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Blíži sa advent,
ale nič tomu nenapovedá
Advent sa tento rok podľa dostupných údajov začína v nedeľu 28. novembra. Advent by nás mal meniť a
my by sme mali meniť nastávajúce
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal
a mali.

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť
nechce. Advent by nás mohol nasmerovať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu,
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dobru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Adventu by sme mali pochopiť, žťe nielen
Pre veriacich je obdobie adventnu my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní,
akýmsi očakávaním vstupu do nového ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari
cirkevného roka a pre materiálne zmýš- 2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ- kričať menej toho nášho JA. Prosím. A
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o dávajme najavo viac MY. Lebo ak to netúžbe byť lepším človekom.
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne
Žijeme už druhý rok v atmosfére jednoduchá matematika.Kde sa dvaja
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, pouprostred strachu, nenávisti, zla, agre- trebuje vyhrávať priam existenčne.
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak
Takže, blíži sa advent a ten nám
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna- priam ponúka, aby sme prestali útočiť
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť ob čanov. Materiálne zalochápané a pochopené. Najhoršie na žení občania môžu skúsiť
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že zmier a veriaci zas nastoliť
vládnucim politikom doslova záleží na vládu mieru a pokoja vo
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. svojich vnútrach. Bol by to
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, fajn Advent, verte mi.
iba šíria informácie o katastrofe, nechutVšetko
dobré
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a vám želá
beznádeje, zla a nenávosti.
Advent by nám mohol pomôcť.
» 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

Západné Slovensko
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

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

/Orava/ - Slovenský hydrometeorologický ústav
na sociálnej sieti informoval, že na Orave /Liptove,
Spiši a Šariši/ došlo počas pondelka 15. 11. 2021 k
teplotnej inverzii. A bolo ju vidieť i cítiť! Teplotná
inverzia nastáva, keď vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdi teplejší vzduch a v nižších hladinách nie.
K tejto situácii môže dochádzať aj vtedy, keď sa teplý vzduch dostane nad studený. Práve tento prípad
inverzie nastal v spomínaných regiónoch.

/im, ww šl tanap, or/

/Trstená/ - Počas návštevy Hornooravskej nemocnice v Trstenej minister zdravotníctva V.
Lengvarský konštatoval, že kvalita nemocnice v
niektorých odbornostiach presahuje slovenské
štandardy a vyjadril presvedčenie, že bude mať
miesto v optimalizovanej sieti. Uviedol tiež, že nedorozumenia vyriešili a budú rozvíjať smerovanie
nemocnice pre naplnenie cieľov reformy, ktorými
sú kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre
občanov. Riaditeľ Hornooravskej nemocnice v Trstenej Marian Tholt potvrdil, že v prípade obmedzenia nemocnice bude držať hladovku.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

/ww kr, or/

/Tvrdošín/ - Teplomilná sťahovavá sovička výrik
lesný zahniezdila v Bobroveckej doline v Západných Tatrách, tento rok na najsevernejšie zaznamenanom mieste. V Oraviciach si urobila letné
hniezdo v dutine približne dvanásť metrov vysokého buku. Identifikoval ju pracovník Štátnych lesov
Tatranského národného parku Radoslav Michalec.
Samčeka prezradilo melodické pískanie „kjú, kjú“
a samičku opakované „piú“. Je to na Slovensku
jediný sťahovavý druh sovy, ktorý donedávna
hniezdil len v teplejších a nížinných oblastiach.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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

/Krušetnica - Babín/ - Keďže ani tento rok kvôli pandemickým opatreniam sa dôchodcovia v
Krušetnici nemohli spoločne stretnúť pri dobrom
obede, veselom programe a sviežej hudbe, obec
pre nich pripravila darčekové poukážky na nákup
potravinového tovaru. Doručujú im ich osobne poslanci obecného zastupiteľstva so želaním všetkého dobrého. * V Babíne ako prejav októbrovej úcty
starším spoluobčanom pripravili malý ďakovný
ekologický darček, ktorý si môžu prevziať v obecnom úrade.

/ww shú, or/

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

/ww,or/

/Námestovo/ - Revíziu pilierov a opôr poškodeného mosta robili v Námestove. Stroje vyberali vzorky betónu, aby v laboratóriách rozbormi zistili jeho
aktuálny stav. Diagnostiku spodnej stavby zabezpečil Žilinský samosprávny kraj, ktorý je správcom
mosta.

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

/ww, or/
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hlavu hore /

4
Občianska
riadková
inzercia
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
»PREDÁM KORENE ŽLTEJ MALINY TEL 0908199695 PO 20
HOD

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
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Hello Slovaks
Chodím po Slovensku a nestačím sa
čudovať. Počúvam čudný jazyk, plný
cudzích slov, ktorému by Ľudovít
Štúr sotva rozumel.
Namiesto úloh plníme tasky, rozpočet sme nahradili budgetom a schôdzu
meetingom. Zaujímavé sú aj nápisy na
budovách. Ak hľadáte zubára, tak v Žiline hľadajte Dental Clinic, vydavateľstvo
má na fasáde domu nápis Publishing
House a ak budete hľadať cestovnú
kanceláriu, tak sa to teraz volá Travel
Agency. Aj autá sú pomaľované rôznymi
nápismi - Rescue, Parcel Service alebo
Home Delivery. To keby ste potrebovali
záchranku alebo doručiť balíček. Vyzerá
to tak, že u nás žije veľa cudzincov, ktorí si prišli opraviť zuby, alebo si zavolať
prvú pomoc. Aj názvy reštaurácii hýria
anglickými, talianskymi alebo francúzskymi názvami a niekedy potrebujete
prekladateľa, keď si chcete objednať
jedlo (food). Môj syn má malú reštauráciu a zmysel pre humor. Niekedy dáva
svojim jedlám zábavné anglické názvy.
Prekladanú kapustu nedávno nazval
Translated Cabbage. Nuž čo, naše deti
študujú v zahraničí a my, starší, môžeme cudzie krajiny spoznávať aspoň
takto. Namiesto fašírky si objednáme

burger, káva má tiež rozličné názvy - Espresso, Ristretto, Lungo alebo Americano. Spomínam, že aj ako deti sme mali
zahraničné jedlá na tanieri - francúzske
zemiaky, španielske vtáčiky, maďarský
guľáš alebo ruské vajcia. Jediné, kde si
slovenčina drží svoju slovnú zásobu, sú
nadávky a vulgárne slová. Oproti takým
Američanom alebo Nemcom, ktorí pri
nadávaní opakujú pár slov, máme celý
ohňostroj vulgárnych výrazov. Stačí sa
pozrieť na internet, kde si ľudia chodia
nadávať. A mladí už neplytvajú slovami.
Posielajú si rôzne obrázky a skratky. Veď
kto by strácal čas. BF vraj znamená priateľ, BFF - najlepší priateľ, DW je drahá
manželka, ale môže byť aj nemaj strach.
To je riadna úspora slov. Z krčmy stačí
napísať žene DWDW a je to. Ak si chcete
povzdychnúť a použiť meno Božie, tak
na to je skratka OMG.
Ak naďabíte na
svetovej počítačovej sieti na nejakú
oázu, kde sa ešte
rozpráva normálnym
jazykom a slušne,
pošlite mi,
prosím, adresu.

» Ján Košturiak

16 ZOZNAMKA

/Sedliacka Dubová/ - V obci zrealizovali projekt WiFi Sedliacka Dubová v rámci operačného
programu Integrovaná infraštruktúra. Výsledkom
je bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Sedliacka Dubová k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
na deviatich prístupových bodoch. Celková výška
oprávnených výdavkov bola 11 999,97 eur, z toho
nenávratný finančný príspevok 11 399,97 eur a
vlastné zdroje 600 eur.

/ww sd, or/

/Dolný Kubín/ - Mamičkám, ktoré porodia dieťa
v dolnokubínskej nemocnici, venuje samospráva
mesta knižku pre novorodencov. Rodiča v nej nájdu
všetko, čo súvisí s Dolným Kubínom. Môžu si tam
nafotiť a uchovať prvé detské fotografie a napísať
základné údaje o svojom dieťati. V dolnokubískej
nemocnici s poliklinikou sa po zmodernizovaní
priestorov zvýšil počet pôrodov. Za rok 2021 prijali
zatiaľ 784 rodičiek a kapacita je 1200 pôrodov.

/mr, im, ww, or/

/Pokryváč/ - Za finančný príspevok od Envirofondu i z vlastných zdrojov opravujú v Pokryváči
budovu obecného úradu tak, aby dosiahli zníženie energetickej náročnosti. Budovu zateplili aj so
stropom, vymenili okná a dvere, natreli strechu a
urobili aj ďalšie potrebné práce. Má byť hotová do
konca novembra.

/ww, or/

/Žilina Zárečie – Orava/ - Aj záujemcovia z
Oravy už môžu posielať prihlášky do 15. ročníka
medzinárodného festivalu animácie Fest Anča v
kategóriách krátky animovaný film, animovaný
videoklip, animovaný film pre deti a študentský
film. Organizátori akceptujú len krátke animované filmy a videoklipy vyrobené po 1. januári 2020
s anglickými titulkami. Fest Anča 2022 je jediný
slovenský multimediálny festival animovaného
filmu primárne zameraného pre dospelého diváka
a bude sa konať v Novej synagóge v Žiline a v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie od 29. júna
do 30. júla 2022.

Chcete si
podať
inzerát?

/im, ww za, or/

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/Trstená/ - Na námestí M. R. Štefánika v Trstenej
otvorili farmársky trh. V nových drevených stánkoch predajcovia ponúkajú medové pochutiny,
koreniny, nápoje, rôzne domáce výrobky a iné tovary.

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

/wwt, or/

/Dolný Kubín/ - Najstarší filmový festival s environmentálnou tematikou počas svojho jesenného
turné potešil aj obyvateľov a návštevníkov Dolného
Kubína. Ekotopfilm - Envirofilm ponúkol divákom
zahraničné i slovenské filmy, ktoré zaostrili nielen
na problémy súvisiace so životným prostredím, ale
aj na ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Projekt junior festival bol venovaný žiakom základných a stredných škôl. Deti sa vďaka súťažiam,
hrám a tvorivým aktivitám dozvedeli o globálnom
otepľovaní, či znečistených oceánoch. Tento ročník bol zameraný na tému konzum a upozorňoval
na to, že je dôležité uskromniť sa, pretože naša
planéta nemá nekonečné zdroje. Cieľom filmového
festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu
a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach
trvalo udržateľného rozvoja.

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.

/ww dk, or/
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od pondelka 22. 11.
U nás si nemusíte
ĊĒ¨ïüØ¨¤ėÀ

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

10 kg balenie

cena za 1 kg

-48%

Konzumné zemiaky
• ĊïȅēúĒìƆìïǱÒà½àĊ©
• Ù¨ìïÙ©

3

19
(1 kg = 0,32)

ƏıƒƔ

2

49

Kuracie stehná XXL
• ¨ėÏàóúǯÏàę¨

cena za 1 kg
ėïÿ ¨Ù¨
úȍ¤À Ù
õì¨ÀÒÀú

¸ïà³ïȔ
parenica
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

6

99

Spišské
párky

700 g

3

3 x 200 g

250 g

600 g

2

99

99
(1 kg = 5,70)

0

89

(1 kg = 4,98)

Balkánsky syr
• 47 % tuku

(1 kg = 3,56)

Smotanová
Ùúǿ¨ïÏÏÒóÀÏ

800 g

60 kusov

4

99

(1 kg = 2,49)

Kyslá smotana
• 20 % tuku

(1 kus = 0,08)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƝıƜƜı¤àƝƣıƜƜıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Vajcia
“M”

1

99

hlavu hore / služby
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od pondelka
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ƝƝıÙàĊ¨Øï

500 g balenie

-52%

ƏÏÿóĒ

ƍıƏƔ

1

19

½¨ïȝĒ
paradajky
¤úÔàĊ©zz=

(1 kg = 2,38)

Jogurtový
nápoj
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

4x2l=8l

1 500 g

1

-46%
ƏıƔƔľ

2

ƒƔ

69

(1 kg = 1,19)

Kofola

(1 l = 0,34)

100 g

-24%
ƋıƑƐľ

0

49

920 g

1

Vü

• úĊïà½àĊì¨Ù

805 g

4

29
(1 kg = 5,33)

tĒóà ÀÙ

ƐƔ

Smotanový
jogurt
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

0

39
(100 g = 0,20)

+àï À

3 x 220 g

• ìÒÙàúÿ Ù

660 g

Linecké
ïàęú¨ÏĒ

1

99
(1 kg = 3,02)

ıııØÙà½à¥ÒõÂ½ĊēïàÏàĊÙ ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƝıƜƜı¤àƝƣıƜƜıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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200 g

(1 kg = 1,73)

školoveda / bývanie, reality

8

Najčítanejšie regionálne noviny

Potrebujeme reformu
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

ZATEPĽOVANIE
PODKROVIA

    

STRIEKANÁ
   
PUR PENA
 
 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

0951 636 225



 +48602521334
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Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu
vzdelávania, rozvíjanie kritického myslenia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digitalizáciu, pomoc deťom s poruchami učenia, stanovenie maximálneho počtu detí v
školských kluboch, znižovanie byrokracie a
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná reforma sa začína inak.
Ak chceme zmeniť školy, treba do nich
investovať! Aby sme motivovali kvalitných
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v
škole. Aby školy disponovali aspoň štandardným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V
časoch, keď počítače na školách sú zastarané? A napojené na nekvalitný štátny internet?
Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrávali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všetkých s iným názorom.
Zámer zmeniť obsah vzdelávania je
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť nevyhnutné poznatky a kompetencie využívať naučené vedomosti. Básniť o odstránení
memorovania je málo.

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďalších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, ktorý má v náplni úradnícke práce.
Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko zaviesť až po tom, keď školy budú pripravené.
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už
dávno mali byť na každej škole so zdravotne
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež potrebujú pozornosť.
V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zámer zvyšovania počtov žiakov v triedach.
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v
triede. A nebude treba ani asistentov. Nehovoriac o tom, ako sa zvýši kvalita.
Prečo stále nie je súčasťou vysokoškolského štúdia v rámci didaktiky špeciálna
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor
pedagogický asistent? To naozaj stačí len
maturita? Odborné vzdelanie je základným
predpokladom.
Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil
sa iba marketing. Na druhej strane pochybujem, že minister bez pedagogickej gramotnosti dokáže pochopiť skutočné potreby
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

99-0083

Minister školstva Gröhling prezentuje
reformu, ktorá má školy preniesť do 21.
storočia. Takmer v strede svojho mandátu. Asi má plné ruky práce s propagáciou
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto načasovaná reforma môže skončiť tak, že ďalší minister = nová „reforma“.
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604
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oravsko

služby, bývanie, zamestnanie

Výročia a udalosti
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slovenského dlhometrážneho hraného ﬁlmu Jánošík bratov Siakeľovcov

21. novembra 1921
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47-001

19 ROKOV NA TRHU

32-0128

e-mail: velcon@velcon.sk

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0632

0800 500 091

OR21-46 strana-

12

č. 46 / 19. NOVEMBER 2021 / 25. ROČNÍK

ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 36 230 domácností

ORzel21-46 strana- 1

služby,
zdravie
reality,
/ služby
krása

2
ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Redakcia:

Trojičné námestie 191
TVRDOŠÍN
oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Marta Kontrová
0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková 0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon
0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (36.230 domácností)
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
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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Hľadáme

Výročia a udalosti

začiatok norimberského procesu.

 ]ŏŏ
práca v skladoch

BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč
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0919 496 491
Empres In
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Skúsenosti našich zákazníkov
Sandra (32), Vlčkovce :

V našich článkoch sa snažíme prinášať
Vám poznatky z použitia CBD, pričom
dôraz kladieme na informácie z vedeckých štúdií. Napriek tomu, že problematika pôsobenia CBD je predmetom častého skúmania, vedci prídu prakticky vždy
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a
vôbec fungovania endokanabinoidného systému v rámci ľudského organizmu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká
a s takým vysokým potenciálom, že si
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.
Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špecificky dávkovanie – je u každého individuálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa
nielen o odborné názory a poznatky, ale
pýtať sa na skúsenosti aj bežných používateľov.
Zozbierali sme preto skúsenosti, ktoré Vám možno pomôžu pri rozhodovaní sa či siahnete práve po CBD oleji.
Roman (56), Komárno :
„Mal som problém so spánkom a koncentráciou. Mám povolanie, ktoré si vyžaduje moju 100% koncentrovanosť. Počas
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju
hlavu a v noci spím v kľude bez stresových myšlienok“

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som
už roky užívala antidepresíva. Keďže som
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľakla som sa a suseda mi odporučila vyskúšať
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po
pár týždňoch stiahnuť denné dávky antidepresív na minimum. Síce ešte si netrúfam
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Momentálne užívam 20% CBD olej od CBDexpert.“
Ján (63), Kežmarok :
Foto: Canva

Diana (39), Bratislava :
„Asi každá žena pozná menštruačné bolesti, no tie moje boli takého charakteru,
že ma na dva dni úplne odpísali a musela
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela
som si navyšovať dávky, aby som nezostala závislá, vyskúšala som rôzne alternatívy ale bez efektu. V novinách som
našla článok o CBD, na základe ktorého
som si objednala a po mesiaci užívania
som mala oveľa ľahší priebeh bez menštruačných bolestí. Na tretí mesiac som
ani netušila že mám menštruáciu, keďže
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam
aj naďalej preventívne“

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je stráviteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej
fľaške a nie v umelohmotnej.“
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od 20. do 30. novem bra

CBDexpert

31,50 €

10% CBD olej

20% CBD olej

36,00

50,00

EUR

Lucia (21), Píla :
„Produkty CBD olejov ma veľmi milo prekvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dlhotrvajúcej únave a môžem povedať, že po
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Odporúčam študentom na lepšiu koncentráciu
pri učení sa“
Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi poznatkami na mail: mrenova@regionpress.
» red.
sk a radi ich uverejníme.
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5% CBD olej

EUR

45,90 €

63,00 €

3% CBD olej

6% CBD olej

21,00

25,00

EUR

EUR

34,80 €

28,80 €

t.sk
exper

cbd
www.

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

33-0097
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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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Najväčší výber
v regióne
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Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín
tel.: 043-238 8992
Otváracie hodiny
Po - So 8.00 - 18.00 hod.
www.domoss.sk

Zľavy
až do
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člen siete

-60%

ck Friday
Kompletnú ponuku Bla
www.domoss.sk
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Akcia platí od 8.11. do 29.11.2021
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