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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

 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Marta Kontrová  0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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SUV SUMMER

V poradí ďalším v našom seriá-
li nectností či priam hriechov je 
smilstvo. Ale pozrime sa na tento 
fenomén pohľadom bežného živo-
ta bežných ľudí.

Dante Alighieri popísal žiadosti-
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú 
lásku k iným“. Tento literát, rene-
sančný humanista, to vystihol nao-
zaj dokonale. Najviac nenávisti na 
Slovensku spôsobuje „prílišná láska 
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po-
litický.

Upozorňoval som na to už pred 
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz-
mu“. Tento druh politického fanatiz-
mu, priam „božskej adorácie“ sa však 
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ-
mi eufemisticky voláme „stranícke 
sympatizantstvo“.

Nebudeš mať iného Boha okrem 
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe-
ním niečoho, čo je hore na nebi, dole 
na zemi alebo vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, 
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé 
z desatoro prikázaní. Pripomínam 
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa-
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, 
ako sa zdá, práve cez manipuláciu 
hodnôt viery si niektorí politici u nás 
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A 
viera a veriaci sú v tomto prípade iba 

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo 
a nechutne, zištne zneužití.

Fanatizmus sa stáva rohožkou 
pre bezohľadne ambicióznych jedin-
cov pred dverami k politickej moci. 
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú 
na základné princípy samotnej viery, 
lebo veria iba v seba a svoje vlastné 
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň 
v nejakú politickú odrobinku, ktorá 
spadne na zem, medzi nich, z pre-
stretej tabule mocných. A napokon, 
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí 
panstvu niekto nosiť...

Človek a občan je povinný po-
užívať vlastný mozog. Je povinný 
myslieť samostatne a musí sa sám 
starať o to, ako a čím svoju myseľ po-
čas života zdokonaľuje a obohacuje. 
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky 
k iným ako k najbližším je jeden zo 
základných hriechov viery. Práve 
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ po-
litikov a ich politík. To však už je aj 
hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

O ďalšom z našich 
prehreškov celkom civilne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa

0908 792 859

VÝROBA A PREDAJ 

SIETI PROTI HMYZU
0904 570 471 

lamaszaluzie@gmail.com
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PREDAJ 
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TIENIACEJ 
TECHNIKY
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»Kúpim klzné ložiská kľu-
kovej hriadele na škodu 
105, 120, 130, 135, 136, ze-
tor, Bývalé závody ZVL Tel 
0910594060 ďakujem

»Kúpim staré Babeta Pionier 
Jawa aj diely 0940086411
»KÚPIM Staré motor-
ky aj diely Ponúknite 
0949505827
»Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911617537

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»PREDÁM FORSNE DOSKY. 
ASI 2 KUBÍKY. STARŠIE. LAC-
NO 0903227683

»Predám sedačku, 
0907656675

»Predám sadbové zemiaky, 
0948624315
»Predám sadbové zemiaky 
odroda Agria, 0918934896
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Zberateľ z TS Kúpim Min-
ce Bankovky Plakety Vy-
znamenania ďalej staré 
Vzduchovky Bodáky a iné 
0940086411

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    
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� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225

„Ako by mohla 17-ročná dievčina, 
ktorá bola ako 14-ročná unesená, sú-
hlasiť s tým, že privedie na svet dieťa 
svojho únoscu?“ pýta sa nigérijský 
kňaz a hovorca rodiny Šaribuovcov.

Leah Šaribu bola unesená spolu so 
109 ďalšími žiačkami dňa 19. februára 
2018, keď skupina Boko Haram pre-
padla internátnu školu v meste Dapči 
v štáte Borno v severovýchodnej Nigé-
rii. Niektoré z dievčat zomreli v zajatí. 
O mesiac neskôr boli tie, ktoré prežili, 
spolu 101 dievčat, prepustené. 

Výnimkou je Leah – ako jediná 
bola kresťankou. Teroristi sa ju pokú-
šali prinútiť, aby prestúpila na islam, 
no ona to odmietla. V lete minulého 
roku dostala rodina správu, že ich dcé-
ra porodila jednému z veliteľov syna a 
potom konvertovala na islam.

Vo videoodkaze pre nadáciu ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi pastor Gideon 
Para-Mallam ubezpečuje, že v tomto 
prípade ide buď o falošné tvrdenie, 
alebo muselo dôjsť k znásilneniu a nú-
tenej konverzii. „Neverím, že by Leah 
v svojom veku súhlasila s tým, aby sa 
stala matkou. Chcela ísť na univerzitu, 
práve teraz mala začínať štúdium. Ak 
bola nútená tak urobiť a bola znásil-
nená, nemožno predsa vravieť, že dala 
súhlas,“ konštatuje evanjelický pastor.

Pastor Para-Mallam podobne rea-
guje aj na správy, že Leah konvertova-
la na islam:  „Vieme, že jej kresťanské 

presvedčenie bolo dôvodom rozhod-
nutia, že chce zostať uväznená. Keby 
sa bola chcela stať moslimkou, aby 
znovu získala slobodu, jednoducho 
by Krista poprela a bola by 21. marca 
2018 spolu s ďalšími prepustená. Leah 
to však odmietla. Ak sa jej odmietnutie 
zakladá na kresťanskej viere a ona bola 
dôvodom, pre ktorý zostala v zajatí, je 
proti všetkej logike tvrdiť, že sa stala 
moslimkou.“

„Musíme pokračovať v našom úsilí 
o prepustenie Leah aj v modlitbách sa 
za ňu. Mali by sme sa tiež modliť za jej 
rodinu, pretože rodičia prechádzajú 
veľmi ťažkým obdobím. Každý prichá-
dzajúci deň mi pripomína, že tu máme 
vzácnu dušu, ktorej sa odopiera slobo-
da ako základné ľudské právo.“

Prípad väznenej Leah Šaribu žiaľ 
vôbec nie je ojedinelý. Viac informácií 
o tejto téme ako aj o dostupných mož-
nostiach pomoci trpiacim nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Viac ako 3 roky väznená teroristami

» Zdroj: ACN pre REGIONPRESS
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Po - Pia 8.00 - 18.00 hod. 
www.domoss.sk

Osobný odber

Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín
tel.: 043-238 8992

člen siete

      od roku 1990www.domoss.sk

DNI ZLIAV

Na produkty s označením DNI ZLIAV získate špeciálnu zľavu  
alebo okamžitý cashback v košíku.

* v prípade otvorenia predajní bude kampaň DNI ZLIAV 
platná aj v predajni Dolný Kubín.

Akcia trvá: 12.4.2021 - 3.5.2021

DNI
ZLIAV

DNI
ZLIAV

DNI
ZLIAV

Biela 
technika

Čierna 
technika

Záhrada Sanita

DNI
ZLIAV

NNákuupp naa spláátkky s                  naavýýšenímmm               

NAKUPUJTE ZA ŠPECIÁLNE CENY
 v eshope www.domoss.sk*
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Zobuďte sa. Podobnou vetou možno 
prebúdzajú lekári svojich pacientov 
po ťažkom úraze alebo operácii. Po-
dobne by mohli prebúdzať svojich 
lekároch ich pacienti, z ktorých si uro-
bili poslíčkov.

Aj keď existuje internet, väčšina le-
károv používa počítač stále ako písací 
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás naprí-
klad na röntgen. Tam lístoček prepíšu, 
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete 
prísť na druhý deň po výsledok a zaniesť 
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, ho-
vorieval vetu, že lekár je človek, ktorý za-
báva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdra-
ví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava 
behať s lístočkami medzi doktormi, často 
so zlomenými nohami, a robiť im poštá-
rov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné 
vzdelanie a používajú drahé a  moderné 
prístroje majú organizáciu devätnásteho 
storočia. Nasleduje krátke vysvetlenie 
pre lekárov: Internet je celosvetový sys-
tém prepojených počítačových sietí. Ľu-
dia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vy-
mieňajú rôzne informácie a komunikujú 
– textom, hlasom, videami a obrázkami. 

Keď sa niekedy pýtam lekára prečo 
nemajú elektronický systém objednáva-
nia a komunikácie s pacientmi, používa-

jú často príklad s babičkou z odľahlej de-
diny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom 
do okresnej nemocnice, aby mohla celý 
deň presedieť v  čakárni u  lekára. Moja 
osemdesiatdvaročná svokra z  Moravy s 
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez 
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagra-
me a komunikujú cez skype a gmaily. Jed-
noduché digitálne technológie by ušetrili 
čas lekárom aj pacientom, redukovali 
by stratený čas, chyby aj náklady. Verím 
odbornosti našich lekárov, ale v organi-
zácii práce iba nechápavo krútim hlavou 
a hovorím si – zobuďte sa páni doktori. 
Chodím v  posledných týždňoch na rôz-
ne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť 
do svojich čakární páni doktori a počú-
vajte svojich nespokojných pacientov. 
Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich 
zákazníkov, tak ešte jeden argument – 
v USA prichádza kvôli 
nedokonalému sys-
tému objednávania 
a  riadenia toku pa-
cientov systém zdra-
votnej starostlivosti 
ročne o  150 miliárd 
dolárov. 

Zobuďte sa, páni doktori

» Ján Košturiak
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti
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Stavebná firma RD Stav Olomouc
hľadá

+421 905 882 441, info@rdstav-olomouc.cz

• Mzda: 1000 - 1500 €
• Ubytovanie v byte zabezpečené

zamestnancov na prácu
v Olomouci
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Spoločnosť pôsobiaca 
V NEMECKU, ŠVAJČIARSKU, FRANCÚZSKU, VB

PRIJME na TPP

Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce 
Samostatná práca podľa výkresovej dokumentácie
Nástupný plat:
vodič 2000 €, montér 1800 € netto 
Ubytovanie a doprava na náklady firmy 
Nutná prax 
Nástup ihneď

VODIČA na MANITOU
OBSLUHU na MALÝ MOBILNÝ ŽERIAV

MONTÁŽNIKOV

0907 261 793 / ivana.konickova@kmmont.eu
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13

 12
1 0

20
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých
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HĽADÁME
SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE
- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk



OR21-15 strana- 16

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
16

32
-0
01
-2

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 
  vždy informujeme, ako cestovať  cez hranice
 

rtnerom r k Červ kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňové tur 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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