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ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 10 / 12. marec 2021 / 25. rOčNÍK

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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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

INZERCIA
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Ján Lajmon    0905 400 035
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
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BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
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KE    83.740 Košicko
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SL     12.970 Ľubovniansko
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PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana

Magické číslo 7 v poradí cností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Činorodosť. Úsilie, pracovitosť, pil-
nosť, pričinlivosť, iniciatíva. Hor-
livá a dôkladná prirodzenosť v ko-
naní. Energická pracovná morálka. 
Dobré hospodárenie s časom, vyva-
rovanie sa lenivosti, osobnej poho-
dlnosti a konzumného egoizmu.

Aby činorodosť prinášala plody, 
potrebujeme aj tvorivé rozjímanie, a 
keď to dosiahne istý stupeň intenzity, 
prelieva svoj prebytok práve do čino-
rodosti.

Činorodosť je konanie v prospech, 
predovšetkým, iných. Ak si niekto 
myslí, že byť činorodým znamená pri-
jať svoju mzdu či podporu, nakúpiť si 
svoje víno, jedlo, odevy v bazáre a od-
letieť na svoju dovolenku do Hurghady, 
je chudák.

Alebo zaliezť do svojho bytu, me-
dzitým ignorovať to, že žijem v dome s 
ďalšími päťdesiatimi bytmi a ich oby-
vateľmi a že žijem v spoločenstve s päť 
a pol miliónmi občanov. Robiť si svoje, 
ignorovať všetko, čo sa mne osobne ne-
páči a zháňať to, čo má na sebe každý 
druhý hlupák. Alebo v čom sa ten kaž-
dý druhý vozí. Aj keď je to dovezený ba-
zárový šrot, len nech naleštený vyzerá 
cool.

Činorodosť je v myslení, v cítení, v 
nápadoch, v originalite.

Známa mi písala, ako jej na pľúc-
nej ventilácii pomáha vážna hudba. 
Menovala svojich obľúbených autorov. 
Na sociálnych sieťach čítam, ako iným 
pomáhajú knihy, dobrý film. Virtuálne 
prehliadky galérií. Autori týchto diel 
boli činorodí.

Čo zostane raz po tých, ktorí sa ži-
votom iba preflákali a prejedli? Prepili, 
prežúrkovali a egoisticky a arogantne 
pretlačili až po svoju smrť? Jeden zby-
točný život? Jedna duchovne prázdna 
„rodina“? Čo zostane po tých, ktorí v ži-
vote nedali potrebnému ani euro, ktorí 
sa v živote o nikoho nestarali aspoň pár 
dní, ktorých v živote spoločnosti nikdy 
nič nezaujímalo, ktorí nevolia, lebo zo 
zásady ich to obťažuje? Nič. Absolútne 
nič. A ak aj náhodná spomienka, tak 
iba také mávnutie rukou!

Preto je činorodosť 
cnosťou. V našom mini-
seriáli poslednou pred-
jarnou.

Všetko dobré, váže-
ní čitatelia!
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»PREDÁM FORSNE DOSKY 
ASI 2 KUBÍKY STARŠIE LACNO 
0903227683
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám dámsky horský 
bicykel Ghost, biely, vyššia 
trieda, plášte: 27,5x2,25.
Skvelý stav, 400€, TS, 0905 
400 035.

»KÚPIM HELIGÓNKU 
môže byť aj poškodená 
0903317515

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.

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Pri tlačovej konferencii počas spia-
točného letu z návštevy Iraku pápež 
František prezradil, že uvažuje aj 
nad návštevou Slovenska. V odpove-
di na otázku o destináciách jeho za-
mýšľaných ciest menoval Bratislavu, 
ktorú možno navštívi popri eucha-
ristickom kongrese v Budapešti.

„Teraz mám ísť do Maďarska, na 
záverečnú svätú omšu Medzinárod-
ného Eucharistického kongresu; nie 
je to návšteva krajiny [oficiálna, pozn. 
prekl.], ale idem len na svätú omšu. 
Ale Budapešť je len dve hodiny autom 
od Bratislavy, tak prečo neurobiť aj 
návštevu Slovenska?“ povedal pápež 
František.

V hlavnom meste Maďarska sa pá-
pež František plánuje zúčastniť na zá-
verečnej omši Medzinárodného eucha-
ristického kongresu. Tá je naplánovaná 
na nedeľu 12. septembra 2021 o 11. ho-
dine na Námestí hrdinov v Budapešti.

Hoci cesta ešte nebola oficiálne po-
tvrdená, o pozornosti, ktorú Svätý Otec 
tomuto plánu venuje, svedčí aj jeho in-
formácia o vzdialenosti oboch miest, 
keď uviedol, že Bratislavu od Budapeš-
ti delia len dve hodiny cesty autom.

Medzi krajinami, ktoré pápež Fran-
tišek zamýšľa v budúcnosti navštíviť, je 
aj Libanon. Novinárom sa však tiež pri-
znal, že sa už hlási aj jeho vek, keďže 

pri ceste do Iraku pociťoval viac únavy 
ako doteraz.

Posledná návšteva pápeža sa usku-
točnila na Slovensku od 11. do 14. sep-
tembra 2003. Bola už treťou návštevou 
Jána Pavla II. na Slovensku. Jej vrcho-
lom bolo blahorečenie biskupa Vasiľa 
Hopku a sestry Zdenky Schelingovej na 
svätej omši v bratislavskej Petržalke. 

Vtedajšia návšteva Slovenska bola 
102. zahraničnou cestou pápeža Jána 
Pavla II. Navštívil počas nej Bratislavu, 
Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu. 
Ubytovaný bol v sídle Apoštolskej nun-
ciatúry v Bratislave, kde strávil tri noci. 
O jeho bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť 
ostatných členov sprievodu a pútnikov 
sa staralo 6.000 policajtov, 500 body-
guardov, na zabezpečení návštevy sa 
podieľalo aj 630 vojakov.

Svätý Otec uvažuje o návšteve 
Bratislavy v septembri

» red
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14. marca 1994           
prezident SR Michal Kováč odvolal z funk-
cie premiéra Vladimíra Mečiara

Výročia a udalosti

/Orava/ - Aj v prírode a pri športovaní by si mal 
každý prekryť nos a ústa ak prechádza okolo ľudí, 
s ktorými nežije v spoločnej domácnosti. Odborní-
ci odporúčajú, aby mali ľudia aj v prírode so sebou 
rúško a použili ho vždy, keď prídu do bližšieho 
kontaktu s inými ľuďmi. Veľa ľudí šíri do okolia 
koronavírus bez toho, aby mali nejaké príznaky 
a športujú aj vtedy, keď sú infikovaní a nevedia o 
tom. Pri cvičení ľudia vydychujú množstvo kvapô-
čok. Vírus sa šíri vzduchom a bežci, cyklisti, alebo 
chodci môžu svojimi vydýchnutými kvapôčkami 
infikovať okolie. Podľa prieskumov až štyridsať 
percent pacientov sa nakazilo od ľudí, ktorí nemali 
príznaky. V prírode sa znižuje riziko nákazy, ale 
v určitých situáciách sa tam infekcia šíri rovnako 
rýchlo ako v interiéri. Ak ste ďaleko od ľudí, môže-
te odložiť rúško.

/ww, or/

/Námestovo/ - Očkovacie centrum v Oravskej po-
liklinike v Námestove otvoril Žilinský samospráv-
ny kraj. S cieľom zlepšiť informovanosť o očkovaní 
začal kraj aj vakcinačnú kampaň a zriadil pora-
denskú Vakci-linku. Aktuálne sa verejnosť očkuje 
v každej z krajských nemocníc, kde funguje on-li-
ne objednávanie. Víkendovú vakcináciu zabezpe-
čuje aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Žiline. 
Informovala o tom hovorkyňa ŽSK M. Remencová. 

/im, mj, mr, or/

/Dolný Kubín/ – V uliciach Dolného Kubína pri 
príležitosti Medzinárodného dňa žien rozdávali 
respirátor a kvet gerbery mestskí policajti i zamest-
nanci mestského úradu. „Pripravených sme mali 
päťsto kusov kvetov a respirátory, ktoré už treba 
povinne nosiť v predajniach, alebo pri cestovaní. 
Dúfame, že aj takýmto darčekom sme potešili naše 
dámy,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

/im, ww, or/

/Žilinský kraj – Orava/ – Žiadosti o regionálne 
dotácie je potrebné podať elektronicky na dota-
ciezsk.egrant.sk do 31. marca 2021. Minimálna 
výška dotácie na jednu žiadosť je 1100 eur a ma-
ximálna výška dotácie je 3000 eur. Žilinský sa-
mosprávny kraj poskytne 325 000 eur na aktivity 
v oblasti kultúry, voľného času, na cyklistickú i 
verejnú športovú infraštruktúru a na ochranu ve-
rejného zdravia. 

/im, žsk, or/



OR21-10 strana- 5

služby, bývanieORavsKO 5

POMÁHAME



OR21-10 strana- 6

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6



OR21-10 strana- 7

zamestnanie, službyoravsko 7

87
-0
01
6

68
-2
0

 (50 miest) 
(930 €/mesiac a viac + príplatky + stravenky)

-  (20 miest)
(880 €/mesiac + príplatky + stravenky)

Miesto práce:

-  (20 miest)
(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce:

 (10 miest)
(4,82 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce:

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

12
10

01
2-

9

PRÁCA - stavebný priemysel 
- Rakúsko - rôzne pozície!! 

Nemecký jazyk podmienkou! 
Potrebná vlastná doprava. 

Mzda od 13€/hod./brutto 
+ diéty + príspevok na ubytovanie. 

práca na rakúsku PZ, 
príspevok na ubytovanie 
Životopisy posielajte 

na cv@mahax.sk.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dolnom Kubíne

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Staropramen 
Smíchov
• svetlé pivo

• rôzne druhy
179
-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Majonéza 

179
-40%

(1 l = 2,75)

650 ml

2.99*

044

Supercena

(1 l = 0,80)

0,55 l

Birell    
• rôzne druhy 

055

-42%

(1 l = 1,10)

0,5 l

0.95*

 
na varenie      
• 10 % tuku

059

Supercena

(1 l = 2,36)

250 ml

• plátky
• rôzne druhy 

CHLADENÉ

• rôzne druhy 

059

Supercena

(1 kg = 1,31)

450 g

089

Supercena
100 g

Spišiacka 

42 %  
alkoholu

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

OD PONDELKA 15. 3. 
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269

-40%
kg

4.49

319
-40%

cena za 1 kg

5.39

CHLADENÉ

Sprchovací 
gél 
• rôzne druhy

199
Supercena

(1 l = 3,98)

500 ml

• rôzne druhy

399
Supercena

 108/111 praní

• prací gél
• prací prášok
• pracie kapsuly - rôzne druhy

999

-64%
27.99*

789
-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

Biele hrozno 

Supercena

Supercena

299

Supercena
1 kg balenie

CHLADENÉ

Spišiacka 

Supercena

 
... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
15. MARCA
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Nemecko: ELEKTRIKÁR,
nástupný: plat 14€/hod,

Nemecko: 

PREVETRÁVANÝCH 
a PRIEMYSELNÝCH FASÁD 
a STRIECH, práca na úkol, 

Francúzsko: KLAMPIAR, 
, 

 
PARTIE alebo JEDNOTLIVCOV  

, 
na tieto pozicie

Kontakt: 
+ 421 902 576 261  I + 421 911 576 261
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Jar je už doslova „za rohom“, príde o 
týždeň, v sobotu 20. marca 2021. na 
prvý pohľad to bude znamenať, že 
deň a noc sú rovnako dlhé.

Rovnodennosť je v astronómii oka-
mih, keď má Slnko k svetovému rovníku 
nulovú deklináciu a slnečné lúče dopa-
dajú v mieste rovníka kolmo na zemský 
povrch. V okamihu rovnodennosti sa 
Slnko nachádza v jarnom alebo jesen-
nom bode.

Tento jav je spôsobený sklonom 
zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. 
V čase jarnej rovnodennosti sa začína na 
severnej pologuli jar a na južnej pologu-
li jeseň. Počas jesennej rovnodennosti 
nastáva na severnej pologuli jeseň a na 
južnej pologuli jar.

V deň jarnej a jesennej rovnodennos-
ti je na všetkých miestach na Zemi deň s 
rovnakou dĺžkou slnečného svitu - 12 ho-
dín (výnimku tvorí južný a severný pól). 
V tento deň na severnom póle prvýkrát 
po šiestich mesiacoch vychádza Slnko 
- končí sa polárna noc a nastáva polár-
ny deň. Na južnom póle nastáva presne 
opačný jav. Slnko zapadá, končí sa polár-
ny deň a nastáva polárna noc.

Okamih jarnej rovnodennosti ne-
nastáva každý rok v rovnakom čase. Prí-
činou je rozdielna dĺžka astronomického 
a občianskeho roka a vkladanie prestup-
ného dňa - 29. februára - každý štvrtý rok.

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádzal 
v učebniciach a mnohí ľudia ho dodnes 
považujú za prvý jarný deň, platil iba v 
prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. 

Podobne ako deň zimného slnovratu 
patril aj príchod jari k najväčším sviat-
kom ľudstva v predkresťanskej ére. Na 
Slovensku sa najkrajšie ročné obdobie 
vítalo vynášaním Moreny, slamenej fi-
guríny odetej do ženských šiat. Morena 
symbolizovala slovanskú bohyňu zimy 
a smrti. Figurínu nosili ľudia po dedine a 
nakoniec ju hodili do potoka alebo spáli-
li. Verili, že takto odoženú od seba choro-
by a smrť. Tento zvyk si možno vykladať 
rôzne. Podľa jedných slamená figurína 
symbolizovala zimu, ktorej odchod mal 
otvoriť cestu pre nástup jari a po nej leta. 
Podľa iných bola Morena zosobnením 
smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť pro-
speritu celej obci. Zvyk rozlúčky so zimou 
a privítania jari sa na Slovensku uchoval 
aj po prijatí kresťanstva.

Nenápadný, 
no stále najväčší sviatok ľudstva

» red
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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Zľava 
70 %

OTVORILI SME V NÁMESTOVE  
OC SLANICA 

SAVE UP TO 60%

Scandinavian Sleeping & Living

PREDAJŇA FUNGUJE AKO VÝDAJNÉ MIESTO. OBJEDNAJTE SI VÝROBKY ONLINE A VYZDVIHNITE V PREDAJNI. VIAC INFORMÁCIÍ NA  
www.JYSK.sk/otvarame-namestovo 

STOLIČKA GUDHJEM
 59,99 1750

AD1008 20210311 K949 Namestovo print2 Oravsko.indd   1 08.03.2021   11:44:28
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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

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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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
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


