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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
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+ 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
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27. februára 1933  
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

Výročia a udalosti

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/Horná Lehota/ - Sláčikové kvarteto Mareka 
Kľúčika vystúpilo v kostolíku v Hornej Lehote. V 
predvečer svätého Valentína hudobníci potešili 
prítomných poslucháčov výberom z najkrajších 
ľúbostných skladieb a piesní.

/jt, or/

/Dolný Kubín/ - S fašiangovým časom od 25. do 
27. februára 2022 prepája Oravské kultúrne stre-
disko v Dolnom Kubíne časť slovensko-poľského 
projektu, ktorý sa kvôli pandémii neuskutočnil 
vo vianočnom období. V piatok 25. 2. budú v ZŠ M. 
Kukučína tvorivé dielne, na ktorých remeselníci 
ukážu žiakom výrobu produktov s vianočnou te-
matikou. Sobota 26. 2. bude patriť remeselnému 
jarmoku pri MsKS a programu sviatočných piesní 
v estrádnej sále o 16.00 hod. V nedeľu 27. 2. o 15.00 
h. jarmok doplní fašiangový program.

/oks rh, or/ 

/Trstená/ - Aj v roku 2022 Trstená ponúka svojim 
občanom možnosť participovať na rozvoji mesta. 
Nápady môžu realizovať cez malé zámery (do 500 
eur), prípadne ak má niekto myšlienku, ktorá si vy-
žaduje väčší obnos finančných prostriedkov, môže 
sa zapojiť cez veľké zámery (do 20 000 eur). Všetky 
potrebné informácie o participatívnom rozpočte 
nájdu záujemcovia na www.trstena.hlasobcanov.
sk. Novinkou v tomto roku je, že do predkladania 
malých zámerov sa môžu zapojiť aj základné školy 
a gymnázium v Trstenej prostredníctvom svojich 
žiakov a študentov. Zámery je možné predkladať 
do 3. apríla 2022. V prípade otázok môžu občania 
kontaktovať msu@trstena.sk, martina.harkabuzo-
va@trstena.sk, 0910 906 470.

/ww trs, or/

/Zuberec - Brestová/ – Majstrovstvá Slovenska 
v pretekoch psích záprahov 2022 sa po ročnej pre-
stávke konali opäť v Zuberci. Prialo im slnečné 
počasie, výborný sneh, bezchybná organizácia 
a atmosféra krásneho vzťahu človeka a psa. So 
štartom a cieľom v Múzeu oravskej dediny preteky 
absolvovalo 117 súťažiacich zo 6 krajín. Viac ako 
po iné roky. Sane s dvoj troj, šesť i viac záprahmi 
viedli skúsení slovenskí, českí, nemeckí, rakúski 
i luxemburskí mašéri. Pretekali aj sólo šprintéri 
v skijöringu, keď lyžiara ťahal pes. Podľa výsled-
kovej listiny slovenské tímy obsadili prvé miesta 
v kategóriách: B (5-6 psov, 24 km) Jakub Reguli, 
C (3-4 psy, 16 km) Andrej Drabik, D (2 psy, 12 km) 
Lucia Pelikánová, FCI Skijoring 2 psy, 24 km Igor 
Štefan, FCI Skijoring 1 pes, 24 km Ján Néger. Po pr-
venstvá v ostatných kategóriách si dobehli poľské 
a české psie záprahy. Minulý rok sa tieto populárne 
preteky neuskutočnili kvôli pandémii a tentokrát 
pre trvajúce coronavírusové opatrenia bolo menej 
divákov.

/im, ww ms zu, or/
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Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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»Kúpim staré motorky a mo-
pedy aj diely 0940086411
»Lacno predám Fiat Punto r. 
výr. 2007 0908566040

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»PREDÁM ZMESKU PRE NOS-
NICE 25KG VRECIA CENA 14?/
KS 0904232575
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Kúpim MINCE BANKOV-
KY MEDAILY MILITARIE 
atď...0940086411

»Predám suché seno ba-
líky 20?/ks možný dovoz 
0903944332
»Predám domáce vaj-
cia aj väčšie množstvo 
0904232575

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    

16 ZOZNAMKA    

Plagát vytvorený pre koncert komor-
nej hudby „Rozárium hudby“ v Dol-
nej Krupej bol zaradený do výberu 
najlepších prihlásených plagátov na 
medzinárodnom bienále plagátu v 
poľskom Lubline. 

Zo štyroch tisícov prihlásených diel 
z celého sveta sa plagát od grafických 
dizajnérov Veroniky a Eduarda Barre-
ra dostal medzi 336 najlepších, ktoré 
boli následne prezentované na výstave. 
Témou koncertu komornej hudby „Ro-
zárium hudby“ bol príbeh lásky geniál-
neho skladateľa a krásnej grófky, ktorá 
žila v Kaštieli v Dolnej Krupej. Dolná 
Krupá je zároveň spojená s unikátnym 
rozáriom a tzv. Ružovou grófkou Chote-
kovou, ktorá ho založila. Plagát vizuálne 
zaujímavo prepojil obidve témy a zaujal 
tým odbornú porotu na International 
Poster Biennale Lublin 2021. „Pri tvorbe 
plagátu nás inšpiroval málo známy prí-
beh tohto miesta. Keďže Beethovenova 
prítomnosť v Dolnej Krupej nebola nikdy 
potvrdená, toto mystérium znázorňuje-
me jeho siluetou a gestom, ktorým nám 
Ludwig dáva najavo, aby sme neprezra-
dili jeho tajomstvo. Zároveň používame 

ruže odkazujúce nielen na rozárium, 
kde sa konal koncert, ale aj na roman-
tický príbeh spájajúci sa s kaštieľom. 
Výber plagátu reprezentujúci kultúrnu 
udalosť na Biennale v Lubline si vysoko 
ceníme, hlavne v časoch, kedy sa na sú-
ťažiach grafického dizajnu objavujú pla-
gáty, ktoré neboli vytvorené pre klienta 
a neboli reálne použité vo verejnom 
priestore,“ povedala spoluautorka pla-
gátu Veronika Barrera.  „Veľmi nás teší, 
že sa nám darí prepájať cestovný ruch 
v Trnavskom kraji s inými odvetviami 
a tým prezentovať jeho zaujímavosti a 
nepoznané príbehy,“ uviedla výkonná 
riaditeľka krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová. 

Plagát z Dolnej Krupej 
ocenili aj vo svete

» Katarína Čučková

/Dolný Kubín/ - Pri príležitosti Dňa sv. Valentína 
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubí-
ne pripravila podujatie O láske k mikrofónu. Do 
online čítania z rôznych diel, básní a publikácií o 
láske, o vzťahoch i priateľstvách sa zapojili známe 
osobnosti z televízií a rádií, napríklad Eva Sládko-
vá, Roman Bomboš, Ján Škorňa, Mariana Kova-
čechová, Marek Pivoluska, Erik Vrábel a Andrej 
Bálint z RTVS, Miroslava Mlynárová z TASR, Anka 
Žitná a Peter Revús z TA3, Zuzana Ferenčáková, 
Marián a Zuzana Lechanovci a Martina Kašiarová 
z TV Markíza,  Martina Štefánková z TV JOJ a ďalší. 
Videá si môžno pozrieť na webovej stránke, sociál-
nych sieťach a youtube knižnice.

/ok mbf, or/

/Orava - Oravský Podzámok/ - Aj Oravský hrad 
sa pripojil k vyše 70 kultúrnym pamiatkam na  
Slovensku, ktoré 15. februára 2022 o 19.00 hodine 
pozhasínali, alebo vyvesili čiernu vlajku. Stalo sa 
tak na protest proti návrhu na zmenu pamiatko-
vých úradov na špeciálne stavebné úrady pre ná-
rodné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a 
územia svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Iniciatívu zverejnila organizácia Čierne diery a za-
pojili sa do nej viacerí ochrancovia kultúrneho de-
dičstva, správcovia hradov, vlastníci a správcovia 
pamiatok, mestá a obce, archeológovia, architekti 
i akademici. Kritizujú tiež, že pripomienky odbor-
nej verejnosti a pamiatkárov neboli akceptované.

/im, ww om, or/

/Žilinský kraj – Tvrdošín/ – Najnižšia januárová 
miera nezamestnanosti v kraji bola v okrese Tvrdo-
šín 4,74 %. Priemerná evidovaná miera nezamest-
nanosti v kraji stúpla v januári o 0,19 % na úroveň 
5,51 %. Zvýšila sa v deviatich z 11 okresov kraja. V 
okrese Dolný Kubín to bolo 5,99 %  a v okrese Ná-
mestovo 5,13 %.

/im, ww úpsr, or/
 
/Dolný Kubín/ - Päť atlétov reprezentovalo TJ Ora-
va Dolný Kubín na halových majstrovstvách stre-
doslovenského atletického zväzu. Juraj Lešňovský 
zvíťazil v behu cez prekážky na 60 m časom 9,71 
s a zlatú medailu si vybojoval aj vo vrhu guľou za 
výkon 11,69 m. Matej Marcinek zvíťazil v skoku do 
výšky v novom osobnom rekorde 154 cm, striebor-
nú medailu získal v skoku do diaľky 487 cm a v 
behu na 150 m obsadil 10. miesto. Michal Škulec 
bol premiérovo piaty vo vrhu guľou 9,94 m, šiesty v 
behu na 60 m cez prekážky (11,08) a deviaty v sko-
ku do diaľky. Aj Simona Smolková bola na takejto 
súťaži prvýkrát a vo vrhu guľou obsadila výborné 
druhé miesto za výkon 9,38 metra.

/ww tj, or/
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28. februára 1914  
začala sa prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach, 
čím sa ukončila prevádzka košickej konskej železnice a parných električiek.

Výročia a udalosti

Nechcem zovšeobecňovať. Poznám 
veľa dobrých lekárov aj zdravotných 
sestier. Budem písať o tých druhých - 
ktorí dobrí nie sú. 

Niektorí iba nevedia komunikovať s 
pacientom, iní si nevedia zorganizovať 
svoju prácu, ale aj odbornosť mnohých 
je na nízkej úrovni. Vyštudovali protekč-
ne a robia svoju prácu len pre status a 
peniaze. Hovorím o lekároch, ktorí sa 
lekármi nikdy stať nemali. Majú silné 
ego, slabú empatiu a odbornosť. Keď sa 
hovorí o tom, ako otrasne komunikujú 
lekári a sestričky so svojimi pacientmi, 
ľudia ich ospravedlňujú tým, že majú 
ťažkú prácu. A predavačky v obchode, 
šoféri v hromadnej doprave, sprievodky-
ne vo vlakoch alebo pracovníčky v ban-
ke majú tiež ťažkú prácu a komunikujú 
so zákazníkmi slušne.

Lenže viacerí lekári si myslia, že oni 
zákazníkov nemajú. Iba ustrašených 
pacientov. Niektorí sa boja, že sa nedo-
stanú na rad, alebo nebudú riadne ošet-
rení. A tak sú radšej ticho, alebo strkajú 
lekárom rôzne podarúnky. Stále je dosť 
lekárov, ktorí nie sú schopní objednať 
pacienta cez internet, mnohí nedvíhajú 
telefón ani neodpovedajú na email. Je to 
problém v dobe covidu, keď by mali ľu-

dia obmedziť pohyb a dostať radu lekára 
na diaľku. Na stenách visia zošity, na 
dverách oznamy „neklopať“ a pacienti 
chodia s rôznymi lístočkami a kartami. 
Vo svojom blízkom okolí som zažil v 
posledných rokoch desiatky fatálnych 
zlyhaní lekárov s veľmi vážnymi násled-
kami. Mnohí poškodení sa nesťažujú, 
lebo rezignovali alebo vôbec nedôverujú 
zdravotníckemu systému. A tak chýbajú 
aj prípady a štatistiky, z ktorých by sa le-
kári mohli aspoň poučiť.

Keď vás aj lekár objedná na nejaký 
čas, obyčajne to vôbec neplatí. Hodina 
- dve hore dole. Raz bude musieť slo-
venský minister zdravotníctva zverejniť 
v ukrajinských médiách takýto oznam: 
Hľadáme do našej krajiny ukrajinských 
lekárov a sestričky, ktorí majú úctu k 
pacientovi a empatiu. Vedia objednávať 
pacientov cez internet, 
dvíhajú telefón a vedia 
si zorganizovať svoju 
prácu. Skôr sa sloven-
skí pacienti naučia 
ukrajinsky jazyk, ako 
niektorí naši lekári 
a sestričky po-
chopia, kto je 
ich zákazník.

Prídu lekári z Ukrajiny?

» Ján Košturiak
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Od posledného februárového dňa sa ru-
šia režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj 
kapacity pri nízko a stredne rizikových 
podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa 
začne od 28. marca, keď sa zrušia kapa-
citné obmedzenia a upraví sa povinnosť 
nosenia respirátora či rúška. 

Od 28. februára to bude vlastne bez re-
žimov, ostane len „základ“. Takisto sa ruší 
povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v 
škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové 
hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K na-
výšeniu kapacity príde aj pri vysoko riziko-
vých podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť 
aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Od 28. marca by sa mal život vrátiť do sta-
vu pred pandémiou. Zrušia sa kapacitné ob-
medzenia, obmedzenia prevádzkových ho-
dín a upraví sa aj povinnosť nosenia rúšok. 

Podľa návrhu, ktorý predstavil riaditeľ 
Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej 
Mišík, sa pri nízkych a stredne rizikových 
podujatiach (napr. bohoslužby, športové 
podujatia, kultúrne akcie) od 28. februára 
má zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb 
alebo maximálne na 50 percent kapacity. 
„Pri vysoko rizikových podujatiach ako so-
báše či kary bude kapacitné maximum 50 
osôb, v oboch prípadoch bude platiť režim 
„základ“,“ uviedol Mišík.

Režim základ sa bude uplatňovať aj pri 
športových súťažiach a tréningoch s kapa-
citným obmedzením do 100 športovcov.

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie 
bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok 
fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov, 
platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb 
alebo pravidlo jedna osoba na 15 m2 krytej 
plochy.

Základ by mal od konca februára platiť 
aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či uby-
tovacie zariadenia, využívanie spoločných 
priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hro-
madnom podujatí.

Reštaurácie budú takisto otvorené pre 
všetkých, povolené bude len sedenie a ob-
sluha pri stoloch, vrátane terás. Mimo sto-
lov bude povinný respirátor.

Bez obmedzení to bude aj v diaľkovej 
doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy 
bude stále povinný respirátor. Testy môžu 
byť naďalej vyžadované v špecifických prí-
padoch, napríklad pri návšteve nemocnice 
alebo zariadenia sociálnych služieb. Tieto 
zariadenia by preto mali fungovať od 28. 
februára v OTP alebo „základ“ podľa roz-
hodnutia riaditeľa a zriaďovateľa.

Od 28. marca spolu so zrušením kapa-
citných obmedzení i obmedzení prevádzko-
vých hodín by sa mala upraviť aj povinnosť 
nosenia rúšok a respirátorov. Od konca 
marca by sa tiež mala zrušiť karanténa pri 
úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Má 
ju nahradiť povinnosť nosiť respirátor desať 
dní po styku s pozitívnou osobou.

Začalo sa uvoľňovanie 
pandemických opatrení

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
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vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
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Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
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ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti

V  roku 2021 sme mohli pomáhať aj 
vďaka vám. Za každým číslom sa 
skrýva príbeh človeka, ktorého ži-
vot ste zmenili i vy. 

Vaše 2 percentá dokážu veľa !
Ponúkajú informácie

843 klientov sme naučili používať 
optické pomôcky, vďaka ktorým si 
môžu prečítať informácie z tlače či in-
ternetu, ale aj dôležité dokumenty a 
listiny.  

Prinášajú priateľstvá  
Oporu nájdu nevidiaci a  slabozrakí 

aj medzi ľuďmi s  podobným osudom. 
Takmer 3 000 členov je združených v 52 
základných organizáciách, v  ktorých 
realizujeme množstvo rôznorodých 
aktivít. 

Pomáhajú prijať skutočnosť
421 nevidiacim a  slabozrakým sme 

pomohli  pri vyrovnávaní sa s postih-
nutím. 

Otvárajú príležitosti 
251 klientov zvládlo používanie 

IT techniku. 882 klientov sa naučilo 
pracovať s  rôznymi kompenzačnými 
pomôckami a uľahčili si tak život bez 
zraku alebo s jeho nedostatočnosťou. 
105 klientom sme pomohli v  oblasti 
vzdelávania. 300 klientov si zlepšilo 
komunikačné zručnosti. 

Podporujú samostatnosť 
190 klientov absolvovalo nácvik 

priestorovej orientácie a samostatného 
pohybu, takže môžu samostatne cho-
diť do práce, do obchodu, pre deti do 
školy alebo za rodinou. 

Poskytujú hodiny odbornej práce 
V  minulom roku sme aj vďaka va-

šim darom mohli pomôcť takmer 5 200 
klientom so zrakovým postihnutím, 
ktorým naši odborní pracovníci veno-
vali vyše 25 000 hodín práce. Nevidia-
cim a slabozrakým sme k dispozícii v 8 
krajoch Slovenska a v 56 poradenských 
miestach.   

Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683876
Sídlo: Sekulská 1, 842 50 Bratislava
www.unss.sk

Ďakujeme!

Až budete vypĺňať daňové priznanie

» red
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk Námestovo, Hviezdoslavova 18 | 0904 545 103 | Pon - Pia 9.00 - 17.00
Tvrdošín, Trojičné nám. 121 | 0911 162 624 | Pon - Pia 8.00 - 16.30

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 42 | 0949 572 426 | Pon - Pia 8.00 - 17.00

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od
30 €

ZĽAVY
do

-30%
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ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuz�a, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, �torá sa na teba veľmi teší. A� sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi si�nál ta�, že �usneš do chrum-
�y.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuz�a súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďa�ujeme ti Zuz�a, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje � � o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.

4. marec 1877    
premiéra baletu Labutie jazero od Pjotra 
Iľjiča Čajkovského v Moskve.

Výročia a udalosti
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Zvárač CO
Montážny pracovník / Montážna partia

Ponúkame voľné pracovné miesto:

V I K O spol. s r.o. 
Považská Teplá 529
017 05 Považská Teplá

Na plný úväzok, alebo na živnosť
Mzda 11€/hod. 

Kontakt: 0911 577 790, scotka@scotka.sk

www.scotka.sk

2



ORzel22-08 strana- 5

POLITICKÁ INZERCIA / sPOmíNAmE, sLužbyORAVsKO
5

ZAMESTNANIEoRAVSKo
5



ORzel22-08 strana- 6

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

Inzercia
0908 792 859
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