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VRÚTKY

Turèianske 
Teplice

Martin

Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom číta-
nia, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku kto-
rej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwel-
lova Zvieraca farma. 

„Kto kontroluje minulosť, má pod 
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčas-
nosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal 
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair, 
známy pod literárnym pseudonymom 
George Orwell, britský novinár a spisova-
teľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne 
dodáva smutné konštatovanie, že „podľa 
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že 
existuje aj ostatných 99 percent populá-
cie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá, 
ale konštatovanie ako také je stále platné, 
aj u nás, aj dnes.

V Orwellovej Farme je ustanovený 
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť 
skvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa 
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo 
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon 
používa rôzne metódy demagógie a zviera-
tá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec 
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú hor-
šie ako za predchádzajúcej vlády farmára 
Jonesa. Keď sa  začítate pozornejšie, zistíte, 
že sa vám pred očami odohráva temný a 

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych 
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa far-
my, zdá sa, že všetko v tomto novom féro-
vom a spravodlivom svete bude čoskoro 
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi se-
bou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá, 
aby si zvolili, na čej strane budú stáť.

Orwell varoval, že prehliadať totalitný 
charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj 
nebezpečné. Zvieracia farma je preto pre-
plnená odkazmi ako zákazom zhromaž-
dení, kastovaním zvierat, existenciou bo-
jových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí, 
vnútornými spormi medzi prascami, nimi 
inscenovanými procesmi či vynútenými 
priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné ob-
razy.  „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom, 
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so 
schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše 
vo Zvieracej farme Orwell a do-
dáva: „Vrcholom všetkého 
kacírstva je zdravý rozum.“ 

Zachovajte si zdravý 
rozum, vážení čitatelia, aj 
keď to nie vždy je ľahké. 
A knižky sú vždy po-
učné. Aj na jeseň.

S pozdravom

Nikdy nepochopia, 
že tu žijú aj „tí ostatní“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Predám elektrický skúter, 
exkluzívny typ, dojazd až 
80km, maximálna rýchlosť 
25km/h, nie sú potrebné 
ŠPZ, technický ani vodičš-
ský preukaz. Skúter má 
80kg, vizuál ako motorka, 
je dvojmiestny, extrémne 
tichý. Vhodný aj pre staršie 
ženy. Dovoz po celom Slo-
vensku až k Vám domov. 
Montáž dodám na videu, 
je veľmi jednoduchá. T.č.: 
0903 752 333
»Výkupim motorové vo-
zidlá všetkých značiek, 
staré, nepojazdné, hava-
rované. T.č.: 0905 505 129 
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361 
»Kúpim JAWU 90, 250, 
350 aj diely PONÚKNITE 
0949505827 
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195 
»KÚPIM VETERÁNY: Autá, 
Motorky, Traktory, Stabilá-
ky. Tel. 0944212081 

BYTY PREDAJ 03
»2-izb. byt, Podháj, 95.000 
€. T.č.: 0918 815 152
»Novostavba, 2-izb. byt, 
60m2, 121.500 €. T.č.: 0918 
815 152
»3-izb. veľkometrážny byt, 
Košúty I., 119.000 €. T.č.: 
0948 601 825

BYTY PRENÁJOM 04
»1-izb. byt na Poháji, zaria-
dený, 1 osoba - nefajčiar - 
najlepšie žena, bez zvierat. 
T.č. 0950 780 094

DOMY PREDAJ 05
»RD, Sučany, 77.500 €, 
402m2. T.č.: 0918 815 152
»RD, Turčiansky Michal, 
1.000m2, 120.000 €. T.č.: 
0918 815 152

POZEMKY PREDAJ 06

REALITY INÉ 07
»Hľadám byt na predaj, 
Turčianske Teplice – súrne. 
T.č.: 0917 650 188
»Hľadám novostavbu RD, 
Martin a okolie. T.č.: 0917 
922 965
»RD Martin a okolie 0948 
364 048 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

04 BYTY / prenájom 

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 8 dolu.

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Mních sa spýtal starca: „Prečo ma 
vždy v  noci, osamote prepadne strach?“ 
Starec mu odpovedal: „Pretože si stále 
ešte ceníš svet.“ Ak veríme, že sa po smr-
ti stretneme s  Bohom, tak prečo máme 
strach? Ak sme sa odovzdali do Božej vôle, 
tak nám strach o našu budúcnosť hovorí, 
že sa bojíme, že Pán robí chyby. Obávame 
sa neúspechu, posmechu, chudoby, hla-
du alebo bolesti. To všetko sú ale kategó-
rie tohto sveta. Najväčší úspech veriacich 
je dostať sa do neba. Certifikáty, vysved-
čenia a diplomy z  tohto sveta tam platiť 
nebudú, ani peniaze, zlato alebo krypto-
meny. Na tomto svete sú vysmievaní a po-
nižovaní často tí, ktorým Pán otvára dve-
re svojho kráľovstva dokorán. S veľkými 
bolesťami odchádzal k Bohu z tohto sveta 
aj Jeho syn Ježiš Kristus.

Niekedy sme neistí pri zmene a pý-
tame sa ako to dopadne? Ale môžeme 
sa na ňu pozrieť aj ako na novú príleži-
tosť! Pri nemoci sa pýtame prečo práve 
ja? Ale možno mám čas na to, aby som 
sa zastavil a  vyliečil. Keď nás vyhodia 
z práce, dávame si možno otázku – čo si 
teraz počnem? A možno práve teraz priš-
la šanca na nový život. Pri strate blízkeho 
človeka zostávame bezradní a opustení. 
A  možno nás ten človek iba predbehol 
do večnosti. Strach je nedostatok viery 

– v  Pána aj v  naše vlastné schopnosti. 
Možno niekedy venujeme príliš námahy 
na realizáciu vlastných plánov a dosiah-
nutie cieľov nášho ega, namiesto toho, 
aby sme sa modlili a počúvali Boží hlas. 
Emmanuel Mounier hovoril: „Boh je dosť 
veľký, aby aj z našich omylov urobil po-
volanie.“

Zamyslime sa nad tým ako meria-
me náš život od narodenia až do smrti. 
Kto som? Tituly a sláva. Aký mám vplyv 
a funkcie? Moc. Koľko zarobím a  ušet-
rím? Peniaze. A ako meriame náš život 
po smrti? Komu som slúžil? Boh, ľudia a 
služba druhým. Ako som slúžil? Pokora. 
Koľko som rozdal? Lásky a peňazí.

Guy Gilbert hovorí: „Nie sú malé 
alebo veľké činy. Každý skutok lásky je 
veľkým činom. Hovorím vám, nech ste 
kresťania, budhisti, moslimovia alebo 
ateisti, na tom nezále-
ží. Ak robíte niečo bez 
nároku na odmenu, 
môžeme si pripome-
núť, že tie najkrajšie 
skutky, ktoré môžeme 
urobiť na tejto zemi, 
sú skutky lás-
ky.“

Strach je nedostatok viery

» Ján Košturiak

4
7
-0
3
5

4
7
-0

8
9



MT21-36 strana- 5

SLUŽBYMARTINSKO
5

INZER
CIA

martin
sko@

regio
npres

s.sk

6
8
-0
2

VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

4
7
-0
2
1

4
7
-0
3
0



MT21-36 strana- 6

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6



MT21-36 strana- 7

SLUŽBY, BÝVANIEMARTINSKO
7



MT21-36 strana- 8

SúťAž / Služby, býVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP MT 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 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, MT zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»1-2 izb. byt Martin a okolie 
0948364048 
»3-4 izb. byt Martin a okolie 
0948364048  
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09  

ZÁHRADA A ZVERINEC 10 
»Vykupujeme Hovädzie 
kože, 0907502077 
»PREDÁM ŽLTÉ MALINY KO-
REŇ 1E NAD 30 KS ZĽAVA TEL 
0908199695 PO 20 HOD 

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445

ZOZNÁMENIE 16  
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181 
»Ponúkam lásku žene 
0908 696 372

Občianska
riadková
inzercia

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

08 STAVBA                    

www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

Aj 19. ročník celoslovenskej ankety 
Strom roka 2021 ponúka možnosť ško-
lám zapojiť sa do súťaže o výsadbový 
materiál na skrášlenie a spríjemnenie 
svojich školských areálov.

Sprievodná súťaž k ankete Strom 
roka má za cieľ upriamiť pozornosť 
na životné prostredie, najmä v oblas-
ti dôležitosti ochrany a ošetrovania 
stromov. „Vážime si prácu pedagógov, 
ktorí vynakladajú nemalé úsilie a učia 
mladú generáciu citlivo pristupovať k 
otázke životného prostredia. Aj našou 
anketou sa snažíme priblížiť tému dô-
ležitosti ochrany starých, vzácnych a 
ohrozených stromov. V budúcnosti sa 
totiž  bez nich nezaobídeme,“ uvádza 
Martina R. Hromadová, PR manažérka 
z Nadácie Ekopolis.

Súťaž pre školy spočíva v zbiera-
ní hlasov za najobľúbenejšie stromy z 
tohtoročnej finálovej dvanástky. Hlaso-
vanie je otvorené pre všetky typy škôl. 
„Hlasuje sa formou jednoduchých hla-
sovacích lístkov, ktoré pošleme školám 
na vyžiadanie. Každý žiak má jeden 
hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek 
finalistu,“ dopĺňa Hromadová. Vyplne-
né lístky treba zaslať do nadácie najne-
skôr do 5. októbra 2021.

„Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa 
zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká 
odmena v podobe výsadbového mate-

riálu od jedného z partnerov ankety, 
Záhradníctva ABIES, v hodnote spolu 
až 500 eur. Takisto aj tento rok odme-
níme školy, kde nerozhodne počet hla-
sov, ale aktivita žiakov, či študentov 
navyše. Prvé miesto získa výsadbový 
materiál do školskej záhrady v hodno-
te 100 eur. Na ďalšie dve vybrané školy 
čakajú milé vecné ceny. Všetky pod-
mienky súťaže sú prístupné na našej 
webovej stránke,“ uzatvára Hromado-
vá.

V rámci ankety prebieha naďalej 
hlasovanie verejnosti. Podľa priebež-
ne zrátaných hlasov doteraz hlasovalo 
takmer päť tisíc ľudí. Práve hlasy žia-
kov každý rok anketu v nemalej miere 
podporia.

Možnosť zapojiť sa do hlasovania 
potrvá do 30. septembra 2021. Slávnost-
né vyhlásenie výsledkov sa bude konať 
na jeseň.

Súťaž pre školy 
o výsadbový materiál

» red, Zdroj – TS Ekopolis

25

25
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
 V NEMECKU

+421 944 995 400

13€ - 15€
BRUTTO NA HODINU

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP skupiny "C+E"
Mzdové podmienky: od 1.800€ brutto/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 20. 9. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

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

nicu vo Vrútkach

Výročia a udalosti

15. septembra 1935   
v nemeckom ríšskom sneme bol schválený zákon o ríšskych obča-
noch, ktorý diskriminoval Židov

Výročia a udalosti
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku 

1817, no poznali ju už staroveké civilizácie 
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej 
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii 
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou cho-
robou. Podľa organizácie Parkinson’s Founda-
tion ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, prie-
merne ochorenie nastupuje od 60 rokov.

Ide o chronickú chorobu bez presne stanove-
nej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára 
možnosť experimentovania. Jednou z metód 
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej, 
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia 
pred našim letopočtom.

Dopamín a jeho nedostatok

V centrálnej nervovej sústave fungujú           
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom 
prenášajú elektrické správy. K neurotransmit-
terom patrí aj chemická látka dopamín, bežne 
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás 
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na 
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funk-
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov 
pohybovať.

Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu-
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. 
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, 
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo-
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch 
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jedno-
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy-
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč-
nom štádiu aj demencia.

  Liečba: CBD ako doplnok

V súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no 
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými 
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov 
či dychový tréning.  

Okrem toho však mnohí pacienti musia siah-
nuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo 
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne 
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je po-
trebný širší výskum účinkov CBD na Parkin-
sona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol 
pacientom dokáže pomôcť.

Častým príznakom Parkinsona je chvenie rúk 
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky, 
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu 
pohyblivosti hladkého svalstva,          takzvanú 
dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania klasických liekov proti Parkinsonovi 
patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.

Podľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre 
International Journal of Neuroscience, môže 
tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štú-
die sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom, 

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas 
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvy-
šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými 
dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z 
20 na 50 percent.  

Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež 
predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko 
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD faj-
čil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý 
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol 
roku.“

Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy, 
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť 
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský 
Journal of psychopharmacology pozoroval efek-
ty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedné-
ho mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 mi-
ligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný 
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané 
nežiadúce vedľajšie účinky.

V minulom článku sme písali o fungovaní en-
dokanabinoidného systému. Keďže CBD tento 
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo, 
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele 
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona 
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhor-
šeniu choroby.

CBD je však stále v sfére medicíny novinka a 
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie 
presných záverov. „Budú CBD predpisovať leká-
ri? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ 
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie naj-
nižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová.     » red.

Foto: freepik / jcomp
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 (1044€ brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat
MZDA 1200 € / mesiac priemer (brutto)

+ bonusy

SKLADNÍK

MZDA 1000€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

1100
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY  OD 900 € 

DO 1300 € / MESAČNE

NEMECKO

+421 944 995 400

1.500 € NETTO

POMOCNÁ SILA 
V DOMÁCNOSTI

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu
na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných
činností ako príprava jedál, upratovacie práce,

starostlivosť o domácich miláčikov a pod.
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