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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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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

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

2. Auto-moto/iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim Babetu, Simson, 
Pionier aj nepojazdné. Tel: 
0949505827

3. Byty/predaj
»Predáme 3-izbový byt s 
balkónom v Dobrej Nive o 
rozlohe 65 m2 so samo-
statným plynovým vyku-
rovaním. Byt sa nachádza 
na 2. poschodí. K bytu pri-
slúchajú dve pivnice. Cena 
90.000,- Eur. Bližšie infor-
mácie na tel.: 0918541165

4. Byty/prenájom
»Hľadám do prenájmu 
byt, Detva, Hriňová. Tel: 
0944707491
»Hľadám do prenájmu 
1-izb. alebo 1,5-izb. byt, Zá-
pad, Sekier, Zl. Potok. Tel: 
0908618202

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

7. Reality/iné
»Kúpim garáž v meste Hri-
ňová. Tel: 0904435349

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec
»Predám 1r. sliepky v 
znáške, cena 3,50€. Tel: 
0903514261
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454
»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758
»Predám zajace. Tel: 
0910349829

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

LETÁKY
0907 727 201
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11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim parožie, kroje 
aj časti, mince, bankov-
ky, kolesá, vozy a iné. Tel: 
0903868361

12. Deťom

13. Rôzne/predaj
»Predám cirkulár na drevo, 
motor 4kw Sielnica, cena 
dohodou. Tel: 0910407768

14. Rôzne/iné
»Vykupujem železo, staré 
zváračky aj pokazené. Tel: 
0944707491

15. Hľadám prácu
»Práca invalidný dô-
chodca hľadá prácu. Tel: 
0909126249

16. Zoznamka
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»47r muž hľadá priateľ-
ku na zoznámenie. Te-
l:0951300682

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera ZV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad: RP ZV 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Minulý týždeň som sa zúčastnil ofi-
ciálnej oslavy 40. výročia vyhlásenia 
Chránenej krajinnej oblasti Poľana, kto-
rú zorganizovala Správa CHKO Poľana. 
Naše mesto spolupracuje s touto inšti-
túciou od samého začiatku, veď od roku 
1984 do roku 1986 sídlilo vedenie Správy 
CHKO v Detve a potom sa presťahovalo 
do Zvolena. Pri tejto príležitosti som tejto 
organizácii v mene mesta Detva odovzdal 
ďakovný list. 

Dôvodom zaradenia tohto územia me-
dzi chránené krajinné oblasti bola predo-
všetkým ochrana a zveľaďovanie prírody 
a prírodných hodnôt, zabezpečovanie ich 
optimálneho využívania so zreteľom na 
ich všestranný kultúrny, vedecký, ekono-
mický a vodohospodársky význam. Vy-
hláška zároveň určila, že všetky orgány, 
organizácie, ktoré akokoľvek pôsobia v 
CHKO Poľana ako aj občania, ktorí majú v 
oblasti bydlisko alebo sa v nej zdržiavajú 
budú zabezpečovať ochranu prírodných 
hodnôt tohto územia.

Za 40 rokov existencie CHKO Poľana 
sa v regióne postupne vybudovala sieť 
maloplošných chránených území, ktorá 
zabezpečovala ochranu najhodnotnej-
ších a najvzácnejších lokalít s výskytom 
vzácnych rastlín, živočíchov alebo celých 
prírodných spoločenstiev. V súčasnos-

ti sa na území CHKO Poľana nachádza 
dvadsaťdva chránených území a dva 
chránené stromy. 

Vďaka tunajším ľuďom a partnerstvám, 
ktoré dodnes udržiavajú výnimočný ráz 
tradičnej agrárnej krajiny, bolo územie 
v roku 1990 prijaté do Svetovej siete bi-
osférických rezervácií a pod hlavičkou 
UNESCO úspešne plní program Človek a 
biosféra. 

Štyri desaťročia existencie Chránenej 
krajinnej oblasti Poľana prispeli k rozvo-
ju, poznaniu a ochrane tohto jedinečného 
územia. Združila desiatky ľudí, ktorým 
rovnako záleží na tunajšej prírode a tak-
tiež na kvalite života miestnych obyvate-
ľov. Navyše Poľana svojou jedinečnosťou 
láka vedcov z celého Slovenska a zahrani-
čia, pretože stále ukrýva množstvo neod-
halených tajomstiev a zaujímavé druhy 
rastlín či živočíchov.

Obyvatelia Detvy milujú Poľanu a sú 
na ňu hrdí, a preto chcú chrániť a zveľa-
ďovať jej veľké prírodné bohatstvo. Teší 
nás, že krásy Poľany chodia obdivovať 
milovníci prírody z celého sveta. Verím, 
že pri príprave legislatívy, ktorá sa bude 
dotýkať územia CHKO Poľana budú vždy 
vypočuté aj názory miest, obcí a ľudí, kto-
rí na tomto území žijú. 

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

4,50 € / ks
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

78
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3Zvolen

25

25

23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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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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Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov

vo Zvolene 

(možnosť aj dôchodkyňa) 

mzda 623 € brutto 

+ prémie

0908 120 859 

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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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

5
9
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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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Firma MEUM a.s.
Príjme vodiča
nákladnej dopravy

v Čiernej Vode pri Galante
5 eur/h netto

Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

0917 465 632

0917 839 697

0908 961 969

0948 002 048
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miesto: 

plat:

Tel: 0919 496 491 I 

, 
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Ubytovanie ZDARMA

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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NOVOOPTIK a.s.

Zvolen, P.O.Hviezdoslavova 32

tel.: 0948 887 516

Pon - Pia 8.00 - 17.00, 9.00 - 12.00

Detva, Obrancov mieru 15

tel.: 0905 697 551

Pon - Pia 8.00 - 17.00, 9.00 - 12.00/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od

30 €

Zaostrite
štýlovo!

Najväčší výber
v regióne   

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

NÁBYTOK  LEVICE

pri štadióne 
Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

   0918 848 645, 0908 791 413

• pohodlné parkovanie

www.nabytok-levice.sk
TOVAR IHNEĎ K ODBERU

sedačky, postele, matrace, 
skrine, detské izby, obývačky, 
komody, kancelársky nábytok, 

stoly, stoličky
Stolárska dielňa:

• výroba kuchynskýh liniek
• vstavaných skríň
• chodbových a obývacích zostáv

59
-3
2
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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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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
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S láskou v srdci stále spomína

manželka s deťmi.

Sú chvíle, keď ticho bolí, 
keď odídu tí, s ktorými sme šťastní boli.

Dňa 23. októbra 2021 uplynie už 20 rokov, 
čo nás náhle opustil, náš drahý

Miroslav Bruonč
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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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