
OR22-36 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 34 980 domácností 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 36 / 9. september 2022 / 26. rOčNÍK

Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), Tvr-
došín, Námestovo, Nižná, Trstená, 
Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, Liesek, 
Štefanov, Vavrečka, Ťapešovo, Lokca, 
Vasiľov, Babín, Hruštín, Podbiel, Krivá, 
Dlhá nad Oravou, Chlebnice, Sedliac-
ka Dubová, Horná Lehota, Oravský 
Podzámok, Medzibrodie nad Oravou, 
Bziny, Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Kubín, 
Jasenová, Zemianska Dedina
+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, 
Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, Leštiny, 
Osádka, Malatiná
+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, 
Lomná, Zákamenné, Novoť, Oravská 
Lesná, Vitanová, Hladovka, 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

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

DISTRIBÚCIA (34.980 domácností)
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auto-moto/iné
»Predam letne pneumatiky 
na diskoch na Peugeot 206 
tel.0905284313
»Kupim staré motorky a mo-
pedy aj diely 0940086411

pozemky/predaj
»Predám stavebný pozemok, 
436m, ku Ústie nad Priehra-
dou Tel 0905349033

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec
»Predám kozy dojné, 043/55 
77 567
»Predám kozy dojné, 043/55 
77 567

hobby a šport
»kupim MINCE BANKOV-
KY MEDAILY MILITARIE 
atd...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    

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 operátorov 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 dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    
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/Zázrivá/ - Denný zážitkový a vzdelávací tábor 
pre deti zorganizovala obec Zázrivá v spolupráci 
s Oravským kultúrnym strediskom. Bol zamera-
ný na bežný život, tradičnú vidiecku kultúru, jej 
remeslá a zvyklosti z rôznych oblastí ako tanečná 
folkloristika, hudobný folklór, výroba zvoncov, 
bylinkárstvo, príprava mliečnych výrobkov i as-
tronómia. Počas pobytu deti mali postarané o de-
siatu, obed, olovrant a pitný režim.

/ww zaz, or/ 

/Dolný Kubín/ - iac ako 3200 detí sa v novom 
školskom roku učí v 10 materských a 6 základných 
školách v Dolnom Kubíne. Do prvých ročníkov na-
stúpilo 253 žiakov a do materských škôl prvýkrát 
zavítalo 210 detí. Tento rok sa v kubínskych ško-
lách učí aj 50 ukrajinských detí. V štyroch ZŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa bude tento 
rok vzdelávať 2016 detí. V ZŠ J. Matúšku 730, v ZŠ 
M.  Kukučína 650, v ZŠ P. Škrabáka 430 a v ZŠ s MŠ 
Kňažia 206 žiakov. Do neštátnych základných a 
materských škôl nastúpilo takmer 600 detí.

/ww žkpz, or/

/Oravský Podzámok/ - Pilotný ročník Dracu-
lovskej kvapky krvi v historických priestoroch na 
Oravskom hrade podporilo 58 dobrovoľných dar-
cov. Mnohí z nich darovali krv prvýkrát. Do cha-
ritatívnej akcie sa zapojili aj niekoľkí zamestnanci 
a priaznivci múzea. Riaditeľka Oravského múzea 
Mária Jagnešáková uviedla, že podujatie by chceli 
zachovať ako tradíciu aj do budúcnosti. 

/im, ww om, or/ 

/Párnica/ - Babohorský okruh bol jedenástym 
podujatím OrTrojdňovým bohatým programom 
oslávili v Párnici 600 rokov založenia obce a spo-
jili ho aj s 15. Švábkobraním. Výstavy z histórie i 
súčastnosti dediny, akadémia, príhovor starostu, 
krojovaný alegorický sprievod obcou, vystúpenia 
množstva speváckych a tanečných súborov z celé-
ho Slovenska, tradičný remeselný jarmok i taneč-
ná zábava zaujali stovky návštevníkov osláv. 

/ww or/

/Bziny/ - Deti z ukrajinskej Bojarky strávili týždeň 
v letnom tábore v partnerskej obci Bziny spolu 
s tamojšími deťmi. Hostitelia aj vďaka sponzo-
rom pripravili pre tridsať detí z Ukrajiny bohatý 
program. Navštívili Oravský hrad, aquarelax, Boj-
nice, Ružomberok, zažili výlet loďou po Oravskej 
priehrade, opekanie pri vatre, veselú diskotéku a 
športovali.

/ww, or/

/Zázrivá/ - Účastníci trailových bežeckých pre-
tekov Zázrifské pobehaňä mali na výber viaceré 
trasy od kratších grúňmi, lazmi, lesnými cestič-
kami a pasienkami v chotári obce až po beh ultra 
tajomnou Oravskou Magurou. Tento rok sa preteky 
stali súčasťou Slovenskej Ultratrailovej ligy, ktorú 
organizuje Slovak Ultra Trail. Do ligy bola zara-
dená najdlhšia trasa Ultrapobehaňä 56. Športové 
podujatie sa konalo pod záštitou obcí Zázrivá a 
Terchová. Aj keď počet pretekárov narastá, stále 
ide o malú komornú akciu, ktorej sa organizátori 
venujú len ako svojmu hobby. 

/ww zaz, or/

/Dolný Kubín/ – Do ôsmeho ročníka Benefičných 
drepov sa v Dolnom Kubíne zapojilo vyše 300 ľudí, 
ktorí za hodinu urobili viac ako 150 tisíc drepov. Na 
benefičné účely išiel za každý drep jeden cent a na-
vyše aj peniaze od sponzorov. Tentokrát pomohli 
9-ročnej Kristínke Jirovej. Organizátori ocenili 
najšikovnejších účastníkov medzi deťmi, ženami 
a mužmi. 

/ww, or/

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0907 870 081

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    18 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
kčnosť a stav jednotlivých orgánov

ov  Vášho ochorenia
bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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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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GARANCIA 

NAJNIŽŠEJ 

CENY

    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
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11. septembra 1683  
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej 
Európe

Výročia a udalosti

13. septembra 1944  
bombardéry 15. leteckej armády USA zaútočili na zoraďovaciu sta-

nicu vo Vrútkach

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 203
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Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

7
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Kontakt: 0904 487 852
juricek.peter69@gmail.com

Hľadáme pracovníkov,
brigádnikov a aj 

absolventov vysokých škôl.
Na rôznorodú lesnú činnosť

(vyžinanie-prerezávky ...)

v Nemecku. Plat 2500-3200€ 

v čistom, týždenné 

zálohy+cestovné 

a ubytovanie hradené 

zamestnávateľom.
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AIW - Opatrujte s nami
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 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 3
2
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Spomeňte toto vydanie a získajte 

10 % zľavu na svoj obľúbený 

schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah

Znovu získajte radosť z používania 
všetkých poschodí vášho domu so 
schodiskovým výťahom, ktorý odráža 
váš exkluzívny štýl.

Táto ponuka je k dispozícii do 

30. 9. 2022 a nie je platná s inými 

kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

FAB1FAB1
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Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 
v Orav�kej horárni s dotáciou !!

Cena : 

185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 

výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 

na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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