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Zázrak bytia
Sme. Ráno vstávame, potom vzdorujeme nástrahám dňa v súkromnom živote i v práci. Bijeme sa za
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým
i a ypsilonom fakt kúzelná.)
Ľudský život je naplnený bytím.
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba
pretvárka, predstavenie pre naše okolie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho
vyberáme, my si ho formujeme a my si
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflektorov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre
obklopení slušnosťou, morálnosťou a
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak
sa podarí, aby tu na tomto našom svete aj po sebe niečo vzácne zanechali.
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné.
Nie účty a plné trezory v bankách, to je
pofidérna hodnota.
Práve na takých ľudí si v týchto
hodinách spomíname. Na všetkých
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili
nás a do našich životov vryli nezabudnuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si
málo uvedomujeme, čo máme. Že vôbec sme, že existujeme. Že žijeme, vnímame, smútime, tešíme sa, že nás tu a
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič.
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí.
Lebo to je to pravé bytie.
Nedávno sa nás, poslucháčov z rozhlasových vĺn Českého verejnoprávneho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste,
že žijete, že vnímate... Že večer unavení
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili,
videli, počuli? Že vnímate život? Proste, že ste?“
Zdá sa, že tieto dni spomínania sú
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľadanie odpovedí v sebe na Csendlikove
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme,
prečo tu vlastne ešte sme.
Čo je našou misiou na
tomto svete kým sa poberieme za tými, na ktorých
už iba spomíname.
Pekné spomínanie
a úspešné nachádzanie, vážení čitatelia, vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé,
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť,
Oravská Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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

Každoročná otázka
– čo s muškátmi

01 AUTO-MOTO / predaj

Sú pravdepodobne všade. Na oknách,
na verandách, na záhonkoch. Muškát
je u nás najfrekventovanejší a veľmi
vďačný kvet.

Najčítanejšie regionálne noviny

tovatelia takéto priestory nemajú, preto
ich zimujú v bytoch na oknách.
Keď prestanú muškáty kvitnúť,
zrežeme tie, ktoré majú odspodu nové
mladé výhonky. Zostriháme ich tak,
Aby nám muškáty bohato kvitli, aby veľkosti stoniek zostali na cca 30
treba ich nielen správne ošetrovať po- cm. Z nich budeme mať budúcu sezóčas vegetácie, ale i vedieť ako ich pre- nu kompaktné mladé rastliny na stazimovať. Jednoročný muškát nekvitne rých koreňoch, ktoré budú silné. Treba
tak bohato, ako viacročný muškát. pooberať všetky suché listy, stonky a
Najintenzívnejšie kvitnú muškáty me- stopky, aby na zostrihanom muškáte
dzi 2 až 3 rokom pestovania. V dobrých zostali len zdravé zelené lístky. Počas
podmienkach ich môžeme pestovať zimy ich polievame 1 až 2 krát do me7 až 9 rokov. Závisí to od jednotlivých siaca. Začiatkom marca ich zostriháme
kultivarov (vyšľachtená rastlina). Veľ- asi na 15 cm a mierne pristrihneme aj
kokveté muškáty a botanické druhy korene. Presadíme ich do novej zemipelargónií pred zimou neskracujeme.
ny, do ktorej je vhodné pridať aj trochu
Už začiatkom septembra bolo treba granulovaného hnojiva. Potom ich už
ukončiť prihnojovanie muškátov a za- polievame častejšie.
čať obmedzovať aj zálievku. Tak si ich
pripravíme na úspešné prezimovanie.
Rastliny, ktoré sme pestovali v debničkách a v črepníkoch je najlepšie prezimovať v pôvodných nádobách. Po lete
presťahujeme previsnuté aj obyčajné
muškáty na chodbu, kde je chladnejšie
a dostatok svetla. Svetlo je podstatné
pre prezimovanie a uchovanie muškátov. Čím je svetla menej, tým nižšia má
byť teplota skladovania muškátov. Kvetináče uskladňujeme pri teplote okolo
4 - 10°C, vo svetlej miestnosti. Vhodné
sú zimné záhrady, verandy, schodištia,
chodby, pivnice, či garáže. Mnohí pes» Zdroj: Internet

»Kúpim nové zvislé cepy
na skodu 100,105,120 Tel
0910594060 Ďakujem

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

06 POZEMKY / predaj
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

13 RôZNE / predaj
»KÚPIM
HELIGÓNKU
MôŽE BYŤ AJ NA OPRAVU
0903317515

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.

Stavebná firma ponúka
celoročnú spoluprácu
na stavbách v Nitre
pre 2-3 člennú samostatnú partiu.

Kontakt:

0902 433 554

78-0174

Potrebné vlastné auto a chuť
pracovať. Poprosim len
seriózny zaujem.
Plat od 8€/hod v čistom
+ možnost prispevku na
ubytovanie.
Všetko dohodou.
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od pondelka 2. 11.

2 kg balenie

U nás si nemusíte
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(1 kg = 1,00)
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Supercena
200 g

1 kg balenie

-33%
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604

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

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

X0ÁOGUVQXG

uTCFQXCPIWDCP[@IWCTFKPIUM

36-0002
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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
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GAR ANCIAJ
NA JNIŽŠE
CENY!
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36-0002

Nástup ihneď. POS nutný!

oravsko

auto-moto, služby, bývanie
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Predaj a rozvoz po celej SR
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Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabinoidný systém a že psy majú ešte zložitejší
endokanabinoidný systém s viacerými
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je každým dňom vyhľadávanejšou témou, pozrime sa aký súvis má CBD na metabolizmus
zvierat.
Kĺby a CBD pre zvieratá
Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov.
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú
pečeň a obličky vášho domáceho miláčika. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cornell University dokázali, že psy s artritídou,
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú
znateľný pokles bolesti.

Foto: S. Mrenová

nadšení, keď zaznamenali zníženie epileptických záchvatov až u 89% psov, ktoré
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekvenciu záchvatov vďaka interakcii s endokanabinoidným systémom. Predpokladá sa, že
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neuEpilepsia a CBD pre zvieratá
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlepUkázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými šuje fungovanie nervového systému aby k
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov záchvatom nedochádzalo.
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými nepríjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. VäčšiPsy trpiace úzkosťou
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptikami. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň.
Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov,
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie prečo majitelia svojich domácich miláčikov
účinky, často nepomáhajú.
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat
Vedci z Colorado State University boli prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná agresivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie
účinky.
Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom
podávala CBD uviedla, že mal veľmi priaznivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú,
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavujú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako
pociťujú posttraumatickú poruchu.
CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv
má, ak je látka podávaná denne počas určitého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres.
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli
podávané opakované dávky CBD vykazovali menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všetkých zvierat.
A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej
pohode vášho miláčika.
Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné nastavenie záleží od váhy, pričom platí, že na
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať
» red.
0,5 mg denne.
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CBDexpert

6% CBD olej

3% CBD olej

0

34,8

EUR

0

28,8

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
����������������������

www.cbdexpert.sk
�������������������������������
������������������������
��������������

��������������������������

33-0089

UkěǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƆƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

13 121 0572

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

zamestnanie, služby

oravsko

13

Výročia a udalosti
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Zakarpatska pripadol Maďarsku.

2. novembra 1938

Zaostrite
štýlovo!
Viac ako 2000 rámov v ponuke

www.novooptik.sk
/Novooptik

NOVOOPTIK

a.s.

Námestovo, Hviezdoslavova 18 | 0904 545 103 | Pon - Pia 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00
Tvrdošín, Trojičné nám. 121 | 0911 162 624 | Pon - Pia 8.00 - 16.30, So 9.00 - 12.00
Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 42 | 0949 572 426 | Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00
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už od

30 €
43-0131

Najväčší výber
v regióne

zamestnanie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

52-0190
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kultúra, zamestnanie

ORAVSKO

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

15

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

www.scotka.sk

OPERÁTOR
VÝROBY

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

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

Kontakt: 0911 577 790, scotka@scotka.sk

0800 500 091

09-55

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

+420 702 193 121

OR21-43 strana-
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- ubytovanie
zabezpečené

15

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

47-001

Facebook: aiwsk

32-001-7

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

��������

��������������,
����������������

���������

miesto:

Tel: 0919 496 49

��������������������

85_0831

���������������������
�����
��
plat:���������������
����������������
���������������
�����������������������
��������������������������������
�������������������
����������������������������

KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

ANT ÉNOVÉ ajj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTK
PROTILÁTKOVÉ
TESTY
V pponuke
onuke
onu
ke
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85_0832

37-140
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www.lekarenplus.sk
l k
l
k

