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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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V posledných rokoch sa smartfó-
ny udomácnili v našich životoch a 
máme ich neustále na dosah. Sme 
vždy a kdekoľvek online. Mnohí 
sa aj vďaka nim čoraz viac pripú-
tavajú k sociálnym sieťam a život 
na nich dokonca uprednostňujú 
pred životom reálnym.

Keď som pred časom na terase 
kaviarne popíjala čaj, k susedné-
mu stolu si prisadol mladý pár. Obaja 
vytiahli z vreciek mobilné telefóny a 
zaujato do nich ťukali. Táto činnosť 
ich natoľko pohltila, že ani nezare-
gistrovali príchod čašníčky. Hneď 
potom, ako urobili objednávku, opäť 
sa pohrúžili do svojho virtuálneho 
sveta a zotrvali v ňom aj vtedy, keď 
im čašníčka priniesla kávu. V jednej 
ruke šálka, v druhej mobil. Občas 
sa naň dokonca aj usmiali, občas 
urobili nejakú grimasu a popri tom 
sŕkali rozvoniavajúci nápoj, nevní-
majúc jeden druhého, tobôž okolitý 
svet. Čo im však istotne neuniklo, 
boli správy či statusy na Facebooku.

Mobilné telefóny a počítače 
majú vplyv na náš každodenný 
život a či sa nám to páči, alebo nie, 
stali sa pre nás najdôležitejšími ko-

munikačnými prostriedkami. Pla-
tíme pomocou nich účty, uzatvára-
me dôležité obchody, nakupujeme, 
vzdelávame sa, vyhľadávame infor-
mácie, komunikujeme s okolitým 
svetom, sledujeme videá, zabávame 
sa. Mnohí ľudia majú na sociálnych 
sieťach dokonca viac priateľov ako 
v reálnom živote a sú, žiaľ, aj takí, 
ktorí sa od mobilov stávajú úplne 
závislými.

Pravdou je, že pokrok nezasta-
víme. Veda sa uberá vpred míľový-
mi krokmi a neustále prichádza s 
novými technológiami, ktoré nám 
skvalitňujú a uľahčujú život. Len 
mám občas strach, že nás všetky 
tie vylepšenia jedného dňa úplne 
prevalcujú. Často si kladiem otázku, 
ako nájsť rovnováhu medzi virtuál-
nym a reálnym svetom, 
ako dosiahnuť to, aby 
sme zostali v kontak-
te s modernou do-
bou a zároveň ne-
prekročili medze 
únosnosti?

Pokrok nezastavíme, ale...

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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»Predam VW Touran 1,4TSi 
Highline r.v.2009 6290? 
0903504332

»kupim stare motorky typu 
jawa 250/350 0908795502

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kupim KRALICIE KOZE 
0905350531

»Dobre zaplatim za zla-
te a strieborne mince CSR 
dukaty,koruny,a ine zlate 
a strieborne mince aj cele 
zbierky.Kupim aj zlate sper-
ky a zlomkove zlato aj zlate 
zuby a mostiky tel. 0915 
627 285 staci prezvonit.

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    

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.

Objavte Brdárku, idylickú dedinku 
ležiacu v náručí gemerských vŕškov a 
ovocných sadov, ktorá skrýva sloven-
ský a možno aj európsky unikát. Keď sa 
nabažíte pohľadu na stovky kvitnúcich 
čerešní, môžete sa vypraviť na príjem-
nú túru na Malý a Veľký Radzim, kochať 
sa výhľadmi i obdivovať vzácnu flóru.

Obec Brdárka leží v takzvanej slneč-
nej pasci, vďaka čomu tu aj v nadmorskej 
výške 600 metrov rastie približne 4000 
čerešňových stromov minimálne 50-tich 
rôznych odrôd. Keď na konci apríla za-
kvitnú, stávajú sa najfotografovanejším 
miestom na Gemeri. Romantické potulky 
pomedzi tieto bielo kvitnúce stromy dáva-
jú návštevníkom pocit prechádzky rajskou 
záhradou. Popri čerešniach tu nájdete aj 
približne 2000 stromov hrušiek, jabloní a 
vlašských orechov rôznych odrôd.

Podniknite túru na dvojvrchol Malý a 
Veľký Radzim - V dedine i v okolí vyvie-
rajú pramene kvalitnej pitnej vody, ktorú 
si určite nezabudnite nabrať do zásoby 
pred túrou na dominantu obce i okolia - 
dvojvrchol Malý a Velký Radzim (991 m 
n.m.). Obzvlášť obľúbené je jedno z jeho 
vyhliadkových miest, známe ako Vdovčí-
kovo kreslo. Kreslo doslova, sťaby vápen-
cový trón, do ktorého sa môžete pohodlne 
usadiť a vychutnávať si výhľady až na 70 
km vzdialené Bukové hory v Maďarsku, 
alebo na viac ako 300 metrov hlboko uču-
penú Brdárku. Z vyhliadkových miest se-

vernej strany Radzima možno za dobrého 
počasia zhliadnuť Kráľovu hoľu i vrcholky 
Vysokých Tatier.

Východiskovým bodom túry na Ra-
dzim je obec Brdárka. Trasu tam aj späť s 
dĺžkou 4 km zvládnete za 2 hodiny.

Objavte vzácnu flóru - Poloha a prírodné 
podmienky lokality sa zaslúžili o vznik 
a zachovanie osobitej vzácnej flóry. Mož-
no tu vidieť kriticky ohrozený, zákonom 
chránený endemit - Jazyčník sivý (Ligula-
ria glauca), ktorý nenájdete nikde inde v 
strednej Európe, ale tiež karpatský suben-
demit Prilbicu moldavskú (Aconitum mol-
davicum). Pozorné oko zazrie aj Kyjanôčku 
zelenú (Buxbaumia viridis), nenápadný 
mach, ktorý patrí medzi druhy európskeho 
významu a pokladá sa za indikátor konti-
nuity prírodného lesa a pralesa, ktorý tu 
má rozlohu temer 39 hektárov. Na južných 
skalnatých svahoch sa vyskytujú mnohé 
teplomilné druhy, ktoré tu v rámci Sloven-
ska dosahujú svoje výškové maximum.

Brdárka – rajská záhrada Gemera

» ren
Zdroj informácií a foto OOCR Gemer

/Oravská Polhora/ – Samospráva v Oravskej Pol-
hore odovzdala občanom do užívania 19 nových 
obecných nájomných bytov. Tri garsónky, štyri 
trojizbové byty i všetky dvojizbové sú už obsadené 
a pribúdajú ďalší žiadatelia. Pri vyhodnocovaní žia-
dostí uprednostňovali obyvateľov obce a snažili sa 
vyjsť v ústrety začínajúcim mladým rodinám. Ako 
povedal starosta jednej z najväčších oravských obcí 
Michal Strnál, nájomné ubytovanie udržia v ce-
nách prijateľných pre ľudí každej vekovej kategórie. 
Bytový dom postavila obecná firma za necelé dva 
roky v hodnote 920 tisíc eur. Vyše 320 tisíc prispelo 
ministerstvo dopravy a zvyšok získala obec formou 
úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania.

/im, ww ocu, or/ 
 
/Námestovo/ - Stredná odborná škola podnikania 
a služieb v Námestove získala ocenenie Srdce na 
dlani v kategórií Podpora dobrovoľníctva. Je to oce-
nenie všetkých žiakov, ich rodičov a zamestnancov 
školy, ktorí neváhajú pomôcť vždy, keď je to po-
trebné. Z celého Slovenska bolo nominovaných 315 
dobrovoľníkov a projektov a nezávislé krajské hod-
notiace komisie posunuli 43 najsilnejších príbehov 
dobra na celoslovenské ocenenie. Srdce na dlani je 
ocenenie výnimočných projektov a dobrovoľníkov 
za aktivity bez nároku na odmenu.

/soš pas kt, or/

/Oravský Podzámok/ – Nové depozitáre pre hrad-
né zbierkové predmety textilného charakteru zria-
dilo Oravské múzeum v administratívnej budove 
pod hradom. Z nevhodných priestorov podkrovia 
Korvínovho paláca ich úspešne premiestnili, aby aj 
pre budúce generácie zachovali predmety kultúr-
nej hodnoty z oravského regiónu. Administratívne 
priestory Oravského múzea sú teraz v budove vedľa 
renesančného objektu v Oravskom Podzámku. 

/im, wwom, or/

/Orava – Trstená - Or. Lesná – Zákamenné – Niž-
ná – Tvrdošín/ - Podľa výsledkov  celoslovenské-
ho hodnotenia škôl INEKO sa v minulom školskom 
roku na Orave umiestnila najvyššie na 59. miestne 
ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej. V rámci Žilinského 
kraja bola na 6. mieste. Druhá najlepšia v kraji bola 
ZŠ s MŠ Oravská Lesná na 11. mieste a tretia ZŠ s 
MŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom na 16. pozícii. Zo 
stredných škôl na Orave sa najlepšie presadila tvr-
došínska Stredná priemyselná škola informačných 
technológií Ignáca Gessaya, ktorá bola v rámci kra-
ja na 14. mieste.

/wwin, or/

/Dolný Kubín/ - Mestské kultúrne stredisko v 
Dolnom Kubíne z rozpočtu mesta svojpomocne re-
konštruuje interiérové priestory. Obnovili pódium 
v estrádnej sále a po 36 rokoch aj chodbu v zákulisí 
divadelných šatní. Reprezentatívnejšie budú všet-
ky miestnosti a šatne. Prerobili bývalú skúšobňu 
na sklad techniky. Peňažné prostriedky v sume 20 
tisíc eur mali byť pôvodne použité na kubínsky jar-
mok, vianočné trhy a silvestrovské oslavy, ktoré sa 
v čase pandémie nekonali.

/im, ww ks, or/

/Oravský Podzámok/ - Historický koč na prepra-
vu osôb pre Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom 
Kubíne reštauroval Jozef Barinka. Obnovu ošume-
lého a zostarnutého zbierkového predmetu hradi-
lo múzeum z vlastných zdrojov a vystavuje ho na 
Oravskom hrade. Koč bol vyrobený v rokoch 1900 
až 1950 neznámym majstrom. Nápis na osiach ko-
lies v nemeckom jazyku poukazuje na české mesto 
Opava.

/im, ww om, mj, or/
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Vertikálne záhrady sa stali zaujíma-
vým trendom najmä v posledných ro-
koch. Môžeme si vďaka nim vytvoriť 
zelenú oázu, ktorá spríjemní každý 
priestor. Ich výhoda spočíva tiež v 
tom, že ponúkajú možnosť pestovať 
rastliny na kolmej stene a tak sú vhod-
né nielen do malých záhrad, ale aj na 
balkóny či terasy.

Ako nosný systém sa u vertikálnych 
záhrad používajú zhotovené konštruk-
cie priamo na mieru, prípadne sa dajú 
vyskladať z variabilných prvkov, kto-
ré môžete pripevniť na múr alebo na 
plot či stenu balkóna alebo terasy a 
pomocou modulov ich kombinovať do 
rozličných rozmerov a tvarov. Po vypl-
není jednotlivých dielov substrátom, v 
nich môžete pestovať okrasné kvitnúce 
rastliny, dekoračné trávy, paprade ale 
aj bylinky, zeleninu či jahody. Skôr ako 
sa pustíte do výsadby, nezabudnite 
zohľadniť orientáciu záhrady na sve-
tové strany. Rastliny po zasadení pra-
videlne polievajte. Niektoré vertikálne 
záhrady majú v sebe zabudovaný aj 
zavlažovací systém.

Náš tip:
Vertikálna záhrada 
z drevených paliet

Vertikálnu záhradu si môžete zho-
toviť aj svojpomocne. Dobre na tento 

účel poslúžia vyradené drevené palety. 
Nachystajte si tiež geotextíliu, kovové 
pripináčiky, alebo klinčeky, kladivko, 
zeminu, rastliny a krhlu s vodou.

Postup:
Paletu očistite a na zadnú stenu pale-

ty aj jej spodnú časť pripevnite geotex-
tíliu. Paletu položte naplocho na zem a 
jej vnútorný priestor vyplňte zeminou. 
Do medzier medzi latkami zasaďte 
rastliny a dobre zalejte vodou. Násled-
ne nechajte rastliny aspoň týždeň, dva 
zakoreniť, potom už môžete paletu po-
staviť do vertikálnej polohy a umiestniť 
na požadované miesto pri stene alebo 
múriku. Nezabudnite ukotviť.

Vertikálne záhrady šetria priestor 
a spríjemnia prostredie

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto pixabay
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člen sietečlen sietePo - So 8.00 - 18.00 hod. 
www.domoss.sk

Otváracie hodiny

Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín
tel.: 043-238 8992

OBJAVTE ZVÝHODNENÚ PONUKU PRODUKTOV

DNI ZLIAV

Akcia trvá: od 6.4.2022 do 4.5.2022

NAKUPUJTE VYBRANÉ PRODUKTY

v predajni alebo na www.domoss.sk ZA ŠPECIÁLNE CENY

Nákup na splátky 

ss  naavvýšeennímm

66
-1
44

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

32
-0
03
4

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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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
-0
00

2

88
-0
02
0

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!!!

87
-0

00
4
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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
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/Párnica – Žaškov/ - Mnohých ľudí zaujíma, prečo 
sa do užitočného a veľkolepého projektu budova-
nia kanalizácie nezapojili aj moderne zmýšľajúce 
susediace obce Veličná a Oravská Poruba. Pôvod-
ne to tak malo byť, ale Poruba a Veličná nespĺňali 
európske podmienky v počte obyvateľov. Potrubie 
bude prechádzať oboma týmito obcami, ale ulice si 
musia z vlastných peňazí zaplatiť napojenie. Šesť 
čerpacích staníc a 30 kilometrov kanalizačnej trate 
za 18 miliónov eur bude k dispozícii 2 100 obyvate-
ľom Párnice a Žaškova v októbri 2023. V Žaškove 
sa bude môcť pripojiť 80 percent obce a v Párnici 
bude kanalizácia slúžiť 80 percentám dediny, čo 
predstavuje 300 domov s 850 obyvateľmi. Dovtedy 
musia spoločne zvládnuť rozbité cesty i hukot stro-
jov, ale dôverujú skúseným firmám a očakávajú 
kvalitný výsledok.

/im, ww ocu, or/
 
/Dolný Kubín – Námestovo/ - Oravské kultúrne 
stredisko pripravilo Impresie pre záujemcov, ktorí 
výtvarne stvárňovali pocity z hudobného vystúpe-
nia Musica vista. Vo výstavných priestoroch stre-
disko ponúka na obdiv najkrajšie kraslice z celého 
Slovenska a fotografie z fašiangov v dolnoorav-
ských obciach. V regionálnej súťaži Oravské javis-
ko v Námestove získal 1. miesto DDS Úsmev pri ZŠ s 
MŠ Babín s priamym postupom do krajského kola, 
dostal aj cenu za scénografiu a Laura Laštíková 
cenu za interpretáciu postavy. 2. miesto porota ne-
udelila a 3. miesto získali súbory DDS Pierroťáčik /
aj špeciálnu cenu za spontánny a hravý prejav/ a 
DDS Pieroťáci, oba zo SZUŠ Pierrot v Námestove. 
Porota sa rozhodla všetky súbory odporučiť na 
postup do krajského kola. Za interpretáciu posta-
vy dostala cenu aj Ema Lipničanová. Kolektív ná-
mestovského divadla dNO s autorskou hrou Hra 
na Boha porota priamo posunula do krajského 
kola. Hlavnému predstaviteľom Andrejovi Štepi-
tovi udelila individuálnu cenu za herecký výkon. 
Festival Oravských divadelných dní OKS plánuje 
usporiadať v júni 2022.

/oks, jt, rh,or/

37
-6
7

PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

Aktuálna novela zákona o azyle 
okrem iného upravuje aj poskyto-
vanie príspevku za ubytovanie osôb 
s udeleným štatútom dočasného 
útočiska. Tento príspevok budú 
ubytovateľom vyplácať samosprávy 
z prostriedkov poukázaných z mi-
nisterstva vnútra.

Výška príspevku za ubytovanie 
sa bude vyplácať v závislosti od veku 
ubytovaných osôb, pričom za maloleté 
osoby do 15 rokov bude tento príspevok 
vyplácaný v polovičnej výške.
Príspevok sa poskytuje vo výške:
-7 eur za jednu noc ubytovania odíden-
ca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕši-
la vek 15 rokov, 
-3,50 eura za jednu noc ubytovania od-
ídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá 
nedovŕšila vek 15 rokov. 

Na príspevok za ubytovanie majú 
nárok osoby a subjekty, ktoré nepo-
skytujú ubytovanie na základe živnos-
tenského oprávnenia:
-vlastníci bytov a rodinných domov, 
-takzvané ubytovacie zariadenia ur-
čené na krátkodobé ubytovanie / pod-
mienkou je, že ide o nepodnikateľské 
subjekty/, 
-obce a vyššie územné celky / ak uby-
tovanie poskytnú bezodplatne priamo 
alebo prostredníctvom svojej rozpoč-
tovej alebo príspevkovej organizácie /. 

Podmienky získania príspevku 
za ubytovanie - základnou podmien-
kou pre získanie príspevku je uzavretie 
zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi 
majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. 
„Musí ísť o osobu odídenca, teda o oso-
bu so štatútom dočasného útočiska. 
Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s 
odídencom zmluvu predloží obci. Obci 
zároveň po skončení každého kalen-
dárneho mesiaca predloží výkaz o poč-
te nocí, v ktorých skutočne poskytoval 
odídencovi ubytovanie,“ upozorňuje 
rezort vnútra.

Príspevok bude oprávnenej osobe 
vyplácať obec - na účet v banke alebo 
v hotovosti. K výplate finančných pro-
striedkov prenajímateľovi dôjde až po 
tom, ako obec tieto finančné prostried-
ky dostane od ministerstva vnútra.

Príspevok za ubytovanie 
utečencov pre občanov

» ren
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18. apríl   
je Svetový deň kultúrneho dedičstva UNE-
SCO.

Výročia a udalosti

Reforma ochrany prírody prináša 
jednotnú správu štátnych pozem-
kov v národných parkoch pod jed-
nou strechou a deväť národných 
parkov zároveň získalo právnu sub-
jektivitu. Ide o Tatranský národný 
park, Národný park Nízke Tatry, Ná-
rodný park Slovenský raj, Národný 
park Muránska planina, Národný 
park Malá Fatra, Národný park Veľ-
ká Fatra, Národný park Poloniny, 
Národný park Slovenský kras a Pie-
ninský národný park.

Správy tak začínajú spravovať 
štátne pozemky v národných parkoch 
a s tým súvisiaci hnuteľný i nehnuteľný 
majetok, lesníkov a ďalších zamest-
nancov, ktorí prešli v rámci delimitácie 
z organizácií v zriaďovateľskej a za-
kladateľskej pôsobnosti Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR pod rezort životného prostredia. 
„Sme na začiatku dlhej cesty, ktorá 
pomôže slovenskej prírode a ľuďom v 
regiónoch. Našou snahou bude zlepšiť 
národné parky, ich vnímanie medzi 
verejnosťou a nastaviť fungovanie tak, 
aby sa podporovalo základné poslanie 
– ochraňovanie prírody a krajiny, ale 
zároveň umožniť ľuďom prírodu zažiť,“ 
vysvetlil riaditeľ odboru správy národ-
ných parkov MŽP Matej Dobšovič.

Zásadne sa mení spôsob hospo-

dárenia v národných parkoch, pri-
čom prioritou je zastaviť úbytok lesov, 
biodiverzity, podporovať udržateľné 
hospodárenie v lesoch národných par-
kov a menej zásahov.

Do troch mesiacov od zriadenia 
správy parku bude pri správach ná-
rodných parkov zriadený poradný, od-
borný, konzultačný a iniciačný orgán 
– Rada národného parku. Zastúpenie 
v rade budú mať samosprávy, miestni 
podnikatelia, vedci a ďalší zástupcovia 
odbornej verejnosti, či záujmové zdru-
ženia, pôsobiace na území národných 
parkov.

Ďalšie štátne pozemky na území 
národných parkov v 3. stupni ochra-
ny sa presunú pod správu národných 
parkov po prijatí zonácie, ktorú chystá 
rezort životného prostredia.

Národné parky 
začínajú slúžiť prírode

» ren
Ilustračné foto. zdroj pixabay
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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

/Babín/ - Centrum ľudového rezbárstva pripra-
vujú v priestoroch bývalej školy v Babíne. Objekt 
má byť verejnosti sprístupnený v auguste tohto 
roku. Bude tam aj vzdelávacie a informačné cen-
trum na propagáciu a prezentáciu kultúrneho 
dedičstva ako výsledok cezhraničnej spoluprá-
ce s Velkými Karlovicami na Morave. Tradíciu 
rezbárstva v Babíne prezentuje rod Siváňovcov, 
ale aj medzinárodné rezbárske plenéry a stála 
expozícia ľudového rezbárstva, ktorá obsahuje 
už 120 plastík a je jedinečnou v rámci Slovenska. 
Projekt podporia informačné tabule, katalóg ľu-
dových rezbárov a dve rezbárske stretnutia. Vel-
ké Karlovice s obcou Babín pod názvom Dedič-
stvo predkov v našich rukách pripravujú ukážky 
tvorby ľudových remeselníkov, jarmoky i detský 
folklórny festival.

/mž, or/

/Oravský Podzámok/ – Východnú baštu Orav-
ského hradu plánuje reštaurovať Oravské múze-
um P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Zapojilo 
sa do výzvy ministerstva kultúry a požaduje do-
táciu vyše 300 tisíc eur. Múzeum by chcelo zmo-
dernizovať aj prvú časť digitálnej prírodovednej 
expozície na  hrade. V rámci prebiehajúceho 
projektu Objavte tajomstvá hradných pevností, 
sú osvetlené doposiaľ neprístupné časti hradu, 
v oddychovej zóne pod hradom pripravili úložný 
priestor pre batožinu a stojany na bicykle. 

/im, ww om, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - V uplynulom roku dal 
Žilinský samosprávny kraj zrekonštruovať aj 
niektoré úseky ciest na Orave. Medzi Párnicou a 
Zázrivou v okrese Dolný Kubín cestári aspoň zo-
silnili dezolátne úseky vozovky v dĺžkach 370 a 
260 metrov. Tu je naplánovaná veľká rekonštruk-
cia úsekov na spojnici medzi Žilinou, Terchovou, 
Zázrivou a Párnicou. Ide o frekventovanú cestu, 
ktorú vodiči využívajú v prípade kolón v Strečne. 
Zrenovovať sa podarilo aj úseky vozovky v ka-
tastri obce Vyšný Kubín.

/im, ww žsk, or/
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16. apríla 1945 
začala Červená armáda definitívny útok na nemecké vojská brá-
niace Berlín.

Výročia a udalosti

Púpava lekárska ( Taraxacum of-
ficinale ) rastie všade, nájdeme ju 
na lúkach, medziach a takmer v 
každej záhrade. Mnohí však mož-
no netušia, že sa môže pochváliť 
množstvom liečivých a priaznivých 
účinkov na naše zdravie. Využiť mô-
žeme jej kvety, listy aj koreň.

Liečivé účinky - Púpava má veľa 
priaznivých účinkov na náš organiz-
mus, pričom jedlá je celá rastlina. Jej 
listy obsahujú vitamín C, vitamíny sku-
piny B a tiež provitamín A, rovnako aj 
množstvo minerálov – draslík, sodík, 
hliník, meď, železo, vápnik, kremík, 
síru a fosfor. Púpava má močopudné 
účinky, podporuje tvorbu žlče a žalú-
dočnej kyseliny a pomáha upravovať 
trávenie. Povzbudzuje činnosť pečene, 
žlčníka, obličiek a čriev, podporuje 
rast červených krviniek, znižuje krvný 
tlak. V ľudovom liečiteľstve sa púpava 
využíva pri liečbe močových kameňov, 
cukrovky, lymfatických uzlín ako aj pri 
chronickej únave.

Zber - Z púpavy môžeme využiť kve-
ty, listy aj koreň. Listy a kvety zbierame 
na čistých lúkach, ďalej od komuniká-
cií, najlepšie po daždi. Koreň zbierame 
zväčša na jeseň, pričom ideálne sú na 

to mesiace október a november, pretože 
práve v tom čase sú korene rastliny veľ-
mi bohaté na liečivé látky.

Použitie - Z kvetov púpavy si môže-
me pripraviť púpavový med, ktorý sa 
užíva ako prevencia najmä v chrípko-
vom období, ale aj pri liečbe ochorení 
dýchacích ciest. Mladé čerstvé listy si 
môžeme pridávať do šalátov a obohatiť 
ich tak o cenné vitamíny. Púpavový čaj 
z koreňa rastliny zasa pomáha pri trá-
viacich ťažkostiach, ale aj reume, dne a 
problémoch s kĺbmi.

Pozor! - Púpava nie je vhodná pre 
ľudí, ktorí trpia vážnymi ťažkosťami 
obličiek, žlčníkovými kameňmi, ob-
štrukciou žlčových ciest či žalúdočný-
mi vredmi. Ak nie ste si istí, poraďte sa 
o jej použití s lekárom.

Púpava lekárska

» ren
Púpava lekárska. zdroj foto pixel2013 pixabay
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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

Novootvorená optika v Trstenej, Bernolákova 17 (vedľa Prima banky)

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od
30 €

ZĽAVY
do

-30%


