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INZerCIA
0907 727 203

Aluplast
INTERTEC 85

0048 662 203 215

Rabka-Zdrój - ul. ZAKOPIAŃSKA 108A

30 km od hraníc

PVC OKNÁ  I  ŽALÚZIE  I  DVERE
1330
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665 665

• EN. TRIEDA A0

• TROJSKLO

• 7 - KOMOROVÉ

• 3 - TESNENIA

PRI OBJEDNÁVKE OKIEN NA DOM,
VCHODOVÉ DVERE GRÁTIS 

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

T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

SLOVENSKÉ
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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
Slávka Sigetová  0908 792 859

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)

8. februára 2004      
bol vysvätený prvý biskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Au-
gustín Bačinský

Výročia a udalosti

14. február, teda Sviatok svätého Va-
lentína, či sviatok lásky, alebo svia-
tok všetkých zaľúbených, onedlho 
zaklope na dvere a mnohí sa už za-
mýšľajú nad tým, ako ho stráviť čo 
najpríjemnejšie či najoriginálnejšie. 
Valentínsky pozdrav, nežný kvietok, 
lahodná maškrta či romantický ve-
čer pri sviečkach, to je len zopár spô-
sobov, ktorými môžeme potešiť milo-
vanú osobu a dať jej najavo svoje city.

Sviatok svätého Valentína dorazil 
na Slovensko až krátko po nežnej revo-
lúcii z anglosaských krajín, no postupne 
sa aj u nás udomácnil. Napriek tomu, že 
ho mnohí zvykneme sláviť, nie je jedno-
duché dopracovať sa k jeho pôvodu, pre-
tože je opradený viacerými legendami.

Svätý Valentín, po ktorom dostal 
sviatok svoje označenie, bol kňazom 
v Ríme. Podľa jednej z najznámejších 
legiend vydal Cisár Claudius II. Gótsky 
v snahe vytvoriť mocnú armádu naria-
denie, ktorým zakázal zásnuby a sobá-
še mladých párov. Dôvod mal spočívať 

v tom, že podľa neho slobodní regrúti 
bojovali statočnejšie a s väčším nasa-
dením ako vojaci ženatí. Kňaz Valentín 
však porušil nariadenie cisára a naďalej 
tajne mladých ľudí sobášil. Túto jeho 
činnosť časom odhalili a kňaza najskôr 
väznili a neskôr ho údajne, keď sa od-
mietol vzdať svojej kresťanskej viery, 
popravili.

Pravdou je, že dokazovať si lásku 
by sme si mali počas celého roka, nie-
len vtedy, keď nám to predpisuje dátum 
v kalendári a už vôbec nemusí ísť o nič 
pompézne. Na druhej strane však treba 
povedať, že Sviatok svätého Valentí-
na má svoje čaro a ponúka 
nám milú príležitosť, ako 
osláviť vzájomnú lásku 
so svojimi najbližšími a 
užiť si v neutíchajúcom 
zhone každodenných 
povinností zopár 
neopakovateľných 
a vzácnych spoloč-
ných chvíľ.

Oslávme lásku

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE

od 15€/bm

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV
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Pred tromi rokmi prišiel Prešovský 
samosprávny kraj (PSK) s projektom 
KamPO základnej?. Vytvoril ideálne-
ho informačného sprievodcu župný-
mi strednými školami pre žiakov kon-
čiacich ročníkov základných škôl. V 
rámci projektu zriadil školský webo-
vý portál a vydal tlačenú brožúru s in-
formáciami o školách, ktoré zriaďuje.

Projekt úspešne odštartoval v roku 
2020, kedy sa do obehu dostalo prvé vy-
danie približne 180 stranovej brožúry s 
rovnomenným názvom. Pre aktuálny 
školský rok 2022/2023 prešla publikácia 
svojou reedíciou, ktorá zahŕňa aktuali-
záciu dát aj nový vizuál. „Začiatkom roka 
2022 sa tak náš informačný poradca zno-
vu dostal k všetkým žiakom končiacich 
ročníkov v kraji. Časť jeho nového vyda-
nia sme však pred nedávnymi vianoč-
nými sviatkami opätovne rozdistribuo-
vali na školské úrady v kraji, aby boli k 
dispozícii aj pre nasledujúci školský rok. 
Ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl 
v kraji totiž určite chceme byť pri výbere 
strednej školy žiakom končiacich roční-
kov čo najviac nápomocní a naše KamPO 
základnej? – či už brožúra a aj pravidelne 
aktualizovaný web sú jednoznačne skve-
lým prostriedkom, ktorý im môže ich 
prvé vážne životné rozhodnutie výrazne 
uľahčiť,“ priblížil predseda PSK Milan 
Majerský.

Brožúra - Plnofarebná brožúra mo-
nitoruje odbory, krúžkovú činnosť, tradí-
cie a vybavenosť odborných škôl a gym-
názií v pôsobnosti krajskej samosprávy. 
Doplnená je o ich kontaktné údaje, QR 
kódy i fotografie. Školské zariadenia sú 
v nej zoradené podľa zameraní -  Gym-
náziá a jazykové školy, Spojené školy, 
Ekonómia, obchod, služby; Pedagogika 
a zdravotníctvo; Technika či Umenie. 
Vďaka tomu sa môžu deviataci v ponuke 
68 stredných škôl PSK lepšie orientovať a 
sústrediť sa na oblasť, ktorá ich najviac 
zaujíma.

Školský portál - PSK zároveň pre-
vádzkuje školský portál www.kampo.sk. 
Ten podobne ako brožúra prináša infor-
mácie o župných stredných školách, ale 
zároveň aj novinky z ich diania, predpo-
veď štúdia, prehľad školských internátov 
a mnohé ďalšie dôležité fakty. Zaujíma-
vosťou je, že portál je autorským produk-
tom absolventa župnej SPŠ elektrotech-
nickej v Prešove Mareka Gogoľa, ktorý je 
víťazom programátorskej súťaže Šarišský 
hackathon, kde vznikla myšlienka jeho 
zriadenia. Každoročne prechádza up-
date-om otvorených dát a je pravidelne 
aktualizovaný a dopĺňaný o správy zo ži-
vota župných stredných škôl, informácia-
mi o ich fungovaní, prijímacom konaní, 
maturitách a podobne.

Pomáha školský web 
aj informačná brožúra

» ren
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auto-moto/predaj
»Predam kia ceed 1.6crdi 
(nafta) 85kw, M6, 162 
000km, rv 2011, full vybava 
okrem GPS. Vyborny stav. 
6000€. 0911 258 909

»Ponúkam na predaj 3-me-
sačné krásne šteniatka 
Nemeckého ovčiaka /psík 
a fenka/, po papierových 
rodičoch, mama: čierna, ob-
ranár, aportér, vhodné na 
stráženie aj ku deťom, tel: 
0907 822 949

KULTÚRA, SLUŽBYORAVSKO
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 203

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        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Občianska
riadková 
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

/Žaškov/ - Päťnásobná majsterka sveta v pretlá-
čaní rúk Barbora Bajčiová zo Žaškova zvíťazila vo 
vzájomnom zápase s 28-násobnou majsterkou sve-
ta a žijúcou legendou  Gabriele Vasconcelos z Bra-
zílie. V Istanbule získala titul svetovej šampiónky 
v ťažkej váhe. Gratulujeme! 

/ww, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Až 65 vodičov pod vply-
vom alkoholu zistila polícia v minulom týždni na 
cestách kraja vrátane Oravy. Štyria vodiči pod 
vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú nehodu! 8 
vodičov motorových vozidiel nafúkalo nad a 29 
pod jedno promile. Alkohol zistili aj u 28 vodičov 
nemotorových vozidiel. 

/im, ww pz, or/ 
 
/Orava – Žilina/ - Stovky falzifikátov emblémov 
na automobily svetoznámych značiek zaistili prí-
slušníci finančnej správy na žilinskej colnej pošte. 
Z Číny si ich objednal cez internet muž z oravské-
ho regiónu. Spoločnosti, ktoré vlastnia ochranné 
známky použité na emblémoch potvrdili, že v zá-
sielkach sú napodobeniny. Zadržané odznaky na 
vozidlá zlikvidujú. 

/im, cú bch, or/

/Mútne/ - Majstrom Oravy v stolnom tenise sa pr-
výkrát stal Dalibor Diko. Turnaj v Mútnom ozvlášt-
nili veľkolepým finálovým zápasom práve stolno-
tenisti z Nižnej Dalibor Diko a Martin Kysel. Obaja 
sú mladí a útočné typy. Hrali vo výbornej forme, 
ich rýchle a dlhé výmeny nadchýňali odborníkov, 
znalcov hry i divákov. 

/ww, or/

/Dolný Kubín/ – Voľby mestských poslancov 
zopakujú v obvode číslo 3 Medzihradné, Srňacie, 
Banisko v Dolnom Kubíne, kde je približne dvetisíc 
voličov. Kandidovalo tam šesť uchádzačov a dvom 
z nich vymenili poradie na hlasovacom lístku. Naj-
vyšší správny súd SR posudzoval sťažnosť strany 
Národná koalícia/Nezávislí kandidáti a vyhlásil 
voľby v obvode za neplatné. 

/im, tb, or/

/Dolný Kubín – Kubínska hoľa/ - Horských 
záchranárov z Malej Fatry požiadal o pomoc 53-
ročný lyžiar, ktorý zablúdil v lese pri zostupe z 
Kubínskej hole. Poskytol im GPS súradnice svojej 
polohy, ale tam muža nenašli. Cez Operačné stre-
disko tiesňového volania HZS sa znovu telefonicky 
spojili so zablúdeným mužom, ktorého sa im na-
pokon podarilo nájsť na severnej strane Oravskej 
Magury. Skútrom do odviezli do lyžiarskeho stre-
diska, odkiaľ pokračoval v sprievode rodinného 
príslušníka. 

/im, ww hzs, or/

10. februára 1763      
skončila sa sedemročná vojna medzi Veľkou 
Britániou a Portugalskom na jednej a Fran-
cúzskom aj Španielskom na druhej strane. 
15. februára uzatvorilo mier aj Prusko, Sasko 
a Habsburská monarchia.

Výročia a udalosti
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INZERCIA

0908 792 859

Po - Pia 8:30 - 16:30
So 9:00 - 12:00 Ulica Bernolákova 104, Trstená Tel.: 0908 906 696

-15%
zľava na všetky

bicykle
a elektrobicykle

FEBRUÁROVÁ 
AK CIA

DARČEK
ku každému

bicyklu
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V odľahlých končinách brazílskych 
pralesov ešte stále žijú domorodé 
kmene podľa tradícií svojej kultú-
ry. Niektoré z nich nikdy neprišli do 
kontaktu s väčšinovým obyvateľ-
stvom. 

Kmeň Sateré-Mawé je jedným z 
pôvodných národov v štáte Amazonas. 
Názov Sateré znamená „ohnivá húse-
nica“, a Mawé je v preklade „inteligent-
ný a zvedavý papagáj“. Živia sa prevaž-
ne ako rybári, lovci a zberači, sú známi 
pestovaním guarany.

Len pred päťdesiatimi rokmi hro-
zilo, že kmeň Sateré-Mawé celkom za-
nikne. Jeho členov decimovali choroby 
ako aj ignorácia zo strany štátnych or-
gánov. Našťastie sa v intenzívnej spo-
lupráci s Cirkvou podarilo existenciu 
tohto kmeňa zachrániť a posilniť jeho 
identitu. V roku 1986 bola pre jeho ja-
zyk vypracovaná gramatika, zaviedli 
sa dvojjazyčné školy. Počet príslušní-
kov kmeňa Sateré-Mawé postupne na-
rástol na približne trinásť tisíc ľudí. 

Taliansky misionár Henrique Uggé 
strávil desaťročia prácou s domoro-
dým obyvateľstvom Amazónie. Uve-
domoval si dôležitosť zachovania jeho 
kultúry a jazyka. Preto v spolupráci s 
nadáciou ACN inicioval preklad biblie 
pre deti do jazyka Sateré-Mawé. V uply-
nulých týždňoch toto nové vydanie 
rozdali medzi tridsiatku osád.

Preklad je dielom miestnych kate-

chétov. Jeden z nich vysvetľuje: „Strá-
came náš jazyk a mali by sme bojovať 
za jeho zachovanie. Mnohé slová miz-
nú, pretože sme ich prestali používať v 
bežnej reči. Čitatelia si tak môžu oživo-
vať slovnú zásobu vo svojom materin-
skom jazyku.“

Kňaz Henrique hovorí: „Všetci 
radi počúvame, čítame a premýšľame 
o Božom slove vo svojom vlastnom ja-
zyku, v našom vlastnom kultúrnom a 
historickom kontexte.“ Preto je rád, že 
ľud Sateré-Mawé bude teraz môcť po-
čúvať biblické čítania aj vo svojej reči. 
Pripravujú sa tiež vydania ďalších du-
chovných a liturgických kníh vrátane 
audiokníh.

Detská Biblia od nadácie ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi prvýkrát vyšla v 
roku 1979. Odvtedy bola preložená do 
190 jazykov, vrátane domorodých. 

www.acnslovensko.sk

Bojujú o zachovanie svojho jazyka

» ACN
zdroj foto ACN
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len za 5,95 €
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/Námestovo/ – V námestovskom dome kultúry 
vystúpil mím Miroslav Kasprzyk s divadelným 
predstavením Klaunove sny. Deň obohatil aj 
workshop zameraný na základy pantomímy. 

/ww, or/ 

/Orava – Liptov/ – Kvôli prevencii je vhodné ly-
žiarom pripomenúť vlaňajšiu nehodu. O napnuté 
kotviace lano z ratraku sa zachytil skialpinista po-
čas lyžovania v stredisku, ktoré skončilo prevádz-
ku. Utrpel hlbokú reznú ranu na krku a pomohla 
mu letecká záchranná služba. Ratraky upravujú 
zjazdovky tak, že sa ťahajú na lane. Lyžiar, alebo 
skialpinista nemá šancu vidieť lano, ktoré môže 
odrazu „vystreliť“ zo zeme a nehoda by mohla mať 
aj fatálne následky. 

/ww hzs, or/

/Dolný Kubín/ – Pri tvorbe rozpočtu Dolného Ku-
bína na rok 2023 samospráva o polovicu znížila do-
tácie na činnosť a projekty a pristúpila k úpravám 
daní a poplatkov. Celkové príjmy mesta predstavu-
jú 20,9 milióna eur a v rovnakom objeme napláno-
vala samospráva aj úsporné výdavky, ktoré znížila 
o 467 350 eur. V rozpočte nie sú zatiaľ žiadne nové 
investičné akcie a predpokladajú aj obmedzenia 
vo verejnom osvetlení a v prevádzke niektorých 
energeticky náročnejších budov a zariadení. 

/im, ww dk, or/

/Dolný Kubín - Oravský Podzámok/ – Expozície 
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom 
Kubíne vlani navštívilo vyše 239 tisíc domácich 
a zahraničných turistov, takmer o 60 tisíc ľudí 
viac ako rok predtým. Najnavštevovanejšími boli 
Oravský hrad /164.388 turistov/, Oravská lesná že-
leznica /40.187/, literárne expozície /14.167 ľudí/, 
Hviezdoslavova hájovňa a expozícia Mila Urbana 
/6582/ osôb. Múzeum bolo úspešné aj pri realizácii 
projektov, zveľadení zbierkového fondu a realizácii 
interaktívnych podujatí a výstav. 

/im, ww, om, or/

/Orava/ – Matematický klokan je najväčšia žiacka 
matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej 
zapája 6 miliónov žiakov v 90-tich krajinách sve-
ta. Žiakom sa páči, že úlohy v teste sú zaujímavé a 
na ich riešenie je potrebný skôr zdravý sedliacky 
rozum ako náročná matematika. Rodičom sa páči, 
že súťaž podporuje logické myslenie, že úlohy sú 
hravé a ich deti využijú skúsenosti pri dôležitých 
testovaniach, alebo na prijímacích skúškach. Ako 
súťaž prebieha? Prváci riešia 12 úloh, druháci, tre-
tiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvá-
kom zadania úloh číta učiteľ. Starší žiaci a stredo-
školáci riešia 24 úloh počas 60 minút. Súťaž sa v 
školách uskutoční v pondelok 27. marca 2023. Ak 
sa dieťa neprihlásilo v škole, môže tak urobiť ro-
dič do 17. februára 2023, vyplniť prihlášku na ww. 
Matematickyklokan.sk/informacia-pre-rodicov/ a 
zaplatiť štartovné 5 eur.  

/ww zš, or/
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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
8
8
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2
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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 34 rokov!!!
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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

379 €
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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


