
OR22-05 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 36 230 domácností 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 5 / 4. február 2022 / 26. rOčNÍK

INZeráT,KTOrÝPreDáVA

0908 792 859

75
-1

7

KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

T: 0908 13 11 99
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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
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Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/Orava – Dolný Kubín/ - Vladimír Mušák zostáva 
naďalej predsedom Oravského futbalového zväzu. 
Členmi výkonného výboru Oravského futbalové-
ho zväzu pre nastávajúce štvorročné volebné ob-
dobie sú Mgr. Pavol Bača, Mgr. Dominik Dendis, 
Ing. Martin Kahan a Mgr. Július Kubáni. Predsedu 
a členov výboru zvolili delegáti na mimoriadnej 
konferencii Oravského futbalového zväzu 28. ja-
nuára 2022 v Dolnom Kubíne. 

/ww ofz, or/

/Zuberec/ - Lyžiarsky klub TJ Roháče Zuberec zor-
ganizoval na Janovkách majstrovstvá SR detských 
lyžiarskych talentov v predžiackych kategóriách. 
Po dlhšom čase mohli deti opäť súťažiť o sloven-
ské tituly v obrovskom slalome mini a slalome 
mini. Z oravských pretekárov boli najlepší domáci 
lyžiari z TJ Roháče Zuberec. Ľuboš Šuriňák skon-
čil v obrovskom slalome na ôsmom mieste a Lujza 
Šrobová bola v slalome desiata. Na Janovkách sa 
uskutočnilo aj prvé kolo majstrovstiev Slovenska 
v disciplíne obrovský slalom. Druhé kolo bude 6. 
marca v Bachledovej doline a to rozhodne o držite-
ľoch národných titulov.

/ww tj, or/
 
/Dolný Kubín/ – V Dolnom Kubíne sa deti môžu 
aj v centre mesta sánkovať, bobovať, alebo sa len 
tak spúšťať na zadku... Veľké snehové kopy na 
obidvoch námestiach vytvorili Technické služby v 
rámci zimnej údržby. Nakopený sneh deti s rados-
ťou využívajú, mestom sa ozýva výskot a šantenie. 
Primátor Ján Prílepok spomenul aj ďalšie výhody 
bielych hromád. Mesto nemuselo vynakladať fi-
nančné prostriedky na odvoz snehu a takýmto 
spôsobom sa darí udržať na námestiach vodu. Tá 
je dôležitá pre celkovú klímu v meste.

/im, ww mb, or/
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Gilbert Keith Chesterton povedal: 
„Aké ľahké je milovať ľudstvo a nená-
vidieť svojho suseda!“ 

Mnohí veriaci hľadajú cestu ako mi-
lovať a počúvať Boha. Svoju lásku alebo 
vďačnosť nedokážeme prejaviť priamo 
Bohu. Nie je to možné. Môžeme Mu ich 
dať len cez druhého človeka. Tak, že ho 
máme radi. Keď prosí o pomoc a my sa 
k nemu skloníme a pomôžeme mu. Keď 
bol Ježiš medzi ľuďmi, svoju pozornosť 
venoval tým, ktorí ju najviac potrebovali 
- hriešnikom, slabým, chudobným a ne-
mocným. Každý z nás dostal rôzne dary - 
život, talenty, zdravie a silu, blízkych ľudí 
okolo seba a mnohé ďalšie požehnania. 
Nedostali sme ich len pre seba, ale aj pre 
druhých. Tak ako sme dostali, tak máme 
rozdávať ďalej. Tým, ktorí to najviac po-
trebujú a najmenej si to zaslúžia.

Často pomáhame tam, kde je to 
vidieť alebo tam, kde sme odmenení 
úspechom a vďačnosťou. Lenže pomá-
hať treba aj ľuďom, ktorí slovo ďakujem 
nepoznajú. Aj tým, ktorí pre nás nemajú 
pekného slova a robia nám zle. Aj svojim 
nepriateľov by sme sa mali učiť milovať 
a modliť sa za nich. Nie je jednoduché 
vidieť v druhom človeku Krista. Najmä, 
keď vyzerá odpudzujúco a jeho skutky sú 

odsúdeniahodné. Spájať sa s Dobrom, je 
lepšie ako bojovať proti Zlu. Ľuďom ne-
pomôžeme odsudzovaním, ale prijatím. 
Svet neopravíme vlastnými silami, iba 
spojenectvom s Pánom.

Často hovoríme o tom, ako milujeme 
Boha a chceme zachraňovať svet. Ale ne-
znášame kolegu, závidíme susedovi a ne-
návistne útočíme na neznámeho človeka 
na internete. Veta miluj blížneho svojho 
ako seba samého, nemá na mysli vybranú 
skupinu našich obľúbencov, ale všetkých 
ľudí - alkoholikov, zlodejov, väzňov, pod-
vodníkov, politikov, ľudí s rozličnou far-
bou pleti, rôznymi kultúrami a jazykmi.

My si nevyberáme Boha. On si vy-
berá nás. Tak ako slnko, ktoré zasvieti 
na slnečnice a tie sa otáčajú k nemu. Aj 
my by sme sa mali otočiť a teplé lúče pre-
nášať ďalej. Boh nás nebude odmeňovať 
za to, čo sme dostali, 
ušetrili a nazhromaž-
dili. Nemusíme mať 
strach z inflácie, 
plesne alebo hrdze. 
Naše poklady v Nebi 
pozostávajú z toho, 
čo sme rozdali 
druhým.

Miluj blížneho svojho

» Ján Košturiak
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»Predám Fiat Punto r. výr. 
2007 0908566040

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Predám sušenú navreco-
vanú kukuricu, cena 30 € 
za meter, 0902 171 603
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   
06 POZEMKY / predaj 
07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Zamestnanci žiadajú o dávku ne-
mocenské iba ak PN trvá viac ako 10 
dní. Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v 
karanténe alebo izolácii a ošetrujúci 
lekár im potvrdí dočasnú pracovnú 
neschopnosť z dôvodu karanténne-
ho opatrenia/izolácie, informujú o 
svojej práceneschopnosti v prvom 
rade svojho zamestnávateľa. 

Ten im bude vyplácať náhradu 
mzdy za prvých desať dní práce-
neschopnosti. Teda aj v prípade, ak v 
súvislosti s vlnou omikron zamestna-
nec absolvuje len skrátenú 5-dňovú 
karanténu. Zamestnanci o dávku ne-
mocenské žiadajú Sociálnu poisťovňu 
prostredníctvom elektronického for-
mulára až v prípade, ak im dočasná 
pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 
kalendárnych dní.

Jedinou výnimkou sú zamest-
nanci, ktorí si uplatňujú nárok na ne-
mocenské po skončení pracovného 
pomeru v tzv. ochrannej lehote alebo 
zamestnanci, ktorým pracovnopráv-
ny vzťah skončil počas prvých 10 dní 
práceneschopnosti. Títo si v Sociálnej 
poisťovni podávajú žiadosť o dávku ne-
mocenské hneď.

V prípade zamestnancov nárok 
na dávku nemocenské zo Sociálnej 
poisťovne vzniká až od 11. dňa trvania 
dočasnej pracovnej neschopnosti. So-
ciálna poisťovňa preto prosí občanov, 
aby na túto skutočnosť nezabúdali a 

nezasielali žiadosť o dávku skôr. Keďže 
každú žiadosť musí Sociálna poisťovňa 
preskúmať, aj keď nárok na nemocen-
ské nevznikne, žiadosti zamestnancov, 
ktorým práceneschopnosť ešte netrvá 
viac ako 10 dní, môžu procesy posu-
dzovania nároku na dávku predlžovať. 
Ak teda zamestnanec doručí žiadosť a 
jeho dočasná pracovná neschopnosť 
nebude trvať viac ako 10 dní, Sociálna 
poisťovňa musí zamietnuť nárok na ne-
mocenské vydaním rozhodnutia. Táto 
činnosť oberá zamestnancov pobočiek 
Sociálnej poisťovne o čas, ktorý môžu 
venovať skoršej výplate ostatných ne-
mocenských dávok.

Samostatne zárobkovo činné oso-
by a dobrovoľne poistené osoby na 
rozdiel od zamestnancov žiadajú Soci-
álnu poisťovňu o pandemickú dávku 
nemocenské prostredníctvom vyplne-
nia elektronického formulára hneď od 
prvého dňa práceneschopnosti z dôvo-
du karanténneho opatrenia/izolácie.

Omikron, karanténa a PN

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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5. februára 1936  
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý film Moderná doba od 
Charlieho Chaplina.

Výročia a udalosti
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Pridaj sa k nám���������
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a pripravuj sa na „výšku“
svojich snov!

����������������
www.gabnam.sk

ŠTUDUJ NA GYMNÁZIU
a pripravuj sa na „výšku“ svojich snov

Prijímacie skúšky:
2. mája a 9. mája 2022

�����������������-140 študentov
�����������������-26 študentov

seriózna príprava
na vysokú školu
moderné vybavenie
kompletne zariadené
laboratória
�������������
športoviská a nová 
����������

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

Dnes Vám predstavíme Janíka. 
(Píše sa v on-line časopise Gréc-
kokatolíckej rómskej misie). Ke-
ďže REGIONPRESS v rámci mož-
ností podporuje aktivity misie, 
v tomto článku sa dozviete o ďal-
šom zaujímavom ľudskom osude.

„Má strednú školu v odbore 
kuchár-čašník a varenie je jeho zá-
ľubou i prácou. Je Róm, pochádza z 
Čakľova a rád spieva. Deti mu často 
tipujú, že má „aspoň 30“, no má 
len 19 rokov, za ktorých však veľa 
toho stihol. Aj vďaka Otcovi Marti-
novi Mekelovi a Gréckokatolíckej 
rómskej misii. Janko Otca Martina 
spoznal už ako malý chlapec vďaka 
skautingu. Táto aktivita sa mu zapá-
čila, a tak začal chodiť do spoločen-
stva - a je v ňom dodnes.

Janko to mal vo vlastnej rodine 
dosť ťažké. Jeho otec bol ťažký alko-
holik, a tak bol Janko doma v stre-
se, mama tiež, a deti vychovávala 
iba ona. Janko spomína: „Mali sme 
otca, no nemali sme ho.“

V spoločenstve našiel Janík ako-
by svoju „novú rodinu“. Keď mal 14 
rokov, začal miništrovať a slúžiť ako 
kantor. Janík spolu s kamarátmi za-
ložili vlastnú kapelu, prepojenú so 
spoločenstvom a skautingom. Tiež 
začal slúžiť iným, a to vedením spo-
ločenstva pre mladších chlapcov a 
evanjelizáciami v osadách vranov-

ského okresu. Okrem toho mu o. 
Martin pomohol objaviť divadelný 
talent, a tak hral v niekoľkých pred-
staveniach.

 Pre Janka bol prelomový rok 
2021: na podujatí Cesta domov 
(článok nižšie), ktoré bolo v centre 
Savore SIGORD pre rómskych mla-
dých podľa vzoru seminára Otco-
vo srdce, prežil hlboké odpustenie 
svojmu otcovi, ktorý pred pár rokmi 
zomrel. Dosiaľ mal v sebe nenávisť 
voči nemu. Počas podujatia mu na-
písal list, na základe ktorého prišlo 
uzdravenie tohto vzťahu, dopomoh-
la k tomu aj modlitba príhovoru. 
Janko chce ostať v rómskej misii a 
pomôcť, aby podobnú skúsenosť, 
ako zažil on, mohli mať aj iní.

Rómovia pomáhajú Rómom

» Zdroj: https://romskamisia.sk/sigord/
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Zabúdame s našimi deťmi komuni-
kovať. Aj keď rodičia neraz robia do 
večera, treba si nájsť priestor na ko-
munikáciu. A nielen s malými deťmi, 
ale aj s tínedžermi. 

Isto, puberta, páčiť slová z dospie-
vajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj 
to je úloha dospelých. Lebo dobrá ko-
munikácia môže predísť problémom i 
nástrahám násťročných. Všímať si treba 
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa. 

Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ náš-
ho tínedžera môže byť narušením jeho 
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič 
poznať v primeranej miere. Aby nedo-
chádzalo k nežiaducim prejavom sprá-
vania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.  

Pravidelná komunikácia s deťmi 
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjad-
rovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa 
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa 
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak 
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.

Správne nastavená komunikácia 
učí deti, ako majú komunikovať s iný-
mi ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá 
efektívnej komunikácie bez agresie, s 
empatiou a asertivitou, je málo pravde-
podobné, že v krízových situáciách v 
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom 
konflikt. 

Dá sa využiť aj elektronická komu-
nikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní 
na zasielanie elektronických správ. Tam 
síce nevidíme neverbálne prejavy, no 

suplujeme ich rôznymi grafickými pros-
triedkami. Takáto komunikácia je navy-
še otvorenejšia a komunikanti si môžu 
repliku rozmyslieť.

Aké by mali byť témy rozhovorov? 
Nemali by to byť povrchné otázky typu: 
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky na-
značia väčší záujem o dieťa a rodič sa 
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil? 
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Po-
chválil ťa niekto? Niečo si nepochopil? 
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si 
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otáz-
ky na nastolenie úprimného záujmu o 
komunikáciu. 

Nesmieme vynechať ani tému: ka-
maráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí 
rozhodujú o tom, ako sa bude správať. 
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s 
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá 
sa, že touto témou zasahujete do súkro-
mia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední. 
Vopred premyslené otázky pomôžu ro-
dičovi i dieťaťu.   

Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame. 
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú 
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba 
vypozorovať ten správny čas. Určite 
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa 
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek 
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte, 
že opak je pravdou. A vhodnou komu-
nikačnou stratégiou sa vám to časom 
potvrdí.

Komunikujem s tínedžermi

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

 Je tu pre vás 7-dielny 360° letecký 
dokumentárny film!

Prvotná myšlienka autora vide-
omapy, leteckého fotografa a pilota 
Milana Paprčku vznikla po tom, ako 
natočil 360 stupňovú videomapu Vy-
sokých Tatier. „Vysoké Tatry z neba 
mali veľký úspech, keďže toto 7-minú-
tové video videlo na YouTube viac než 
445 tis sledovateľov. Vtedy spoločne  
s leteckým a výrobným tímom sme sa 
rozhodli vytvoriť 360 stupňovú vide-
omapu regiónu, ktorý patrí medzi tie 
najnavštevovanejšie. Preto sme nafil-
movali z neba celý región Bielej Oravy, 
aby sa mohol týmto regiónom preletieť 
ktokoľvek, aj bez lietadla. Prvý let v 
máji 2021 nevyšiel podľa našich pred-
stáv, a tak sme vykonali ešte jeden v 
júni,“ hovorí autor, pilot a letecký foto-
graf Milan Paprčka.

Nafilmovanie celého letu, ktorý 
trvá necelých 70 minút, bola tá jedno-
duchšia časť. Postrihanie videa, ani-
mátorská činnosť a projekcia každého 
jedného popisu bolo to najnáročenejšie 
pre grafické štúdio. „Keďže celý pre-
let by na jedno pozretie trval pridlho, 
rozdelili sme ho do siedmych dielov. 
Výroba jednej časti trvala približne 70 
hodín a k tomu ešte treba prirátať cca 
10-15 hodín práce kartografa. Takéto 
celé video je veľmi náročné ako aj na 
čas animátora, tak aj na výkon počíta-
ča,“ približuje grafik a počítačový ani-

mátor Milan Jančovič. 
Súčasťou videomapy sú aj obce i 

mestá, vzdelávacie inštitúcie a zariade-
nia cestovného ruchu, ktoré vytvárajú 
jedinečnosť lokality a dopĺňajú jej cel-
kový ráz. 
1. časť Z Námestova na Príslop: https://
youtu.be/m6IgHAANeAM
2. časť Do Zákamenného a najľudna-
tejšej časti Oravy: https://youtu.be/
voGtLk0x778
3. časť SKI  Zábava: https://youtu.be/
0fI4NfEs8Qw
4. časť Zimný pól Slovenska Oravská 
Lesná: https://youtu.be/zJc0bY5enX8
5. časť Krajina pod Pilskom: https://yo-
utu.be/ZCjNMPozwWs
6. časť Na Babiu horu popri severnom 
póle Slovenska: https://youtu.be/
SgjV8BLxM8s
7. časť Z Babej hory až k hladine Orav-
skej priehrady: https://youtu.be/9EW-
gzHWkwOM

Ste milovníci Oravy?

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
CBS spol, s.r.o.

VKÚ Harmanec, s.r.o.
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SKLADNÍK
MZDA od 1050€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 
+ nástupny a výrobný bonus

/Dolný Kubín/ - Mesto Dolný Kubín osadilo tri 
nové kryté autobusové zastávky. Prístrešky pre 
cestujúcich pribudli oproti Základnej umeleckej 
škole P. M. Bohúňa na Matúškovej ulici, vedľa 
obchodnej zóny pri Kauflande a nová zastávka 
je aj pred Dolnooravskou nemocnicou. Samo-
správa investovala do týchto úprav 13 100 eur.

/msú mb, or/

/Orava – Dolný Kubín/ - Expozície Oravského 
múzea Pavla Országha Hviezdoslava v roku 2021 
navštívilo 181 037 domácich a zahraničných tu-
ristov. Najnavštevovanejšími boli Oravský hrad 
112 983 ľudí/ a Oravská lesná železnica /43 420/. 
Literárne expozície Expozíciu P. O.  Hviezdo-
slava, Florinov dom, Dom Martina Kukučína 
a Čaplovičovu knižnicu vlani navštívilo 3664 
turistov, o 1300 viac ako rok predtým. Hviez-
doslavovu hájovňu a Expozíciu Mila Urbana si  
pozrelo 5720 návštevníkov, o takmer tisíc osem-
sto viac ako predošlý rok. Najväčší úspech mali 
podujatia pre rodiny a najnavštevovanejšími 
boli nočné prehliadky.

/im, ww om,  or/ 

/Dolný Kubín/ – Na ulici Kňažská v mestskej 
časti Kňažia dalo mesto Dolný Kubín osadiť 
nové lampy verejného osvetlenia. Vybudovali 
tam nové a nahradili zastarané, prípadne ne-
funkčné osvetlenie. Radnica pri výbere zvolila 
kvalitnejšie lampy s parkovou optikou, takže 
osvetlia nielen cestu, ale aj celý priestor oko-
lo nich. Obyvatelia tejto časti mesta budú mať 
cestu k cintorínu a ku kostolu bezpečnejšiu. Z 
mestského rozpočtu za práce radnica zaplatila 
takmer 20 tisíc eur.

/im, ww dk, or/
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

0

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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-3

010% 15. 2.
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na rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky, 
výsadby... v Nemecku). 

Plat 2500-3200€ v čistom, 
týždenné zálohy + cestovné 

a ubytovanie hradené zamest-
návateľom. Výberové konania 

prebiehajú výhradne v Prievidzi
Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

Hľadáme pracovníkov 
a brigádnikov
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juricek.peter69@gmail.com
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €
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bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022
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prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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
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