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elektrické od 49€ 

benzínové od 179€ 

bubnové od 499€

robotické od 529€

Kosačky

Píly

OBAS-Stred 238,Turzovka /pri Macvejdovi/ 0908 262617
OBAS ul. Májová 2858 /pod políciou/, Čadca 0915 293 476

od 99€

Predsezónny servis kosačiek a krovinorezov RÝCHLO a so ZĽAVOU!
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Dvojkolesové 
traktory

od 1799€

ilustračné foto

- ložiská, uhlíky

Kultivátory 
elektrické od 79€

benzínové od 259€

beznínové od 119€

elektrické od 59€

Krovinorezy

Jesenné

ZĽAVY!
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23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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párny týždeň: Kysucké Nové 
Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
nad Kysucou, Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvyso-
ká, Skalité, Stará Bystrica, Tur-
zovka, Nižný Kelčov, Vysoká nad 
Kysucou, Vyšný Kelčov, Dubie, 
Čadca, Čierne, Dunajov, Krásno 
nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, 
Zborov nad Bystricou, Budatín-
ska Lehota, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné 
Pažite, Povina, Radoľa, Rudina, 
Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA

INZERCIA

 

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO

Ing. Igor Gašper  0915 781 229
Distribúcia:
Ing. Igor Gašper  0915 781 229
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (29.120 domácností)
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Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

4x DENNE
BRATISLAVA - Nitra - BANSKÁ BYSTRICA -

Poprad - Prešov 

bus.daka.sk

ODCHODY Z BANSKEJ BYSTRICE
DO BRATISLAVY:

11:00, 13:00, 17:00, 20:00

94
12
10
114
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Hrdý partner slovenského hokejaHrdHrdý pý partartnerner slsloveovensknskéhoého hohokejkejaa

Prichádza nová generácia modelu ŠKODA FABIA. Vyberte si z viacerých možností 
 nancovania a vychutnajte si emotívny dizajn, nový koncept interiéru s vyhrievaným 

elným sklom a volantom, široký výber asisten ných systémov a praktických 

prvkov Simply Clever. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.

www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO
2
 automobilov ŠKODA FABIA: 5,0 – 6,1 l/100 km, 113 – 138 g/km. Uvedené informácie a fotogra e majú len 

informatívno-ilustra ný charakter. Podrobnosti o ponuke, kone ných cenách, špeci kácii vám poskytne autorizovaný predajca zna ky ŠKODA.

Prichádza nová á gengeneráeráciacia momodeldelu Šu ŠKOKODA FABIA. Vyber
 nancovania a vychutnajte si emotívny dizajn, nový kon

elným sklom a volantom, široký výber asisten ných 

ZOSTA TE 
 JEDINE NÍ

NOVÁ

ZOSTTAA TEEZOSTA TTEE
Í

ŠKODA
FABIA

NOVÁ
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 25. 10 .

099

-50%
cena za 1 kg

Kuracie stehná
•    

239

-44%
cena za 1 kg

•   

139
-30%

(1 kg = 4,63)

300 g

189

400 g

(1 kg = 4,73)

•  

029

Supercena

(100 g = 0,15)

200 g

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

•   

•  

169

Supercena

(100 g = 0,73)

230 g

249

-49%
cena za 1 kg
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1299

-50%
100 praní

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

Vinea
•  

059

-33%
cena za 100 g

045

-34%
0,55 l

119

Supercena
95 g

•  •  
079

-38%

(100 g = 0,40)

200 g

ROVNAKÁ 

KVALITA

NOVÝ
OBAL,

•  

015

-31%

(100 g = 0,38)

40 g

179

20 kusov

     

od pondelka
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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miesto: 

plat:

Tel: 0919 496 491 I 

, 

8
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Občianska
riadková
inzercia

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 

»Kúpim 2i alebo 3i v Čadci 
a okolí do 100 000€ v ho-
tovosti, tel. kontakt: 0951 
677 592

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Ponúkam lásku žene 
0908761613

02 AUTO-MOTO / iné 

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

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

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Tohtoročná dopravno-preventívna 
akcia Deň bielej palice v uliciach 
slovenských miest potvrdila, že 
väčšina vodičov signál bielou pali-
cou zo strany nevidiaceho či slabo-
zrakého chodca pozná a vie, že mu 
treba zastaviť. 

Skonštatoval to organizátor akcie 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) s tým, že počas akcie 
zaregistrovali 5188 áut, z toho figuran-
tom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevi-
diaceho ignorovalo.

Sumárne čísla podľa únie ukazujú, 
že na signál figuranta nezastavilo 19,6 
percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide 
o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči 
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 
percenta. „V Nitrianskom kraji neza-
stavilo nevidiacemu len 7,1 percenta 
vodičov. Naopak, štatisticky najhorším 
je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2 
percenta vodičov odignorovalo signali-
záciu figuranta,“ spresnila ÚNSS.

Kým v roku 2019 bolo do akcie za-
pojených 50 miest a 55 priechodov, do 
tohto ročníka bolo spočiatku prihláse-
ných 37 miest a 41 priechodov. „Žiaľ, 
zhoršujúca sa situácia v regiónoch spô-
sobila, že naši figuranti spolu s hliad-
kami dopravnej polície boli napokon 
v 33 mestách a na 38 priechodoch po 
celom Slovensku,“ spresnila hlavná 

koordinátorka Dňa bielej palice Ivana 
Frčová.

Deň bielej palice prebieha na vy-
typovaných priechodoch dve hodiny. 
Počas nich prechádzajú figuranti cez 
priechod pre chodcov a ďalší spolupra-
covník (zapisovateľ) si značí, ako na 
jeho signalizáciu zareagovali vodiči.

„Nevidiaci dáva najavo svoj záu-
jem prejsť cez cestu vodorovným zod-
vihnutím palice na niekoľko sekúnd. 
Následne by mal vodič zastaviť a keď 
nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je 
preňho situácia bezpečná, prechádza 
cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po 
priechode pre chodcov bielou palicou 
systematicky pohybuje pred sebou po 
povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová. 
Blikanie či trúbenie na nevidiacich a 
slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné. 
Môže byť totiž pre nich varovným sig-
nálom, po ktorom treba ostať stáť.

Každý piaty vodič ignoruje 
nevidiacich na priechode

» red

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti

29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 
– Bratislava

Výročia a udalosti

25. októbra 1996    
zomrel Vladimír Mináč, slovenský spiso-
vateľ (* 1922)

Výročia a udalosti

0911 430 821

LetÁkY
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Kysuckom novom Mesto
Mzda: 3,580 €/h. brutto 

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!

 8
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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
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pani na upratovanie

Spoločnosť
PROPER Group

hľadá

na trvalý pracovný pomer a aj brigádu.
Pracuje sa od pondelka do piatka ranná,

poobedná, nočná zmena. Ide o upratovanie
kancelárii a výrobných priestorov.

Platové podmienky: od 3,40 €/h v čistom.
Študenti od 18 rokov na zastupovanie,

mzda 4,00 €/h v čistom.

muža - manipulanta
s VZV

do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigáda. Pracuje sa od pondelka do

piatka ranná, poobedná, nočná.
Platové podmienky: od 4,60 € /h v čistom.

šikovných a spoľahlivých ľudí do automobilky
v Tepličke nad Váhom na pozície

Viac info na tel: 0910 180 166

muža - manipulanta
s kovovými prípravkami po hale a obsluhu

chem. práčky do KIA Žilina na trvalý
pracovný pomer a aj brigáda. Pracuje sa

od pondelka do piatka ranná, poobedná,
nočná.

Platové podmienky: od 4,60 €/h v čistom.

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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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa veno-

vali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu, 
ktorý získavame z konopy siatej a vyu-
žíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými 
či psychickými problémami. Správne 
dávkovanie tejto látky je však jednou 
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je 
správna a v akej forme si ju podať.

Do hry vstupuje mnoho faktorov

Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť 
a preto počas výskumov v oblasti konop-
nej medicíny vedci pracujú s rôznymi 
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory 
ako hmotnosť, druh zdravotného prob-
lému, časové rozmedzie a koncentrácia 
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v 
štúdiách užívajú približne 100 až 800 
miligramov denne.

V štúdii pre medicínsky žurnál Phar-
macotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD 
na ľudí s Parkinsonom a psychózou, 
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie 
symptómov iba s dávkou 150 miligramov 
denne. V inom výskume zas pacient so 
psychózou registroval zlepšenie stavu až 
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden 
deň.

Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na 
túto otázku žiaľ neexistuje presná od-
poveď. Portál zameraný na overené me-
dicínske informácie Healthline uvádza 
všeobecné odporúčania, podľa ktorých 
sa možno orientovať. Prvým krokom je 

začať s malou dávkou a postupne ju zvy-
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je 
začať užívať 20 až 40 miligramov a po 
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších 
päť miligramov.

Prepočet na kvapky

Väčšina CBD olejov má 10 mililitrov. 
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že 
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov 
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne 
200 kvapiek, takže jedna kvapka také-
hoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. 
Spomínaných štartovacích 20 miligra-
mov CBD sa teda nachádza v približne 
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá-
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto-

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám, 
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťa-
me pri užívaní akéhokoľvek výživového 
doplnku je poddávkovanie svojej dennej 
dávky. Každý metabolizmus máme na-
stavený na svoju dennú dávku, na zákla-
de ktorej si vstrebe potrebné živiny a za-
čne pracovať vo vyživenom režime, preto 
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú 
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac 
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne po-
trebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale 
nie menej.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok 
však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä 
pre zdravých.  Jedným z možných efek-
tov látky je totiž modulácia funkcií imu-
nitného systému, vrátane potláčania. 
Ako sme spomínali v predošlej časti, 
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prie-
beh autoimunitných ochorení. Ľudia s 
funkčným imunitným systémom však 
jeho utlmenie nepotrebujú.

Problémy môžu nastať aj v prípade, ak 
CBD kombinujete s inými liekmi. Spôso-
biť to môže napríklad poškodenie peče-
ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate 
lieky, pred užitím CBD odporúčame po-
radiť sa s lekárom.             » red.

Foto: Canva.com

26. októbra 1945   
bol vydaný posledný z tzv. Benešových 
dekrétov
27. októbra 1907   
odohrala sa Černovská tragédia

Výročia a udalosti
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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