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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
Slávka Voreková  0910 392 751
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

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
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,

12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti

Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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»Kúpim staré motorky a mo-
pedy aj diely 0940086411

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kupim 10kg PB flasu-20? 
tel. 0948630351 elektrosah

»Predám zemiaky 30€ 
100kg, balíkové seno 
130x120 300kg kus 25€, Ba-
bín 0915322389
»Kupim KRALICIE KOZE 
0905350531

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

Občianska
riadková
inzercia
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    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora O2 a 
4ka.
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.

/Orava/ - 6. marec patril Medzinárodnému dňu 
jódu, ktorý je pre telo dôležitý. Vďaka jodizácii soli, 
ktorá sa začala v Slovenskej republike v 40. rokoch 
minulého storočia, sa u nás s tými, ktorí by trpeli 
absolútnym nedostatkom jódu, prakticky nestret-
neme. Potravinami najbohatšími na jód sú morské 
riasy, morské ryby, mlieko a mliečne výrobky /naj-
mä tvaroh, mlieko a jogurty/, vajcia /najmä žĺtok/, 
slivky /aj sušené/, biela fazuľa, jodizovaná soľ a v 
menšom množstve aj v hydinovom mäse, chlebe, 
ovocí a zelenine.

/ww klzd, or/

/Zubrohlava - Vyšný Kubín – Dolný Kubín/ - Fa-
šiangové sprievody obcami, fašiangové zábavy a 
tradičné pochovávanie basy v kultúrnych domoch 
aj vďaka uvoľneniu pandemických opatrení obo-
hatili život obyvateľov v Zubrohlave a vo Vyšnom 
Kubíne. Na oboch miestach účastníci spojili pod-
ujatia so solidaritou a pomocou pre ukrajinských 
ľudí utekajúcich pred vojnou z rodnej krajiny. Aj v 
Dolnom Kubíne bola rozlúčka s fašiangami spoje-
ná s charitatívnou pomocou pre Ukrajinu.

/ww ocu, or/

/Krušetnica/ - Takmer dvesto masiek farebne 
spestrilo zasnežený svah počas fašiangového 
karnevalu na lyžiach v stredisku SKI Krušetnica. 
Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa vý-
borne zabávali najmä deti. Piaty ročník podujatia 
organizátori spojili aj s materiálnou pomocou pre 
vojnových migrantov z Ukrajiny.

/ im, ww, ski, or/ 

/Žilinský kraj – Orava/ – Žilinský samosprávy 
kraj vyhlásil výzvu Regionálne dotácie, v ktorej 
rozdelí 325 000 eur. Uzávierka žiadostí je 31. marca 
2022 a sú určené na podporu a rozvoj kultúrnych, 
športových, voľnočasových i náboženských akti-
vít. Na mimoriadne a nadregionálne podujatia je 
vyčlenených ďalších 50 000 eur z dotácií predsed-
níčky kraja s uzávierkou žiadostí 31. mája 2022.

/im, mj, mr, žsk, or/ 

/Novoť/ - Obec Novoť oznámila občanom, že v 
snahe skvalitniť a zjednodušiť platobný styk vo 
vzťahu “občan – obec“ zaviedla v pokladni obec-
ného úradu aj bezhotovostné platenie  bankoma-
tovou kartou cez platobný terminál. Prijíma platby 
cez platobné karty Visa, MasterCard, Maestro, Jcb, 
UnionPay, alebo prostredníctvom aplikácií Apple 
Pay a Google Pay.

/ww ocu, or/

/Žaškov – Dolný Kubín/ - Žaškovský obecný úrad 
na webovej stránke zverejnil letáčik „Susedia, 
spojme sa a vyhrajme nový park“ a zároveň vyzval 
svojich občanov: Pomôžme nášmu okresnému 
mestu uspieť v súťaži Kauflandu o získanie správ-
neho miesta na trávenie voľného času - K PARKu 
v Dolnom Kubíne. Súťažilo 36 miest a mestských 
častí, v ktorých je predajňa Kauflandu. Hlasovanie 
sa skončilo a Dolný Kubín patrí medzi víťazné mes-
tá, keď ho podporilo vyše 549 230 ľudí. V športovo-
oddychovom parku bude lezecká stena, workout, 
streetball, skate, ping-pong, zeleň, oddychové 
miesta, stojany na bicykle...

/ww ocu, or/  

/Zuberec - Brestová/ - Každú stredu od 16.30 do 
19.00 hodiny sa v Múzeu oravskej dediny koná 
individuálna prehliadka rozsvietenej celej expo-
zície. Podujatie Večer v múzeu ponúka atmosféru  
večerných chvíľ na starej oravskej dedine.

/ww ocu, or/ 
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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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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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INZerÁT,KTOrÝPreDÁVa

0908 792 859
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

13. marca 1988    
v Japonsku bol otvorený železničný tunel 
Seikan, najdlhší cestný tunel na svete.

Výročia a udalosti

14. marca 1943    
bolo zlikvidované Krakovské geto. 

Výročia a udalosti
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PLASTOVÉ OKNÁ

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0910 109 109
50 %

ZĽAVA
na žalúzie

20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

RÝCHLE DODANIE OKIEN !!!!!!
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OBJEDNAJTE 

EŠTE V STARÝCH 

CENÁCH!

    ZDARMA
• extra zľavy pre
   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...
• cenová kalkulácia
• 3 tesnenia v cene 2 tes.
• 6-komorové okná
   v cene 5-komorových

    ZDARMA
• parapety zdarma
• dovoz nových
   a odvoz starých okien    
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu

18. marca 1229    
cisár Fridrich II. sa počas šiestej križiackej 
výpravy vyhlásil za kráľa Jeruzalema. 

Výročia a udalosti
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Pridaj sa do nášho tímu

��������
��������

– Chuť zvládať pracovné výzvy
– VŠ vzdelanie

– 1200 EUR + dohoda

Pošlite svoj životopis na:
recepcia@materasso.sk

INZerÁT,KTOrÝPreDÁVa

0907 727 203

Na pozadí udalostí u našich východ-
ných susedov zažívajú aj mnohí 
Slováci obavy a strach a snažia sa 
urýchlene si vybaviť cestovné do-
klady. Pred úradmi stoja v dlhých 
radoch aj niekoľko hodín.

Oddelenia dokladov čelia v po-
sledných dňoch veľkému náporu. 
„Záujem o podanie žiadostí o vydanie 
cestovných pasov sa oproti predchá-
dzajúcemu obdobiu zvýšil. Polícia evi-
duje najmä žiadosti o cestovné pasy v 
urýchlenej lehote vydania do dvoch 
a do desiatich pracovných dní. Preto 
treba počítať aj s dlhšími radami na 
jednotlivých oddeleniach dokladov,“ 
informovala Denisa Bárdyová, hovor-
kyňa Prezídia Policajného zboru SR. Na 
paniku však podľa kompetentných nie 
je dôvod a občanov prosia, aby sledo-
vali oficiálne zdroje a nie dezinformač-
né, ktorých cieľom je vytvárať strach a 
chaos. „Opätovne chceme zdôrazniť to, 
čo už povedala prezidentka Slovenskej 
republiky aj členovia vlády: Slovenská 
republika nie je v ohrození a nie je po-
trebné si urýchlene zadovážiť cestovný 
doklad,“ uviedla Denisa Bárdyová.

Zamestnanci pracujú aj v noci - 
Podľa slov hovorkyne problém nie je 

na strane polície, kapacity Národného 
personalizačného centra sú naplnené, 
zamestnanci pracujú od skorých ran-
ných hodín až do nočných hodín a aj 
počas víkendov, aby čo najskôr vyrobili 
cestovné pasy. Národné personalizač-
né centrum je jediné na celom Sloven-
sku, ktoré zabezpečuje personalizáciu, 
teda vyhotovenie, všetkých dokladov. 
„Z našej strany sme urobili maximum, 
na oddeleniach dokladov sme zabez-
pečili maximálny počet pracovníkov. 
Na prijímanie žiadostí o vydanie dokla-
dov využívame všetky pracoviská. Ich 
chod je počas stránkových hodín za-
bezpečený nepretržite, bez obedňajšej 
prestávky,“ uzavrela Denisa Bárdyová.

Na pas ľudia čakajú hodiny

» ren
Ilustračné foto. autor foto ivabalk

15. marca 1939  
Nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Pro-
tektorát Čechy a Morava. 

Výročia a udalosti
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku

75-25

32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

88-0020

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448●0902 606 436●0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

33-0014

od 1. 03. do 31. 03. 2022
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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 

32-0002


