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Týždenne do 29 120 domácností

41 390 €
Už od 41 390 €
Už od

Nabite svoj svet. IONIQ 5.
Nabite
svoj svet. IONIQ 5.
Plne elektrický.
Plne elektrický.

Čo je pre vás vo vašom živote najdôležitejšie? Vaše ciele, vaša rodina, vaša kariéra? Kamkoľvek sa vydáte, IONIQ 5 má silu podporiť vás. Vďaka jedinečnému retro-futuristickému
dizajnu je na cestách neprehliadnuteľný. Poskytuje dojazd až do 481 km na jedno nabitie. Umožňuje ultrarýchle nabíjanie – za 5 minút získate extra dojazd až do 100 km.
Je vybavený
bezpečnostnými
systémami
vrátane
asistenta
na autonómnu
jazdu
na diaľnici
Level
2. A
to podporiť
sú len niektoré
zo silných
stránok IONIQ
5.
Čo
je pre vás najmodernejšími
vo vašom živote najdôležitejšie?
Vaše
ciele, vaša
rodina,
vaša kariéra?
Kamkoľvek
sa vydáte,
IONIQ
5 má
silu
vás. Vďaka
jedinečnému
retro-futuristickému
dizajnu je na cestách neprehliadnuteľný. Poskytuje dojazd až do 481 km na jedno nabitie. Umožňuje ultrarýchle nabíjanie – za 5 minút získate extra dojazd až do 100 km.
Zistite
viac na
hyundai.sk. bezpečnostnými systémami vrátane asistenta na autonómnu jazdu na diaľnici Level 2. A to sú len niektoré zo silných stránok IONIQ 5.
Je
vybavený
najmodernejšími

Kombinovaná spotreba: 16,7 – 19,0 kWh/100 km, emisie CO 2 : 0 g/km. Foto je ilustračné. * Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených
km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených
v záručnej knižke. ** Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých
*
Kombinovaná
spotreba:
16,7 –informujte
19,0 kWh/100
emisie
CO 2 : 0Hyundai
g/km. Foto
je ilustračné.
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených
štátoch sa môžu
líšiť. Prosím,
sa ukm,
svojho
predajcu
na presné
podrobnosti.
km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených
v záručnej knižke. ** Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých
štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.

68-63

Zistite viac na hyundai.sk.

ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

61_005

Tel:0905 267 750 ČADCA

68-64

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

Výročia a udalosti
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej
Danko

noviny ky 21-39
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VŔTANIE
A ČISTENIE
STUDNÍ
68-02

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0052

47-065

6. október 2012

redakčné slovo / služby
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Mesiac chudoby
Október je zvláštny mesiac. Je prvý
astronomický, obvykle býva v podobe
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akousi post scriptum spomienkou na leto, z
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné
prívlastky.
Napríklad mesiac priateľstva so Sovietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne
začínal až v novembri a trval takmer do
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jednou krajinou sme vymenili za rok priateľstva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna
bola na východe, druhá je na západe. Inak
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.
Október je aj mesiacom úcty k starším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak
iba pripomínam, každý raz bude starší a
starý, ak sa dožije.
Lenže, október je aj mesiac misií a
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudoby – mentálna, morálna, etická, vzdelanostná, napríklad. To je epidémia, ktorá
zasiahla naše politické kruhy. Potom je
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej
časti populácie, chudoba hodnotová je
zas príznačná pre svet médií.

INZerCIA
0911 430 821

No a ešte je tu chudoba – chudobná.
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hodnotovo orientované, len proste nemajú z
čoho uspokojiť základné životné potreby.
On je to začarovaný kruh. Ak v politike prevláda hodnotová chudoba, v spoločnosti
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.
Chudobní v drvivej väčšine nemôžu za to, že sú chudobní. Že nemajú na
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy.
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou.
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a eticky nechudobní by si ich mali všímať. A
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností
každého jednotlivca. A keď sa nedá ekonomicky, finančne, hmotne, tak určite aspoň ľudským slovom. Chudoba nie je nič
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa
celoročným mesiacom chudoby. Viac, ako čokoľvek iné.
Kým niekomu u nás
ide o moc, mnohým už o
život.
Pekný mesiac s mnohými prívlastkami,
milí čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

EKOHRÁŠOK ŠTANDARD A ULTRA
breza,
47-015

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO
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PALIVOVÉ DREVO BUK
HD+, A2
www.drevoza.sk

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

47-054

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

47-039

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750
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65-018

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

služby, zdravie
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68-04

5. október 1962

Výročia a udalosti

vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

68-65

kysucko
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zdravie / sluŽBY

noviny ky 21-39
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POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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RADÍME / SLUŽBY, PRÁCA, ZDRAVIE
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Ako sa správať v čase šírenia COVID-19 I

» Zdroj: UVZ SR

(pokračovanie nabudúce)

CBD ako nádej pre epileptikov
Historicky prvý liek na epileptické zá- piou je užívanie syntetických liekov proti
chvaty obsahuje aj CBD
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.
Patrí medzi najčastejšie neurologické poruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi
pred našim letopočtom. Epilepsia je chronické ochorenie spôsobujúce rušivé podnety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 miliónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.
V posledných rokoch sa do popredia dostáva liečba epilepsie pomocou kanabidiolu (CBD), nepsychoaktívnej látky získavanej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom,
u ktorých bežná liečba nezaberá.
Životná príťaž
Poznávacím znakom epilepsie sú opakované záchvaty v intervale približne dvadsiatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežívajú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pridružiť sa môžu aj psychické príznaky ako
úzkosť či pocit déja vu.
Napriek tomu, že epilepsia je nevyliečiteľná a my neveme prísť na jej presnú
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je schopných až 70% pacientov
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

47-026

Ubytovanie ZDARMA

Foto: freepik / jcomp

Šarlotina pavučina – epilepsia
U epileptikov preslávil CBD príbeh dievčaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so
zástavou srdca. Charlotte trpela Darvetovým syndrómom a počas svojho života sa
stala ikonou svetového hnutia pre využitie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu
konope s vysokým obsahom CBD. Títo
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej marihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web,
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka
látku konzumovala vo forme oleja a podľa
vyjadrení jej rodičov pre denník New York
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne

CBDexpert

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline
uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vysvetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interakcii so skupinami určitých receptorov CBD
redukuje dráždivosť neurónov, čo obmedzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivitu, typickú pri epileptickom záchvate.
Epidyolex v boji s epilepsiou
Najväčší posun v konopnej medicíne
však nastal v roku 2018, kedy firma GW
Pharmaceuticals získala v USA povolenie
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilepsie spôsobenej Darvetovým alebo Lennox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak
historicky prvým povoleným liekom s obsahom CBD, pričom v marci tohto roku ho
schválila už aj Európska lieková agentúra.
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Molecules je preto CBD „nádejou pre pacientov,
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex
proti záchvatom účinnejší.
Napriek tomu však viaceré štúdie naznačujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôležitý je hlavne správny výber. Etiketa musí
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0077

Nákup potravín a návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v
priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času. Snažte sa vyhýbať špičke
a nakupujte najmä v čase, kedy sa v
predajniach zvykne pohybovať menej
ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín, ak je v danom
okrese v platnosti.
Seniorom nad 65 rokov a ľuďom s
ťažkým zdravotným postihnutím sa
odporúča, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas pre
nich vyhradený, ak je v danom okrese
v platnosti.
S personálom a inými zákazníkmi
komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.
Noste správne nasadené rúško alebo respirátor, prekryté majte ústa aj
nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne
vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte
rukavice.
Rešpektujte pokyny zamestnan-

cov predajne a sledujte značenie, ktoré
napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.
Nenarúšajte osobný priestor iných
ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je
v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar
neskôr.
Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý
plánujete kúpiť.
Kým si neumyjete/nedezinfikujete
ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.
Pri nákupe použite samoobslužné
skenery, ak je to možné.
Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.
Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich
vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc
zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfikujte ruky.
Ak budete nútení využiť toaletu v
obchode (nákupnom centre), snažte sa
čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte
ruky.

75-09

Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je
slovnou hračkou - ide o súbor jednoduchých a praktických návodov,
ako sa správať v čase šírenia vírusu SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy
vám pomôžu znižovať riziko infekcie v každodenných situáciách a
uľahčia orientáciu v priestore medzi
platnými opatreniami a ohľaduplnosťou voči ostatným.

SLUŽBY, PRÁCA
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65-116

KYSUCKO

Výročia a udalosti

7. októbra 1913

Henry Ford zaviedol výrobnú linku

v Kysuckom novom Mesto

v Čadci

Mzda: 3,580 €/h. brutto

Mzda: 3,580 €/h. brutto

Nástup ihneď. POS nutný!

Nástup ihneď. POS nutný!
0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

PRIJMEME
20-30 ĽUDÍ
IHNEĎ

0948 107 044

01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim náhradné diely na tatru 603, 613 Tel
0910594060 Ďakujem

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim Babetu, Stelu, Pionier aj nepojazdne. 0949
505 827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ
do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a
stabilná práca
- ubytovanie

07 REALITY / iné
»Kúpim RD v Čadci a okolí
do 100 000€ v hotovosti,
0951 676 236

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

TEL.:

14 RôZNE / iné
85_0739

0908 914 180

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej
bývať v prenájme

Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: Nemecko anektovalo západné Poľsko

8. októbra 1939

Občianska
riadková
inzercia

75-01

príjme strážnikov na prevádzky

36-0002

príjme strážnikov na prevádzky

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

KÚPIM BYT,
DOM, CHATU

SBS GUARDING s. r. o.

36-0002

SBS GUARDING s. r. o.

noviny ky 21-39

16 ZOZNAMKA
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

19 ROKOV NA TRHU

PRIJMEME
SKLADNÍK (Nemecko)
2300 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

e-mail: velcon@velcon.sk

noviny ky 21-39

32-0141

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0743

+420 702 193 121

85_0532

0800 500 091

8

