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Pozor, prichádzame o empatiu!
Byť empatickým znamená, že máme
vrodenú schopnosť sa vcítiť do
druhých a vnímať ostatných ľudí.
Byť empatickým je oveľa viac, než
byť len veľmi citlivým. Empatia je
schopnosť porozumieť citom a vnímať pocity druhého človeka. Pramení zo sebauvedomenia.
Čím otvorenejší ste k vlastným
emóciám, tým dokážete lepšie rozoznávať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej
dôležitým predpokladom je schopnosť
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa,
alebo empatia, je prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií,
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie
je zložitý emocionálny proces či schopnosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do
psychického obrazu inej osoby tak, že
nastane súznenie a následné porozumenie postupujúce od emotívnej k racionálnej rovine. Vciťovanie sa je podmienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia
chýba. Človek s nižšou empatiou nehľadí na následky svojich rozhodnutí
či činov. Nie vždy bude pozerať na možné názory a pocity človeka, ktorému

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod
pás.
Empatický človek ani nemusí vedieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju
empatie dostatočne nevenujeme, začíname sa prejavovať čoraz ľahostajnejšie. Za posledných 20 rokov sa empatia
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa módnejšia nevšímavosť, surovosť, ignorancia a arogancia. Na všetkých stupňoch
riadenia a vo všetkých vrstvách spoločnosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu
sa do situácie iných nejaký pozitívny
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že
na svete sú iba oni, potom oni, potom
dlho nikto a napokon zas iba oni. Módnosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak,
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť.
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba surovosť. Je to aj bezohľadnosť.
Tupá bezohľadná potreba
presadzovať svoje ja. Iba
to svoje.
A to je viac ako iba
smutný jav. Pokojný
vstup do emaptického adventu, milí
čitatelia!
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohodli na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

28. novembra 1989
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

/Dolný Kubín/ - V očkovacom centre dolnokubínskej nemocnice zdravotníci pracovali aj počas
voľného dňa v stredu 17. novembra 2021. Záujemcovia mohli prísť bez registrácie na prvú, druhú alebo tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu covid-19.
„Očkovanie v tomto období je tiež takou cestou k
slobode ako bol kedysi 17. november 1989. Zaočkovaní ľudia chránia seba, ale aj svojich blízkych,
spolupracovníkov, priateľov, celú spoločnosť a
môžu získať väčšiu slobodu k pohybu. Väčším
množstvom očkovanej populácie sa chránia aj nemocnice,“ povedala MUDr. Beáta Dudášiková, koordinátorka vakcinačného centra v Dolnooravskej
nemocnici s poliklinikou.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko
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/Orava/ - Covid automat platný od pondelka 22.
11. 2021 výrazne zvýhodnil ľudí, ktorí sú kompletne očkovaní a ktorí prekonali ochorenie v období
pred nie viac ako 180 dňami /režim OP/. Vláda zaviedla tzv. lockdown len pre neočkovaných, ktorí
majú zákaz vstupu do nákupných centier, do hotelov a reštaurácií, na všetky hromadné podujatia
i na športoviská. S aktuálne negatívnym testom
môžu ísť len do zamestnania. Okresy Dolný Kubín
a Námestovo sú bordové, Tvrdošín je v čiernej farbe. Oravské nemocnice už začali liečbu covidu-19
kombináciou monoklonálnych liekov a vekovo
vhodný pozitívny pacient ich musí dostať do siedmich dní od objavenia prvých ťažkostí. Lieky indikujú obvodní lekári a špecialisti. Liečba má 70percentnú úspešnosť a mohla by pomôcť zastaviť
negatívny vývoj pandémie.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Eurotelevízia
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HLAVU HORE / SLUžBY

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám ošípané domáci
chov 0911808698

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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Anti
32 rokov žijeme v demokracii. Nie je kú obavu z koalície FIKOPEKO - Fico, Kolideálna. Narúšajú ju skorumpovaní lár, Pellegrini, Kotleba.
Aj ja som proti niektorým veciam politici a mafiáni.
korupcii, násiliu, vojnám alebo znečisťoDemokracia je nebezpečná sama pre vaniu životného prostredia. Môžem si vyseba.
brať nejakú skupinu anti demonštrantov
V histórii sa viackrát stalo, že umož- a ísť proti nim bojovať. Alebo sa môžem
nila fašistom alebo komunistom vykriko- snažiť o slušnosť, poctivosť, pokoj, mier,
vať ich heslá a agitovať ľudí - až kým ne- spoluprácu, čisté vzťahy a ochranu prírovyhrali voľby a demokraciu jednoducho dy. Slovo boj možno ani nie je na mieste.
zrušili. Dnes majú extrémisti a rôzni bláz- Dobré veci sa majú robiť v tichu a s láskou
ni aj iné možnosti ako iba demonštrovať v srdci. Tí, čo hulákajú, prišli iba rozbíjať
na ulici. Na destabilizáciu spoločnosti a ničiť. Tí, čo stavajú, nepotrebujú nemôžu používať internet alebo mobilné návistné pokriky. Bolo by dobré, keby
telefóny. Sú to rôzne “anti“ skupiny, ktoré sme mali viac ľudí za dobro, ako tých
nájdu nepriateľa a bojujú proti nemu. Ne- anti krikľúňov. Som dosť antisystémový
priateľ ani nemusí reálne existovať, oni človek. Nemám veľmi v láske štát a úradsa však potrebujú organizovať, kričať a níkov, ktorí nám komplikujú život. Nebojovať. V skutočnosti bojujú s vlastnou zbavíme sa ich však tým, že im budeme
hlúposťou alebo komplexmi. Niekedy sa nadávať. Potrebujeme prebrať niektoré
prejavujú nenávistnými útokmi na inter- ich funkcie na seba a
nete, inokedy útočia aj fyzicky - na fut- obmedziť im tak pole
balových štadiónoch alebo bez rúška v pôsobnosti.
Naše
obchodoch. Otravujú tak ostatných nor- zdravie, podnikamálnych ľudí, predavačky aj policajtov. nie, pomoc núdznym
Potrebujú robiť okolo seba cirkus, natáčať alebo vzdelávanie detí
si hrôzostrašné videá a dávať ich na so- nepatria štátu. Veciálne siete. Ktovie, či to majú z vlastnej nujme sa im
hlavy, alebo ich platia politici a mafiáni, - bez zbytočktorým hrozí väzenie a vedia, že ich už ného kriku.
môže zachrániť iba revolúcia. Mám veľ» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku výpravu.

27. novembra 1095

/Tvrdošín/ - Vynikajúca interpretka ľudových
piesní Darina Laščiaková sa narodila v Tvrdošíne a tento týždeň sa dožila krásnych 90 rokov. Je
známa aj ako neúnavná etnografka a rozhlasová
redaktorka. Svoj vzťah k rodnej Orave zvlášť citlivo vyjadrovala osobitým a dokonalým spievaním
ľudovej piesne Ej, pod Roháčom žijem. Pôsobila v
Lúčnici i v súbore Ľudovej umeleckej tvorivosti. Po
slovenských dedinách zbierala pre rozhlas ľudové
piesne. V Hudobnom centre vyšla nedávno publikácia a CD nosič s názvom Darina Laščiaková
Cesty za ľudovou piesňou. Za svoju prácu získala
mnohé ocenenia.

/ww, or/

/Habovka/ - Do jesennej celoslovenskej akcie DO
ŠKOLY NA BICYKLI sa v Habovke zapojilo 91 žiakov, ktorí prichádzali do školy na bicykli, kolobežke, skateboarde i peši. Mnohí aj po skončení akcie.
Zlepšovali si svoju fyzickú kondíciu a prispeli k
ekologickému a zdravému spôsobu života. Najúspešnejšou triedou bola a tortu vyhrala 7. A. Cieľom aktivity bolo motivovať deti, aby čo najmenej
jazdili autami a autobusmi.

/ww zš, or/

/Žilinský kraj – Orava/ – V 46. kalendárnom
týždni chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v kraji o 20,8 percenta. Klesla najmä v
okresoch Martin o 37,6 percenta a Tvrdošín o 37,5
percenta a hlavne vo vekovej skupine od 20 do 59
rokov. Pri chrípke a jej podobných ochoreniach
klesla chorobnosť o 15,57 percenta, výrazne vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov. Informoval o tom
odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/im, ww rúvz, or/

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

/Bobrov/ - V Bobrove pribudlo nové samoobslužné miesto na doručovanie zásielok objednaného
tovaru. Z- Box sa nachádza vedľa pošty a po vzájomnej dohode s obcou ho tam inštalovala spoločnosť Zásielkovňa. Z-Box funguje 24 hodín denne a
7 dní v týždni. Výdaj zásielky, resp. platba za zásielku funguje cez mobilnú aplikáciu.

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

/ww ocu, or/

/Habovka/ - Obec Habovka patrí do územia s vysokým výskytom medveďa hnedého a preto obecný úrad vyzval obyvateľov, aby venovali pozornosť
krátkej reportáži od spoločnosti NATUR-PACK
verejnosti na odkaze: https://youtu.be/yEwlkccFwhs. Tam sa dozvedia, aké opatrenia je potrebné
dodržiavať na zamedzenie prístupu medveďa hnedého k odpadom.

/ww ocu, or/
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Učebnice
Minister školstva otvoril trh učebníc. Škola si môže vyberať učebnicu
podľa seba. Teda už ju neurčuje štát.
Problémom je, že je málo učebníc,
autorov. Niektoré predmety učebnicu doposiaľ nemajú. A niektoré vydané učebnice sú nekvalitné.
Učebnica je dôležitým prostriedkom vzdelávania. Najmä v období dištančného vyučovania, keď škola musí
spolupracovať aj s rodičmi pri samoštúdiu žiakov. Máme veľa rodičov, ktorým
na vzdelávaní detí záleží a spolu s nimi
sa učia. Preto je dôležité, aby bola učebnica zrozumiteľná aj pre nich. Nemôže
sa stať, že rodič po otvorení knihy netuší, ktorý z textov má žiak vedieť, čo má v
danej úlohe riešiť.
Problémom je, že učebnice sú preplnené, sú v nich zaujímavosti, obrázky a
rôzne alternatívne texty. Laik ťažko vie,
čo musí žiak zo zhluku textu ovládať.
Nehovoriac o tom, že máme učebnice,
ktoré nemajú systém. Potom sa to rieši tak, že si žiaci píšu poznámky. Aký
zmysel má taká učebnica, keď musíme
učivo nanovo zapísať?
Orientovať sa v učebnici treba učiť
aj žiakov. Najmä v situácii, keď sú ozaj
preplnené a obsahujú rušivé prvky
(veľmi veľa ilustrácií). Veď už šiestaci
majú učebnice ako dospelí - plné strany
textov. Neraz s informáciami, ktoré sa
nemajú učiť. Učebnica totiž môže obsahovať viac informácií ako štátny vzdelá-

vací program. No v dnešnej dobe je neúnosné všetko vyžadovať od žiakov. Žiaľ,
mnohí učitelia stále učia systémom - je
to v učebnici, musíš to vedieť. Učebnica
k tomu navádza aj žiaka, aj rodiča.
Kým na I. stupni by sme ešte mohli
povedať, že učebnice sú viac-menej
dobrým sprievodcom, tie na II. stupni
majú závažnejšie nedostatky. Napr.
učebnice matematiky. Na nich ozaj záleží, aby aj slabší žiak pochopil. Keď
sa však učím so synom, pravidelne si
musím vyhľadávať výklad na internete.
Učebnica témy vysvetľuje tak, akoby
boli všetci jednotkári. Je graficky neprehľadná a obsahuje málo príkladov na
precvičenie. Preto k nej treba pracovný
zošit. Ten zas obsahuje nejasné úlohy,
ktoré bežný rodič nepochopí. „Chlieviky“ na vpisovanie riešenia príkladov
sú také malé, že žiak by musel písať miniatúrnym písmom. Miesto je iba na výsledok, avšak vieme, že v matematike je
dôležitý aj postup.
Aj od učebnice závisí úspech žiaka. Žiaľ, niekedy sú v kritériách na
učebnicu aj požiadavky, ktoré ju robia
nezrozumiteľnou. Možno by namiesto
desiatok pracovných zošitov stálo za
pozornosť vrátiť sa ku klasickým učebniciam so systémom: učivo, práca s
textom, vysvetlenie, cvičenia. Keď sa
žiak k takejto knihe kedykoľvek vrátil,
vedel, čo má vedieť.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

/Žilinský kraj – Dolný Kubín/ - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v kraji klesla v októbri o 0,26 % na úroveň 5,35 %. Úrady práce evidovali 20 400 uchádzačov o zamestnanie a v októbri
ich počet klesol o 871. Nezamestnanosť klesla vo
všetkých okresoch, ale najvýraznejšie o 0,45 %
v okrese Dolný Kubín na 5,66 percenta. Najnižšia
miera nezamestnanosti bola v okrese Tvrdošín
4,55 %. Okres Námestovo mal na konci októbra
4,75 percentnú nezamestnanosť. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

/im, ww úpscr, or/

/Dolný Kubín – Orava - Kanada/ – Aj v Kanade si pripomenuli diela básnika Pavla Országha
Hviezdoslava v rámci projektu Hviezd100slav,
ktorý pripravila Oravská knižnica v Dolnom Kubíne. Čitatelia, známe osobnosti, školy aj inštitúcie
vo videách čítali básnikovu tvorbu deväť hodín a
šesť minút. O vytvorenie videa Kanada číta Hviezdoslava sa veľkou mierou zaslúžil Vít Koziak, veľvyslanec Slovenskej republiky v Ottawe. Zapojili
sa krajanské školy v Edmontone, Calgary, Montreale a Vancouveri, ako aj Honorárny konzulát SR v
Calgary. Vo videu sa zobrazili aj vzdialení príbuzní
Hviezdoslava žijúci v Edmontone. Do projektu sa
zapojili napríklad primátor mesta Dolný Kubín Ján
Prílepok, oravské obce, stredné a základné školy,
ale aj Spojená škola sv. Rodiny v Bratislave, Krajská knihovna Karlovy Vary i Diagnostické centrum
Ružomberok. Súčasťou projektu sú dve výstavy v
Oravskej knižnici a on-line prednášky historikov,
odborníkov a nadšencov.

/im, ww ok mbf, or/
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Je tu Advent,
čas na vstúpenie do seba
Advent alebo adventné obdobie je
prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená štyrmi
nedeľami pred sviatkom narodenia
Ježiša Krista a obdobie duchovnej
prípravy na Vianoce.

zatváranie dvier pri rannom zvonení a
podobne. Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie
a druhý príchod), je rozdelený na dve
časti, kde hranicu tvorí 17. december.
Prvá časť dáva dôraz na očakávanie
druhého príchodu Krista a druhá časť
Adventné obdobie má kajajúci cha- je prípravou veriacich na stretnutie s
rakter, ale nechápe sa ako čas poká- Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľnia v tom zmysle, ako je to vo Veľkom mi dobre vidieť v liturgických textoch a
pôste. Obdobie prípravy na slávenie modlitbách.
Narodenia Pána sa dostalo v štvrtom.
Obsah adventnej doby výstižne
storočí z kresťanského Východu do Ga- vyjadrujú staré adventné piesne – rorálie a Španielska. Odtiaľ pochádza zvyk ty – zostavené podľa biblických textov,
spájať advent s očakávaním Krista na prevažne prorockých. Roráty sa začínakonci časov. V Galii sa od 5. storočia ad- li pred svitaním a pripomínali, že pred
vent začínal už na sv. Martina a v Špa- narodením Krista ľudstvo „kráčalo v
nielsku 24. novembra. V rímskej litur- tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochágii trvalo obdobie adventu dva týždne dza z najznámejšej latinskej adventnej
a malo charakter očakávania či prípra- piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z
vy na vtelenie Božieho Syna.
Francúzska: „Rorate coeli de super ...“
Vianočná doba sa od 4. storočia („Rosu dajte nebesia zhora ...“).
pohybovala medzi 11. novembrom a 6.
januárom, na ktorý pôvodne pripadala
oslava narodenia Ježiša Krista (dnes
slávnosť Zjavenia Pána čiže Epifaneia).
Týchto osem týždňov predstavovalo
spolu 40 dní.
V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy
môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť
budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie
dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje a povery, ako veštenie, vinšovanie,
» red
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Námestovo - Autobusová stanica - OC Maja - 2. poschodie
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od pondelka 29. 11.
U nás si nemusíte
ĊĒ¨ïüØ¨¤ėÀ

Banány

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

cena za 1 kg

-38%
ƌıƎƔ

0

85

ũìà½ï

7 x 0,5 l

6

0

99

• óĊ¨úÒēÒ¨ęÀÏ

-38%
ƌıƍƔ

3,5 l

Pilsner Urquell

87,5/ 90/100 g

79

(1 l = 2,00)

(100 g = 0,90/
0,88/0,79)

CÀÒÏCÒÀ¨ Ù
àÏàÒ¤
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

Supercena
1 kg balenie

2

99

CÒ¨ú©ïĊ àĊ©
mäso

200 g

cena za 1 kg

-33%
ƐıƐƔ

Kuracie
prsné rezne

3

69

-40%
ƐıƔƔľ

3

59
(100 g = 1,80)

Jacobs Velvet
• ÀÙóúÙúȅÏĊ

700 g

-35%
ƏıƏƔ

2

89
(1 kg = 4,13)

]ÒØtĒóà ÀÙ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƤıƜƜı¤àƠıƜƝıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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¨ė© àÏ

ƝƤıÙàĊ¨Øï

480 g

400 g

-20%

-16%

ƏıƔƔľ

Kokosová
kocka

3

ƍıƔƔľ

99

Orechové/
_ÏàïǿàĊ©ïàęÏĒ

(1 kg = 8,31)

Supercena

• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

0

2

49
(1 kg = 6,23)

Smotana
ÙõÔ½ÙÀ¨
• ƎƎŘúÿÏÿ

130 g

Yà¤ÀÙÙ©àÒúÏĒ

13

75

250 ml

-24%

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƠƣƍ

ƋıƔƔ

0

75

ïĒÙ¤ė

Supercena

(1l = 3,00)

125 g

0

89
(100 g = 0,71)

ïõÀ¤Ē
• nelúpané

1 kg

2

99

-46%
ƌıƍƔ

0

69

Vinea

(1 l = 0,46)

• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

1 kg

-40%

Supercena

ƋıƑƐľľ

0

39

200 g

Võ¨ÙÀ ÙØĀÏ

Maslo

• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı
ľľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƝƜıƜƛıƝƛƝƜı

1

39
(100 g = 0,70)

ıııØÙà½à¥ÒõÂ½ĊēïàÏàĊÙ ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƤıƜƜı¤àƠıƜƝıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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299

Zaostrite
štýlovo!
Viac ako 2000 rámov v ponuke

www.novooptik.sk
/Novooptik

NOVOOPTIK

a.s.

Námestovo, Hviezdoslavova 18 | 0904 545 103 | Pon - Pia 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00
Tvrdošín, Trojičné nám. 121 | 0911 162 624 | Pon - Pia 8.00 - 16.30, So 9.00 - 12.00
Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 42 | 0949 572 426 | Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

OR21-47 strana-

14

už od

30 €
43-0131

Najväčší výber
v regióne

ORAVSKO

kúpeľne, hračky, záhrada
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Výročia a udalosti
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil
svoj fonograf na verejnosti

29. novembra 1877

/Tvrdošín/ – Stavbu obchvatu Tvrdošína už
sprístupnili z oboch strán vrátane provizórneho
premostenia rieky Orava. Aj na hlavnej trase rýchlostnej cesty R3 sa začalo so zemnými prácami a
budovaním násypov. Aktuálne sa realizuje špeciálne zakladanie siedmich z desiatich mostov.
Ukončené sú preložky vodovodov, vysokotlakových plynovodov aj telekomunikačných káblových
vedení. Na stavbe pracuje 110 pracovníkov a mala
by byť hotová v roku 2023. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej
spoločnosti Eva Žgravčáková. Nový 5,6 kilometra
dlhý úsek obchvatu Tvrdošína odľahčí mesto od
tranzitnej dopravy a zníženie hluku, prašnosti a
vibrácií zlepší životné podmienky miestnym obyvateľom. Zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky, skráti sa čas jazdy a usporia pohonné
látky.

/im, ww nds, or/

/Habovka/ - Do školského kola 12. ročníka Technickej olympiády sa v ZŠ s MŠ v Habovke zapojili
Michal Šveláň a Marek Taraj zo šiestej triedy individuálne a Marián Jurina so Samuelom Žmijákom
z deviatej triedy súťažili ako dvojica. Slovenská
komisia Technickej olympiády a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA reagovali na aktuálnu
epidemiologickú situáciu, takže súťaž prebiehala
online cez prístupový kód. Na vypracovanie úloh
v teste mali maximálne 30 minút. Do ďalšieho kola
postúpili M. Šveláň (individuálne) a S. Žmiják, M.
Jurina (dvojica).

/ww zš mt, or/

/Orava – Istebné – Dolný Kubín – Vasiľov/ - Na
majstrovstvách sveta v kulturistike v Španielsku
obsadila slovenská výprava štvrté miesto spomedzi zúčastnených 49 krajín. Na doposiaľ najväčšom
úspechu majú výrazný podiel aj oravskí kulturisti.
Peter Tatarka, rodák z Istebného získal bronzovú
medailu v kategórii muži do 90 kg a tri zlaté v kategórii Classic Physique, keď zvíťazil v súťaži mužov
do 180 cm, v kategórii Masters 40 až 45 rokov a stal
sa absolútnym víťazom štyroch výškových kategórií Masters. Majster Európy a tréner Peter Kokoška v
kategórii Classic Physique Masters do 171 cm získal
striebornú medailu. Člen klubu FC Dynamic Dolný Kubín Martin Sagan si v klasickej kulturistike
vybojoval bronzovú medailu a striebornú v súťaži
Games Classic Bodybuilding. František Feja z Vasiľova získal druhé miesto v kategórii Masters Bodybuilding 40 až 44 rokov do 90 kg. Junior Kristián
Meško z FC Dynamic Dolný Kubín skončil štvrtý
v súťaži Games Classic Bodybuilding. Ako jediná
bikiny fitneska zo Slovenska vo vekovej kategórii
žien sa do finále prebojovala Beáta Graňáková z
Vasiľova a skončila na 6. mieste.

/ww fc, pk, or/
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Autoimunitné poruchy a CBD
Autoimunitné poruchy patria medzi
problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva
tento podiel vyšší. Momentálne je popísaných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia
do skupiny autoimunitných ochorení.
Spoločným
znakom
autoimunitných
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá
a náš organizmus dostáva signály, aby proti
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v každej časti tela – týmito poruchami môže byť
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly,
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, tráviaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoimunitné poruchy patria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celiakia
Crohnova choroba
Lupus
Psoriáza
Cukrovka 1. typu
Skleróza multiplex
Addisonova choroba
Grevesova choroba
Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poruchy je vznik zápalu, častokrát na viacerých
miestach zároveň. Presná príčina autoimunitných porúch nie je známa a zrejme ide o
kombináciu genetických a vonkajších faktorov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väčšine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí
pacienti potýkajúci sa s problémami spôsobenými autoimunitnými chorobami skúšajú
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmierňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda
CBD.

BLACK

FRIDAY
od 20. do 30. novem bra

CBDexpert

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitnými ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento
systém po pôsobení CBD prispieva k regulácii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a
chemokínov.

)RWRFRQVWDQFHȴQOH\FRP

ochorela na zriedkavé autoimunitné ochorenie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej
predikovali už len pár týždňov života a vysoké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla
Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho sama pestovať konope a robiť čo najdokonaprotizápalový účinok. Práve zápaly sú ty- lejšiu extrakciu účinných látok z nej.
pickým a nepríjemným sprievodným javom
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tomPo tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným stavu zmenila svoj život a rozhodla sa venoochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi vať výskumu možností ako využiť výťažky z
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výroliekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí- by konopných produktov, držiacej viaceré
vajú ho v súvislosti s tlmením bolesti najmä patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnikateľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak
Medzi známe príbehy patrí príbeh Con- sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo
» red.
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov najčistejšie produkty.
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5% CBD olej

,0EU0R

24

31,50 €

10% CBD olej

20% CBD olej

36,00

50,00

EUR

EUR

45,90 €

63,00 €

3% CBD olej

6% CBD olej

21,00

25,00

EUR

EUR

34,80 €

28,80 €

t.sk
exper

cbd
www.

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

33-0099
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TERAZ JE TVOJ ČAS.

VEDÚCI
ÚSEKU
PREDAJNE
(m/ž)
obchodný dom v Tvrdošíne
Plný úväzok:
■ nástupná mzda od 900 € brutto
(základná mzda 870 € brutto + ﬁxný príplatok 30 € brutto)

PRACOVNÍK PREVÁDZKY (m/ž)

obchodný dom v Tvrdošíne

Plný úväzok:
■ nástupná mzda od 790 € brutto
Možnosť práce aj na skrátený úväzok.

32-0162

Uchádzaj sa na:
kariera.kauﬂand.sk
alebo napíš na
personalne@kauﬂand.sk
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/Dlhá nad Oravou/ - Vo viacerých európskych
krajinách vrátane Slovenska sa v prvej polovici
novembra uskutočnila informatická súťaž iBobor.
V Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad
Oravou sa do súťaže zapojilo 46 našich od tretieho
po deviaty ročník a zmerali si tak sily s ostatnými
žiakmi z celého Slovenska. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradilo 15 žiakov školy. Sú to: 3. trieda
Filip Novák, Eliška Chajdiaková, Michaela Karetková, Simona Žufková, Alexandra Kozáčiková, 4.
trieda Martin Drobul, Patrik Murcin, Eva Kapustová, Sabína Kňazúrová, Johana Murínová, Elizabeth
Antónia Zaťková 5. trieda Tibor Osadský 8. B Alica
Lucia Kravská 9. trieda Peter Kajan, Matúš Baláž.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých
žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie
IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom
používaní moderných technológií pri učení a chce
žiakov posmeliť v odovzdávaní svojich skúseností.

/ww ocu, zg, or/

/Habovka/ - Žiaci 5. ročníka Základnej školy v Habovke navštívili Etnodom v Zuberci, kde im život
predkov regiónu priblížila Mgr. Eva Janoštínová.
Deti sa dozvedeli, aké predmety a nástroje ľudia
používali v minulosti na zabezpečenie svojho živobytia, čo jedli, čo chovali a ako sa odievali. Už vedia
od akého slova vznikol názov Roháče, prečo máme
vrchy s názvami zvierat, ako napríklad Volovec.
Vyskúšali si čuchranie a česanie vlny a pri pradení
pomocou vretienka si všetci spoločne zaspievali.
Cieľom projektu „Poznávame náš región“, bolo žiakom sprístupniť učivo vlastivedy a dejepisu zaujímavým spôsobom, lebo ako sa hovorí, je lepšie raz
vidieť ako stokrát počuť.

HRADEC KRÁLOVE

/ww zš, pš, or/

145 KČ/ NETTO HODINA

/Bobrov/ - V Bobrove zrekonštruovali Dom smútku. V interiéri vymaľovali, vymenili osvetlenie,
osadili novú čelnú stenu, vymenili sedačky a vchodové dvere. V exteriéri omaľovali steny, strechu a
na vstupnú stenu bol osadený nový obklad. Osadili
novú orientačnú mapu cintorína. Zrekonštruovali
aj starý dom smútku, ktorý teraz slúži ako sklad.

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

/ww ocu,or/

0800 500 091

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

X0ÁOGUVQXG

uTCFQXCPIWDCP[@IWCTFKPIUM

36-0002

/\FC€JDTWVVQ
0ÁUVWRKJPGü215PWVPÝ

Stavebná
vroѴoࣂmov}
prijme

TESÁROV

Ponuka vhodná pre:

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

Práca na území SR. Nástup po dohode.
tel: 0918/413582 I mail: info@gsksro.sk

85_0901

("$߈ Ŋro7k-7o_o7
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+420 702 193 121

85_0655

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:
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ZAMESTNANIE, SLUžBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
Zimná vojna: sovietske vojská vstúpili do
Fínska a postúpili k Mannerheimovej línii

30. novembra 1939
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ORAVSKO

ZAMESTNANIE

23

Pridaj sa do nášho tímu

��������
������������
������������������
- Chuť zvládať pracovné výzvy
- VŠ vzdelanie
- 1500 EUR + prémie
Pošlite svoj životopis na:
recepcia@materasso.sk
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47-001

5

ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• v decembri výrazná zľava z poplatku!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne
cez Vianoce!

stoličkového výťahu peňažný príspevok

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

· opatrovateľský kurz a prax

0800 24 24 44

· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku



BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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0800 162 162

52-0065

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

32-001-8

Kritériá
pre spoluprácu :

