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ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
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DISTRIBÚCIA (36.230 domácností) /Zákamenné/ - Aj v mesiaci knihy a v čase pandé-
mie môžete v Zákamennom navštíviť internetové 
kníhkupectvo AURA knihy https://www.aurakni-
hy.sk. Ponúka knihy, mapy, glóbusy, modely 3D 
puzzle za výhodné ceny a pravidelne aktualizuje 
najnovšie tituly slovenských i svetových autorov. 
Ak nenájdete v ponuke knihu, ktorú hľadáte, na-
píšte mail na info@auraknihy.sk a kníhkupectvo 
sa vám ju pokúsi zabezpečiť.

/ww, or/

/Orava – Dolný Kubín/ - Do 11. apríla 2021 môže 
verejnosť hlasovať za Knihu Oravy online zasla-
ním hlasovacieho lístka na e-mail adresu kniha.
oravy@gmail.com. Všetky informácie sú na we-
bovej stránke oravskakniznica.sk/hlasujte-za-kni-
hu-oravy-2020/. Záujemcovia o odovzdanie hlasu 
majú možnosť vybrať si z 8 beletristických a z 13 
odborných publikácií. Z jednej IP adresy je možné 
hlasovať len raz a každý hlas je zaradený do žrebo-
vania o pekné ceny.

/ok zp, or/

/Trstená/ - Posledný marcový deň 2021 je uzá-
vierkou prác vo výtvarnej a literárnej súťaži, ktorú 
Mesto Trstená vyhlásilo pri príležitosti 650. výročia 
založenia. Súťaž v šiestich kategóriách je určená 
pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ a žiakov, ktorí pochá-
dzajú z mesta. Okruh tém: Trstená – moje rodné 
mesto, Trstená mojimi očami, Poznám zaujímavý 
príbeh o Trstenej, Čo mi starí rodičia rozprávali o 
Trstenej.

/ww, or/

/Bziny – Dolný Kubín/ - Na vozovku pri Bzinách 
smerom od Dolného Kubína spadli obrovské ka-
mene z nestabilného brala. Krízový štáb na neur-
čito uzatvoril úsek cesty Skalka, ktorý je v správe 
žilinskej župy. Obyvatelia piatich obcí sa môžu do-
stať do okresného mesta cez Oravský Podzámok, 
čo je takmer tridsaťkilometrová obchádzka, alebo 
využívať aj vlakovú a mestskú hromadnú dopravu. 
Niektorí obyvatelia Bzín odstavujú vozidlá v časti 
Kňažia a pokračujú peši cez most pre chodcov po-
nad rieku Oravu. Arriva Liorbus, a. s. oznámila 
občanom, že upravila cestovný poriadok na linke 
503410 od 14. 3. 2021 a pridané autobusové spoje 
sú vyznačené červenou farbou.

/ww ocu, or/ 

/Dolný Kubín – Žilinský kraj/ - Maďarská spoloč-
nosť darovala ŽSK dva nové ventilátory na pomoc 
pacientom s ťažkým priebehom ochorenia covid-
19. Oba prístroje dostane Dolnooravská nemocni-
ca v Dolnom Kubíne. Krajská samospráva v snahe 
uchrániť zdravotníkov pri rozhodovaní koho na 
prístroj pripojiť, sa obrátila na viacero spoločností. 
Slovenská firma daruje ventilátory do Liptova. 

/im, žsk, or/
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 0905 638 627  finan ná ochrana

O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitate-
lia. V minulých vydaniach sme si pri-
pomenuli cnosti, ale keďže svet nie je 
iba čierno-biely, na rad prichádzajú 
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba 
z pohľadu viery.

Práve pýcha je prameňom všetkých 
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa 
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, 
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, 
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade 
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. 
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a 
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to 
nezaslúženého, ukradnutého.

Pýcha je napríklad márnomyseľnosť 
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan-
stve patrí medzi sedem hlavných hrie-
chov, môže však byť aj prejavom pato-
logickej sebavedomosti, nadradenosti, 
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou, 
naše talenty a schopnosti nepovažujeme 
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi-
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže-
me používať, ako sami uznáme za vhod-
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?

Každý z nás je nakazený vírusom pý-
chy! Avšak, spoločenská civilizovanosť 
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať 
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom 

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú 
neustálu potrebu dať najavo iným svo-
ju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez 
toho, že by zdôrazňovali svoje schop-
nosti, iba jednoducho znevážia schop-
nosti druhých.

Pyšný človek si myslí, že vie, ako 
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo 
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak 
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizu-
je. Myslí si, že má na to právo. To, že si 
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, 
pramení z jeho mylnej predstavy, že je 
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizu-
je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže 
druhým radiť alebo rovno rozkazovať. 
Pyšný človek sa často snaží druhými 
manipulovať, či už skryto alebo priamo. 
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, na-
stupujú emócie ako hnev či slovná agre-
sia a niekedy aj násilie.

„Pýcha a hlúposť sú 
siamské dvojčatá.“ Tvr-
dil  James Russell Lowell, 
americký básnik, editor a 
diplomat. 

Tak, skúsme to na jar 
bez nej... pekný týž-
deň, vážení čitate-
lia, vám želá
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»Kúpim novú plecharinu na 
škodu 1000mb,100,105,120 
Tel 0910594060
»Predám výfukovú páso-
vú rezačku s motorom čt 
0949319686
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ DIELY DOKLADY. 
0940100473
»Kúpim staré Babeta Pionier 
Jawa aj diely 0940086411
»KÚPIM staré motorky JA-
WA-CZ aj diely 0908963442

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám býka alebo jalo-
vicu ročne cena dohodou 
0902767118
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Slobodný 51/175 si hľa-
dá osamelú slečnu. 
0902247093

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 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V týchto ťažkých časoch naozaj všet-
ci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho, 
by mali z ľudského hľadiska podržať 
nad hladinou tých, ktorí už sa topia. 
Preto je človek človekom.

Projekt „Pomáhame regiónom“, kto-
rý popri našom vydavateľstve spúšťame 
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v 
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko 
zvládli.

Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“ 
a budeme ho realizovať prostredníctvom 
nášho občianskeho združenia Uni zdra-
vie o.z.

Hlavnou činnosťou našej neziskovej 
organizácie sú všeobecne prospešné 
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a 
spoločenstvám v našich regiónoch.

Na to, aby sme dokázali užitočne po-
máhať, potrebujeme zozbierať dostatoč-
né množstvo fi nančných príspevkov, kto-
ré potom rozdelíme vybraným ľudom v 
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás 
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto 
pomoci aj vy prostredníctvom darovania 
dvoch percent dane z dane z príjmov fy-
zických osôb. Príspevky do občianskeho 
združenia pošleme aj z nášho vydava-
teľstva REGIONPRESS, od nám blízkych 
spoločností a ich zamestnancov.

Viacerí naši zamestnanci a spolupra-
covníci už dlhodobo pomáhajú iným 
ľuďom v núdzi. Napríklad prostredníc-
tvom konkrétnej potravinovej pomoci, 

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň 
osobným povzbudením.

Tento týždeň však spúšťame aj kam-
paň v našich novinách prostredníctvom 
inzercie, kde chceme osloviť širokú verej-
nosť a požiadať ich o príspevky z dvoch 
percent daní.

Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších 
podobách je aktuálne mimoriadne po-
trebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí 
majú svoje osudy, svoj domov, no nema-
jú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina 
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné 
na fi nancovanie školskej dochádzky ich 
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie 
potrebných liekov a pre nich nedostup-
ných zdravotných pomôcok. Sme aj pod-
nikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám 
prekážkou v našom snažení. A čo nám, 
naopak, prospeje.

Ak sa chcete pridať, nazrite na webo-
vú stránku: 
https://www.pomahameregionom.sk/

Naše vydavateľstvo 
vám za to úprimne ďakuje.

Musíme si pomáhať 
/Zubrohlava – Oravská Lesná/ - Obec Zubrohla-
va poskytla svojim obyvateľom potrebné respi-
rátory a po dva kusy na osobu včas rozniesla do 
všetkých domácností. * V Oravskej Lesnej všetkým 
občanom nad 65 rokov doručili pracovníci obce vi-
tamínový balíček.

/ww zu, or/

/Dolný Kubín/ – Obyvateľom nad 60 rokov Mesto 
Dolný Kubín rozdalo viac ako 5000 respirátorov 
FFP2 a všetci dostali aj leták s kontaktmi na mest-
ský úrad. Radnica pripravuje pomoc s nákupmi 
liekov a potravín pre obyvateľov, ktorí to potrebu-
jú. O túto službu môžu požiadať každý deň vráta-
ne víkendov a sviatkov od 8.00 do 14.00 hodiny 
na tel. čísle 0907 956 044 alebo e-mailovej adrese 
seniori@dolnykubin.sk. Respirátory distribuovali 
starším ľuďom pre prípad núdze aj vo vozidlách 
MHD, pred vybranými predajňami potravín a pred 
dolnokubínskou nemocnicou.

/im, msú, or/

/Žilinský kraj/ - Až 41 vodičov motorových vozi-
diel a 11 cyklistov pod vplyvom alkoholu  zaevido-
vala polícia v kraji počas v desiatom týždni. Štyria 
vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom 
alkoholu. Vodiči s alkoholom v krvi, telefonovanie 
počas jazdy a neprimeraná rýchlosť sú najčastejší-
mi príčinami dopravných nehôd.

/im, pz nk, or/

/Námestovo/ - Na návrhoch transformácie nábre-
žia Oravskej priehrady v Námestove budú praco-
vať tri architektonické štúdiá – Bálek architekti, 
Hanáček Fejo Galová a NLA+Labak, ktoré vybrala 
odborná porota. V riadnom termíne a riadnym 
spôsobom bolo doručených 29 ponúk. Pri výbere 
porota posudzovala architektonické, urbanistic-
ké a krajinárske kvality predložených referencií a 
relevantnosť referencií k zadaniu súťaže, nakoľko 
preukazujú schopnosť účastníka riešiť zadanie vo 
vysokej kvalite.

/ww no, or/

/Zuberec/ – S nákladnými vozidlami na dovoz be-
tónu sa v chránenom území v katastri obce Zube-
rec pohybovali občania Poľskej republiky. Vo veci 
začala trestné stíhanie vyšetrovateľka Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne. 
Sú vykonávané všetky potrebné  úkony za účelom 
objasnenia skutku a rozhodnutia v zmysle trestné-
ho poriadku. Ďalšie okolnosti prípadu sú predme-
tom vyšetrovania. Polícia o tom 5. 3. 2021 informo-
vala na sociálnej sieti.

/im, orpz, or/

/Dolný Kubín/ - V meste pokračuje prerušenie pre-
zenčného vzdelávania žiakov 1. stupňa a základné 
školy sú zatvorené. Materské školy v Dolnom Ku-
bíne sú otvorené len pre deti zamestnancov s ne-
vyhnutným prezenčným výkonom práce. Mesto 
tak rozhodlo na základe pretrvávajúcej zhoršenej 
epidemiologickej situácie v okrese Dolný Kubín.

/msú, or/

/Námestovo/ - Nový supermarket v obchodnom 
centre Slanica v areáli priemyselného parku v 
Námestove otvorila spoločnosť Billa. Pri tej príle-
žitosti pripravila pre zákazníkov niekoľko  prekva-
pení. Nová prevádzka s vysokými ekologickými 
štandardami bude okrem iného ponúkať aj čerstvé 
mäso zo slovenských chovov.

/md, or/
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Slovenská pošta zaznamenala už 
viac ako 20 typov podvodných e-
-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich 
odosielateľom bola pošta. Adresáta 
vyzývajú k úhrade platieb za doru-
čenie zásielky, k zmene doručeniu či 
uloženiu zásielky či zaplateniu col-
ných poplatkov. 

Najnovšie dostávajú adresáti fa-
lošné emaily pod hlavičkou Slovenskej 
pošty v spojitosti so stránkami, ktoré 
ponúkajú kúpu či predaj rozličných 
tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svo-
jej platobnej karty cez falošnú stránku 
veľmi podobnú webovej stránke pošty, 
majú mu byť na účet pripísané peniaze 
za tovar.

Aj v tomto prípade ide o podvod, 
pretože Slovenská pošta nikdy nepýta 
peniaze ani  nesprostredkúva pripísa-
nie peňazí na účet prostredníctvom e-
-mailov. Adresátov týchto podvodných 
emailov preto pošta vyzýva k ostraži-
tosti, aby kontrolovali adresu odosiela-
teľa a na podozrivé emaily nereagovali. 
Vizuály falošných mailov sú zverejnené 
aj na webovej stránke Slovenskej pošty.

V mene Slovenskej pošty dostávajú 
adresáti aj falošné e-maily, prostredníc-
tvom ktorých si môžu údajne zmeniť 
doručenie alebo uloženie zásielky. In-
formácie z takéhoto e-mailu sú podob-
né informáciám z oficiálneho webu po-

šty, až na niekoľko zámerne podobných 
nepravdivostí.

Napríklad zákaznícka podpora 
Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín 
denne, ale iba v pracovných dňoch v 
čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je 
možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uve-
deného telefónneho číslo na Zákaz-
nícke centrum - 0850 192 413, pričom 
správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto 
prípade ide o zneužitie loga Slovenskej 
pošty, a preto by klienti nemali na také-
to emaily reagovať.

Okrem toho sa stále objavujú faloš-
né e-maily či SMS správy pod hlavičkou 
Slovenskej pošty, požadujúce od adre-
sátov úhrady poplatkov za doručenie 
zásielky či preclenie zásielky. Ak klient 
akceptuje túto falošnú požiadavku, 
webový odkaz ho presmeruje rovno na 
platobnú bránu, kde má zadať údaje 
zo svoje platobnej karty. Klienti by sa 
mali mať na pozore, pretože ani v tomto 
prípade nie je odosielateľom Slovenská 
pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada 
poplatky prostredníctvom e-mailov či 
SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj 
poplatok za colné konanie zaplatí klient 
priamo pri doručení zásielky.

V tejto veci podala Slovenská po-
šta trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa, aktuálne prebieha vyšetro-
vanie. 

Podvodníci v mene 
Slovenskej pošty stále útočia

» red
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Supercena

049

-50%
kus

0.99

Supercena

079

-33%

(1 kg = 2,14 
1 l = 1,98)

370 g/400 ml

1.19

Tatárska  
 

20 x 1,75/2,25/2,5g = 
35/45/50g

139
-39%

(1 l = 1,85)

0,75 l

2.29

POLOSLADKÉ

BIELE

499

Supercena

• 4-vrstvový

699

Supercena

Tekutý prací 

• v ponuke aj  
Prací prášok  
3,9 kg za 6,99 €

CHLADENÉ

Treska  049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

Kofola  
• rôzne druhy

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

1.25

 
... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
22. MARCA

249

-37%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.99
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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22. marca 1963            
britská skupina The Beatles vydala album 
Please Please Me

Výročia a udalosti
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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
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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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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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23. marca 1983   
prezident USA Ronald Reagan prišiel so strategickou obrannou iniciatí-
vou, návrhom na vývoj technológie na obranu proti nepriateľským raketám

Výročia a udalosti
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AIW - Práca pre opatrovateľky
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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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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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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!!!


