o tom Michaela Paulenová z tlačového odboru 
rezortu vnútra. Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) v 
kraji dostávajú 56 vozidiel. Z toho v okrese Námes-
tovo dostanú  šesť, v Dolnom Kubíne a v Tvrdošíne 
po sedem. Dobrovoľné hasičské zbory obcí dostanú 
novú techniku v rámci projektu Ministerstva vnút-
ra SR Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít 
na regionálnej a lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja cez operačný program Kvalita životného 
prostredia.

/im, mj, mp, or/

/Tvrdošín/ - V polovici februára 2020 vybraní žiaci 
zo ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne sa spolu s učiteľkami 
Kormaňákovou a I. Šoltésovou zúčastnili mobility 
Erasmus + v portugalskom meste Mealhada. V rámci 
projektu E+ Improvingital proficiency sa tam stretli 
aj s tímami partnerských škôl z Talianska, Rumun-
ska a Turecka. Žiaci boli ubytovaní v rodinách portu-
galských žiakov, kde si mohli v praxi vyskúšať svoje 
komunikačné zručnosti v angličtine. Tú využívali aj 
na spoločných aktivitách so všetkými účastníkmi v 
škole a aj počas výletov. Navštívili  mestečká Luso, 
Bussaco, Aveiro- portugalské „Benátky“, mesto 
Coimbru so svetoznámou univerzitou a zážitkom 
bol pre deti krátky pobyt na pobreží Atlantického 
oceána. Na workshopoch si v praxi vyskúšali rôz-
ne digitálne aplikácie využiteľné na vyučovacích 
hodinách. Všetci účastníci mobility vysoko ocenili 
jej výbornú organizáciu portugalskými partnermi 
a priateľskú a prívetivú atmosféru počas celého týž-
dňa. Ďalšia mobilita sa uskutoční začiatkom októbra 
na Slovensku.

/iš, or/
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na montáž zabezpeč. systému.
950€ mesačne / brutto 
Miesto výkonu práce Žilina 
alebo Kalná nad Hronom.

Bližšie info: 0917 422 831

AUTOELEKTRIKÁR
ELEKTRIKÁR, MECHANIK

Prijmeme pracovníkov na pozície

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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/Žilinský kraj/ - Polícia zaevidovala v uplynulom 
týždni na cestách v Žilinskom kraji 27 vodičov mo-
torových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Informo-
val o tom žilinský krajský policajný hovorca Radko 
Moravčík. Z celkového počtu vodičov 14 nafúkalo 
nad jedno promile, u 13 zistili požitie alkoholic-
kých nápojov pod jedno promile. Piati vodiči pod 
vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú nehodu. 
Policajti okrem toho zistili alkohol aj u 27 vodičov 
nemotorových vozidiel. Polícia apeluje na vodičov, 
aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali 
svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej 
premávky. Následky dopravných nehôd zavine-
ných vodičmi pod vplyvom alkoholu bývajú v 
mnohých prípadoch tragické. /im, mj, kp , rm, or/

 /Oravská Jasenica/ - Dolu snehu nebolo, ale vyše 
sto účastníkov 11. ročníka prechodu Jasenickým 
chotárom malo upravené trate po celej dĺžke šest-
nástich kilometrov, tešili sa zo slnečného počasia 
a krásnych výhľadov. Organizátori pružne reago-
vali. Jozef Socha sa postaral o to, aby prepravili 
účastníkov tri kilometre za dedinu pre nedostatok 
snehu. Občerstvenie na trati,  v cieli posedenie 
pri guláši a výborná nálada nechýbali v ten deň v 
Oravskej Jasenici. Tak to má byť! /im, kst, so, or/

/Námestovo – Tvrdošín – Dolný Kubín – Žilinský 
kraj/ – Pre dobrovoľné hasičské zbory v Žilinskom 
kraji odovzdala nové vozidlá značky Iveco Daily 
ministerka vnútra Denisa Saková. Informovala o 
tom Michaela Paulenová z tlačového odboru rezor-
tu vnútra. Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) v kraji 
dostávajú 56 vozidiel. Z toho v okrese Námestovo 
dostanú  šesť, v Dolnom Kubíne a v Tvrdošíne po 
sedem. Dobrovoľné hasičské zbory obcí dostanú 
novú techniku v rámci projektu Ministerstva vnút-
ra SR Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít 
na regionálnej a lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja cez operačný program Kvalita životného 
prostredia. /im, mj, mp, or/

/Tvrdošín/ - V polovici februára 2020 vybraní žiaci 
zo ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne sa spolu s učiteľkami 
Kormaňákovou a I. Šoltésovou zúčastnili mobi-
lity Erasmus + v portugalskom meste Mealhada. 
V rámci projektu E+ Improvingital proficiency sa 
tam stretli aj s tímami partnerských škôl z Talian-
ska, Rumunska a Turecka. Žiaci boli ubytovaní v 
rodinách portugalských žiakov, kde si mohli v pra-
xi vyskúšať svoje komunikačné zručnosti v ang-
ličtine. Tú využívali aj na spoločných aktivitách 
so všetkými účastníkmi v škole a aj počas výletov. 
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OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
9:00 -  17:00

Hviezdoslavovo nám. 42, 
DOLNÝ KUBÍN
0949 859 780 

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%

•

•
•
•
•
•
•
•
•

OPTIKA V RUŽOMBERKU

Podhora 26, Ružomberok
Pod pizzeriou u taliana
0908 878 625

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
8:00 - 16:30

P

OPTIKA V DOLNOM KUBÍNE
V ponuke viac ako 1200 rámov
za ceny, ktoré si môžete dovoliť
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