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/Dolný Kubín/ - Hračky od slovenských a poľských 
ľudových umelcov z medzinárodnej súťaže prezen-
tuje výstava „Modrý svet“ v Oravskom kultúrnom 
stredisku v Dolnom Kubíne. Súťaž bola zamera-
ná najmä na výrobu hračiek pre deti s autizmom. 
Pozrieť si ju možno do 22. októbra 2021, kedy sa o 
17.00 hodine uskutoční finisáž za účasti ocenených 
tvorcov a poľského partnera z kultúrneho strediska 
Bielsko-Biała.

/oks rh, or/

/Dolný Kubín/ - Nových darcov krvi sa rozhodla 
podporiť Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dol-
nom Kubíne. Ak stihnú darovať krv do konca októb-
ra, za odmenu dostanú členské do Oravskej knižni-
ce na celý rok zadarmo. Knižnica zároveň darovala 
150 kníh na Hematologicko-transfúzne oddelenie v 
Dolnooravskej nemocnici MUDr. L. N. Jégého. Dar-
covia a pacienti čakajúci na odber krvi si môžu sprí-
jemniť čas čítaním knihy. Ak ju nestihnú dočítať, 
tak jej darujú nový domov a zoberú si ju so sebou. 
Projekt dolnokubínskej knižnice Daruj knihe nový 
domov „Na ceste“ prepojený s kampaňou „S knižni-
cou na každom kroku“ úspešne pokračuje.

/ok mbf, or/

/Oravský Podzámok - Široká/ - O odstavení šty-
roch zo siedmich pecí na výrobu ferozliatin  rozho-
dla spoločnosť OFZ v Oravskom Podzámku - Širokej. 
Približne sto zamestnancov teraz čerpá dovolenky, 
náhradné voľná, alebo absolvuje rekondičné poby-
ty. Výkonný riaditeľ spoločnosti Branislav Klocok 
ako dôvod uviedol rýchly nárast ceny elektrickej 
energie na komoditných burzách, ktorá prekroči-
la sumu 300 eur za megawatthodinu. „Rast cien 
energií sme síce očakávali, no zdá sa, že na trhu sa 
objavili hráči, ktorí cenu elektriny ženú nahor tak, 
ako nikdy predtým. Viac ako šesťnásobný nárast 
ceny elektrickej energie počas 12 mesiacov je pre  
výrobu ferozliatin likvidačný. K tomu zvýšené ná-
klady na emisné povolenky a fakt, že na Slovensku 
sú kompenzácie pre energeticky náročný priemy-
sel schválené Európskou úniou na zanedbateľnej 
úrovni oproti iným európskym krajinám, to robí 
našu výrobu stratovou,“ vysvetlil B. Klocok. Len ne-
dávno sa fabrike podarilo dostať objem výroby na 
úroveň pred koronakrízou a v  lete využívali celko-
vú výrobnú kapacitu na takmer 100 %. V podniku 
nedokážu odhadnúť, dokedy táto situácia potrvá. 
Od opätovného rozbehnutia výroby naplno závisí aj 
schopnosť OFZ udržať zamestnanosť.

/im, ww ofz, bk, or/

/Orava/ - Aktualizované vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky od pondelka 
tohto týždňa upravujú režim na hraniach, izoláciu 
pozitívnej osoby a karanténu kontaktov, činnosť 
prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

/ww úvz, or/

/Žilinský kraj - Orava/ - Desiati vodiči pod vply-
vom alkoholu spôsobili dopravné nehody minulý 
týždeň v Žilinskom kraji. Jeden sa odmietol podro-
biť dychovej skúške. Polícia celkovo zaevidovala 60 
vodičov pod vplyvom alkoholu, z toho 23 nafúkalo 
nad jedno promile, 7 vodičov pod jedno promile a aj 
19 cyklistov malo dychovú skúšku pozitívnu.

/im, krpz nk, or/

/Dolný Kubín/ - Predstavenie Skaza Titaniku pre-
kladá MsKS v Dolnom Kubíne na iný termín z dôvo-
du protiepidemických opatrení a po dohode s ma-
nažmentom Štúdia L+ S. Vstupné bude MsKS vracať 
v pokladni v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 h.

/msks jt, or/

20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti

Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
iba tak, akoby mimochodom, povedala 
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo-
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú-
ci sviatočný deň.

O pokore som písal na väčšej ploche už 
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied-
mich cností, je to slobodné, nie vynútené 
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti 
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom 
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem 
hlavných hriechov. Pripomínam najmä 
mocným tohto nášho geograficky malého 
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu-
mentujú tradičnými hodnotami viery iba 
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, 
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!

Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou 
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitív-
ne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodno-
tová a názorová integrita, pravdivosť, pria-
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako 
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží 
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená 
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.

Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu 
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma 
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr 
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to 
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie. 

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, náš-
ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu 
života. Samozrejme, myslené väčšinovo. 
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo 
voľbách, tiež väčšinovo.

O pyšné lži sa potkýnam na každom kro-
ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne 
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na 
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej praco-
vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka, 
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom 
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prí-
tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen 
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu 
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho 
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody, 
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú at-
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svo-
je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizej-
stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.

Preto ma zaujali slová o pokornej poc-
tivosti. A preto sa k nim stále 
vraciam. A preto tiež viem, že 
svet, aj ten náš, je taký preto, 
lebo tie dve slová sme poslali 
do vyhnanstva. Lebo mno-
hým z nás to bez nich ide 
akosi ľahšie.

Pekný týždeň, 
milí čitatelia

Pokorná poctivosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Keď som sa stal riaditeľom jednej 
bratislavskej školy, netušil som, v 
akom stave ju nájdem. Škola bola 
personálne, materiálne i esteticky 
zanedbaná. Vnútorné priestory boli 
neprívetivé a málo pripomínali, že 
ide o inštitúciu pre deti, ktoré v nej 
trávia pol dňa. 

Keďže som prívržencom humani-
zácie, pustil som sa do spríjemňovania 
priestorov. Samozrejme, narážal som 
na časť personálu školy, ktorá považo-
vala umiestnenie sedačky či gauča na 
každé poschodie za smrteľný hriech. 
Rovnako aj malých basketbalových 
košov na penové loptičky. Mám však 
jednu zlú vlastnosť. Ak niečomu verím, 
neustúpim. Bolo úžasné pozorovať, ako 
sa z temných socialistických chodieb 
stáva druhý domov pre deti. Napriek 
tomu, že škola bola aj ekonomicky zru-
inovaná. 

Obrovský nedostatok pre mňa bol 
fakt, ktorý si ani nebudete vedieť pred-
staviť. Napriek tomu, že táto škola má 
rozsiahly areál, nemala na ňom okrem 
popraskaného ihriska s bránkami jedi-
nú preliezačku! To bola výzva. Najprv 
sme s veľkými žiakmi za peniaze zo-
zbierané na vianočných trhoch vlastno-
ručne spravili pieskovisko. Aj so slneč-
níkom. Mali ste vidieť tú radosť detí. 

A pokračoval som. Mestská časť má 
participatívny rozpočet. Tak som sa doň 
zapojil s projektom na kúpu dvoch jedi-

nečných certifikovaných preliezačiek - 
dvojitej hojdačky a kolotoča. Trvalo dva 
roky, kým sa nápad zrealizoval. Hodiny 
môjho času a pomáhali aj rodičia. Z roz-
počtu mesta to odkrojilo 5000 eur. Stálo 
to za to, v školskom areáli pribudli po 
prvý raz dve perfektné preliezačky. Are-
ál školy ožil, slúžili aj deťom zo sídliska. 

Napokon sa mi v spolupráci s ob-
chodným reťazcom podarilo zakúpiť 
veľkú trampolínu. V rámci techniky ju 
poskladali opäť žiaci. Zaviedli sme pra-
vidlá používania a pribudol ďalší hrací 
prvok. Moja vízia sa pomaly napĺňala.              

Nie každý to vnímal pozitívne. Vý-
hovoriek, prečo také niečo nemá byť v 
škole, bolo veľmi veľa. Súčasná riadi-
teľka, ktorá ma nahradila, znefunkč-
nila tieto preliezačky. Počúvla ľudí, čo 
sa stavajú proti zmenám a najradšej 
by mali školu bez detí. Premrhali sa 
teda štátne prostriedky a hodiny môj-
ho času. Predpokladám, že rovnako 
postupovali s hracími prvkami v škole. 
Napriek tomu má táto riaditeľka pohod-
lie v škole na rozdiel odo mňa, je vzorná 
úradníčka, poslúcha svojich. Nič to na 
tom, že nevníma trendy v pedagogike 
21. storočia. Čo na tom, že sú v škole 
deti, ktoré sa v nej chcú cítiť príjemne? 
Ale ani sa jej nečudujem. Človek, ktorý 
chce veci meniť, sa ťažko udrží na pozí-
cii riaditeľa štátnej školy. Aj preto som 
musel odísť.

Aj preliezačky patria k škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám krosná. Cena 250 €. 
0914 188 862

Občianska
riadková
inzercia

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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 zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

/Námestovo/ - Kliňanská cesta v priemyselnej zóne 
s množstvom firiem a veľkých zamestnávateľov v 
Námestove je po rokoch čakania konečne opravená. 
Mesto do nej investovalo 320 tisíc eur.

/ww, or/

/Dolný Kubín/ – Petíciu s takmer 34 tisíc podpismi 
na podporu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou 
v Dolnom Kubíne odovzdali zástupcovia petičného 
výboru v podateľni rezortu zdravotníctva. Petíciou 
chceli zdôrazniť, aby boli vypočuté odborné argumen-
ty a aby kvalita nemocnice zostala zachovaná, pretože 
dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky a už dnes 
spĺňa všetky podmienky regionálnej nemocnice. Op-
timalizácia nemocníc má vôjsť do platnosti v roku 2023 
a budúci rok má byť zameraný na pripomienkovanie 
celého procesu. Informoval o tom petičný výbor.

/im, ww, or/

/Oravská Polhora/ - Na 21. ročníku medzinárodného 
gajdošského festivalu v Oravskej Polhore sa predsta-
vilo takmer sto hudobníkov zo Slovenska, Írska, Škót-
ska, Chorvátska, Poľska a Česka. Svojou prítomnosťou 
poctil festival aj najstarší slovenský gajdoš Jozef Lus-
coň. Počas troch dní organizátori ponúkli účastníkom 
súťaž v speve ľudových piesní a v hre na gajdy, semi-
nár o ľudovej piesni na Orave, tvorivé dielne na gajdy, 
koncerty v Polhore, v Sihelnom a na Oravskom hrade, 
účasť sa svätej omši a možnosť uctiť si zosnulých gaj-
došov. Po zotmení hudobné a tanečné skupiny nala-
dili nástroje a robili zábavu až do skorého rána. Hlav-
nými organizátormi festivalu boli Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne, obec Oravská Polhora a 
Cech slovenských gajdošov.

/jš, or/

/Orava – Žaškov – Trstená – Oravské Veselé / - Do 
21. ročníka projektu Detský čin roka komisia vybrala 
40 nominovaných skutkov vo ôsmych kategóriách. Z 
Oravy boli nominované príbehy Dominika, Alžbety 
a Filipa, žiakov 3.,5. a 7. triedy, ZŠ s MŠ zo Žaškova, 
žiakov 5. triedy Olivera, Oskara, Jakuba, Nicolasa, Lo-
uisy a Mária zo ZŠ Hviezdoslavova 822/8 v Trstenej a 
šiestačky Bianky zo ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom. Uči-
telia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výcho-
vy, slovenského jazyka i v školskom klube. Spoločne 
sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré 
detské skutky prinášajú. Každé dieťa má právo vybrať 
a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii a práve 
detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov 
získa ocenenie Detský čin roka 2021. Školy môžu po-
sielať svoje hlasy poštou, alebo elektronicky na www.
detskycin.sk. Verejnosť môže do 30. novembra hlaso-
vať cez portál: http://detskycin.ludialudom.sk

/dčr mf, or/

/Námestovo/ - Na Oravských divadelných dňoch 
2021, nesúťažnom festivale divadla pre deti a dospe-
lých, sa v Námestove predstavili divákom štyri diva-
delné kolektívy -  Detský divadelný súbor Zuškáčik pri 
ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove s hrou Quo vadis, 
divadlo... pod vedením Márie Vojtašákovej, Detský 
divadelný súbor Pierroťáci pri SZUŠ Pierrot v Námes-
tove uviedol hru Hranice od autorky Táni Štefaničia-
kovej a pod vedením Denisy Šimurdovej-Trabalíkovej, 
Divadelný ochotnícky súbor NOS z Námestova zahral 
benefičné predstavenie, veselohru S brokovnicou na 
manžela od Štefana Kršňáka a v podaní Divadelného 
súboru Jána Vojtaššáka zo Zákamenného, ktorý réžij-
ne vedie Zuzana Demková si diváci vychutnali vese-
lohru Jozefa Hollého Obuk. Súčasťou festivalu boli aj 
tvorivé dielne pre deti detských divadelných súborov 
na Orave. Podujatie za prísnych protipandemických 
opatrení pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dol-
nom Kubíne v spoluprácu s Domom  kultúry v Námes-
tove.

/oks mj, or/

Svet okolo nás je často plný neistoty, 
nedôvery, strachu, nepokoja, kon-
fliktov, bolesti, osamelosti, smútku. 

A médiá nás denne informujú o hád-
kach medzi politikmi, nehodách, agre-
sivite, bojoch, zvyšovaní cien, katastro-
fách, podvodoch a klamstvách. 

Ježiš svojim učeníkov oslovoval slo-
vom šalom, ktoré sa niekedy prekladá 
ako pokoj vám, alebo choďte v pokoji. 
Šalom nevyjadruje iba pokoj a mier, ale 
aj život v plnosti dobra a šťastia, život v 
súlade s Bohom a sebou samým, hlboký 
mier v ľudskom srdci, harmóniu, nepo-
rušenosť a spokojnosť.

Toto všetko si prajú ľudia v pozdrave, 
ktorý nám zanechal Ježiš keď povedal: 
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a 
nestrachuje. (Ján 14:27).“ 

Pokoj, dôvera a spolupráca sú od 
Boha, nepokoj, rozdeľovanie a hádky od 
Zlého. Starý indián raz rozprával svojmu 
vnukovi príbeh o tom, že v každom z nás 
žijú dvaja vlci, medzi ktorými prebieha 
boj. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť, 
žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, 
arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť, 
pocit menejcennosti, falošnosť, namys-

lenosť, nadradenosť a ego. Druhý vlk je 
dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, 
vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovie-
vavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit 
a dôvera. Keď starý otec dorozprával 
svoj príbeh, vnuk sa ho spýtal ktorý vlk 
nakoniec vyhrá. Ten, ktorého kŕmiš, od-
povedal mu múdry starec.

Ježiš nám daroval pokoj preto, aby 
sme ho obnovovali a šírili ďalej. Pokoj 
znamená uzdravenie, nepokoj je ne-
-moc. Ne-mocní ľudia odovzdávajú moc 
nad sebou nenávisti a zlu. Ježiš nám 
zanechal aj návod na dosiahnutie po-
koja: Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo 
Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi tak i na 
Zemi, chlieb náš každodenný daj nám 
dnes a odpusť nám naše viny ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom, a neopusť 
nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého. 
Môžeme sa sami roz-
hodnúť, čo budeme 
prijímať do seba a 
rozširovať do svojho 
okolia - zlo, hnev a 
nemoc, alebo 
pokoj, dobro 
a zdravie.

Šalom

» Ján Košturiak

INZerCIA
0908 792 859
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Mnohí, ktorí vykurujú plynom či elek-
trickou energiu, pri informáciách o 
rastúcich cenách zvažujú aj dodatoč-
né kúrenie pomocou kachlí či krbo-
vých kachlí.

V zásade nejde technologicky o veľ-
ký rozdiel, krbové kachle ponúkajú 
pohľad na oheň, klasické nie. Rozdiel 
medzi pecou a krbovými kachľami je 
v možnosti sledovať plamene. Krbové 
kachle majú presklené dvierka, kdežto 
pece nie. Sú samostatne stojace. Kúrte 
v nich výhradne drevenými briketami 
alebo ekobriketami. 

Ale to sa už predbiehame. Pripojiť 
kachle na starý, roky nepoužívaný ko-
mín môže byť cesta do pekla. Preto je 
najlepšie, ak si na stránke Komory ko-
minárov Slovenska https://www.kks-
-sr.sk/ najskôr vyhľadáte „svojho komi-
nára“ a požiadate ho o revíziu komína. 
On usúdi, či môžete komín pripojiť do 
prevádzky, alebo až po splnení akých 
jeho úprav. A on vám vydá doklad o 
revízii komína pre poisťovňu, ak by 
nebodaj...

Ideálne využitie krbových kachlí 
je na chalupe, stavbe, ale aj v domoch 
ako doplnok ústredného kúrenia. Ce-
nový rozdiel krbových kachlí sa odrá-
ža v kvalite. Lacnejšie verzie krbových 
kachlí majú menej kvalitnú vnútornú 
úpravu, čo znižuje ich životnosť. Pri 

drahších typoch je vďaka kvalitnejšej 
úprave životnosť dlhšia.

Najdôležitejší parameter palivo-
vého dreva je vlhkosť. Čerstvo spílené 
drevo obsahuje 50 – 60 percent vody. 
Čím viac vody drevo obsahuje, tým 
viac energie je pri horení potrebné na 
jej odparenie a tým menej energie sa 
premení na využiteľné teplo. Vysuše-
né drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie 
ako čerstvé. To v praxi znamená, že 
drevo by ste pred spálením mali nechať 
schnúť asi dva roky

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlep-
šie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká 
vzduch zo všetkých strán. Papier po-
užívajte pri rozkurovaní čo najmenej, 
pretože z neho ostáva veľa popola. Od 
pevného podpaľovača, ktorý horí viac 
ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália 
triesky a od nich polená. 

Uvažujete o výrobe tepla 
z tuhého paliva?

» red
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Alkohol je najčastejšou príčinou hos-
pitalizácií na psychiatrii. Muži boli 
hospitalizovaní častejšie ako ženy. 
Najvýraznejšia prevaha mužov bola 
pri hospitalizáciách s poruchami psy-
chiky a správania sa, zapríčinených 
užívaním alkoholu.

Na psychiatrických oddeleniach bolo 
v minulom roku pre duševné poruchy a 
poruchy správania uskutočnených 36.862 
hospitalizácií, z toho muži tvorili 55,9 per-
centa. Najviac hospitalizácií si vyžiadali 
poruchy psychiky a správania zapríčine-
né užívaním alkoholu, ktoré prestavovali 
25 percent všetkých hospitalizácií. In-
formovala o tom hovorkyňa Národného 
centra zdravotníckych informácií (NCZI) 
Alžbeta Sivá.

V dôsledku pandémie NCZI evidovalo 
minulý rok o 7208 hospitalizácií menej 
ako v roku 2019, čo predstavuje pokles o 
16,4 percenta. Z celkového počtu hospi-
talizácií bola takmer tretina pacientov 
hospitalizovaná vôbec prvýkrát v živote. 
„Druhou najčastejšou skupinou diagnóz 
hospitalizovaných pacientov s podielom 
0,7 percenta bola skupina diagnóz schi-
zofrénia, schizotypové poruchy a poruchy 
s bludmi,“ priblížila Sivá.

Muži boli hospitalizovaní častejšie 
ako ženy. Najvýraznejšia prevaha mužov 
bola podľa Sivej pri hospitalizáciách s 
poruchami psychiky a správania zapríči-

nených užívaním alkoholu. Pri druhej naj-
častejšej skupine diagnóz schizofrénia, 
schizotypové poruchy a poruchy s bludmi 
taktiež mierne prevažovali muži. „Najviac 
ženy prevažovali nad mužmi pri hospita-
lizáciách so skupinou diagnóz afektívne 
poruchy,“ spresnila Sivá.

Najviac hospitalizovaných mužov 
pre poruchy súvisiace s užívaním alkoho-
lu malo trvalé bydlisko v Trenčianskom 
kraji, nasledoval Košický kraj a Prešovský 
kraj. Najviac žien, ktoré boli prijaté na hos-
pitalizáciu s touto diagnózou, pochádzalo 
zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, na-
sledoval Košický a Prešovský kraj.

Medziročný pokles NCZI zaznamenal 
pri všetkých vekových skupinách, najviac 
pri skupine do veku 14 rokov, kde sa počet 
hospitalizácií na 10.000 obyvateľov znížil 
o 28,1 percenta. „Celkový počet psychiat-
rických hospitalizácií na 10.000 obyvate-
ľov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 16,4 
percenta,“ uviedla Alžbeta Sivá.

Ak sa chcete dostať na psychiatriu, 
vieme, čo skráti vašu cestu

» Zdroj: Internet, upravila red
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Oslava dušičiek sa odvíja od sláv-
nosti (sviatku) Všetkých svätých 
, ktorý pripadá na 1. novembra. V 
noci z 31. októbra na 1. novembra 
oslavovali Kelti koniec leta a nový 
rok, sviatok Samhain. 

Samhain bol podľa keltskej tradície 
časom, kedy sa duša zosnulých vra-
cia domov a ich príbuzní im svetlami 
z vydlabanej repy pomáhajú na ceste 
do podsvetia . Na ochranu pred zlými 
duchmi sa ľudia prezliekali do handier 
a maľovali si tváre. Sviatku Samhain je 
svojou podstatou a znakmi najviac po-
dobný Halloween slávený večer 31. ok-
tóbra. Historickým predchodcom kres-
ťanských dušičiek boli u pohanských 
Slovanov ritualizované oslavy či hosti-
ny, konané priamo na pohrebiskách na 
počesť zosnulých predkov.

S ohľadom na fakt, že Kelti a ná-
sledne Slovania osídlili Strednú Eu-
rópu a ich kultúry sa tu prelínali, sa 
predpokladá, že sviatok Samhain bol 
oslavovaný i na historickom území 
dnešnej území SR.

Pamiatku verných zomrelých za-
viedol roku 998 opát z Cluny , sv. Odilo 
(† 1048 ), ktorý sa snažil pokresťančiť 
pohanskú tradíciu . Z Cluny sa sláve-
nie rozšírilo po všetkých benediktín-
skych kláštoroch. V Ríme sa pamiatka 
2. novembra začala sláviť vo 13. storočí 
.V 15. storočí v Aragónsku začali v ten-
to deň dominikánski kňazi sláviť tri 

omše, tento zvyk potvrdil pápež Bene-
dikt XIV. (1748) a rozšíril pre všetkých 
kňazov v Španielsku Portugalsku a 
Latinskej Amerike . V roku 1915 dovolil 
Benedikt XV. slúžiť tri omše všetkým 
kňazom (jednu na úmysel pápeža, jed-
nu za duše v očistci, jednu za iný úmy-
sel). V tejto dobe sa na Dušičky organi-
zovali sprievody na cintoríny, zdobili 
sa hroby atď.

Ďalším zvykom bolo rozdávanie 
jedla chudobným s prosbou o ich mod-
litby za pokoj duše. Najčastejšie sa 
rozdával čerstvo upečený chlieb alebo 
menšie bochníčky tzv. duše alebo du-
šičky. Ďalšou tradíciou bolo pečenie 
tradičného pečiva – žemlí v tvare hná-
tov, položených do tvaru kríža, ktoré sa 
zvykli nazývať aj ako „kosti svätých“. 
1. novembra a  2. novembra sa pieklo aj 
štvorhranné pečivo plnené makom či 
džemom, pričom sa zvyklo prezývať aj 
„dušičkami.“

Blíži sa jeden z najtradičnejších sviatkov

» red
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16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti
WWW.REGIONPRESS.SK

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

    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

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

GARANCIA 

NAJNIŽŠEJ 
CENY!

RÝCHLE DODANIE OKIEN !!!!!!

99
-0
59
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Sociálna poisťovňa opäť pripravila 
pre dôchodcov užitočnú pomôcku – 
Kalkulačku na výpočet 13. dôchod-
ku. Kalkulačka im rýchlo vypočíta, v 
akej výške dostanú tento dôchodok 
už v novembri 2021.

Kalkulačka je zverejnená na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne (Kalkulačka 
na výpočet 13. dôchodku). Jej použitie 
je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše 
sumu dôchodku, resp. jednotlivých dô-
chodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na 
políčko Vypočítať ihneď zistí v akej výš-
ke dostane 13. dôchodok v roku 2021.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v 
inej mene ako euro, pričom zabezpečí 
prepočet danej meny na euro (výška 
dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na 
najbližší eurocent nadol). Na prepočet 
dôchodku z cudziny sa použije referenč-
ný výmenný kurz určený Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska, ktorý je platný 1. 
septembra 2021.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dô-
chodok v novembri 2021 automaticky. 
Znamená to, že o tento dôchodok netre-
ba žiadať.

Maximálna suma 13. dôchodku v 
roku 2021 bude 300 eur a dostanú ju tí 
dôchodcovia, ktorí majú dôchodok v 
sume 218,06 eur a nižšej. Poberateľom 
dôchodku v rozpätí od 218,07 eur do 

912,50 eur sa 13. dôchodok bude znižo-
vať až do minimálnej sumy 50,01 eur. 
Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú 
dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 
912,51 eur a vyšší.

Ešte jedno avízo od Sociálnej po-
isťovne – Do konca októbra dostane 
takmer 73 tisíc SZČO oznámenia o vzni-
ku, zániku či trvaní sociálneho poiste-
nia aj s výškou platby. Tieto informácie 
dostanú automaticky, nemusia o nič 
žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. 
októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej 
trvá povinné sociálne poistenie a tiež 
vymeriavací základ a výšku poistného, 
ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch 
uhrádzať do Sociálnej poisťovne.

Najvyšší počet oznámení bude zo 
Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, 
ktorým sa na základe odložených daňo-
vých priznaní za uplynulý rok zmenil 
vymeriavací základ pre platbu poistné-
ho – takých je 54 977. O vzniku povinné-
ho sociálneho poistenia sa dozvie 12 621 
SZČO. Naopak, povinné poistenie k 30. 
septembru 2021 zanikne 5 354 SZČO.

Sociálna poisťovňa všetky tieto 
dôležité informácie zašle SZČO poštou 
alebo do ich e-schránky (ak ju majú ak-
tivovanú) do 21. októbra 2021. Poistné v 
novej výške potom prvý raz zaplatia za 
mesiac október so splatnosťou do 8. no-
vembra 2021.

Ste zvedaví, koľko vám pošlú 
pred Vianocami „naviac“?

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 18. 10 .

379
-32%

cena za 1 kg

Kuracie 
prsné rezne 

Jacobs 
Krönung
• mletá káva

399
-50%

(1 kg = 7,98)

500 g

399
-16%

cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

119
-45%

cena za 1 kg

049

-28%
cena za 100 g

349
Supercena

1 kg balenie

• hovädzie a bravčové

309
-34%

cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

• rôzne druhy

029

-30%

(100 g = 0,19)

150 g
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• var�ý typ B - pr�lohové
• neprané

319
Supercena

10 kg

Hubert 

• blanc/rosé

399
-37%

0,75 l

139
-50%

cena za 1 kg

0
150 g 089

-47%
150 g

399
-27%

600 g

0
-22%

120 g

• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

3
-35%

8/16 kapsúl

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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21. októbra 1805   
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad 
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

Výročia a udalosti

Jeden polkilový chlieb. Alebo liter 
mlieka. To si v priemernom sloven-
skom obchode dokážete kúpiť za 86 
centov (v prepočte 1 dolár). Stačil 
by vám nákup v takejto hodnote na 
celý deň?

Práve to je totiž suma, z  ktorej sa 
mnohí ľudia napr. v  Libanone alebo 
Sýrii snažia denne vyžiť. Musia však 
pritom rátať aj so všetkými ostatnými 
nákladmi, ako je ubytovanie, cestovné, 
oblečenie, lieky...

Uvidieť tu malé dieťa prehŕňať sa 
vo veľkom kontajneri s odpadkami, vy-
ťahovať odtiaľ veci a podávať ich blízko 
stojacej mame, je čoraz bežnejšie. Situ-
áciu v týchto krajinách najlepšie vysti-
hujú slová ako úpadok či zúfalstvo.

Dramaticky tu klesol počet sobá-
šov, pretože mladí si nemajú za čo vy-
budovať spoločný domov. Mnohí ďalší 
ľudia jednoducho opúšťajú svoju vlasť, 
pretože ďalej nevládzu bojovať o preži-
tie a  o naplnenie základných potrieb 
svojich rodín.

Otec Marwan Mouawad (46), ktorý 
slúži veriacim v  Libanone, napríklad 
hovorí: „Pred výbuchom niektorí farní-
ci chodili za mnou a dávali mi peniaze, 
aby sme mohli nakúpiť potravinové 
balíčky pre chudobných. Po výbuchu 
tí istí ľudia prichádzajú do kostola a 
prosia o pomoc. ‚Pán farár,‘ hovoria, 
‚odpustite nám, potrebujeme pomoc.‘“

V Sýrii je situácia veľmi podobná. 

Na ľuďoch vidno únavu a  vyčerpanie 
z  náročných podmienok, ktoré tam 
vládnu už 10 rokov. Na severozápade 
krajiny sa stále bojuje. Hoci sa v oblasti 
Damasku, Homsu či Aleppa už nemu-
síte cítiť bezprostredne ohrození, ťažko 
si nevšimnúť skazu, ktorá vládne všade 
naokolo.

Sýrčania sa spytujú, ako sa im po-
darí nanovo vybudovať krajinu a kto im 
pri tom pomôže. V prvom rade však tre-
ba nastoliť mier. Viacerí hovoria o tom, 
že počas vojny mohli aspoň očakávať, 
že sa raz skončí. No čo majú očakávať 
teraz? Usilujú sa len prežiť... Za jeden 
dolár denne.

Len v roku 2021 podporila pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 
v  Libanone a  Sýrii viac než 100 pro-
jektov v  celkovej výške 5 mil. €. Viac 
informácií o konkrétnych možnostiach 
pomoci nájdete na webovej stránke: 
www.acnslovensko.sk.

Dolár na deň

» Zdroj: ACN



OR21-41 strana- 13

godzone / bývanieoravsko 13

Evanjelizačný koncert, ktorý každo-
ročne navštevujú desaťtisíce mladých 
ľudí je tu opäť a prináša jasnú správu: 
Boh nie je mŕtvy! 

Projekt Godzone pozýva na 13. roč-
ník hudobného turné, ktoré sa uskutoční 
v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež od 15. 
do 20. novembra v 5 slovenských a 1 čes-
kom meste. Ktoré to budú?

Godzone turné je zoskupením umel-
cov, hudobných štýlov, pútavej produk-
cie a  osobných príbehov ľudí zo života 
s  Bohom. Pre účastníkov je pripravený 
originálny program, ktorý sľubuje neza-
budnuteľný zážitok tak po hudobnej ako 
aj vizuálnej stránke. Téma hudobného 
turné Godzone vyjadruje myšlienku, že 
Boh je živý a koná v životoch ľudí aj dnes, 
čoho dôkazom sú aj mnohé príbehy ľudí, 
ktorí v rámci kampane na blížiace sa kon-
certy pripravili videá, v ktorých hovoria 
o osobnej skúsenosti so živým Bohom. 

„Niekedy sa zdá, akoby spoločnosť a 
svet hovorili, že Boh je mŕtvy. My vieme, 
že Boh je živý, zažili sme to. Sme pre-
svedčení, že napriek rúškam nemáme 
zostať umlčaní, máme svedčiť o tom, čo 
Boh urobil v  našich životoch, a napriek 
izolácii nemáme prestať budovať Cirkev. 
Boh totiž žije v nás mocou svojho Ducha. 
Otázka však znie: Je to v našich životoch 
vidieť?“ vysvetľuje tému riaditeľ projektu 
Godzone Július Slovák.

Godzone tour navštívi mestá nie len 
s  večerným programom, ale aj s  dobro-
činnou aktivitou do ktorej bude zapojený 
tím organizátorov. Dobročinná aktivita 
má za cieľ pomôcť v miestnych komuni-
tách, charite, nocľahárňach a v meste. Ak 
to situácia dovolí Godzone tím navštívi 
v deň podujatia aj miestne školy a zorga-
nizuje evanjelizáciu na námestiach. Té-
mou „Boh nie je mŕtvy“ chcú organizáto-
ri odpovedať na výzvu pápeža Jána Pavla 
II: „Nie je čas hanbiť sa za evanjelium, je 
čas ohlasovať zo striech“. 

Všetky informácie ako aj miesta 
a  časy koncertov nájdu záujemcovia na 
webovej  stránke  www.tour.godzone.sk 
Vstup na koncerty je ZADARMO a registrá-
cia vopred nie je potrebná. Turné sa usku-
toční v každý deň koncertu zvlášť pre sku-
pinu OTP a očkovaných v časoch, ktoré sú 
uvedené na webovej stránke projektu.

Godzone tour 2021 prichádza 
s jasným posolstvom

» Zdroj: Godzone
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Dolný Kubín Mzda: 3,58 €/h. brutto 

Kaufland Dolný Kubín Mzda: 4,247 €/h. brutto 

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!

19. októbra 1984   
príslušníci poľského Ministerstva vnútra 
prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli 
a pravdepodobne ten istý večer aj zabili 
poľského kňaza Solidarity Jerzyho Po-
piełuszku (* 1947).

Výročia a udalosti

/Orava/ - Pracovníci regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva a polícia kontrolujú  dodržiavanie 
protipandemických opatrení v zariadeniach verej-
ného stravovania na celej Orave. Doposiaľ zistili 
závažné nedostatky len v jednom zariadení kde pre-
vádzkovali samoobslužný predaj pokrmov. Veľký 
problém však vidia v rozladenosti a frustrácii per-
sonálu, ktorý si pri kontrole testov a covid passov 
vypočuje od niektorých hostí nadávky a aj krutejšie 
vyhrážky, napríklad o výpalníctve. Prípadné drob-
né nedostatky prevádzkovatelia počas kontroly od-
stránili.

/im, or/

/Dolný Kubín/ - Počas rozsiahlej rekonštrukcie 
chodníkov a ciest v Dolnom Kubíne sa snažia hlav-
ne o to, aby boli časti mesta bezpečne a pohodlne 
prepojené s centrom, aby zabezpečili úplnú bezba-
riérovosť na priechodoch pre chodcov, aby doplnili 
nové osvetlenia a upravili zeleň. Pohodlný prístup 
má zároveň motivovať obyvateľov, aby sa viac po-
hybovali pešo a menej autami. Opravili 125 metrov 
jedného z najvyťaženejších chodníkov v meste, 
ktorý spája sídlisko Banisko so starým mestom, od-
stránili bariéry na priechodoch pre chodcov a inšta-
lovali tam nové bezpečnejšie osvetlenie, tiež cestu 
na Beňovolehotskej ulici pod Kubínskou hoľou a v 
súčasnosti venujú pozornosť oprave ulice Dukel-
ských hrdinov na Brezovci.

/im, ww, or/
 
/Žaškov/ - Členovia folklórnej skupiny Trnkári, 
poslanci obecného zastupiteľstva a ďalší občania 
zo Žaškova v rámci spoločného projektu Po jednou 
strechou navštívili partnerskú obec Moravský Žiž-
kov. Program pobytu bol naplnený nielen pozná-
vaním zaujímavosti kultúrneho a prírodného de-
dičstva Moravského Žižkova a okolia, ale i jedným z 
mnohých tradičných zvykov vinárskeho roku – Za-
rážaním hory. Ide o obrad, pri ktorom sa zamedzilo 
vstupu do vinohradu všetkým, ktorí v ňom nemali 
čo pohľadávať. Všetci priaznivci tradičnej kultúry 
sa stretli aj pod jednou strechou, aby v kultúrnom 
programe a tanečnej škole prezentovali kultúru obi-
dvoch obcí. Žaškovci prispeli známymi melódiami 
a záujemcov naučili tancovať aj tanec Šimy. Obyva-
telia Moravského Žižkova budú hosťami v Žaškove 
začiatkom budúceho roka.

/mž, or/

/Dolný Kubín/ - Uvítanie ôsmich chlapcov a dvad-
siatich dievčat ako nových obyvateľov mesta Dolný 
Kubín za posledné dva roky pripravila začiatkom 
septembra dolnokubínska samospráva.  Novoro-
denci dostali od radnice darček, mamičky od primá-
tora kvety a spoločne si pozreli kultúrny program. 
Aj v Dolnom Kubíne kvôli protiepidemickým opat-
reniam minulý rok uvítanie detí neorganizovali.

/ww, or/

/Mútne/ - Ovce sa pásli na oplotenej lúke oproti 
penziónu, keď ich napadli vlci. Po útoku týchto zá-
konom chránených šeliem prišlo Agrodružstvo v 
Mútnom o 14 oviec. Ochranári priznali chovateľovi 
náhradu škody.

/ww, or/

/Oravská Polhora/ - Špeciálna slovensko-poľská 
hraničná komisia znovu osadí hraničné znaky, kto-
ré boli poškodené vplyvom poveternostných pod-
mienok na Babej hore. Počas kontroly vyznačenia 
štátnej hranice vyvrátené stĺpiky objavili policajti z 
Námestova.

/ww, pz, or/
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

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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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Námestove

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 3,50 €/h. netto
Nástup ihneď. POS nutný!
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Viac informácií na www.domoss.sk alebo v predajni.

člen sietečlen sietePo - So 8.00 - 18.00 hod. 
www.domoss.sk

Otváracie hodiny

Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín
tel.: 043-238 8992
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Ubytovanie ZDARMA
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Prijmeme do TPP

SKLADOVÝCH
PRACOVNÍKOV

v mestách Senec,
Trebatice, Madunice

- práca s ručným skenerom
- preukaz VZV vítaný

0905 550 896
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

INZerÁt,ktorÝPreDÁVA

17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti
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22. októbra 1978    
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža.

Výročia a udalosti
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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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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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU


