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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťapešovo, 
Lokca, Vasiľov, Babín, Hruštín, Pod-
biel, Krivá, Dlhá nad Oravou, Chlebni-
ce, Sedliacka Dubová, Horná Lehota, 
Oravský Podzámok, Medzibrodie 
nad Oravou, Bziny, Veličná, Revišné, 
Oravská Poruba, Párnica, Istebné, 
Žaškov, Vyšný Kubín, Jasenová, Ze-
mianska Dedina
+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, 
Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, Leš-
tiny, 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 Sigetová  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)

9.január 1995   
Valerij Vladimirovič Poľakov prežil 366. deň vo vesmíre na stanici 
Mir, čím prekonal vtedajší rekord

Výročia a udalosti

Máme za sebou Silvester aj vítanie 
nového roka. Kým za odchádzajú-
cim rokom sa snažíme urobiť čiaru, 
ten nadchádzajúci očakávame v ná-
deji, že prinesie čosi nové, lepšie.

Vstup do nového roka je pre nás 
akýmsi prelomovým obdobím, akým-
si novým začiatkom. Na jednej strane 
premýšľame nad tým, čo sa nám v tom 
predchádzajúcom podarilo a hodnotí-
me tiež situácie, v ktorých sme zlyhali, 
no a na strane druhej uvažujeme nad 
tým, čo by sme mali urobiť inak, aby 
ten nadchádzajúci bol lepší.

A práve v tejto súvislosti si mnohí 
z nás dávajú každoročne na Nový rok 
predsavzatia a plánujú, čo všetko by 
chceli dosiahnuť alebo zmeniť, či už v 
osobnom živote, vo vzťahoch alebo v 
práci. Na mnohých fórach som sa však 
stretla aj s takým názorom, že dávať si 
novoročné predsavzatia je nezmysel, 
pretože ich dosahovanie vôbec nie je 
ľahké a môže nás to zbytočne deprimo-
vať.

„Dávať, alebo nedávať si predsa-
vzatia?“ znela otázka jednej z diskutu-
júcich. Osobne som presvedčená o tom, 

že prijímaním novoročných predsavza-
tí rozhodne nemáme čo pokaziť. Veď 
ak si vytyčujeme nové výzvy, môžeme 
vďaka nim na sebe pracovať, a tým sa 
posúvať vpred a stať sa možno spokoj-
nejšími a lepšími ľuďmi, tak to isto za 
nejaké to úsilie stojí. Samozrejme, cie-
le, ktoré si dávame, by mali byť reálne a 
mali by sme sa k nim snažiť dopracovať 
postupne, krok za krokom. Vyhneme 
sa potom možnému sklamaniu či ne-
úspechu. 

Zároveň som presvedčená o tom, 
že nemusí ísť o predsavzatia, ktoré 
nás privedú k dokonalosti či nebodaj 
pohnú dejinami. Možno postačí, ak 
si zaumienime, že sa budeme k ostat-
ným, ale i k sebe správať láskavo a s 
rešpektom, vyhýbať sa predsudkom 
a odsudzovaniu či hod-
noteniu iných, radšej 
vypočuť, pochváliť, 
objať. Aj takéto zdan-
livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
lepšiemu životu 
nás všetkých.

Nech sa splnia!

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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záhrada a zverinec
»Predám krásne Yorkshire 
teriér šteniatka.Odchova-
né vbyte,v čistote . Zaoč-
kované, čip,preukaz 0911 
376672

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

rôzne/predaj
»Predám drevené pelety za 
500,-Eur/t., 0917/871 286
»Kúpim staré vianočné 
ozdoby,hodinky PRIM, staré 
reklamné plechové tabule. 
0949 826 941

zoznamka
»Dobre vyzer.vitalny 67r 
165v vdovec nefaj. hlada 
nenarocnu priatelku s dob-
rym srdcom. Zaluby:zahra-
da, priroda, tanec, hudba. 
Lipt.0915430727
»Hľadám úprimnú priateľ-
ku, ktorá mi bude oporou a 
ja jej. Ja mám 58 rokov som 
strednej postavy nefajčím 
nepijem, som rodinný typ. 
Dvom je veselšie. Moje číslo 
0901 715 914

SLUŽBY, KULTÚRA Najčítanejšie regionálne noviny
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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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková 
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

/Dolný Kubín - Orava/ – Približne 150 obyvate-
ľov Oravy zo sociálne slabších pomerov dostalo 
vianočný darček z charitatívnej akcie, ktorú zor-
ganizovalo občianske združenie Gabriely Mat-
kulčíkovej v spolupráci s mestom Dolný Kubín. 
Ľuďom, ktorí museli v sviatočné dni pracovať, 
priniesli pohostenie dobrovoľníci z občianskeho 
združenia Krajší Kubín. Darčeky dostalo aj 18 ľudí 
bez domova v Dolnom Kubíne, ktorí trávili sviatky 
v nocľahárni pri vianočnej kapustnici. Hygienické 
pomôcky, ponožky, rukavice i spodnú bielizeň im 
daroval odbor sociálnych vecí  dolnokubínskej 
radnice.

/im, ww, or/ 

/Štefanov nad Oravou/ - Koledníci zo Štefano-
va nad Oravou boli vinšovať prezidentke Zuzane 
Čaputovej. Členovia detského folklórneho súboru 
Vienok prijali pozvanie na návštevu prezidentské-
ho paláca a pani prezidentke okrem krásnych vin-
šov ponúkli aj domáci chlieb, oblátky a med. 

/im, ww, or/

/Orava - Liesek/ - V roku 2023 sa ako prvé dieťa 
na Orave narodil Samuel Laurinec z Liesku. V  pô-
rodnici Hornooravskej nemocnice v Trstenej pri 
narodení meral 50 cm a vážil 3200 gramov. Samko 
pribudol do šťastnej rodiny manželov Márie a Jána 
a súrodencov Nikolasa, Sofie a Kristiána. 

/im, ww, or/

/Dolný Kubín – Orava - Trstená/ - Dolnooravská 
nemocnica v Dolnom Kubíne je tretia najlepšia 
na Slovensku podľa hodnotenia inštitútu INEKO. 
Prvýkrát sa dostala na pomyselné stupne víťazov 
a potvrdila tak opodstatnenie zaradenia medzi 
regionálne nemocnice. Je výrazne nadpriemerná 
v oblasti kvality poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti a medziročne sa zlepšila. Má najnižšiu mieru 
úmrtí po operačných výkonoch a nízke počty opa-
kovaných operácií. Táto župná nemocnica má tiež 
relatívne spokojných pacientov. * Hornooravská 
nemocnica v Trstenej zostáva zatiaľ v rámci kate-
gorizácie nemocníc regionálnou nemocnicou, ale 
bude musieť splniť viacero požiadaviek minister-
stva zdravotníctva. 

/im, ww, or/

/Dolný Kubín/ - Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
pozýva aj čitateľov Oravska na novú výstavu – Jo-
zef Vydrnák – V tichu.  V Edukačnom  kabinete na 
1. poschodí potrvá do 31. januára 2023. 

/og, or/
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Kamenárstvo KAMPOL
Oravská Lesná

Ponúkame kompletné kamenárske práce
z prírodného kameňa (pomníky, parapety,

schody, hrobky, urny, ....)

0908 910 437
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www.kampol.sk
polec@centrum.sk
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14.január 1985          
Martina Navrátilová vyhrala stý tenisový 
turnaj

Výročia a udalosti

INZER
CIA

oravs
ko@regio
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com

za najlepšiu

cenu
za najlepšiu

cenu

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632

031/789 86 28


