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PRIEVIDZSKO
131190063

BEZKONKURENČNÁ CENA!

(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

131190001

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Trpíte bolesťou chrbtice, migrénou,
nespavosťou, depresiou, alergiou,
nadváhou atď.
Tu je vhodná aj liečba akupunktúrou alebo EAV podľa Volla. Tiež prevádzam ošetrenie quadrupolárnou rádiofrekvenciou,
ultrazvukovú cavitáciu a endermológiu.
Kontakt: Esthé klinika s.r.o., MUDr. Filová
Nábrežná 5, 97101 Prievidza.
T: 0905 600 394, 046/5113 345

721190024

Doprava v cene!
Pečené prasiatka
Odstavčatá
T: 0908 13 11 99

13119084

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť,
priasť a tkať. Drotári a iní vandrovníci si tiež v tento deň nezačínali
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré
sliepka alebo hus zniesla na Mateja
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich
mali vyliahnuť nepodarky - matejčatá.
V ten deň znesené vajíčka gazdiné radšej zahodili cez plot alebo ich
dali žobrákom. No zároveň hospodári a ovocinári považovali Mateja za
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň
chodili do sadov a záhrad a snažili sa
prebudiť ovocné stromy zo zimného
spánku. Potriasali ich alebo klopali
na ne varechou. Ak na Mateja bolo
počuť hlas škovránka, gazdovia už
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak
mrzlo, malo sa dariť pohánke.
Aj pranostiky pripisujú Matejovi
dôležitú úlohu. Jeho deň mal znamenať koniec zimy a priniesť čerstvý závan jari. Ak bol chotár ešte v bielom
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť.
Takže ak máte zimy dosť,
tešte sa. Matej totiž ľady
láme. Ale pozor, ak ich
nenájde, tak ich ešte narobí...
Pekný týždeň!

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
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Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia,
v ktorom sa v zime skrývali túlavé
mačky sa ozýva najrôznejší štebot,
objavujú sa prvé snežienky a bahniatka. Viem, je ešte február a jar má
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak,
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále
nenaplnených. Odborníci varujú, že
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z
Kremľa“.
Hoci, aj jeho dych akosi obchádza naše končiny najmä vtedy, keď
sa rozhoduje o vážnych veciach.
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá
prichádza v zime, môže naozaj napáchať veľa škôd. V každom prípade už
podvečerné prechádzky prestali byť
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno,
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre
všetkých, v ktorých driemu takéto a
im podobné nadpozemské ambície.
Na druhej strane – je dobré vrátiť
sa k múdrosti predkov, najmä v také
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s
neúspechom a nešťastím. Nemala sa
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190007

Že by tu už bola?

Týždenne do 35 000 domácností

131190009

Najčítanejšie regionálne noviny
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politická inzercia, reality, služby

PRIEVIDZSKO Vinou vlády opäť zdraželi potraviny.

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (35 000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch
+ v párnom týždni navyše: Bystričany, Čereňany, Diviacka N.V.,
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice,
Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany,
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V,
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica,
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce
a Zemianske Kostoľany
+ v nepárnom týždni navyše:
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa,
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a
V.Lehôtka

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

nemusia. Ich účtovný rok začína začiatkom marca a tak sa môžeme pripraviť, že ceny porastú aj v nich.
Súčasnej vláde absolútne nezáleží na obyčajných ľuďoch, čo jasne
dokazuje aj tento príklad. Každý rok
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom
a potravinárom, neťahala by peniaze
od ľudí formou dane z potravín.
Mohla by urobiť to, čo už dlho
navrhujeme. OĽANO dlhodobo presadzuje názor, že farmári musia dostať
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu
patria. Vláda musí spravodlivo prerozdeľovať eurodotácie a hlavne nesmie
buzerovať farmárov a potravinárov
nezmyselnými
povinnosťami.
Keď bude naše
hnutie
súčasťou
vlády, spravíme zo
Slovenska
úspešnú
krajinu, v ktorej budú
ľudia radi žiť. Rovnako aj ich deti
a vnúčatá.

131190002

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Vláda sa minulý rok rozhodla, že zavedie novú daň z
potravín. Sú to
opäť ďalšie peniaze, ktoré vyberie
ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií,
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slováci opäť zohnú chrbát.
V hnutí OĽANO sme od začiatku
hovorili, že tento nápad je zlý a že
naň doplatia ľudia vo forme zvýšených cien. Čo je ešte horšie, najviac na
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší,
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho
platu na potraviny a veci do domácnosti.
Ministerstvo financií naše slová
začiatkom februára potvrdilo. Sami
hovoria, že potraviny v januári zdraželi oproti decembru o 3 % a dodávajú,
že za tretinu tohto nárastu môže daň
z potravín. Hoci potraviny dražejú v
januári každý rok, tento rok narástli
rekordne. Najviac za posledných 13
rokov. Zdražovanie však neskončilo,
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť

Otázka: Dobrý deň, s manželom už
dlhodobo ako pár nefungujeme, nekomunikujeme, každý si ide svojou cestou. Chcela by som sa rozviesť, viete
mi poradiť ako má taký návrh vyzerať?
Ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň. Návrh na
rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde, ktorým je v zmysle Civilného sporového poriadku súd, v ob- JUDr. Ing. Ľuboš
vode ktorého mali manželia posledné
Maxina, PhD.
spoločné bydlisko. Písomný návrh môžete súdu zaslať buď poštou, odporúčame doporučene
alebo ho odovzdať aj v podateľni príslušného súdu. Návrh
musí obsahovať: osobné údaje navrhovateľa a odporcu,
ktorými sú: meno, priezvisko, v prípade manželky aj rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátna
príslušnosť – občianstvo SR. Z návrhu musí jednoznačne
vyplývať, že sa domáhate rozvodu manželstva, teda musíte opísať príčiny a dôvody jeho rozvratu, aby súd mal
za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne
narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie
manželského spolužitia. V prípade, že z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, tak konanie o rozvod manželstva je zo zákona obligatórne spojené s konaním o úprave
pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode.

» Eduard Heger

tieňový minister ﬁnancií a hospodárstva

Predám/prenajmem zabehnutú zmrzlinovú
prevádzku na lukratívnom mieste v PD.
T: 0910 641 182

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné.

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.
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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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt Prievidza

Najnižšie podanie: 47 200 EUR

KÚPIM STAVEBNÝ POZEMOK
V OBCIACH:

Kanianka,Lazany, Malinová,
Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno
Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Solka, Tužina
Nekontaktovať s ponukami, ktoré sú
uvedené na webe! Ďakujem.

T:0910 445 479

Termín konania dražby:
dňa 22.03.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik galéria na 1. poschodí,
Grand Hotel, Palackého 3477,
911 01 Trenčín, okres Trenčín,
Trenčiansky kraj.
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 63,58 m2, na ul. Rad L. N.
Tolstého v meste Prievidza. Byt č. 8 je na 4.p., vchod č. 13, v bytovom
dome súpisné č. 20715. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 6358/267036. Spoluvlastnícky
podiel na pozemkoch parc.č. 4992 je o veľkosti 6358/267036. Predmet
dražby je evidovaný na LV č. 7010, 7102, k.ú. Prievidza.
Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
52-0005-40

BV
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DS
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721190011

Západné Slovensko

721190049

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

131190006

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

131190067

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Tentokrát rekordne

Východné Slovensko

Chcete

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

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk
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Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190074

Redakcia:
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EXTRA

- štiepaný buk

mobil: 0910

- Pia.

od

8 oo - do 14oo hod.

598 927

131190071

YRODĨPo.

131190005

- odrezky dub
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Tapeta Summer Garden
yKOBERCE
yVINYL (PVC+LVT)
yLAMINÁTOVÉ
PODLAHY
yZÁCLONY
yTAPETY

6,49

3,99
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PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832
9EXGRYH&%$GLVNRQWXRSURWLSXPSH6KHOOD0F'RQDOGX %H]SODWQÊSDUNRYLVNR]DEXGRYRX
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4
zdravie / zamestnanie

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim starú motorku, diely,
doklady. T: 0940 969 845
03 BYTY /3predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu pekný
2izb. byt v RD v PD,zariadený,
pre 3. dôchodcov,slušných,
nie alkoholikov! Cena 250 €/
osoba aj s energiami.Tiež 1 byt
za 190 E€ tel. 0944 589 022
05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
» Predám dva 6 á pozemky,
rozmer jedného je 22mx28m.
V obci M.Kiar 1 km od Margita
Ilona. Voda, plyn,el. sú dostupné. Cena: 15 000 €. Poz.
je možné kúpiť aj spolu 44m
x 28m s dvoma prístupovými
cestami. Cena spolu 28 000
€. Pozemok je v súkromnom
vlastníctve fyzickej osoby. T:
0918 495 956
» Predám 6,5 árový pozemok
v Tlmače-Lipníku. Šírka pozemku cca 20m.prístup na
pozemok z verejnej komunikácie. Cena: 15 000€. Pozemok je v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby.Dohoda
možná. T: 0918 495 956
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim 2 -3 izb.byt v PD v
pôvodnom stave. Ponúknite.
RK nevolať! T: 0905 180 640
» Predám garáž na južnom
obchvate 1.rada pri hlavnej ceste s jamou 3 900 €
tel.0905 350 595
» Kúpim dom/byt v Zemianskych
Kostoľanoch. T: 0918361237
08 STAVBA
stavba
8
» Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena
od 650 €. Doveziem, osadím,
vykonám aj tlakovú skúšku.
T.č.: 0905 925 991
» Kúpim lešenárske rúry. T:
0907 821 436
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Predám 2 - 3 m kmene
ovocných stromov rôznych
hrúbok ako palivové drevo.
Tel. 0948 489 151
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim akékoľvek zlaté a
strieborné mince aj šilingy,dukáty, šperky,náramkové a
vreckové hodinky a papierové peniaze t.0915 627 285
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

Keď sa rozhodneme začať s cvičením, je
dobré poznať percento tuku v tele. Stáva sa
často, že ak človek začne cvičiť, hmotnosť
sa nemusí zmeniť – ale tuk už môže ubúdať
a svaly postupne pribúdať. Na objasnenie je dobré mať potrebné vyšetrenie podielu
svalovej a tukovej hmoty, najčastejšie bioimpendančnými prístrojmi na špecializovaných pracoviskách, alebo mať zmeranú
kožnú riasu najčastejšie nad trojhlavovým
svalom - tricepsom, prípadne stačí aj obyčajný krajčírsky meter a mať zapísané svoje
miery – obvod pása, bokov, ale môže byť aj
obvod ramena, stehna a lýtka.
Ak sa hmotnosť nemení, ale zmenšujú
sa namerané obvody, znamená to, že ste
na dobrej ceste – ubúda množstvo tuku
a narastá svalová hmota. V praxi máme
prípady, že rovnako vážiaci ľudia vyzerajú ináč – ten, kto pravidelne cvičí môže
byť štíhlejší, ako ten, kto necvičí. Ten, kto
má pravidelnú fyzickú aktivitu, zlepšuje
si vzájomný vhodný pomer svalov a tukov
v prospech pre svalovú hmotu. Zníženie
podielu tukov znamená aj zníženie rizikovosti na srdcovocievne a metabolické ochorenia. Zvýšenie svalovej hmoty znamená aj
zlepšenie fyzickej kondície.
Už 10 kilogramov navyše oproti optimálnej hmotnosti zreteľne vidieť, dáva
telu úplne iný vzhľad – je menej pružné,
rozložitejšie, zavalité. Nabratie 10 kg svalov a rovnaké ubratie tuku v tele dodáva
vzhľad štíhlosti a jasných kontúr. To však
vôbec neznamená, že z človeka sa stáva
kulturista. Iba má atletickejšiu postavu.

Práca na dohodu

Úloha svalov je vykonávať fyzickú aktivitu, pohyb. Úloha tuku je udržiavať telesnú
teplotu, slúži ako izolačná vrstva. Prítomnosť väčšieho množstva tuku spôsobuje
hypertenziu, cukrovku, ochorenia srdca
a ciev. Udržanie percenta tuku v tele je dôležitý ukazovateľ zdravia.
Dosiahnutie správneho pomeru medzi
tukmi a svalmi je dlhodobý cieľ a nedá sa
dosiahnuť žiadnym krátkodobým trikom,
liekmi alebo zázračnou procedúrou. Takže kilogram tuku nie je ťažší ako kilogram
svalu, ale zaberie väčší objem a telo človeka vyzerá objemovo väčšie zavalitejšie. Dosiahnutie optimálneho Body Mass Indexu
BMI je jeden z cieľov optimálnej hmotnosti, druhý je dosiahnutie správneho pomeru
tuku a svalov. Čím má človek menej tuku,
podkožného aj medziorgánového, vyzerá
štíhlejší a je aj zdravší. Hmotnosť je jeden
z cieľom, ktorý stojí na ceste k zdraviu.
Druhým je podiel svalov a tukov.
Takže, všetci, ktorí cvičíte a ručička na
váhe sa nemení, alebo neklesajú čísla, nebuďte sklamaní. Ak si budete viesť údaje
o vašich mierach, porovnáte obvody pása,
bokov, stehien, alebo si dávate
zmerať percento tuku v tele,
určite rozdiely zaznamenáte, navyše máte pozitívne
ohlasy z okolia a jasne to
vidíte aj na voľnosti vo
vašom oblečení.

v Bojniciach - chyžná.

Pracovná doba: podľa potreby, pondelok-piatok v čase 10.00-14.00.
Mzda: 3,50€/hod s možnosťou pohyblivej zložky k platu.
Podmienky: vek nad 18r. , vhodné pre osobu so zníženou
zdravotnou schopnosťou, dôchodkyňu, pani na MD, študentku

Výhoda: Bojnice a blízke okolie
Bližšie info: +421915695132 Životopisy a motivačné listy
prosím zaslať mailom: vendelin@vendelin.sk

Kontaktovať budeme iba nami vybraných uchádzačov.
Vopred ďakujeme za Váš záujem o túto prácu.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Neverte mýtu, že trocha plesne na
povrchu džemu, či chleba nevadí!
Situácia zo všedného života: neskonzumujete džem, opätovne ho
zavretie a odložíte do chladničky, no po určitom čase ho otvoríte a na
povrchu na vás čaká nemilé prekvapenie. Áno, tušíte správne.
Na povrchu sa vytvorí pestrofarebná, najmä zelenou farbou dominujúca pleseň. Prečo nejesť takto napadnutý džem? Poznám prípady
ľudí, ktorí nezúfajú a pleseň z vrchu pohára jednoducho odoberú lyžičkou a džem (v horšom prípade zaváraninu) normálne skonzumujú.
Tvrdia pri tom, že predsa k zmene chuťových a čuchových vlastností
neprišlo.
Prosím, nerobte to a takto napadnutú potravinu ihneď vyhoďte! Samozrejme, nielen džem, hovoríme aj o chlebe. Akonáhle teda nájdete
plesnivý chleba, okamžite ho dajte do karantény (ideálne igelitové
vrecko) a rýchlo vyhoďte. Plesnivú časť vyrezať a chleba ďalej konzumovať nie je veru dobrý nápad.
V prípade chleba je to ešte o niečo problematickejšie. Tieto plesne
uvoľňujú spóry, ktoré sa šíria v ovzduší a spôsobujú ďalšiu kontamináciu potravín. Spóry sa tiež môžu dostať do dýchacieho systému a
tam môžu človeku s oslabenou imunitou narobiť poriadnu šarapatu.
Prečo však odporúčam nejesť ani takto napadnutý džem? Ide o to,
že plesne alebo odborne – mikroskopické vláknité
huby sú vo veľa prípadoch sami o sebe neškodné, no
produkujú mykotoxíny. Už len ten názov znie nebezpečne a vaša obava v tomto prípade je určite opodstatnená. Mykotoxíny spôsobujú radu komplikácií:
od rôznych typov alergií, či žalúdočných problémov,
až po ich karcinogenitu (spôsobujú rakovinu).
Preto nabudúce, keď zbadáte pleseň na nejakej
Miroslav Žiak,
potravine, buďte maximálne obozretní. Vždy sa takto
poslanec TSK,
napadnutej potraviny zbavte – a to čo najrýchlejšie. expert na potravinárstvo
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131190002

01 AUTO-MOTO /1 predaj
auto-moto/predaj

Ach tá naša hmotnosť!

131190026-1

Občianska
riadková
inzercia

5
pozor liek / služby, zamestnanie

Vysoký krvný tlak?

PREZIDENT PRE VÁS!

antihypertenzív. Ide o tzv. nesteroidové antiflogistiká, medzi ktoré patria
ibuprofen, diklofenak, naproxen, meloxikam (a mnohé ďalšie), z ktorých väčšina je v lekárni dostupná aj bez lekárskeho predpisu. Tieto lieky ovplyvňujú
regulačné mechanizmy v obličkách,
ktorými znižujú účinok antihypertenzív. V súčasnosti vieme, že jediná dávka
ibuprofenu vo výške 400 mg, čo je jedna
bežná tableta, môže ovplyvniť krvný
Čo znamená správne užívanie liekov tlak natoľko, že lekár môže zvažovať
zvýšenie dávky antihypertenzív alebo
na vysoký krvný tlak?
Jednoducho povedané, majú byť uží- nasadenie kombinácie liekov, ktorá nie
vané dlhodobo, pravidelne v rovnaký je pre pacienta nevyhnutná. Na druhej
čas, vždy rovnako vo vzťahu k jedlu strane existujú analgetiká, ktoré vyššie
a majú sa zapíjať vodou z vodovodu. uvedené vlastnosti nemajú, ide o komVäčšina antihypertenzív sa nemá kom- binované analgetiká obsahujúce parabinovať s ovocnými šťavami. Zapíjanie cetamol, propyfenazón a kofeín alebo
týchto liekov jablkovým džúsom, poma- im podobné analgetiká.
rančovou alebo grapefruitovou šťavou
môže viesť k zníženiu alebo dokonca „Neškodné“ rastlinné prípravky
Účinok antihypertenzív znižujú tiež
k strate ich účinku. Opačný extrém je,
keď pacient úplne odmieta zjesť citrus, niektoré rastlinné prípravky. Najsilnejší
alebo sa napiť ovocnej šťavy. Vstrebá- účinok má sladké drievko. Jeho užívavanie lieku nie je ovplyvnené, ak je od- nie by preto malo byť opatrné a nemastup medzi liekom a ovocím aspoň dve lo by trvať dlhšie ako 14 dní. V prípade
pacientov s hypertenziou je vhodné sa
hodiny.
sladkému drievku úplne vyhnúť. Je dobré mať svojho lekára, ktorému dôverujeStop ružovej tablete
Analgetiká patria medzi najužívanej- te. Rovnako dobré je mať svojho lekáršie lieky. Teda aj u pacientov užívajúcich nika. Váš lekárnik o vás vie veľa. A ešte
antihypertenzíva je liečba bolesti hlavy, viac vie o vašich liekoch – aj vďaka aplikĺbov alebo svalov či chrbta častým kácii www.interakcieliekov.sk. Využite
problémom. Hypertonik by mal vedieť, tieto jeho vedomosti vo svoj prospech.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
že niektoré analgetiká znižujú účinok

Pozývame Vás na debatu

s kandidátom na post
prezidenta SR

JUDr. Štefanom
Harabinom
ktorá sa bude
NRQDŘGŁD

26.2.2019
o 15.00 hod.
v Reštaurácii
Medellín
v Prievidzi
(oproti hotelu Hviezda).

Tešíme sa na stretnutie!

131190049

(Ružovú tabletu nechajte radšej v lekárničke)
Lieky používané na liečbu vysokého
tlaku krvi označujeme ako antihypertenzíva. Ide o niekoľko skupín liečiv s
rôznym mechanizmom pôsobenia na
ľudské telo, preto sa často u pacientov
kombinujú, čo umožňuje podávať nižšie
dávky pri vysokom účinku a malom výskyte nežiaducich účinkov.

Spoločnosť Pfeiﬀer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, ﬁlipovicova@pfeiﬀersk.sk

32-0024-1

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.
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www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131190003

NEPR
EM201
EŠKA8J
AKCIA
TE!
na vybraný tovar do 26.2.2019

721190001

mob.: +421 910 763 553
e-mail: info@sinesicaffe.sk

721190051

131190090

131190016

E+G STAV s.r.o.

ponúka murárske, búračske a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá, elektrikárske práce. Zn. Lacno
T:0948 975 710

6
spomíname, služby, domácnosť

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Slobodný, osamelý 52 r. Id
sa rád zoznámi s obyčajnou
osamelou ženou, bývam
v okolí Prievidze. Volaj na
0911 696 810
» Ponúkam úprimnú lásku
žene.Nebudeš 100% ľutovať T: 0918 169 176

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PD 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, PD zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

131190008

ktorý nás náhle opustil vo veku 31 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka Lucia so synom , mama Ivet a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 16.2.2019 sme si pripomenuli
5. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec

František Raschmann
z Prievidze.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka a deti s rodinami.

09-31

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
» Hľadám si brigádu ako
pomocná sila buď do kuchyne mám 25ročnú prax
alebo upratovanie na pár
hodín.Som na dôchodku
som seriózna a zodpovedná. T: 0908 325 998
» Hľadám prácu ako murár, maliar ,strážnik aj iné T:
0949 812 164

Petrom Solčánim,

Z hĺbky srdca ďakujeme všetkým
za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorí odprevadili našu
drahú zosnulú
pani Otíliu Valentovú
na poslednej ceste dňa 12. februára 2019.
Rodiny Valentová a Marcineková.

46-0192

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim rôzne staré veci z
domu a povale, napr.hodiny,hračky, gramofón na
kluku, koreničky,vianočné
ozdoby atď. T: 0911 339 297
» Kúpim jelenie danielie
parohy a trofeje. T: 0904
134 080
» Kúpim akékoľvek diely
a súčiastky na historický
bicykel s označením Prievidza. 0907 283 151

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a
známym, ktorí sa prišli navždy rozlúčiť dňa
15. 2. 2019 s našim milovaným zosnulým

721190060

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13

131190082

12 DEŤOM
deťom
12

„Nikto ma nemusí slzami uctievať,
pochovávať s plačom.
Keď o mne hovoríte a myslíte na mňa,
žijem predsa ďalej.“

131190093

Občianska
riadková
inzercia

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa dňa 8.2.2019 prišli rozlúčiť
s našou drahou zosnulou

Oľgou Hagarovou,

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

0915 780 751
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47-013

DISTrIbÚCIA

131190095

ktorá nás opustila dňa 5.2.2019 vo veku 68 rokov.

7
stavba, domácnosť, služby

STAVEBNINY N.B.D.

KÚPEàèOVÉ
ŠTÚDIO

299,90€
Výrazné zŎavy na vystavený
tovar!ގ
-10% po predloƵení letáku aj na
nezŎavnený tovar
Radi Vám spravíme vizualizáciu
kúpeŎne.

VŻtacie a sekacie kladivo DH40MC SDS max

43,99€
Uhlová brúska G13SR4

47,99€

149,99€

Aku vŻtaĖka s príklepom GSB 18-2 LI
2 baterky, nabíjaĖka a taška
94-dielna sada z chróm-vanádiovej ocele

Akcia platí doގ16.3.2019 alebo do
vypredania zásob.

Ceny platia po predloƵení letáku na pokladni.
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721190064

VYBRANÉ
NÁRADIE ZA
BEZKONKUREN§NÉ CENY

8
právnik radí, naši nevidiaci / politická inzercia

pohľadávky. S tým súvisí aj zánik záložného práva, keďže zánikom pohľadávky, ktorá bola záložným právom
zabezpečená, zaniká aj záložné právo.
Dispozícia s pohľadávkou však nemá
za následok zánik záložného práva, to
znamená, že prechodom alebo prevodom pohľadávky zabezpečenej záložným právom, záložné právo nezaniká,
ale v zásade prechádza na nadobúdateľa zabezpečenej pohľadávky.
Zákon však pripúšťa výnimky
z tohto pravidla, a to napr. vtedy, ak
si zmluvné strany v zmluve o zriadení
záložného práva dojednajú, že záložca
môže záloh alebo jeho časť previesť bez
zaťaženia záložným právom. Zálohom
môže byť vec, právo, iná majetková
hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré
sú prevoditeľné, súbor vecí, práv, alebo iných majetkových hodnôt, podnik
alebo časť podniku, iná hromadná vec.
Najčastejším dôvodom zániku záložného práva býva zánik zabezpečenej
pohľadávky, zánik zálohu či uplynutie
času, na ktorý bolo záložné právo zriadené.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom,
že sa máme najlepšie za celú históriu
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa
najviac za celú históriu Slovenska
a bežní občania sa majú horšie.
Je do neba volajúce, že vláda dá
800,000,000 € za mýtny systém,
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 €
za stíhačky, ktoré sú nám nanič.
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás
všetkých. Takýchto nezmyselných a
pre mňa pofiderných výdajov štátu
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by
stačilo na navýšenie dôchodku
pre každého seniora a invalida o
100 eur mesačne.
Áno, hovorím to preto, lebo najhoršie sa na Slovensku majú dôchodci a invalidi. Priemerný dôchodok je okolo 450 €, z čoho 230
ide na prevádzku domu (energie a
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky,
60 drogéria (pracie prášky, čistiace
prostriedky a kozmetika) a dôchodca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú
3€ denne. Raňajky, obed a večera
dokopy za 3 €, to je veru „prosperita“.. A to nehovorím o cca 100,000
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€
mesačne. Keď sa stane niečo nepredvídateľné (napr.vážna choroba), tak
si musí dôchodca požičať od rodiny
alebo od úžerníckych splátkových
spoločností, lebo banka dôchodcovi

„Búrame bariéry a približujeme
svet tým, ktorí ho nevidia...“

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

Najčítanejšie
regionálne noviny

ňovaniu architektonických a informačných bariér
Posudzovali sme projekty pre územné a stavebné konanie. Projektantom
sme pomáhali odbornými konzultáciami pri navrhovaní bezbariérového
prostredia. V oblasti informačných
technológií sme sa venovali prístupnosti aplikácií, mobilných telefónov i
3 112 nevidiacim a slabozrakým sme webových stránok. Poskytovali sme popomohli na ceste k samostatnosti
radenstvo farmaceutickým firmám pri
Ľudí so zrakovým postihnutím sme popisovaní liekov Braillovým písmom.
naučili chodiť s bielou palicou, bezpeč- Naši členovia pripravili 600 podujatí
ne vykonávať rôzne domáce práce, písať pre nevidiacich a slabozrakých
i čítať Braillovo písmo, používať počítač
Základné organizácie ÚNSS majú za
či smartfón s čítačom obrazovky, aj rôz- sebou množstvo vzdelávacích, šporne kompenzačné pomôcky. Nácviky tových, relaxačných či turistických
prebiehali pod vedením inštruktorov aktivít. Naši členovia absolvovali posociálnej rehabilitácie na základe sta- znávacie zájazdy u nás aj za hranicami,
rostlivo pripraveného individuálneho navštívili kultúrne inštitúcie, kde si aj
plánu presne šitého na mieru klienta.
ľudia so zrakovým postihnutím prídu
Sociálnu pomoc sme poskytovali v 8 na svoje, dokonca splavili rieku Hron.
krajoch a 65 mestách
Ale tiež zorganizovali viacero prezenS klientmi sme pracovali prevažne tácií o každodennosti so zrakovým poindividuálne – buď na našich pracovis- stihnutím určených širokej verejnosti.
kách alebo v domácom prostredí. Snaži- Aj vďaka vašim dvom percentám to
li sme sa o to, aby boli služby dostupné nevidíme až tak čierno!
Únia nevidiacich a slabozrakých
všetkým a nepresiahli vzdialenosť 30
Slovenska (OZ)
km. Skupinové formy pomoci sme vyuIČO: 00683876
žívali v situáciách, keď sa klient potreSekulská 672/1, 842 50 Bratislava
buje vyrovnávať s postihnutím, pri motivovaní k ďalšej aktivite i pri zvládaní
» Eliška Fričovská,
sociálno-komunikačných zručností.
PR manažérka
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Venovali sme 4 600 hodín odstraČas venovania dvoch percent vrcholí... Rozhodnúť sa, komu ich venovať nie je jednoduché. Ak patríte
ku skeptikom, na ktorých platia skôr
čísla a fakty, čítajte ďalej. Únia nevidiacich a slabozrakých v uplynulom
roku využila vaše peňažné dary
a príspevky takto:
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nepožičia. Aj preto je na Slovensku
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka
Kiskovým splátkovým firmám, čo je
pre predstavu taký počet obyvateľov,
ako žije v meste Pezinok alebo Vranov nad Topľou. Takého máme teraz
prezidenta, slniečkára, ktorý napáchal veľa škody svojim podnikaním a
ešte viac škody svojím nič nerobením
v prezidentskom paláci.
Ak si znovu zvolíte slniečkára
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pritakávača vládnej koalície (Šefčovič),
nič sa pre vás nezmení.
Ja vám, milí občania, naopak sľubujem, že ako prezident NEDOVOLÍM rozkrádanie štátu a budem
robiť všetko preto, aby ušetrené
peniaze išli dôchodcom a invalidom. Nieje predsa normálne, že
niekto celý život tvrdo pracuje a musí
trieť biedu, pričom politici rozkrádajú náš štát.
Som bojovník, ktorý sa riadi právom a doteraz nikdy neprehral. Ani
v boji o lepší život dôchodcov neprehrám, lebo vo funkcii musí prezident
byť prezidentom všet
všetkých občanov.
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33-0003

V predchádzajúcom článku sme sa
pozreli na jeden z najčastejšie využívaných zabezpečovacích inštitútov,
ktorým je ručenie. V tomto článku sa
zameriame na ďalší zo zabezpečovacích inštitútov, ktorým je záložné právo. Všeobecnú právnu úpravu tohto
zabezpečovacieho prostriedku možno nájsť v Občianskom zákonníku.
Rovnako ako ďalšie zabezpečovacie
inštitúty záložné právo slúži ako prostriedok na zabezpečenie pohľadávky
a jej príslušenstva. Podstata záložného
práva spočíva v tom, že záložný veriteľ
je v prípade, že dlžník neplní čo má,
oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať
sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva. Záložné právo sa
zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní
dedičstva, rozhodnutím súdu alebo
správneho orgánu či zákonom.
Záložným právom môže byť zabezpečená nielen peňažná ale aj nepeňažná pohľadávka. Zákon vyžaduje, aby
bola hodnota pohľadávky určitá alebo
určiteľná, a to kedykoľvek počas trvania záložného práva. Záložným právom je možné zabezpečiť taktiež pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti
alebo ktorej vznik závisí od splnenia
podmienky. Pri zriaďovaní záložného
práva si je potrebné uvedomiť previazanosť záložného práva s existenciou

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Záložné právo ako zabezpečovací
inštitút

9
interiér, domácnosť

interiér - exteriér - dekorácie

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče
skladom, ihneď
k odberu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 496,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 8.00-17.00
So 8.00-12.00

PD19-08 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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131190098

www.inexdecor.sk
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čo nás trápi, hlavu hore / politická inzercia

Jar v našom jedálničku

» Miško Scheibenreif

Nebezpeční ľudia
sami ustanovili ako tyrani. Timothy
Snyder k tomu dodáva: „Európska
história 20. storočia nám ukazuje, že
spoločnosti sa môžu rozpadnúť, demokracie padnúť, etika skolabovať a
obyčajní ľudia sa môžu ocitnúť nad
popravčími jamami so zbraňami v rukách.“
Máme okolo seba rôznych ľudí – takých, čo majú charakter aj znalosti, vedia a chcú, aj takých, čo nevedia, chcú
a naučia sa. Dobrí ľudia dokážu vytvárať veľké diela, ktoré darebáci dokážu
zničiť vo veľmi krátkom čase. Hľadajme
v druhom človeku Krista, pomôžme
ľuďom, ktorí robia zlo, aby sa zmenili, tak ako nám pomáha Pán svojim
milosrdenstvom. Buďme však nekompromisní proti bláznom, psychopatom
a kazisvetom. Nebezpeční ľudia boli v
spoločnosti vždy izolovaní vo väzení alebo na psychiatrii,
aby nemohli robiť
zle. Dávajme si pozor, aby sa nedostali
sa do vysokých
pozícií. Sú
nebezpeční
a neodídu.

» Ján Košturiak

47-044

Hlúpi ľudia nevedia, že sú hlúpi a tí
vzdelaní vedia, čo nevedia. Výsledkom je, že hlupáci majú vyššie ambície, ako schopnosti a schopní si robia
svoju prácu a nikam sa netlačia. A ešte
je tu skupina psychopatov, ľudí bez
citu a emócii, ktorí idú za mocou – egoisticky, vypočítavo a bezohľadne. Hlupáci a psychopati – nebezpeční ľudia.
Máme takých aj vo vedení nášho
štátu – jeden rád bozkáva výložky
a vence, druhý chorobne túži po moci,
tretí podvádza a smeje sa nám do očí.
Hitler, Stalin, Mao, Lenin a ďalší masoví vrahovia začínali podobne. Slušní a vzdelaní ľudia sa im radšej vyhli a
prisluhovači im pomohli k moci, ktorej
sa už nevedeli vzdať.
Musíme byť ostražití a nesmieme
ustupovať podobným darebákom.
Myslím si, že svitá na lepšie časy. Poznám viacerých ľudí, ktorí sa chystajú
vymeniť súčasných exponentov v politike a viem, že budú lepší. A treba mobilizovať ďalších – aby sme nenechali
našu krajinu napospas oligarchom
a ich lokajom. Z regiónov sme ich už
čiastočne vyhnali, ešte nás čakajú parlamentné a prezidentské voľby.
Už Platón hovoril, že demagógovia využívajú slobodu prejavu, aby sa
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Martina a Ján prišli o to najcennejšie:
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti.
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňákom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju
prekročili. V tejto optike sú všetky Ficove, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove
boliestky trápne a bezvýznamné.
Slovensko sa za posledný rok
veľmi posunulo. No stále tu vládne
korupcia, nespravodlivosť a šikovní
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne
ubránili proti extrémom a arogancii
moci.
Najsilnejšia veta minulého roka
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľku do srdca dostala celá naša rodina a
všetci sme tak trochu zomreli.” Nadchádzajúce prezidentské voľby sa konajú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je
v našej kresťanskej kultúre symbolom
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom
znovuzrodenia našej spoločnosti je teraz v rukách každého z nás.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

33-0001

Presne pred rokom Slovenskom
otriasla správa o vražde dvoch mladých
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako každého normálneho človeka. Vedeli sme,
že mocenské štruktúry v réžii Smeru
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú
nejaké hranice – a ich prekročenie sme
si nedokázali vôbec predstaviť.
Toto sa pred rokom zmenilo. Preto
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľmi šokovala celé Slovensko. Prvotný
šok sa postupne pretavil do masových
protestov, najväčších od roku 1989 - a
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R.
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene,
pretože práve oni dvaja mali najlepšie
informácie, čo sa v našom štáte deje.
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte
horšie, celé roky Kočnera a jemu podobných kryli cez svojich ľudí v polícii,
na prokuratúre a dopustili, že najväčší
gauneri boli beztrestní. Papalášska
politika „naši ľudia na prvom mieste“
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky odvážne odhaľoval.
Aj preto sú nechutné všetky snahy R. Fica občianske protesty bagatelizovať, očierňovať ich organizátorov a
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože
Fico síce stratil premiérsky post - ale

jenia rán, zvýšenou krvácavosťou z ďasien či poruchami spánku. Organizmu
tiež pomáha vyvarovať sa prechladnutiu či chrípke. Preto najmä začiatkom
jari je dobre zvýšiť jeho príjem a zaradiť
do jedálnička zeleninové polievky, najmä s mrkvou, kapustou, hráškom. Pomôžeme si aj s brokolicou, cesnakom,
cibuľou či chrenom. Nezabudnime ani
na ovocie – už notoricky známe citróny,
pomaranče či grapefruity. Výborne si
pomôžeme aj šípkovým alebo zázvorovým čajom, ríbezľami či malinami.
Typickou jarnou zeleninou, ktorá
by na našom tanieri určite ako chutná
príloha nemala chýbať, je reďkovka.
Obsahuje veľké množstvo vitamínu
A aj C, pôsobí proti baktériám aj vírusom. Taktiež očisťuje naše telo od
toxínov, má aj upokojujúci účinok pri
kŕčoch a bolestiach brucha. Reďkovka
tiež uvoľňuje hlieny a pomáha pri vykašliavaní,
zmierňuje pálenie záhy
a tiež pomáha znižovať
hladinu
cholesterolu
v krvi. Pripravme si teda
chutný zeleninový šalát ako spestrenie
obeda.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Po zimnom období je náš organizmus
citlivý a menej odolnejší voči vonkajšiemu prostrediu. Je to spôsobené aj prirodzeným poklesom príjmu vitamínov
a minerálov. Celé dni sme trávili skôr
v teple domovov a preto si poraďme
ako pri prechádzkach a športových aktivitách v prírode neochorieť a naopak,
ako využiť potraviny, ktoré osviežia telo
a ducha a zvýšia nám imunitu.
Prirodzeným „dodávateľom“ vitamínu D je slnečné žiarenie. Krásne jarné
dni nás doslova ťahajú von. Preto pred
slnkom neskrývajme svoju tvár a predovšetkým cez obed sa aspoň na 20 minút
posaďme na balkón či terasu. Vitamín D
jednak prispieva k tvrdosti zubov a kostí, jednak reguluje rovnováhu medzi
vápnikom a fosforom a posilňuje aj imunitu podporou tvorby tzv. prirodzených
zabíjačov (NK buniek) preto je pre organizmus najmä začiatkom jari mimoriadne vhodné jeho prirodzené dopĺňanie.
Z potravín je bohato obsiahnutý v treščej pečeni, sardinkách, preto si doprajme aj takéto chutné raňajky.
Nedostatok vitamínu C sa typicky
na jar prejavuje celkovou prechodnou
únavou. Céčko spolupracuje na oxidačno-redukčných procesoch v organizme,
nedostatok sa prejaví aj zhoršením ho-

Takto pred rokom

11
zamestnanie
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09-24

Handlovčan ohrozoval čašníčku
nožom a žiadal od nej peniaze
Handlová 13. februára (TASR) - Zo zločinu lúpeže
obvinil prievidzský policajný vyšetrovateľ 54-ročného
muža z Handlovej. Ten ohrozoval 10. februára podvečer v miestnom pohostinstve na Ulici ČSA v Handlovej
čašníčku a žiadal od nej peniaze. Informovala o tom v
stredu TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa
Elena Antalová.
„Obvinený od 35-ročnej zamestnankyne žiadal, aby
mu vydala 650 eur, čo čašníčka odmietla. Muž k nej
podišiel, pod krk jej priložil kuchynský nôž a kričal po
nej, aby mu peniaze vydala. Napadnutej žene sa podarilo vyšmyknúť a ušla za bar. Útočník prišiel za ňou aj
za bar a neustále pýtal peniaze. Žene sa opäť podarilo
sa mu vytrhnúť, ušla do vedľajšej miestnosti a zavolala
na tiesňovú linku polície 158,“ opísala Antalová.
Policajti po príchode do pohostinstva útočníka podľa nej okamžite v zmysle zákona obmedzili na osobnej
slobode. „Obvinený bol pod vplyvom alkoholu. Testom
mu bola nameraná hodnota 1,54 miligramu na liter
alkoholu, čo predstavuje 3,21 promile. Po vytriezvení
boli s obvineným vykonané potrebné procesné úkony
a bolo voči nemu vznesené obvinenie zo zločinu lúpeže. Za uvedený zločin zákon ukladá trest odňatia slobody v trvaní od siedmich do 12 rokov,“ dodala.
» TASR

ŽP EKO QELET a.s.

Na OS v Prievidzi pokračovalo
pojednávanie v kauze prievalu
v nováckej bani

Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Handlová
Prievidza

Zemianske Kostoľany 0903 546 644

0903 535 309
0911 570 047

www.ekoqelet.sk

A BEZ POPLATKOV!!!
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Prievidza 20. februára (TASR) - Na Okresnom súde
(OS) v Prievidzi malo v stredu pokračovať hlavné pojednávanie s obžalovanými v kauze prievalu v nováckej
bani, ktorý stál životy štyroch baníkov. Pojednávanie
samosudca napokon odročil, keďže sa jeden z obžalovaných pre zdravotné dôvody ospravedlnil a požiadal o
jeho odročenie, informoval o tom TASR hovorca súdov v
Trenčianskom kraji Roman Tarabus.
„Hlavné pojednávanie sudca odročil na neurčito s
tým, že na ďalšom pojednávaní budú oboznamované
listinné dôkazy,“ doplnil Tarabus.
Naposledy sa kauzou prievalu v bani v Novákoch
zaoberal OS v Prievidzi začiatkom minulého roka, keď
vypovedal bývalý vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade (HBÚ) Vladimír Tejbus.
Ten pred súdom tvrdil, že príčinou prievalu v bani v Novákoch bola skutočnosť, že došlo k porušeniu ochrannej
nadložnej vrstvy.
Vyšetrovanie komisií dospelo k záveru, že hlavnou
príčinou prievalu v Novákoch boli nepriaznivé geologické faktory pôsobiace v nadloží uhoľného sloja. V jednom
prípade sa však zistilo aj porušenie zákona a desiatich
ďalších banských predpisov, ktoré spočívali v nesprávnom zhodnotení situácie riadiacich pracovníkov. Okrem
iného neboli realizované dva plánované vrty v nadloží
dobývaného poľa. Tieto porušenia podľa odborníkov
ovplyvnili rozhodovací proces pri riešení krízovej situácie v postihnutom stenovom porube, avšak priamo neovplyvnili príčiny a priebeh prievalu.
K prievalu došlo 16. novembra 2006 v ranných hodinách v siedmom ťažobnom poli. Rozbahnené nadložné
íly zasiahli stenový porub a prístupové chodby. V blízkosti postihnutého porubu sa v tom čase nachádzalo 11
baníkov, siedmim z nich sa podarilo uniknúť, ale štyria
zostali pod závalom a zahynuli. Boli to Jozef Nečey, Milan Zrnek, Vladimír Ondrejka a Pavol Papaj.
» TASR

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!

13
zdravie
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Začiatok záhradníkovho roka má svoje nemenné pravidlá

Neviete čo skôr? Poradíme!

Čo určite treba
Zasiať semienka kvetov alebo zeleniny,
ktoré neskôr presadíte do voľnej
záhrady.
Orezať všetky rastliny, ktoré jarný rez
potrebujú.
Rezať ibištek a iné kríky, ktoré mali
kvety aj v zime.
Vytrhať vychádzajúcu burinu a odstrániť mach z trávnikov.
Rozmnožiť a presadiť izbové kvety.
Preriediť záhony kvetov a pohnojiť ich.

Trávnik

Na zakladanie nového trávnika je
práve v tomto období vhodný čas. Dôležité je použitie správneho substrátu,
čiže zeminy. Nezabudnite pred založením trávnika pôdu dobre vyhnojiť,
to vám totiž počas roka ušetrí mnoho
starostí. Už založený a pevný trávnik
prvý raz koste až vtedy, keď vám tráva
narastie do výšky 7 až 8 centimetrov.
Rýľom zarovnajte okraje. Trávnik zbavte
mach a iných nečistôt, prevzdušnite ho.

odstrániť zimnú ochranu a mali by ste
ich zrezať. V sade pozbierajte všetky polámané konáriky, uschnuté neopadané
lístie, prípadne plody, ktoré na jeseň
neopadli. Pod ihličnanmi mechanicky
odstráňte staré ihličie. Urobte jarný rez
a presvetlite korunu.

Pozor na burinu

Pravidelne plejte a okopávajte hriadky. Ekologický spôsob, ako zabrániť rastu burín, je nastielanie. Na okrasných
záhonoch môžete použiť drvenú kôru
a na zeleninových hriadkach netkané
textílie.

Trvalky a letničky

ukradneme
(hovor.)

foto zdroj Archiv

žujú prúdenie vzduchu, čo môže spôsobiť neželaný výskyt chorôb a škodcov.
Pre rast rastlín je dôležitý dusík a jar je
obdobie, keď ho potrebujú najviac.

Poslovia jari

Určite sú to narcisy. V tomto období
vysádzame narýchlené a predpestované rastliny s koreňovým balom. Je čas aj
na okrasnú vŕbu. Do polotieňa až tieňa,
na vlhké stanovištia, vysádzame prvosienky aj s koreňovým balom.
red

zna ka
radónu
predsie

príslušník
indoeurópskeho
kme a

volaj
na poplach

skratka
leteckej
armády
zna ka
india

!

fúka
nevtl

varením
priprav!

Pomôcky:
korda,
Ate, Kaa,
opart

dvojro ná
rastlina
jodid
draselný
akíže
hurhaj,
hrmot
(kniž.)
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1. as
tajni ky

zna ka
hliníka

had
z Knihy
džunglí

zohlo

zjavne
(expr.)
oslavná
báse

zna ka
irídia

odspodu
nalom

škrípalo
(expr.)

Pomôcky:
špeh,
Epona, divozel, va- vyzveda
lor, Kelt

mníšsky
opasok

ro nícke
družstvo

pla em
(bás.)
vrch
v Srbsku

zahrial
(zried.)
skr. štátu
Illinois

zbavme
šúp
akým
spôsobom

trestný
in
lámka, pakostnica

ponad
as
celku

ert,
diabol
poníži
(zried.)

keltská
bohy a
koní
a oslov

udával
smer,
usmeroval

grécka
bohy a
pomsty

druh
liehoviny
hodnota
(pe až.)

chy
citoslovce
múkania

prisial
optické
umenie
2. as
tajni ky

Prídu dvaja kamaráti pred závere nou
do reštaurácie a chcú sa nave era .
ašník im hovorí, že už majú len trocha ryže
a dva rezne, ale jeden je ve mi malý:
- To nevadí, my sa podelíme.
Ryžu si rozdelia na polovi ku a jeden si zoberie
vä ší reze a ten druhý hovorí:
- Ty si ale pekný kamarát, zobral si si ten vä ší!
- No a keby si si ty bral, tak ktorý si zoberieš?
- No ja by som si zobral ten menší!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom

ilustračné foto

horí bez
pame a

Pre trvalky by ste si v tomto období
mali pripraviť miesto. Urobíte to tak, že
odstránite vrstvu nástielky, skypríte a
pohnojíte pôdu, do ktorej ich plánujete
Ovocné stromy a kríky
V marci by ste ovocné stromy mali zasadiť. V marci vysádzajte skoro kvitprihnojiť a okolo kmeňov nastlieť na- núce otužilé trvalky a môžete tiež vysiepríklad prvú trávu z kosenia, slamu či vať skoro kvitnúce dvojročky a otužilé
geotextíliu, zabránite tak zbytočnému letničky.
výparu vlahy. Nezabudnite, že ešte pred
kvitnutím treba stromy ošetriť biologic- Úprava hriadok
kými prípravkami proti škodcom. Ak
Je najvyšší čas na odstránenie zimnej
máte v záhrade ovocné kríky, ako sú ochrany z hriadok a zo záhonov. Suché
napríklad ríbezle, maliny alebo egreše, steblá ozdobných tráv a stonky trvaliek
v marci by ste ich mali hlboko zrezať. Te- odrežte tesne pri zemi a dajte ich do
Náradie a zariadenia
Skontrolujte všetko, čo sa dá opraviť raz je vhodný čas aj na zrezanie kríkov kompostu. Mladé výhonky obmedzujú
opravte, čo nezvládnete, dajte do opra- kvitnúcich na sklonku leta. Z ruží treba v raste, uberajú ich o slnečné lúče a zni-

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Záhradu jednoznačne treba pripraviť na novú sezónu. Do práce sa však
pustite premyslene, len tak vám totiž v
priebehu roka vaša záhrada rozkvitne
do krásy.

vy. Ak potrebujete objednať náhradné
diely, napríklad na kosačky, urobte
tak hneď, aj dva týždne bývajú dodacie lehoty. Do polovice marca by ste
mali mať všetko dokonale pripravené
a funkčné.

www.scalpermedia.sk

Svieže trávniky, kríky, ktoré sú skutočne okrasné, záhony plné kvetov
a rodiace hriadky mladej zeleniny
a byliniek. To je sen každého, kto
má okolo svojho bývania nejakú
tú piaď zeme. Hoci aj iba balkón.
Prišiel čas pustiť sa do realizácie
tohto sna.

15
mesto prievidza

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

platená inzercia

Indikatívne projektové zámery
zbierajú do 15. marca
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznámil,v súvislosti s blížiacim sa
termínom vypracovania návrhu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a v nadväznosti na príslušné uznesenie Vlády SR, zber indikatívnych projektových zámerov.
Zbierané projektové zámery majú byť indikáciou
súčasných vízií a schopností zahrnutých hráčov v regióne. Umožnia vytvoriť prehľad informácií o tom, aké
projekty a v akom rozsahu
sú dnes zainteresované
strany schopné pripraviť.
Projektové vízie budú brané
ako oblasti, ktoré je potrebné
preveriť aj z pohľadu dostupnosti financovania, napríklad aj z aktuálneho programového obdobia či štátneho rozpočtu.
Úrad podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu upozorňuje, že cieľom
tohto zberu nie je jednotlivé projektové zámery vyhodnocovať a schvaľovať,
ale pomôcť identifikovať
priority, ktoré je možné podporiť v tomto programovom
období a zároveň, ktoré je potrebné z dlhodobého hľadiska pokryť, aby sa podporila
úspešná transformácia regiónu.

Hodnotenie projektových
zámerov, ktoré budú neskôr
pretvorené do samotných
projektov, bude prebiehať
štandardným spôsobom
v súlade s kritériami, ktoré
budú závisieť od zvolených
spôsobov financovania.
Súčasný zber indikatívnych projektových zámerov je otvorený do 15. marca

2019, z dôvodu potreby zavŕšenia tvorby akčného plánu.
Predložené projektové zámery nie sú jednorazovým zberom, ale začiatkom dlhodobého procesu, ktorý, tak ako
aj samotná transformácia,
bude prehodnocovaný v súlade s aktuálnymi prioritami
regiónu.
Podrobnosti a inštrukcie

sú podrobnejšie zhrnuté vo
formulári, ktorý je potrebné
na účel doručenia indikatívneho projektového zámeru vyplniť. Je dostupný na
stránke www.zivotpouhli.
sk. Vyplnený formulár sa
doručuje e-mailom na adresu
uhlie@vicepremier.gov.sk.
Alojz Vlčko

Vyplnený formulár indikatívneho projektového zámeru je potrebné doručiť
do 15. marca 2019 na adresu uhlie@vicepremier.gov.sk.

Informácie o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu
131190065

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu.
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (hnedé nádoby) začína v tomto roku v 10.týždni od 4.marca 2019.
Interval zberu bude realizovaný počas mesiacov marec a apríl 1x za 14 dní (10,12,14 a 16. týždeň). Od 29.apríla 2019 (18. týždeň)
bude biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov vyvážaný jeden krát za týždeň.
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STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
LISÁR/LISÁRKA

�OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY�

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

�520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

-Lȇ>ARGBJB
- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
Ð?QNMūÐXĖIJ?BLĖÐXL?JMQƄÐ,( (

� MONTÁŽNIK

�SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ�

-LKȡH>JB
- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
Ð RĞƢBūMThÐRSPLSQW
- cesta a ubytovanie hradené
ÐTĞNJ?R?ÐL?ı?Q
ÐKMƢLMQƄÐXĖJMFÐNMÐÐRĞƢBLG
- pracovný odev
Mzda:àͽͽàÒ

� ELEKTROMONTÁŽNIK

85_0137

�704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

4ÐNPęN?BCÐXĖSHKSÐLĖQÐKqƢCRCÐIMLR?IRMT?Ƅ
MBÐÐBMÐÐL?ÐRCJ ÐıęQJ?Ð
ͽàà, ͽͽàà alebo
e-mailom na MO>@>KHH ?>R @LJ

prievidzsko@regionpress.sk
85_0138

�650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY�

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

NEJDE
VÁM
BIZNIS?

Ponúkame prácu na pozíciu

73ǳ/ȴà!,
7ǳ*,ȴ+Ȏ(

MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU

0905 719 148
0915 780 751

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

85-0005

������������������

PREDAJ PALIVOVÉHO
DREVA

Firma REMIREL s.r.o., CZ
Práca v Českej republike

- VODIČ VZV - ZVÁRAČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)

( bez odpadu)

ručne štiepané

(dĺžky 25, 30, 33, 40, 50 cm)
61_0142

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897 +421 917 650 018
+421 905 775 463

preprava
sťahovanie
vypratávanie

Tel: 0907 429 904
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721190063

„RUF“ 10 kg/1,90€

Dovoz
štrku

www.stahovacia-sluzba.com
09-40

TVRDÉ 7prms/290€
MÄKKÉ 7 prms /220€

PREDAJ BRIKIET
721190065

Dovoz štrku

131190100

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

