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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti),
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trstená, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová,
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťapešovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruštín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou, Chlebnice, Sedliacka Dubová,
Horná Lehota, Oravský Podzámok,
Medzibrodie nad Oravou, Bziny,
Veličná, Revišné, Oravská Poruba,
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Kubín, Jasenová, Zemianska Dedina
+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin,
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš,
Leštiny, 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

Víkend či dva pred
Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní zostalo dielo pre všetkých a nie iba
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet- vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý
kých svätých. Je to úplne jedno.
breh zobrať nemôže.
Zasvieťme tým vracajúcim sa dušičSú to dni, počas ktorých viac ako kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke- im naše srdcia. Venujme im koncentrodysi na tomto svete boli, bojovali s jeho vanú spomienku a spomeňme si na ich
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy,
vľúdnosti.
Samozrejme, nemyslím teraz na sú- ktoré tu oni nestihli dokončiť. Neprežiťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí me nadchádzajúce sviatky iba tak, premiesta posledného odpočinku, ani na sunom od cintorína k cintorínu, „lebo
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu- sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie
tými rukami ohovárajú prítomných, sú- sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to
či nie.
sviatky spomínania, radosti z toho, že
Vychádzam aj zo starých „povier“, nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra- ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospracajú do domovov duše tých, ktorí ich vedlniteľne smutných spomienok. A
už dávno nechtiac opustili. Niektorí nezabúdajme počas nich na tých žipredčasne, iní prirodzene, na „staro- vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza okolo nás a najviac im chýba
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj pohladenie a dobré slovo.
po rokoch. (Platí aj pre milované domáProsím, aj keď sú to
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, dni už zomrelých, myslido našej blízkosti akoby sa natláčali ich me počas nich aj či najmä
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, na živých!
bezcitne.
Krásne sviatočAj preto je dôležité pripomenúť si né dni vám želá
tých, po ktorých tu na zemi zostalo posolstvo dobra, lásky, citu, po ktorých
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

28. októbra 1918

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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

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

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

Východné Slovensko

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
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Občianska
riadková
inzercia

32=ë9$0(9É6'22ÿ1(-237,.<
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RNXOLDUHQDSRĀNDQLHDOHER
PD[WìçGHě
NRQWDNWQpåRåRYN\
RGERUQpSRUDGHQVWYR

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
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim KRÁLIČIE
0905350531

KOŽE

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

23. októbra 1956

Výročia a udalosti

Začiatok povstania v Maďarsku
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PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU

tel.: 055/728 91 24

4
€
/1m-ks

PLOTY
pre ľudí

TERASY
pre firmy

LAVIČKY
pre mestá

PIESKOVISKÁ
pre škôlky
S DOVOZOM po SR

www.toplast.com

66-160

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410
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ZATEPĽOVANIE
PODKROVIA

2x DENNE

BRATISLAVA - Nitra -Banská Bystrica POPRAD - Prešov

    

 +48602521334

941210114

0951 636 225

09:10, 15:10


99-0022

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

ODCHODY Z POPRADU DO BRATISLAVY:

99-0083

STRIEKANÁ
   
PUR PENA
 

Najčítanejšie regionálne noviny

bus.daka.sk
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od pondelka 25. 10 .

CÙ¤ïȁÙÏĒ

U nás si nemusíte
ĊĒ¨ïüØ¨¤ėÀ

cena za 1 kg

-50%

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

ƌıƔƔ

0

99

; Àó¤ïàØÀ
cena za 1 kg

-44%

Supercena

ƏıƍƔ

2

39

200 g

0

29
(100 g = 0,15)

]ØàúÙàĊē
Ìà¸ÿïú
ïĊ àĊ©
ØóàĊóÏÒ¨

YĒÂõÒú
ĊØÌàÙ©ė¨

• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

300 g

400 g

1

-30%
ƌıƔƔ

1

89

39

(1 kg = 4,73)

(1 kg = 4,63)

Supercena

cena za 1 kg

-49%

450 g

-40%

ƏıƓƔ

Kuracie stehná
• ¨ėÏàóúǯÏàę¨

2

49

• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

ƋıƔƔľ

À¤Ïà

• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

0

59
(1 kg = 1,31)

230 g

1

69
(100 g = 0,73)

&àØó¨Ï
ÏÒàó
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kultúra / služby

ORAVSKO

od pondelka

cena za 100 g

-33%

9

ƝƠıàÏúáï

0

59

ìÒúȁà¤ƜƣıƜƛı

ƋıƓƔ

9¨¤Ò©¸õúÙĒ

0,55 l

-34%
ƋıƑƔ

200 g

-38%

Supercena

ƌıƍƔľ

79

%ÀúúĊïà½
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

&ė¤àĊóÏ©
ìï¨ÙÀ ÏĒ

(100 g = 0,40)

1

ƌƜƛƛ¸ŽƜİƝƠƍ

]àÿúĒ

• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

40 g

NOVÝ
OBAL,

-31%

ROVNAKÁ
KVALITA

1,5 l

-46%
ƌıƍƔ

0

69
(1 l = 0,46)

Vinea

• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

ƌƜÒŽƛİƣƝƍ

t¨ÒÏàìàìàĊÀÏē
;àė¨Ò

19

• Ā¤¨Ù©ĮÙ¨Ā¤¨Ù©

0

Ƌıƍƍ

0

15
(100 g = 0,38)

100 praní

-50%

20 kusov

ƍƑıƏƔľ

12

99

1

79

ƌƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƞƍ

VïÂ¸©Ò

tÌÀőCŒ

ƌƜÏÿóŽƛİƛƤƍ
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45

HLAVU HORE / SLUžBY, ZAMESTNANIE
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Pozor na „kresťanov“
Ak niekto o sebe hovorí, že je kresťanský politik alebo podnikateľ, tak spozorniem. Nedávno som dostal otázku,
či som kresťanský podnikateľ.

Výročia a udalosti
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha
– Bratislava

29. októbra 1923

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Námestove
Mzda: 3,50 €/h. netto
Nástup ihneď. POS nutný!

0907 727 203

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

36-0002

a už sa neozvú?
Ako najčastejšie teda škodia „kresťania“? Tu je niekoľko skúseností: Ich slová
a skutky sa rozchádzajú. Nemajú odvahu
postaviť sa zlu vo svojom okolí. Nechajú
Chcel by som nim byť, ale povedať sa zneužívať a niekedy aj aktívne podpoto o sebe je veľmi trúfalé. „Kresťanstvo rujú zlé veci. Často bojujú za správne veci,
sa nediskutuje, kresťanstvo sa žije,“ ale takým nevhodným spôsobom, že celú
povedal kedysi Otec Anton Srholec. myšlienku viac diskreditujú, ako jej pomáSú mi podozriví ti, čo neustále rozprávajú hajú. Niektorí sa snažia riadiť veci, ktorým
o tom, akí sú kresťania. Máme v politike nerozumejú a niekedy dokonca uveria
ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. A aké tomu, že je to Boží plán a oni sú „Božími
sú ich činy? Niekedy vidíme skupinky, kto- bojovníkmi.“ Podľahnú pýche a nepriré rozdeľujú ľudí na dobrých a zlých. Ob- jímajú spätné väzby na korekciu svojho
čas sa vyskytne aj bojovník, šíriaci hádky správania. Myslia si, že slovo sa skutkom
a nenávisť. A ďalší ho ako ovečky nasledu- stane bez akejkoľvek námahy. Hádajú sa
jú. Kresťanom šéfuje aj chlap s mnohými medzi sebou, kto je lepší kresťan.
ženami a deťmi, ktorý sa vysmieva z norTo, kto z nás žil ako skutočný kresťan
málnej rodiny. Komentovať poblúdených nebudú posudzovať inštitúcie z tohto svekresťanov, podporujúcich fašistov ani ta. Gilbert Keith Chesterton o kresťanoch
netreba.
napísal: „Kresťan má
Dali by ste sa operovať od lekára, byť odborníkom v
lebo je dobrým kresťanom, ale vôbec ne- pravde a priebojnírozumie medicíne? Načo sú cirkevným kom v láske. K štýlu
hodnostárom majetky, o ktoré sa nevedia kresťana patrí: Nepopostarať? Spomínam si na prípad diecé- hŕdaj ani nepodliezaj!
zy, ktorá získala rekreačný areál za jedno Bohu sa klaňaj, k
euro. Nechala ho spustnúť a ponúkla ho blížnemu sa
kňazovi, ktorý pomáha núdznym za nie- skláňaj.“
koľko sto tisíc. A čo „kresťanskí“ podnikatelia, ktorí nechajú po sebe dlhy a záväzky
» Ján Košturiak

BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU

13€ - 15€
príjme strážnikov na prevádzky

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

Lidl Dolný Kubín Mzda: 3,58 €/h. brutto
Kaufland Dolný Kubín Mzda: 4,247 €/h. brutto
0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Na plný úväzok, alebo na živnosť
Mzda 12€/hod.

36-0002

Nástup ihneď. POS nutný!

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

+421 944 995 400

3,"&ȴ,3à+à373,
miesto:

MOȚ@>àSàPHI>AL@E

O>KAVPàK>Aà)>?BJ àȴ/

plat:àLAàͽàͽͽͽà(ȵ
KMƢLMQƄÐL?Bı?QMT
RĞƢBCLLhÐXĖJMFW
LĖQRSNLĞÐ@MLSQÐÐÐ)ı
S@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@CXNCıCLĖ
KMƢLMQƄÐX?@CXNCıGƄÐ?JC@MÐM@LMTGƄÐNPCSI?XÐL?Ð484

Tel: 0919 496 491 I +?GJÐFKCLBJMOBP PH
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Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca
85_0334

Ponúkame voľné pracovné miesto:
Zvárač CO2
Montážny pracovník / Montážna partia

10

87-0075

www.scotka.sk

Kontakt: 0911 577 790, scotka@scotka.sk

PODĽA KVALIFIKÁCIE
BRUTTO NA HODINU

SBS GUARDING s. r. o.

V I K O spol. s r.o.
Považská Teplá 529
017 05 Považská Teplá

oravsko

ZDRAVIE
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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa venovali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu,
ktorý získavame z konopy siatej a využíva 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.

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám,
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.
Ani príliš veľa, ani príliš málo

Do hry vstupuje mnoho faktorov
Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť
a preto počas výskumov v oblasti konopnej medicíny vedci pracujú s rôznymi
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory
ako hmotnosť, druh zdravotného problému, časové rozmedzie a koncentrácia
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v
štúdiách užívajú približne 100 až 800
miligramov denne.
V štúdii pre medicínsky žurnál Pharmacotherapy, 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 odpoveď. Portál zameraný na overené medicínske informácie Healthline uvádza
všeobecné odporúčania, podľa ktorých
sa možno orientovať. Prvým krokom je

CBDexpert

Foto: Canva.com

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťame pri užívaní akéhokoľvek výživového
doplnku je poddávkovanie svojej dennej
dávky. Každý metabolizmus máme nastavený na svoju dennú dávku, na základe ktorej si vstrebe potrebné živiny a začne 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 potrebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale
nie menej.

začať s malou dávkou a postupne ju zvyDlhodobé užívanie vysokých dávok
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je
začať užívať 20 až 40 miligramov a po však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších pre zdravých. Jedným z možných efektov látky je totiž modulácia funkcií imupäť miligramov.
nitného systému, vrátane potláčania.
Ako sme spomínali v predošlej časti,
Prepočet na kvapky
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prieVäčšina CBD olejov má 10 mililitrov. beh autoimunitných ochorení. Ľudia s
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že funkčným imunitným systémom však
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov jeho utlmenie nepotrebujú.
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne
Problémy môžu nastať aj v prípade, ak
200 kvapiek, takže jedna kvapka takéhoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. CBD kombinujete s inými liekmi. SpôsoSpomínaných štartovacích 20 miligra- biť to môže napríklad poškodenie pečemov CBD sa teda nachádza v približne ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá- lieky, pred užitím CBD odporúčame po» red.
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto- radiť sa s lekárom.
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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
����������������������

www.cbdexpert.sk
�����������������������������
www.facebook.com/cbdexpert.sk

��������������������������

33-0086

12

služby, zamestnanie

oravsko

Inzercia 207x67
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PONUKA PRÁCE
Sme lídrom na trhu
v montáži KOKPITOV

brutto

brutto

!  

   
   #   

     
    

stup

  !  "
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

IHNED

 "   
   

+421

   | +421   

  " !

    !  
"  

    
     #

32-0137

$  "&# 962 €
   "  "    
!'&
"%
€
ná
993
"     "  "    

PLASTOVÉ OKNÁ

IE
RÝCHLE DODAN

OKIEN !!!!!!

ZDARMA

• parapety zdarma
• dovoz nových
a odvoz starých okien
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
ku každému otváravosklopnému oknu

50 %

y Aluplast
Bezpečnostné dvere
ZĽAVA
y Gealan
Garážové brány
na žalúzie
y Salamander Vstavané skrine

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

Pri montáži
dodržiavame
prísne
hygienické
a bezpečnostné
opatrenia

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0910 109 109

20 rokov na trhu | vyše 100.000 spokojných zákazníkov

99-059

GAR ANCIAJ
NA JNIŽŠE
CENY!

Zaostrite
štýlovo!

Viac ako 2000 rámov v ponuke

NOVOOPTIK

už od

a.s.

Námestovo, Hviezdoslavova 18 | 0904 545 103 | Pon - Pia 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00
www.novooptik.sk
Tvrdošín, Trojičné nám. 121 | 0911 162 624 | Pon - Pia 8.00 - 16.30, So 9.00 - 12.00
/Novooptik
Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 42 | 0949 572 426 | Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00
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30 €
43-0131

Najväčší výber
v regióne

zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

52-0184
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zamestnanie

15
HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

OR21-42 strana-
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+420 702 193 121

85_0655

ORAVSKO

zdravie / služby

16

Najčítanejšie regionálne noviny

5

ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

���TO, RÝCHL���������������

 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

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

94-0110

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

ONLINE!
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52-0065



