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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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

DISTRIBÚCIA (36.230 domácností) /Rabča/ - Pre deti v Rabči nechal Mikuláš balíčky 
dobrôt v kultúrnom dome. Tam ich mohli prevziať 
rodičia, alebo starí rodičia. Tradičné veselé stret-
nutie s Mikulášom a jeho sprievodom nemohla 
obec zorganizovať kvôli trvajúcej vírusovej epidé-
mii. Ako každý rok aj tentokrát na potešenie pre 
deti sponzorsky prispel Marek Košút z Rabče. Za 
jeho štedrosť mu patrí veľká vďaka.

/ww ocu, or/

/Slovensko – Orava – Dolný Kubín - Trstená – 
Oravské Veselé – Zákamenné – Oravská Pol-
hora - Tvrdošín/ - Slovenskí parahokejisti si pr-
výkrát vybojovali účasť na zimnej paralympiáde. 
Začiatkom marca 2022 pôjdu reprezentovať svoju 
krajinu do Pekingu. Na úspechu slovenského tímu 
majú veľký podiel aj oravskí športovci - brankár 
Eduard Lepáček z Trstenej, útočníci a strelci Mi-
roslav Stašák z Oravského Veselého, Miloš Veče-
rek zo Zákamenného a Dávid Korman z Oravskej 
Polhory, obrancovia Slavomír Ferenčík z Tvrdoší-
na a Peter Štít, dolnokubínsky rodák. Generálny 
manažér reprezentácie a asistent trénera Miroslav 
Dráb z Dolného Kubína sa tešil z vynikajúcej for-
my svojich zverencov a poďakoval všetkým, ktorí 
mužstvo podporovali finančne i morálne. V Pekin-
gu si zahrajú v spoločnosti ďalších siedmich tímov 
– USA, Kanady, Ruska, Kórey, Česka. * V rozhodu-
júcom zápase o postup vyhrali slovenskí paraho-
kejisti nad nemeckým mužstvom 4:2 a počas tur-
naja prehrali len s Talianmi. * Výsledky turnaja: 
Slovensko - Nórsko 4:2, Taliansko – Slovensko 3:2, 
Slovensko - Japonsko 3:0, Švédsko – Slovensko 
0:4, Nemecko - Slovensko 2:4.

/ww, or/

/Istebné/ - Pre radosť detí zavítal do Isteného Mi-
kuláš so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom  v 
nedeľu 5. decembra 2021 aj napriek zlej epidemio-
logickej situácii. Dodržiavajúc hygienické predpi-
sy Mikuláš rozdal sladké balíčky všetkým deťom 
do pätnásť rokov a slávnostne rozsvietil vianočný 
stromček. Pomáhali mu aj miestni dobrovoľní ha-
siči.

/ww ocu, or/

/Orava/ - Pre očkovaných ľudí a tých, ktorí pre-
konali covid-19 sú otvorené všetky obchody od  
10. decembra, služby ako holičstvo a kaderníctvo 
môžu využiť od 17. 12. 2021. Ľudia, ktorí sú neza-
očkovaní, neprekonali covid a ľudia s negatívnym 
testom môžu ako doposiaľ využívať len obchody a 
služby so základnými životnými potrebami. Stále 
platí núdzový stav a zákaz vychádzania. Stredné 
školy a druhý stupeň základných škôl sa budú od 
pondelka 13. decembra vzdelávať dištančne. Od 
25. decembra budú s obmedzeniami fungovať aj 
hotely, vleky, lanovky a fitnescentrá. Dohodli sa na 
tom vládni koaliční partneri a verejnosti to ozná-
mil minister zdravotníctva.

/ww, or/ 

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»Kúpim Pionier,Stelu,Ba-
betu Simson aj nepojazd-
né.0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný,rôzne die-
ly(kolesá,svetlá,kostry,a-
td).tel. 0907 687634

»Predám elektromotor 1;5 
KW. V dobrom stave cena 90 
eur dohoda 0903 227683
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám ošípané domáci 
chov 0911808698

»KÚPIM KOZU BEZROHU S 
MLIEKOM 0909132271 DK

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    

16 ZOZNAMKA    

/Orava/ - Hasiči upozorňujú na možné nebezpe-
čenstvá otvoreného ohňa v predvianočnom čase. 
Horiaca sviečka na adventnom venci je otvorený 
oheň. Prírodné adventné vence rýchlo vyschnú a 
umelé sú zhotovené z ľahko horľavých materiálov. 
Niekedy stačí iskra, spadnutá, alebo naklonená 
sviečka a priestor izby v priebehu pár chvíľ zachvá-
tia plamene. Hasiči v tejto súvislosti odporúčajú: 
sviečky dajte na nehorľavú podložku tak, aby sa 
nemohli prevrátiť, pozor na kontakt sviečok s ihli-
čím, so stuhami a inými dekoračnými materiálmi 
na venci, sviečky musia byť vzdialené od horľa-
vých materiálov ako záclony, nábytok, tapety, 
adventný veniec dajte do bezpečnej vzdialenosti 
od detí a zvierat, nenechávajte horieť sviečky bez 
dozoru, uistite sa, že ste sviečky dobre sfúkli, pri 
vzniku požiaru ihneď volajte hasičov na čísle 150 
alebo 112, menší oheň sa pokúste uhasiť hasiacim 
prístrojom, alebo iným vhodným spôsobom.

/ww ocu zu, or/

/Žilinský kraj - Orava/ - Piati vodiči spôsobili do-
pravnú nehodu pod vplyvom alkoholu na cestách 
kraja v 48. týždni. Polícia počas kontrol zistila 24 
vodičov pod vplyvom alkoholu, z ktorých nafúka-
lo 11 nad jedno promile, 6 pod promile a 5 vodičov 
spôsobilo dopravnú nehodu.   Aj u dvoch cyklis-
tov bola dychová skúška pozitívna. Polícia apelu-
je na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu 
neohrozovali životy ostatných účastníkov cestnej 
premávky a ani svoj.

/ww krpz, or/

/Žilinský kraj – Orava – Príslop - Oravská 
Lesná/ - Posýpače Správy ciest Žilinského samo-
správneho kraja sú v plnom nasadení a osobitnú 
pozornosť venujú aj oravským horským priecho-
dom Príslop a sedlu Beskyd pri Or. Lesnej. SC ŽSK 
vykonáva zimnú údržbu na viac než 1900 km ciest. 
Okrem 1416 km ciest II. a III. triedy v správe kraja, 
zabezpečuje na základe zmluvy so Slovenskou 
správou ciest aj zjazdnosť ciest I. triedy, ktorých 
je v kraji vyše 500 km. Do terénu môže SC vyslať 
celkovo 111 posýpačov, šesť snehových fréz a 14 
traktorov s radlicou. V strediskách zimnej údržby 
je 25 nakladačov.

/ww sc žsk, or/ 

/Žilinský kraj – Orava/ – Za necelé tri novembro-
vé týždne sa očkovanie proti covid-19 v Žilinskom 
samosprávnom kraji zvýšilo zo 45 na 48 percent. U 
občanov nad 50 rokov stúplo zo 62 na 64 percent. 
V kraji očkujú v 11 pevných očkovacích centrách v 
Námestove, Trstenej, Dolnom Kubíne, Čadci, Mar-
tine, Ružomberku, L. Mikuláši, Ľubochni a v Ži-
line, kde funguje aj epidemiologická ambulancia 
kraja. V teréne pôsobí vakcinačná linka VakciZuz-
ka, ktorá sa pri určovaní výjazdov riadi percenta-
mi zaočkovanosti.

/im, ww žsk, or/



OR21-49 strana- 5

služby, bývanieORavsKO 5

Je jasné, že naša vláda nezvláda nielen 
komunikáciu o opatreniach, ale ani 
ich logické zdôvodnenie. Samozrejme, 
tomu nadbieha aj provládne konzí-
lium. A tak sa plošne zatvárajú mnohé 
školy, hoci väčšina z nich s vírusom 
nemá problém. 

Namiesto dýchania čerstvého vzdu-
chu sa deťom upchávajú ústa a nos. No a 
napokon sa po rokoch snahy o pohyb detí 
likvidujú športové krúžky a telesná výcho-
va. Práve pohyb je pozitívnym prínosom 
pre imunitu a zdravý životný štýl.

Sám pracujem na počítači. Neraz 
zabudnem na to, aby som sa prebehol. 
Rovnako sedia deti pri počítači, keď je 
dištančné vzdelávanie. Možno by sa aj 
prebehli, no väčšinou ide hodina za hodi-
nou. A preto je dôležité umožniť deťom ísť 
po online vyučovaní von. V rámci okresu 
sa môžu voľne pohybovať a tento pohyb 
im treba umožniť, resp. dbať na to, aby ho 
mali. Pravidelne. Nech sú aspoň 2 - 3 hodi-
ny mimo počítačovej techniky, internetu 
a mobilu. Isto, pubertiaci. Im treba jasne 
a logicky zdôvodniť, prečo je pohyb dôle-
žitý, prečo nemôžu „drtiť komp“ celý deň. 
Ak sa toto zanedbá, môže to mať negatív-
ne  následky najmä v oblasti telesnej kon-
dície. Rôzne choroby a bolesti chrbtice há-
dam netreba spomínať, ako ani poruchy 
zraku, sluchu, spánku či jemnej motoriky.

Opakujem, že je fatálnou chybou, 

že sa pohyb detí v rámci prezenčného či 
dištančného vyučovania zaradil medzi ri-
ziká. V čase, keď sa deti rady hýbu, prihlá-
sili sa na krúžky a samy si zvolili aktívny 
pohyb. My to však z pozície bežných ľudí 
nezmeníme. Ale vieme veľa vecí riešiť. 
Dieťa hrá futbal? Aj keď je zima, nech si 
pokojne vezme loptu von. Turistika nie je 
zakázaná, nech chodí, lozí, putuje, venčí 
psa. Ani pohyb s obľúbenou kolobežkou 
či freestylovým bicyklom sa nezakazuje. 
Aj posilňovať sa dá. Keď aj nemáte činky, 
zdvíhať sa dá hocičo v domácnosti. Obľú-
bený beh? Myslím, že v rámci okresu sa dá 
nabehať nejaký ten kilometer. Pri malých 
deťoch to môže kompenzovať naháňačka, 
guľovačka. 

Veľmi veľa športového pohybu a ak-
tivít sa dá realizovať doma a v okolí. Na 
internete je dostatok inšpirácií na cvičenie 
alebo športové aktivity v obmedzených 
podmienkach. Dokonca si viem predstaviť 
aj telesnú výchovu online. Žiaľ, tá sa z tejto 
výučby zväčša vynecháva.

Keď už štát odsúdeniahodne zakázal 
organizovaný pohyb detí, v rámci zacho-
vania ich zdravia nedovoľme, aby celý deň 
zostali pri počítači, televízii, v posteli. Aj 
keď sa zdá, že tínedžerský vek je  včasný 
na zdravotné problémy, negatívne násled-
ky pasivity sa prejavujú v čoraz skoršom 
veku. 

Nezabúdajme 
na aktívny pohyb detí!

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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U nás si nemusíte 
od pondelka 13. 12.

Maslo

159
-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie

369
-35%

cena za 1 kg

189
-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

• blok
• 

149
Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

• 

199
-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g

• 

• 
069

(1 kg = 2,76)

250 g

• 

185
Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329
-26%

cena za 1 kg
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Kofola
• 

Supercena

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g

• 

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

139(1 kg = 5,15)

270 g

pláty

šunka

1,25 kg1,25 kg

999

299
500 g

• 

Kofola

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

599
900 g

(1 kg = 6,66) 059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g

od pondelka
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/Hruštín - Östersund / - Aj sestry Zuzana a Mária 
Remeňové mali príležitosť vybojovať si účasť vo 
Svetovom pohári v biatlone vo švédskom Öster-
sunde. Podarilo sa to Márii, keď na pretekoch v IBU 
cupe skončila na bodovanom mieste. A tak v rých-
lostných pretekoch žien na 7,5 km reprezentovali 
Slovensko Mária Remeňová, rodáčka z Hruštína a 
sestry Paulína a Ivona Fialkové. Mária dobehla na 
82. mieste. V tomto treťom štarte vo Svetovom po-
hári si odchovankyňa biatlonového klubu v Breze 
zlepšila o štyri miesta osobné maximum z minulej 
sezóny, predbehla P. Fialkovú a o deväť sekúnd za-
ostala za I. Fialkovou. Slovenskú štafetu mala vo 
švédskom Ostersunde posilniť Zuzana Remeňová, 
ale pre zlý zdravotný stav viacerých členiek tímu 
slovenská štafeta nesúťažila.

/ww, or/ 

/Orava – Oravská Polhora/ - Goralská kultúra je 
zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je už ofici-
álne označená za významné nehmotné kultúrne 
dedičstvo krajiny. Žiadosť o zápis podalo Občian-
ske združenie Vjecna v mene všetkých účastníkov 
prvého stretnutia Goralov Slovenska, ktoré začiat-
kom minulého roka zorganizovala Oravská Polho-
ra. Prišli gorali z Kysúc, Liptova, Oravy, Zamaguria 
i Spiša, aby vyjadrili záujem o zápis do zoznamu v 
zmysle historickej spravodlivosti. Gorali sú potom-
kovia strážcov hôr a obchodných ciest. Na hranice 
Uhorska a aj na Oravu ich vyslal kráľ Matej.

/ww, ocu,  mk, or/

/Orava/ - Ako výstrahu je azda vhodné uverejniť 
túto správu, lebo aj u nás majú mnohí mladí ľudia 
mobily akoby implantované do rúk: Trinásťročná 
tínedžerka vo Francúzsku utrpela smrteľný elek-
trický šok vo vani, keď jej do vody spadol mobilný 
telefón, ktorý si nabíjala v elektrickej zásuvke. Zá-
chranárom sa najskôr podarilo dievča oživiť, nie-
koľko dní bolo v kóme v nemocnici a potom zomre-
lo. Jej kamaráta, ktorá bola s ňou v dome, utrpela 
šok a museli ju previezť do nemocnice. Matka 13-
ročného dievčaťa v miestnych novinách apelovala 
na tínedžerov: „Žiadne telefóny vo vani, pretože sa 
to môže skončiť takouto drámou.“

/ww,or/ 

/Oravský Podzámok/ – Exteriér tretej hradnej 
brány s erbom Juraja Thurza a Alžbety Czoborovej 
v areáli Oravského hradu komplexne zreštaurova-
lo Oravské múzeum P. O Hviezdoslava v Dolnom 
Kubíne z vlastných finančných prostriedkov v 
hodnote vyše 100 tisíc eur. Umeleckú a remeselnú 
hodnotu stavby tvoria prvky pôvodnej neskoro re-
nesančnej stavby zachované v značnom rozsahu. 
Návštevníci si upravenú hradnú bránu budú môcť 
pozrieť po skončení núdzového stavu a opätovnom 
otvorení hradu.

/im, ww om, or/
 
/Oravská Polhora/ - Známy gajdoš Jozef Luscoň 
z Oravskej Polhory zomrel vo veku 87 rokov. Pat-
ril medzi najstarších gajdošov na Slovensku a v 
rodnej obci bol posledným z pôvodnej generácie 
známych gajdošských rodov. Bol dlhoročným ak-
tívnym účastníkom medzinárodného gajdošské-
ho festivalu Gajdovačka a udelili mu Cenu obce 
Oravská Polhora za prínos v oblasti kultúry, ucho-
vávania kultúrneho dedičstva a prezentácie obce. 
Pamiatku naňho si Oravská Polhora zachová v pri-
pravovanom múzeu Európskeho centra gajdošskej 
kultúry.

/ww ocu, or/
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Také bežné očakávanie: po celoži-
votnej práci si budeme na dôchod-
ku v kľude užívať vnúčatá. Tráviť 
čas na záhradke. Cestovať. Podobnú 
predstavu mali aj manželia Moufida 
a Mousa Jalloufovci zo severu Sý-
rie. Ale potom prišla vojna. 

Keď ozbrojené islamistické skupiny 
vnikli do ich dediny, zaviedli islamské 
právo šaria. Obyvateľov pripravili o 
živobytie, peniaze i dom. Ženy museli 
chodiť zahalené od hlavy po päty. Kres-
ťania nesmeli chodiť do kostola, naďa-
lej sa však tajne modlili.

V priebehu desiatich rokov vojny 
musela až polovica obyvateľov Sýrie 
opustiť svoje domovy. To je 23 miliónov 
ľudí.  Po dlhom trápení sa napokon aj 
manželom Jalloufovcom podarilo utie-
cť. Humanitárnym koridorom prišli do 
mesta Aleppo, aby unikli stále zúria-
cim bojom. Po príchode sa im výrazne 
zhoršilo zdravie. 

Stratili všetko. Stali sa vyhnanca-
mi – utečencami vo vlastnej krajine. V 
Aleppe našli príbytok vo farnosti Zves-
tovania Panne Márii. Miestny kňaz 
Hugo Alaniz v rozhovore pre pápežskú 
nadáciu ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi 
vysvetľuje: „Teraz po vojne najviac 
trpia starí a chorí ľudia. Sú zvyčajne 
ponechaní sami na seba, pretože ich 
príbuzní utiekli. Sú veľmi osamelí. Na-
vštevujeme ich a zisťujeme, čo najviac 
potrebujú. Najčastejšie ide o lieky a 

plienky.  Máme aj spoločnú kuchyňu, 
v ktorej varíme, aby sme im mohli do-
niesť domov niečo na jedenie trikrát v 
týždni.“

Moufida je vďačná. „Nemôžeme si 
dovoliť niektoré životne dôležité veci, 
ale Cirkev nám stále pomáha. Môžeme 
sa v pokoji modliť a zúčastňovať sa na 
svätej omši. Naša viera v Boha je silná 
napriek všetkému, čím sme si prešli. 
Ďakujeme ACN, že podporuje Farnosť 
Zvestovania Panne Márii a my tu môže-
me naďalej žiť.“ 

Starí manželia, ktorí sú vyhnanca-
mi vo vlastnej krajine, majú na Vianoce 
jediné prianie. 

„Prajeme si, aby tieto Vianoce pri-
niesli radosť a pokoj ľuďom na celom 
svete.“ 

Vyhnanci zo severnej Sýrie potre-
bujú pomoc, aby mohli prežiť v krajine, 
ktorá je po vojne zničená a trápia ju 
hospodárske sankcie. Pozývame Vás, 
pomôžte tieto Vianoce prenasledova-
ným kresťanom v Sýrii. Mnohí, ako Mo-
ufida a Mousa, museli obetovať všetko 
pre svoju vieru. Prostredníctvom ACN a 
našich partnerov na mieste im môžete 
zabezpečiť pastoračnú starostlivosť 
rovnako ako jedlo, ubytovanie a lieky. 

Vaša štedrosť im pomôže žiť dôstoj-
ne a tešiť sa z krehkého pokoja. Infor-
mácie, ako pomôcť, nájdete na www.
acnslovensko.sk.

Aby Vianoce priniesli pokoj 

» Zdroj: ACN
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KAŽDÝM NÁKUPOM NAD 49 €
STE ZAPOJENÍ DO NÁŠHO LOSOVANIA

Navyše od novembra do januára hráme každý týždeň o skvelé ceny na našom Facebooku! 

O 1 000 €A 100 ĎALŠÍCH CIEN!

NAŠE PREDAJNE SÚ PRE VÁS OTVORENÉ
Námestovo:
Po-Pia
So-Ne 11. - 12.12.So-Ne 18. - 19.12.
Trstená:
Po-Pia
So-Ne 11. - 12.12.So-Ne 18. - 19.12.

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00

8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

47
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

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 
 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
01
-9

dvojnásobne cez Vianoce!
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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

DISTRIBÚCIA (36.230 domácností)
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TERAZ JE TVOJ ČAS.

Uchádzaj sa na: 
kariera.kaufl and.sk 

alebo napíš na 
personalne@kaufl and.sk

VEDÚCI ÚSEKU PREDAJNE (m/ž)
obchodný dom v Tvrdošíne

PRACOVNÍK PREVÁDZKY (m/ž)
obchodný dom v Tvrdošíne

Plný úväzok:
■  nástupná mzda od 900 € brutto
(základná mzda 870 € brutto + fi xný príplatok 30 € brutto)

Plný úväzok:
■  nástupná mzda od 790 € brutto

Možnosť práce aj na skrátený úväzok.

32
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16
2



ORzel21-49 strana- 5

POLITICKÁ INZERCIA / sPOmíNAmE, sLužbyORAVsKO
5

športoravsko
5



ORzel21-49 strana- 6

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

služby, zdravie, zamestnanie, auto Najčítanejšie regionálne noviny
6

33
-0
10
1

85
_0
96
6

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti
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Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich prepočíta a zvýši o 1,3 percenta 
automaticky, o zvýšenie teda nemu-
sia osobitne žiadať. 

Dôchodok v novej výške dostanú v 
januárových výplatných termínoch. So-
ciálna poisťovňa im v januári 2022 zašle 
k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Dô-
chodky sa v roku 2022 zvýšia o percento 
medziročného rastu spotrebiteľských 
cien za domácnosti dôchodcov určeného 
Štatistickým úradom Slovenskej repub-
liky za prvý polrok kalendárneho roka 
2021, t. j. o 1,3 percenta mesačnej sumy 
dôchodku. O zvýšení dostanú pobera-
telia dôchodkov písomné rozhodnutie a 
dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2022 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2022 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2022. 
Sociálna poisťovňa v budúcom roku 
zvýši o 1,3 percenta všetky dôchodkové 
dávky, pričom k 31. októbru 2021 ich vy-
plácala viac ako 1,7 milióna (1 741 618) a 
dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc 
dôchodcov (1 403 572).

Minimálne dôchodky a valorizácia
Pre tento druh dôchodku platí zo zá-

kona osobitný mechanizmus. Valorizá-
cia sa ich teda priamo netýka. Pobera-

teľovi minimálneho dôchodku sa od 1. 
januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 
1,3%) jeho pôvodne vypočítaný dôcho-
dok. Sociálna poisťovňa ho porovná s 
výškou poberaného minimálneho dô-
chodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok 
aj po valorizácii nižší ako minimálny 
dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vyplá-
ca minimálny dôchodok. Je to pre neho 
výhodnejšie. Zároveň platí, že suma mi-
nimálneho dôchodku sa od 1. januára 
2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valo-
rizácii) dôchodku jeho suma vyššia ako 
výška minimálneho dôchodku platná 
od 1. januára 2022, nárok na minimálny 
dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
bude dôchodcovi vyplácať jeho valori-
zovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší 
než dovtedy poberaný minimálny dô-
chodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre 
dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet 
valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. 
Jej použitie je veľmi jednoduché: stačí 
si označiť druh dôchodku (z ponuky v 
kalkulačke) a v ďalšom riadku zadať 
výšku mesačne poberaného dôchodku 
v eurách. Po kliknutí na Vypočítaj sa 
dôchodca ihneď dozvie, o koľko eur sa 
mu dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu 
dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. 
Kalkulačka má informatívny charakter.

Sociálna poisťovňa od januára 
zvýši dôchodky automaticky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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Kedysi chlapi chrabro bojovali za svoje 
ideály a za svoju česť v súbojoch s me-
čom v ruke. Dnes bojujú zbabelí chlapi 
hysterickými výkrikmi a nadávkami 
ukrytí za obrazovkou počítača. 

Alebo blázni bez rúška v obchode. 
Kedysi odvážni chlapi bránili bezbran-
né ženy, dnes na ne zbabelo útočia. Sme 
zbabelí k svojim nedostatkom a agresívni 
k druhým. Zbabelci v politike nemajú od-
vahu povedať občanom pravdu a začať re-
formovať krajinu. Tak hovoria to, čo chce 
dav voličov počuť. Len aby získali jeho 
hlas. Zbabelí manželia utekajú od svojich 
rodín, keď príde vážny problém. Jedného 
zbabelého chlapa som videl nedávno v 
akcii. Opustil svoju manželku a dcérku a 
vyháňa ich z domu, ktorý spoločne posta-
vili. Najskôr im vypol vodu a odmontoval 
vaňu, neskôr odniesol kotol. Tento sebec-
ký zbabelec vyháňa svoju manželku a 
dcéru do mrazu na ulicu, aby si do domu 
mohol nasťahovať mladú milenku. 

Kde sú tie časy, keď chlapi hovori-
li pravdu a pozerali sa do očí. Za svoju 
pravdu a česť dokázali odvážne bojo-
vať a obetovať aj to najcennejšie. Fašisti 
urážajú ľudí na internete a keď ich pred-
volajú na políciu, tak zbabelo klamú, že 
to neboli oni, veď ani nevedia pracovať 

s počítačom. Ich šéf sa rád predvádza s 
fašistickými kódmi, ale pred súdom za-
piera a hovorí, že tie čísla nič nezname-
najú. Obvinia mafiánov za ich zločiny a 
oni chcú zbabelo hodiť vinu na svojich 
mŕtvych kumpánov. Zbabelí manažéri 
si radi privlastňujú výsledky druhých a 
svoje zlyhania hádžu na svojich nevin-
ných spolupracovníkov. 

Kde sú tí chrabrí rytieri, mušketieri a 
skutoční chlapi s odvahou? Prečo sa bo-
jíme povedať pravdu, priznať si chybu a 
zlyhanie a nechceme bojovať s presilou? 

Zvykli sme si na odmeny bez námahy 
a obety. Chceme mať všetko a hneď, ale 
bojíme sa riskovať. Konfucius pred vyše 
2500 rokmi povedal: „Vedieť, čo je správ-
ne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“ 

Nájdime odvahu hovoriť pravdu, ne-
buďme populistami, ktorí sa chcú všet-
kým zapáčiť. Postavme 
sa za chudobných, 
slabých a utláčaných. 
Buďme odvážni 
priznať sa, že sme 
omylní, hriešni a často 
bezmocní. Zbabelec 
umiera sto-
krát, hrdina 
iba raz.

Zbabelí chlapi

» Ján Košturiak

12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti
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16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Výročia a udalosti
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Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
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