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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
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Slávka Voreková  0910 392 751
Distribúcia:
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Žijeme zvláštne časy. Nosíme respirá-
tory, skupujeme jódové tabletky, na-
rýchlo vybavujeme pasy, zisťujeme, 
kde sa v našej blízkosti nachádzajú 
kryty civilnej obrany a čo si do nich so 
sebou vziať. Kto by si ešte pred dvoma 
rokmi pomyslel, že sa niečoho takého 
dočkáme. Myslím, že nik.

Udalosti uplynulých dvoch rokov 
hlboko zasiahli do našich životov a 
poriadne poznačili aj našu psychiku. 
Niet sa čo čudovať. Veď vysporiadať sa 
s vírusom, o ktorom sme nič nevedeli a 
denne zabíjal tisíce ľudí po celom svete, 
je skutočne ťažké aj pre akokoľvek silné 
povahy. A keď sme sa už ako tak zača-
li nadychovať, doľahla na nás vojna u 
našich východných susedov, ktorých 
osudy nám nie sú ľahostajné.

Každý sa s tým, čo v týchto časoch 
prežívame, potrebuje vysporiadať po 
svojom. Niektorí v snahe zvládnuť to 
obrovské napätie, radšej všetko popie-
rajú, vytesňujú, iní si robia zásoby jedla 
a vody, nakupujú jódové tablety, čaka-
jú hodiny na vybavenie pasov, alebo si 
pre prípad ohrozenia balia najnutnejšie 
veci. Počúvala som rozhovor so skúse-

nou psychologičkou, ktorá povedala, 
že to všetko, čo robíme, je len akousi 
obrannou reakciou nášho organizmu 
na to, čo sa okolo nás deje. Pomáha 
nám to zvládnuť neľahkú situáciu. Do-
dáva nám to pocit, že veci, ktoré nás 
ťažia a nevieme ich priamo ovplyvniť, 
máme tak aspoň trošku pod kontrolou 
a aj vďaka tomu nadobudneme dojem 
určitej istoty a bezpečia.

Čeliť situáciám, ktoré sa nás veľmi 
bytostne a osobne dotýkajú, sú nepre-
hľadné a nevyspytateľné, nie je ľahké. 
Aj preto potrebujeme nejaký pevný 
bod, akúsi barličku, o ktorú sa môžeme 
oprieť, keď je všetko okolo nás neisté. 
Práve ona nám môže pomôcť prekonať 
ten namáhavý úsek cesty, to nejasné, 
nepredvídateľné obdo-
bie, ktoré máme pred 
sebou. Ak ňou majú 
byť jódové tablety v 
našej lekárničke či 
pasy zbalené pre 
prípad potreby 
vydať sa na cestu, 
urobme to pre 
seba.

Urobme to tak, 
ako to cítime 

» Renáta Kopáčová, redaktorka

21. marca 1980  
prezident Spojených štátov Jimmy Carter vyhlásil americký bojkot letných olympij-
ských hier roku 1980 v Moskve na protest proti sovietskej intervencii v Afganistane 

Výročia a udalosti
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
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»KÚPIM STARY PIONIER JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON AJ 
POKAZENY PLATIM IHNED 
0915215406

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

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.

PRIDAJ SA K NÁM praca@hern.sk
0904 025 388

CNC OPERÁTOR
�����������������

cca1200€
brutto

OPERÁTOR
�����������������

cca1200€
brutto

������
�����

cca1100€TPP bruttoTPPTPP

cca1500€���� cca1600€���� cca1500€����
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Nastáva obdobie, kedy si budeme 
môcť počas našich výletov do príro-
dy opäť nazbierať medvedí cesnak. 
Rastie takmer na celom Slovensku 
a v posledných rokoch sa teší veľkej 
obľube. Pozor, nepomýľte si ho s kon-
valinkou. Rozdiel spoznáte už podľa 
samotnej charakteristickej vône.

„Z medvedieho cesnaku sa zbierajú 
mladé, zdravé a nepoškodené listy, ktoré 
sa začínajú objavovať v teplejších oblas-
tiach už koncom marca. Tieto sa zbierajú 
až kým rastlina nevytvorí kvety. Kvety sa 
zbierajú na začiatku kvitnutia koncom 
apríla až v máji,“ odporúča Jaromír Kuče-
ra, z Botanického ústavu - Centra biológie 
rastlín a biodiverzity Slovenskej akadé-
mie vied.

Prospieva zdraviu
Medvedí cesnak má podľa odborníka 

podobné prospešné látky ako cesnak ku-
chynský len pomer týchto látok je odliš-
ný. „Celá rastlina obsahuje silicu, tvorenú 
hlavne organickými zlúčeninami síry, 
saponínmi, lektínmi, glutamil peptidmi, 
polysacharidmi, vitamínom C a minerál-
nymi látkami ako napríklad jód či selén,“ 
vyratúva botanik a dodáva, že okrem po-
silnenia imunity má rastlina blahodárne 

účinky na tráviace ťažkosti, využíva sa na 
liečbu vysokého krvného tlaku a chudo-
krvnosti, pozitívne vplýva na cievne zme-
ny vplyvom starnutia, napomáha taktiež 
pri liečbe astmy a cukrovky. „V gastronó-
mii či na liečebné účely sa využívajú mla-
dé listy, kvety a taktiež aj cibuľky. Tieto 
časti rastliny si nájdu uplatnenie ako sú-
časť zeleninových šalátov, polievok či na 
ochutenie mäsa,“ objasňuje Jaromír Kuče-
ra a našu otázku, kde sa vzal názov rast-
liny „medvedí“, odpovedá takto: „Traduje 
sa, že druhové meno medvedí má rastlina 
podľa toho, že ju na jar vyhľadávajú med-
vede, aby si prečistili svoj organizmus. 
Názov rastliny je skôr odvodený od faktu, 
že v minulosti bol zo strany ľudí o túto 
rastlinu menší záujem v porovnaní naprí-
klad s cesnakom kuchynským a preto bol 
považovaný ako vhodný len pre zvieratá“.

Je čas zberať medvedí cesnak

» ren
Medvedí cesnak. 

autor foto anncapictures pixabay

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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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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/Orava/ - Letný čas bude začínať i končiť vždy v 
nedeľný deň. Tento rok začne 27. marca a skončí 
30. októbra. V deň začiatku stredoeurópskeho let-
ného času nastane posunutie z druhej hodiny v 
noci na tretiu hodinu. Bude treba skôr vstávať. Pri 
zmene na zimný čas sa budú hodiny posúvať späť 
z tretej na druhú nočnú hodinu. Pospíme si. V roku 
2023 bude začínať letný čas 26. marca a skončí 29. 
októbra. Pre rok 2024 určili začiatok letného času 
na 31. marca a koniec na 27. októbra. V roku 2025 
začne letný čas 30. marca a skončí 26. októbra. V 
roku 2026 bude letný čas trvať od 29. marca do 25. 
októbra. Aj keď sa hovorilo, že zmeny na letný a 
zimný čas by už nemuseli platiť, najbližších päť 
rokov si ešte budeme posúvať -  hodiny i rytmus 
nášho organizmu.

/im, ww, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Oravská galéria umož-
ňuje bezplatnú prehliadku expozícií a výstav v 
Dolnom Kubíne pre utečencov z vojnou zmietanej 
Ukrajiny. Text na plagátikoch je napísaný aj v ukra-
jinskom jazyku. Ďalšia milá ústretovosť na Orave.

/org, or/

/Orava/ - Od 14. marca 2022 naďalej zostáva povin-
né nosenie respirátora v interiéri a na hromadných 
podujatiach. Vláda zrušila kapacitné obmedze-
nia. Aj organizovaní športovci môžu opäť naplno 
trénovať a súťažiť. Sú zrušené obmedzenia pre-
vádzkových hodín. Je zrušené platené antigénové 
testovanie. Netreba sa preukazovať negatívnymi 
pcr testami pri prílete na Slovensko z rizikových 
krajín.

/ww, or/

/Vavrečka/ - Tretie preteky Oravského pohára v 
bežeckom lyžovaní sa konali vo Vavrečke. Vďaka 
nadšencom tohto športu pod vedením Slavomíra 
Praja boli preteky kvalitne pripravené. Pódiové 
výsledky: Muži 19 až 39 rokov (11 km) – 1. Mário 
Košút (TT Vavrečka), 2. Martin Buc - (TT Vavrečka), 
3. Jozef Janík (ŠKP Trstená). Muži 40 až 49 rokov (11 
km) – 1. Jozef Madleňák (Oravan Or. Jasenica), 2. 
Slavomír Praj (TT Vavrečka), 3. Marek Voška (KB 
Breza). Muži 50 a 59 rokov (11 km) – 1. Peter Sitá-
rik (KB Breza), 2. Erik Bizoň (Oravaman Nižná), 3. 
Rastislav Trabalík. Muži nad 60 rokov (7,4 km) – 
1. Pavol Florek (Zákamenné), 2. Ján Jendroľ. Ženy 
od 19 do 39 rokov (7,4 km) – 1. Margaréta Bičanová 
(Nereus Žilina), 2. Michaela Maxová (KB Breza), 3. 
Alžbeta Bucová (TT Vavrečka). Ženy 40 až 49 ro-
kov (7,4 km) – 1. Jarmila Kakusová (KB Breza), 2. 
Michaela Bačová (TJ Oravan Námestovo), 3. Mar-
cela Tropeková (Rabča). Dorastenci 15 až 18 rokov 
(5,5 km) – 1. Sebastián Belicaj (ŠKP B. Bystrica), 2. 
Roman Šarman (TT Vavrečka), 3. Juraj Košút (TT 
Vavrečka). * Záverečné kolo Oravského pohára v 
bežeckom lyžovaní sa konalo v O. Polhore.

/ww bk b, va, or/

/Orava/ - Marcové pranostiky: Lepšie, keď ťa zima 
chveje, než marcovô slnko hreje. Koľko dní pred 
Jozefom vyletia včely, toľko týždňov bude chlad-
no. Keď je marec teplý, apríl je chladný. Ak je na 
Jozefa mráz, bude hojne ovocia. Na Jozefa mráz, 
bude ovos dobre rásť. Ak sa do Jozefa s vetrom 
sneh vyduje, peknú k Veľkej noci chvíľu prorokuje. 
Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda. Kto 
nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrn-
ci. Najlepšie sliepky sú marcové. Marec bez vody, 
apríl bez trávy. Ak v marci kukučka kuká a bocian 
klepotá, dočkáme sa teplého leta.

/ww, or/
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VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA (C+E)
MZDA od 1250€ / 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

/ SKLADNÍK

22. marca 1963    
britská skupina The Beatles vydala album 
Please Please Me 

Výročia a udalosti

INZercIa
0908 792 859

/Žilinský kraj – Orava/ – V 89 stredných ško-
lách Žilinského kraja začali v utorok 15. 3. 2022 
maturity. Aj na Orave žiaci robia skúšky zo slo-
venského jazyka a literatúry, s cudzieho jazyka 
a maturitu z matematiky absolvujú tí, ktorí sa 
na ňu prihlásili. V 59 stredných školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti ŽSK ukončí štúdium 
5408 žiakov, z toho 4039 maturantov v 4 a 5 roč-
ných odboroch a 250 v nadstavbovom štúdiu. V 
3 ročných odboroch s výučnými listami by malo 
v júni ukončiť štúdium 788 žiakov záverečnou 
skúškou. Vyššie odborné štúdium ukončí ab-
solventskou skúškou 59 žiakov a získajú titul 
diplomovaný špecialista DiS. a v oblasti umenia 
DiS. art. Externé štúdium dokončí 272 žiakov.

/ww žsk, mr, or/

/Trstená – Nižná - Dolný Kubín/ - V ZŠ Rudol-
fa Dilonga v Trstenej učiteľ roka 2019 Peter Palla 
a jeho žiaci pred časom privítali premiéra SR 
Eduarda Hegera priamo v triede a bez zábran 
ho zapojili do riešenia úloh. Premiér pochválil 
modernú triedu i moderné metódy vyučovania 
s digitalizáciou v praxi a samostatným tvori-
vým myslením žiakov. Základná škola R. Dilon-
ga bola v roku 2006 prvá na Slovensku, kde aj 
pomocou tabletov začali vyučovať hybridne. To 
rozšírilo digitálnu gramotnosť žiakov, museli 
sa naučiť efektívne používať technológie nie-
len v dištančnej, ale aj v prezenčnej výučbe a 
pre vlastné vzdelávanie. Počas pracovnej cesty 
na Orave predseda vlády navštívil aj  Spojenú 
školu v Nižnej. V Doolnooravskej nemocnici s 
poliklinikou L. N. Jégé v Dolnom Kubíne ocenil 
viacerých zdravotníkov.

/im, ww, ts, ni, dk, or/ 

/Dolný Kubín – Orava - Slovensko/ - Druhý 
ročník podujatia Oravskej knižnice v Dolnom 
Kubíne „Je nás počuť“ sa konal pod patronátom 
prezidentky SR Z. Čaputovej a v Týždni sloven-
ských knižníc sa doň zapojilo množstvo knižníc 
v celej republike. V knižniciach, na uliciach, v 
parkoch, na námestiach čítali knihovníci, her-
ci i dobrovoľníci. V kubínskej knižnici vyjadrili 
podporu Ukrajine aj čítaním diel ukrajinských 
autorov.

/ok mbf, or/
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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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Skleníky Dúha - Váš najlepší priate¾ v záhrade

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 !!!!!!

99
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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

20. marca 1916    
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity 

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
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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!!!
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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