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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 340 domácností 

PRIEVIDZSKO

Č. 36 / 10. SEPTEMBER 2021 / 25. ROČNÍK

�  ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

�  BÚRACIE PRÁCE

�  DOMY NA KĽÚČ
�  DOVOZ ŠTRKOV

info@princestav.sk            www.princestav.sk
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komplet dvere + zárubňa 110€

Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom číta-
nia, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku kto-
rej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwel-
lova Zvieraca farma. 

„Kto kontroluje minulosť, má pod 
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčas-
nosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal 
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair, 
známy pod literárnym pseudonymom 
George Orwell, britský novinár a spisova-
teľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne 
dodáva smutné konštatovanie, že „podľa 
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že 
existuje aj ostatných 99 percent populá-
cie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá, 
ale konštatovanie ako také je stále platné, 
aj u nás, aj dnes.

V Orwellovej Farme je ustanovený 
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť 
skvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa 
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo 
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon 
používa rôzne metódy demagógie a zviera-
tá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec 
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú hor-
šie ako za predchádzajúcej vlády farmára 
Jonesa. Keď sa  začítate pozornejšie, zistíte, 
že sa vám pred očami odohráva temný a 

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych 
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa far-
my, zdá sa, že všetko v tomto novom féro-
vom a spravodlivom svete bude čoskoro 
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi se-
bou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá, 
aby si zvolili, na čej strane budú stáť.

Orwell varoval, že prehliadať totalitný 
charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj 
nebezpečné. Zvieracia farma je preto pre-
plnená odkazmi ako zákazom zhromaž-
dení, kastovaním zvierat, existenciou bo-
jových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí, 
vnútornými spormi medzi prascami, nimi 
inscenovanými procesmi či vynútenými 
priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné ob-
razy.  „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom, 
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so 
schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše 
vo Zvieracej farme Orwell a do-
dáva: „Vrcholom všetkého 
kacírstva je zdravý rozum.“ 

Zachovajte si zdravý 
rozum, vážení čitatelia, aj 
keď to nie vždy je ľahké. 
A knižky sú vždy po-
učné. Aj na jeseň.

S pozdravom

Nikdy nepochopia, 
že tu žijú aj „tí ostatní“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Rado-
bica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť - O škole“, 

na úradnej tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 34. 13
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SOŠ Handlová ponúka na prenájom 
nebytové priestory v Handlovej 

o výmere výmere 3x20 m².
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Moje úprimné poďakovanie 
patrí primárovi ortopedicko-traumatologického

oddelenia MUDr. Strapkovi, jeho zástupcovi šéfovi 
traumatologického oddelenia MUDr. Bakošovi 

a operátorovi MUDr. Urbanovi a ich perfektnému 
pracovnému tímu v každej pracovnej smene.

Nielen v mojom mene, ale aj v mene vďačných 
pacientiek z izby č. 2, či už mali 70 alebo 93 rokov.

Ďakujeme za ich úžasnú starostlivosť a ľudský prístup.

Viera Škrípová 

pani Sone Ďurfinovej

Dňa 9.9.2021 sme si pripomenuli  

nedožitých 70 rokov 

z Prievidze, 

ktorá nás navždy opustila dňa 10.12.2015. 
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

 S láskou spomína manžel, synovia, nevesta Michaela, vnučky Vaneska a Simonka.
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Čz-Jawa odkúpim moto-
cykel/diely- seriózna doho-
da, T: 0908 205 521
» Kúpim staré motorky die-
ly doklady mopedy babetu, 
T: 0940 100 473
» Kúpim staré auto Škoda 
Ford Simca Tatra Volga Tra-
bant a iné, T: 0940 100 473
» Kúpim staré motorky die-
ly doklady mopedy babetu, 
T: 0940 100 473

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, T: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predám záhradu s chatkou 
so zariadením je aj elektrina 
Sad SNP, T: 0907 683 653

hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle, saxafón, T: 0915 876 860
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince, 
T: 0905 767 777

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám akordeón Scan-
dali cena 180€, T: 0915 418 
014

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181 

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

14.9.2021 o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 14.9.2021

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
14.9.2021

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 14.9.2021

A - motocykle (AM, A1, A2, A)A - motocykle (AM, A1, A2, A)

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 13
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Hľadám čiperného 
dôchodcu

na výpomoc okolo domu 
v Bojniciach.

Požiadavka: pozitívny 
vzťah k záhrade, len pár 

hodín týždenne.

Kontakt: 0915 475 380
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0944 366 615
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Zdravotná obuv so stielkou 
so stimuláciou reflexných zón

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI

Darčekové 
balíčky 
k nákupu 
Vichy nad 

27€ 

HYLAK FORTE 100ml + 30ml 0.01 
-  komplexná starostlivosť o Vaše trávenie, vhodný 
aj pre deti od 2 rokov

9,90€

ZĽAVOVÁ akcia v LEKÁRNI STARÉ 
MESTO od 16.9.2021 do 18.9.2021

Veľký 
výber 

detských 
cumlíkov

VOLTAREN FORTE 2.32% gél 150g 
- analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 
24h pri aplikácii 2x denne ráno a večer, uľavuje od bolesti 
chrbta, svalov
a kĺbov

16,85€
18,23€

BIODERMA NODE DS 
125ml 
- upokojujúci šampón na 
vlasy a pokožku hlavy s 
problematikou vážnejších 
stavov pretrvávajúcich lupín, 
sprevádzaných svrbením

9,35€
13,35€

PHARMATON 
GERIAVIT 
30cps 
- výživový 
doplnok so 
štandardizo-
vaným 
ženšeňovým 
výťažkom, 
vitamínmi a 
minerálmi 3,20€

11,82€

PARALEN CHRÍPKA A BOLESŤ 24 tbl 
- liek sa používa na zmiernenie príznakov 
prechladnutia a chrípky

5,45€
6,04€

EUCERIN 2+1 ZADARMO 
– pri nákupe dvoch 

produktov, tretí zadarmo
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 NOVÁ TANEČNÁ ŠKOLA  
PR IEV IDZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARTIN  ŠRÁMKA A  ALEXANDRA DRAGAŠOVÁ
 

V  SPOLUPRÁCI  S  TK  DUKLA  TRENČ ÍN

 
 

NÁBOR  A  ZÁP IS  

DO  TANEČNO-POHYBOVE J  PR ÍPRAVKY

PRE  CHLAPCOV A  D IEVČATÁ  OD

PREDŠKOLSKÉHO VEKU  DO  1 0  ROKOV
 

CVČ  K .  NOVACKÉHO 1 4  PR IEV IDZA

6 .  A  1 3 .  SEPTEMBRA ,  VŽDY V  ČASE  1 6 : 3 0 - 1 7 : 3 0

PO  TELEFONICKE J  DOHODE  KAŽDÝ ĎALŠ Í  PONDELOK

 

KURZY  SPOLOČENSKÝCH TANCOV PRE  MLÁDEŽ  A  DOSPELÝCH

KURZY  SPOLOČENSKÝCH TANCOV PRE  STREDNÉ  ŠKOLY

SVADOBNÝ TANEC  A  SVADOBNÁ PR ÍPRAVA

ŠTANDARDNÉ  A  LAT INSKO-AMERICKÉ  TANCE

TANEČNÝ ŠPORT

 

 

 

BL IŽŠ IE  INFORMÁCIE :   
MART IN  ŠRÁMKA +4 2 1  9 1 5  0 3 4  1 1 6

ALEXANDRA DRAGAŠOVÁ +4 2 1  9 1 5  9 5 7  3 2 8 13
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pani Jozefíny Florišovej

Dňa 11. septembra uplynie 

10 rokov od úmrtia našej mamy

z Bojníc.

  S láskou spomínajú synovia s rodinami. 
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pani Oľgou Guľovou, rod. Kurbelovou,

„Je taká chvíľa. Skončí sa život, začína spomienka...“

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym za kvetinové dary
a účasť na poslednej rozlúčke 

s našou mamičkou, 
starou a prastarou mamou

ktorá nás navždy opustila dňa 20.8.2021 vo veku 93 rokov.

  Smútiaca rodina. 
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 pani Marika Korlusová. 

Dňa 9. septembra 2021 

uplynulo 15 rokov, 

čo nás navždy opustila

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

  Manžel, deti Janka a Danka s rodinami, ostatní príbuzní a známi.
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pani Kataríny Krpelanovej. 

„Bola si skromná vo svojom živote, 
ale veľká v láske a dobrote.

Za pokojný spánok tvoj v modlitbách prosíme 
a spomienku na teba v srdci nosíme.“ 

Dňa 28.8.2021 sme si pripomenuli 

10. výročie úmrtia našej mamy, 

babičky a prababičky 

z Prievidze. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

 Smútiaca rodina. 
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pani Janka Minichová 

„Ako tíško žila, tak tíško odišla. 
Skromná vo svojom živote, 

veľká vo svojej láske a dobrote.“

Dňa 12.9.2021 si pripomíname 

1. výročie, čo nás navždy opustila 

naša drahá manželka, mama, 

dcéra a sestra

z Bojníc.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

  S láskou spomína smútiaca rodina. 
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Otto Pekár. 

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás. 

Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud 
to tak zariadil, že musel si nás navždy opustiť.

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš navždy s nami.“ 

Dňa 15. septembra si pripomenieme 
1. smutný rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, brat, švagor a kamarát

 

 

 S láskou spomína manželka Zuzka, syn Martin a ostatná rodina. 
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pán Pavel Štrbavý.

„V našich srdciach ostávaš navždy...“ 

Dňa 13.9.2021 si pripomíname 

5. výročie, čo nás navždy opustil 

manžel, ocko, dedko a pradedko

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

  Manželka s rodinou.
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Ladislav Šuranský

Dňa 15.9.2021 uplynie 15 rokov, 

čo nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec a starý otec

zo Zemianskych Kostolian. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

  Spomína manželka Marta, dcéra Jarmilka, synovia Ladislav a Miroslav s rodinami. 
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PALIVOVÉ DREVO
metrovica

45€/prm

vrátane dovozu

0904 262 684
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• Čistenie a preplach vykurovacieho systému - podlahové 
kúrenie, radiátory • Dezinfekcia a preplachovanie 

rozvodov pitnej vody • Obnova prietoku vody, úprava 
vody • Voda, kúrenie • Jadrové vŕtanie

0949 245 508 
waterandsk@gmail.com

        Waterand 
www.waterand.sk13

 12
1 0
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Uplynulú nedeľu sme zorganizovali celomestské podujatie - Zamyka-
nie prázdnin, ktoré sa konalo v okolí kostola na sídlisku Zapotôčky. Na 
deti a rodičov čakali tvorivé dielne, rozprávkoví šmolkovia, kráľ s drakom, 
animácie, divadlo, hudobné a tanečné vystúpenia, dravci od sokoliarov a 
vyvrcholením bola ich ohňová šou. Prišli vás skutočne stovky. Prázdniny 
sme doslova zamkli a bolo naozaj krásne vidieť 
šťastné tváre detí a ich rodičov. Potom sme nao-
zaj šťastní aj my!

Veľmi sa tešíme na stretnutia pri ďalších ak-
tivitách, ktoré máme v pláne zrealizovať. Viac 
informácií už čoskoro.

Ľudia sú za lepšiu Prievidzu        

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

ZAMKLI SME PRÁZDNINY S LEPŠOU PRIEVIDZOU

www.lepsiapd.sk
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Obce v prievidzskom okrese sa postupne zveľaďujú a obyva-
teľom pribúdajú možnosti na pestrejšie a zdravšie trávenie 
voľného času na čerstvom vzduchu. V Nitrici vzniklo aj vďaka 
finančnému grantu od Nadácie COOP Jednota workoutové ih-
risko, v Diviakoch nad Nitricou dopomohlo spotrebné druž-
stvo COOP Jednota Prievidza k osadeniu športových prvkov v 
areáli miestnej základnej školy s materskou školou.

Workoutové ihrisko v Nitrici je tvorené z dvoch častí. Jednu tvo-
ria prvky pre cvičenie na hrazde, kruhoch, s boxovacím vrecom a 
s rebrinami. V druhej časti sú štyri posilňovacie stroje navrhnuté 
tak, aby sa na nich dalo precvičiť celé telo. „Workoutové ihrisko 
si naši občania žiadali už dlhšie. Sme radi, že sa nám ho vďaka 
víťazstvu v Programe podpory lokálnych komunít Nadácie COOP 
Jednota podarilo konečne zrealizovať.

Vybudovali sme ho v areáli základnej školy, ale určené je pre 
všetky vekové kategórie od detí až po dôchodcov. Počas vyučo-
vania využívajú posilňovacie stroje žiaci na hodinách telesnej 
výchovy, cez deň školský klub detí, ale popularitu si získava aj 
medzi seniormi. Som presvedčený, že dané ihrisko bude obľúbe-
ným miestom pre trávenie aktívneho voľna a bude robiť dobrú 
službu všetkým občanom,“ uviedol Miroslav Jemala, starosta 

obce Nitrica. Náklady na vybudovanie ihriska presiahli sumu 
7.000€, z toho takmer 6.000€ pokrýval grant Nadácie COOP Jed-
nota, zvyšok dofinancovala obec Nitrica z vlastných zdrojov. Ih-
risko je koncipované tak, aby sa dalo do budúcna rozširovať o 
ďalšie stroje.

Susedná obec Diviaky nad Nitricou má tiež vynovený športový 
priestor. V podobe hojdačiek a lezeckej steny v areáli miestnej zá-
kladnej školy s materskou školou je určený najmä žiakom zo škol-
ského klubu detí (ŠKD). „Naša škola disponuje veľkým areálom s 
dostatkom športových plôch, ale chýbal nám špecifický priestor, 
ktorý by mohli využiť žiaci ŠKD pre športovo-relaxačné aktivity, 
čo pripomienkovalo aj združenie rodičov. Nadáciu COOP Jednota 
sledujeme už dlhšie, a sme vďační, že vďaka podpore rodičovské-
ho združenia a COOP Jednoty Prievidza sa nám na tretí pokus po-
darilo uspieť a získať finančnú podporu na realizáciu nášho pro-
jektu,“ povedala Gabriela Paulďurová, riaditeľka ZŠ a MŠ Diviaky 
nad Nitricou.

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s jednotlivými spotrebný-
mi družstvami podporuje rozvoj v regiónoch prostredníctvom 
Programu podpory lokálnych komunít od roku 2017. Za uplynulé 
štyri ročníky prerozdelila žiadateľom finančný grant v celkovej 
hodnote viac ako 600 000€.

Nitrica má nové workoutové ihrisko, 
Diviaky nad Nitricou ihrisko pre deti

Spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza podporuje rozvoj 
regiónu nielen prostredníctvom Nadácie COOP Jednota, ale aj 
vlastnými zdrojmi. „Keďže ako firma vnímame svoju spoločenskú 
zodpovednosť voči tomuto regiónu, už druhý rok podporujeme až 
dva projekty zamerané na rozvoj komunitného života obcí – jeden 
prostredníctvom Nadácie COOP Jednota a do druhého vkladáme 
vlastné prostriedky. Som presvedčená, že oba projekty sú dobrou 
voľbou pre verejnosť. Workoutové ihrisko vytvára príležitosť pre 
všetkých, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú prostriedky na 
fitness trénera, môžu niečo urobiť pre svoje zdravie. Detské ihris-
ko v areáli školy je investícia do budúcnosti, ktorá poteší celé rodi-
ny,“ dodala Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP 
Jednoty Prievidza.

Keďže v minulom roku pribudlo do „rodiny“ COOP Jednoty 
Prievidza 17 nových predajní v  trenčianskom regióne, v  rámci 
tohtoročného programu boli spolu podporené tri mestá/obce, a to 
Handlová, Stará Turá a Tužina a ich víťazné projekty na základe 
hlasovania zákazníkov: 

Handlová

Zóna oddychových 
športov 
HANDparku

Vytvorenie aktívnej rekreačnej zóny s komunitným 
rozmerom v HANDparku. Jadrom zóny by boli prvky: 
dva vonkajšie pingpongové stoly, dva šachové stolíky 
a plocha pre petang. Priestor dopĺňa kontajner, ktorý 
bude slúžiť ako sklad pre športové pomôcky.

Tužina

Vonkajšie športové 
ihrisko 
v Tužine – workout 
pre všetkých

Vybudovanie nového vonkajšieho športového ihriska 
s  workoutovým náčiním pre obyvateľov, najmä pre 
mládež, dospelých a pre seniorov s cieľom skvalitniť 
ich život a motivovať občanov k rozvoju zdravého ži-
votného štýlu.

Stará Turá

Nová zeleň 
na Hurbanovej

Vytvorenie oddychovej zóny pri bytovom dome na 
Hurbanovej ulici č. 143. Výsadbou stromov, kríkov 
a  kvetov, ako aj kúpou mobiliáru pretvoriť doteraz 
nevyužívaný a znečistený priestor na príjemnú spo-
ločenskú zónu.
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza bude spolufinancovať opravu základnej 
dosky pamätníka SNP na Banskej. Na túto investíciu boli 
vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu. Práce budú re-
alizované ešte v tomto roku. 

Obsahom stavebných prác bude celková rekonštrukcia spod-
nej základovej dosky a oddrenážovanie plochy okolo pamät-
níka. Na realizáciu investície bol mestu poskytnutý finančný 
príspevok na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových 
hroboch. Cena prác je 19 466,70 eur s DPH. 

Investujú do opráv pamätníka 
SNP na Banskej

Pohyb a zábava boli spoločným menovateľom 3. ročníka 
Športovej olympiády denných centier mesta Prievidza.  
 
Sedem súťažných tímov z DC Bôbar, DC Hradec, DC Malá Le-
hôtka, DC Necpaly, DC Píly, DC Sever a DC Veľká Lehôtka sa 
odhodlalo zabojovať o Putovný pohár primátorky mesta v 
netradičných športovo-zábavných disciplínach.
 
Aj keď počasie nebolo ideálne, všetky družstvá absolvovali 
osem disciplín - Pohárová štafeta, Hod do okna, Pritiahni 
loptu, Pyramída, Megagate, Naslepo ale presne, Človeče po 
„lihocky“ a Tancuj, tancuj. Kritériami neboli len rýchlosť, 
presnosť a šikovnosť, ale aj šťastie a predovšetkým zábava a 
zmysel pre kolektívny humor. 
 
Putovný pohár primátorky mesta si pre rok 2021 odnieslo 
družstvo DC Bôbar, II. miesto patrilo DC Malá Lehôtka a na 
tretej priečke stálo družstvo DC Hradec. „Aj touto cestou ďa-
kujem celému organizačnému tímu z Denného centra Malá 
Lehôtka, vďaka ktorému sme mohli v Agátovom háji slávnost-
ne otvoriť toto podujatie. Obdobie pandémie viacero senio-
rov odlúčilo od spoločenského života a medziľudský kontakt 
chýbal nám všetkým. Víťazom bol pre mňa osobne kaž-
dý,  kto sa zúčastnil a aktívne trávi čas aj v seniorskom veku,“ 

uzavrela organizátorka podujatia Katarína Čičmancova. 
 
Vďaka účastníkom a veselej športovej atmosfére sa naplnilo 
heslo podujatia – „S pohybom a dobrou  náladou sa nestar-
ne!

Seniori športovo a veselo

Po niekoľkomesačnej prestávke sa na zimný štadión vrátila 
ľadová plocha. 

Od 8. septembra   2021   je ľadová plocha opäť k dispozícii 
mestskému hokejovému klubu, verejnosti, ale aj záujemcom 
o prenájom ľadovej plochy. Prvé platené verejné korčuľova-
nie v novej sezóne bolo zahájené už počas víkendu 11. a 12. 
septembra 2021 v čase od 14:00 do 15:15 hod. Záujemcovia a 
priaznivci korčuľovania v ďalších termínoch nájdu podrobný 
rozpis obsadenosti ľadovej plochy na nasledujúce obdobie 
na stránke mestskej spoločnosti spoločnosti TSMPD s.r.o. 
(www.tsmpd.sk).

Zimný štadión opäť s ľadom
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIEBLIŽŠIE INFORMÁCIE

 NA BEZPLATNEJ LINKE: NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY  MZDY  OD 900 € OD 900 € 

DO 1300 €DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

NEMECKO

+421 944 995 400

1.500 € NETTO

POMOCNÁ SILA 
V DOMÁCNOSTI

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu
na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných
činností ako príprava jedál, upratovacie práce,

starostlivosť o domácich miláčikov a pod.

85
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Mních sa spýtal starca: „Prečo ma 
vždy v  noci, osamote prepadne strach?“ 
Starec mu odpovedal: „Pretože si stále 
ešte ceníš svet.“ Ak veríme, že sa po smr-
ti stretneme s  Bohom, tak prečo máme 
strach? Ak sme sa odovzdali do Božej vôle, 
tak nám strach o našu budúcnosť hovorí, 
že sa bojíme, že Pán robí chyby. Obávame 
sa neúspechu, posmechu, chudoby, hla-
du alebo bolesti. To všetko sú ale kategó-
rie tohto sveta. Najväčší úspech veriacich 
je dostať sa do neba. Certifikáty, vysved-
čenia a diplomy z  tohto sveta tam platiť 
nebudú, ani peniaze, zlato alebo krypto-
meny. Na tomto svete sú vysmievaní a po-
nižovaní často tí, ktorým Pán otvára dve-
re svojho kráľovstva dokorán. S veľkými 
bolesťami odchádzal k Bohu z tohto sveta 
aj Jeho syn Ježiš Kristus.
Niekedy sme neistí pri zmene a pý-

tame sa ako to dopadne? Ale môžeme 
sa na ňu pozrieť aj ako na novú príleži-
tosť! Pri nemoci sa pýtame prečo práve 
ja? Ale možno mám čas na to, aby som 
sa zastavil a  vyliečil. Keď nás vyhodia 
z práce, dávame si možno otázku – čo si 
teraz počnem? A možno práve teraz priš-
la šanca na nový život. Pri strate blízkeho 
človeka zostávame bezradní a opustení. 
A  možno nás ten človek iba predbehol 
do večnosti. Strach je nedostatok viery 

– v  Pána aj v  naše vlastné schopnosti. 
Možno niekedy venujeme príliš námahy 
na realizáciu vlastných plánov a dosiah-
nutie cieľov nášho ega, namiesto toho, 
aby sme sa modlili a počúvali Boží hlas. 
Emmanuel Mounier hovoril: „Boh je dosť 
veľký, aby aj z našich omylov urobil po-
volanie.“
Zamyslime sa nad tým ako meria-

me náš život od narodenia až do smrti. 
Kto som? Tituly a sláva. Aký mám vplyv 
a funkcie? Moc. Koľko zarobím a  ušet-
rím? Peniaze. A ako meriame náš život 
po smrti? Komu som slúžil? Boh, ľudia a 
služba druhým. Ako som slúžil? Pokora. 
Koľko som rozdal? Lásky a peňazí.
Guy Gilbert hovorí: „Nie sú malé 

alebo veľké činy. Každý skutok lásky je 
veľkým činom. Hovorím vám, nech ste 
kresťania, budhisti, moslimovia alebo 
ateisti, na tom nezále-
ží. Ak robíte niečo bez 
nároku na odmenu, 
môžeme si pripome-
núť, že tie najkrajšie 
skutky, ktoré môžeme 
urobiť na tejto zemi, 
sú skutky lás-
ky.“

Strach je nedostatok viery

» Ján Košturiak
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Rado-
bica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
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BB   50.530 Banskobystricko+BR
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MT    41.690 Martinsko+TR
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PD    41.340 Prievidsko
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ZA    52.120 Žilinsko+BY
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GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
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PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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16. septembra 1848   
slovenskí národovci pod vedením Štúrov-
cov založili vo Viedni prvú Slovenskú ná-
rodnú radu, ako najvyšší politický a vojen-
ský orgán Slovenska

Výročia a udalosti

Hoci sú školy právnymi subjektmi, 
teda aspoň na papieri a vtedy, keď to 
vyhovuje ich nadriadeným, je neuveri-
teľné, ako ľahko sa zhadzuje na ne zod-
povednosť v zásadných veciach, najmä 
v súvislosti s covidom. 

Ministerstvo školstva síce nezaká-
zalo lyžiarske zájazdy a školy v prírode, 
no pripomenulo, že školy preberajú 
zodpovednosť za prípadné problémy 
pri ich organizovaní. Na druhej strane 
však odporúča robiť v rámci vyučova-
nia aktivity čo najviac vonku. Opäť pro-
tirečivosť opatrení.  

Pod ťarchou zodpovednosti, ktorá 
síce vždy pri organizácii pobytových 
aktivít je, sa ťažko nejaká škola poduj-
me plánovať pobyt v prírode, na ktorý 
sa deti zväčša tešia a navyše opustia 
aspoň na chvíľu znečistené prostredie 
miest. Dozaista si to odnesie aj toľko 
skúšaný cestovný ruch, ktorému hrozí 
veľký výpadok napriek tomu, že ško-
lám ponúkajú kvalitné a isto aj bezpeč-
né služby. 

Ak sa aj škola rozhodne zorgani-
zovať zájazd, riskuje, že sa pre ďalší 
lockdown nezrealizuje. Ale aj to sa dá 
ošetriť v rámci zmluvy o zájazde, ak ide 
o seriózneho prevádzkara. Potom je už 
len na učiteľovi, či pod vplyvom tla-
ku z ministerstva alebo pod vplyvom 
strachu z ochorenia obetuje svoj voľ-
ný čas a ozvláštni žiakom vyučovanie 
niekoľkodňovým pohybom v prírode 

namiesto sedenia s rúškami v školách. 
Aj na zájazdoch sa dajú aplikovať 

ochranné opatrenia. Je ale výhoda, že 
sa žiaci pohybujú časť dňa vonku. A 
že môžu ochorieť? Máme skúsenosti, 
že niektoré deti po zmene prostredia 
môžu citlivo zareagovať, môžu ochorieť 
počas zájazdu alebo po ňom. Učitelia 
poznajú postupy a riešenia v prípade 
ochorenia žiaka. Okrem toho na poby-
toch musí byť aj zdravotník. V prípade 
nevoľnosti sa udržiava aj kontakt s 
rodičom. A ak ochorejú na covid? Po-
stupuje sa presne tak, ako keď ochorie 
doma. Vírusy nie sú hmota, nachádza-
jú sa rozprášené hocikde a napádajú aj 
tých najopatrnejších.

Aj keď sa obávam, že prehnane 
prísny epidemický semafor čoskoro 
všetko znova uzatvorí, dajme žiakom 
aspoň možnosť, že sa vypadne z pro-
stredia školy. Zrušiť zájazd je to naj-
menej. Samozrejme, je tu otázka, či 
je platovo i spoločensky ponižovaný 
učiteľ ochotný obetovať sa v prospech 
vyššieho dobra, v prospech žiakov, keď 
stále počúva varovania, hrozby úradov 
a prenáša sa naňho všetka zodpoved-
nosť. Len aby štát zostal bez viny a pri-
vlastňoval si iba úspechy škôl.

Pobyt v prírode posilňuje imunitu 
detí. Kiež by sa mohol konať častejšie. 

Risknúť so žiakmi pobyt v prírode?  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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AMBU LAN C I A  N A  R E DUKC I U 

T E L E SN E J  HMOTNO S T I

S nami to zvládnete HRAVO a
O a ZDRAVO 

Na konzultáciu je nutné 

si vopred telefonicky 

dohodnúť  termín. 

Tel. 0940 997 789
vitadu.prievidza@gmail.com 

Galéria Jabloň, 3.poschodie 
vľavo, M.Falešníka 6, 

Prievidza 13
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Redukcia hmotnosti sa stala pre niektorých ľudí ce-
loživotnou snahou. Pritom schudnúť rýchlo a zdravo je 
jednoduchšie, než si myslíte. Po sviatkoch plných hoj-
nosti nastal čas dať metabolizmus do poriadku a pripra-
viť sa na letnú sezónu plnú slnka, vody a plaviek.

Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti chud-

nú za prvých 14 dní priemerne – muži 5 - 6 kg, ženy 4 
- 5 kg. Závisí to od hmotnosti s akou začíname chudnúť.

Najdôležitejšie je, že metabolizmus „naučíme“ čer-
pať zdroj energie, potrebný pre organizmus z vlastných 
tukových zásob a následkom toho váha klesá stabilizo-
vane cca 5 - 6kg za mesiac. Úbytok telesnej hmotnosti 
je z nebezpečného tuku uloženého na vnútorných orgá-
noch a z telesného tuku.

Výživový program VITADU®
Pri dodržiavaní programu VITADU® všetci zredukova-

li nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí aj viac 
ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali odporúčanie 
do našej ambulancie priamo od svojho lekára. Zdravot-
ný stav klientov a pacientov sa zlepšuje, znižujú, alebo 
dokonca vyraďujú na odporúčanie svojho lekára dlho-
dobé užívanie liekov na vysoký krvný tlak, cholesterol, 
cukrovku.

Prvá konzultácia trvá u nás cca 1,5 hodinu. Body 
scannerom zmeriame Vaše kompletné telesné pa-
rametre: hmotnosť, BMI, percentuálne zloženie Vášho 
tela – telesný tuk, svalovinu, tuk vnútorných orgánov, 
prísun kilojoulov.

Na pravidelné konzultácie a kontroly chodí klient 
vždy po dohode cca každých 14 dní.

Jedlo na mieru - VITADU®
Naučíme Vás ako sa stravovať a pri-

tom nehladovať, aby Ste si udržali 
svoju dosiahnutú zníženú hmot-
nosť. Jednoducho aby nenastal jojo 
efekt. Získate od nás školu výživy.

Vedecké poznatky fungovania 
ľudského metabolizmu využíva 
naša ambulancia VITADU®.

Nikdy nepodceňujte svoju 
schopnosť spraviť vo svojom 
živote zmenu. Ambulancia VITA-
DU® Vás v tom podporí a jej diét-
ny program pomohol na Sloven-
sku, v Čechách, Maďarsku, USA 
a Chorvátsku už množstvu 
ľudí – tak prečo nie aj Vám!

NOVINKY V PRIEVIDZI 
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Milí Prievidžania,
v  našom meste máme viacero noviniek, okrem prípravy nového 
chodníka od Necpalskej cesty po Ulicu stavbárov, spustenia pre-
vádzky klziska na zimnom štadióne, v galérií Jabloň privítalo prvých 
návštevníkov nové Múzeum Vtedy, v ktorom si môžete pripomenúť 
doby nie až tak minulé. Poslaneckému kolegovi Michalovi Dobiášovi 
sa úspešne darí bývalému baníckemu učilišťu vdýchnuť nový život 

a vytvoriť v našom meste nové kultúrno kreatívne centrum a ja ďa-
kujem za pozvanie.

Druhý september otvoril školské brány v prievidzkých školách a ja 
osobne som mal česť slávnostne pasovať malých prváčikov v ZŠ na 
Ulici Sama Chalupku. Všetkým deťom v našom meste aj rodičom pra-
jem hlavne pevné zdravie a úspešný návrat do školských lavíc.  

Na záver sa ako predseda komisie dopravy osobitne teším, že ďal-
šie z opatrení na zvýšenie bezpečnosti na novej cyklotrase sa reali-
zuje v týchto dňoch. Pevne dúfam, že aj nové piktogramy dopomôžu 
k tomu, aby nedochádzalo k  zbytočným stretom medzi chodcami 
a cyklistami v jazdnej dráhe. Aj touto cestou prosím, aby sme všetci 
rešpektovali dopravné značenie a zamedzili tak zbytočným kolíziám.

Ak vás trápi akýkoľvek problém neváhajte ma kontakto-
vať lubos.jelacic@prievidza.sk. Som tu pre vás. 

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "C+E"
Mzdové podmienky: od 1.800€ brutto/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
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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

7
5
-8
4

4
7
-0
2
6

Od  septembra začal fungovať Úrad 
na ochranu oznamovateľov protispo-
ločenskej činnosti (ÚOOPČ). „Úplne 
najväčšou výzvou bude povzbudiť 
ľudí, aby sa nebáli ozvať, keď ide 
o zneužívanie verejných zdrojov,“ 
uviedla pre portál teraz.sk predsed-
níčka úradu Zuzana Dlugošová.

„V najbližšom období sa budeme 
zameriavať najmä na šírenie informácií 
o tom, že úrad existuje a o možnostiach 
podpory a ochrany tých, ktorí sa roz-
hodnú poukázať na vážne porušovanie 
pravidiel,“ podotkla. Dlugošová chce 
vybudovať z ÚOOPČ inštitúciu, na kto-
rú sa budú ľudia s dôverou obracať a 
ktorá prispeje k férovejšej spoločnosti a 
aj k potláčaniu korupcie.

„Naším cieľom je tiež poukázať na 
spoločenský prínos poctivého prístupu 
v zamestnaní a oceniť tých, ktorí chcú 
byť zodpovední a ozvú sa,“ spresnila 
s tým, že úrad bude tiež chrániť za-
mestnancov, ktorí budú čeliť pre svoje 
oznámenie odvete od svojho zamest-
návateľa.

ÚOOPČ sídli na bratislavskom Ná-
mestí slobody. „Výzvou pred štartom 
úradu bolo množstvo úloh pri spočiat-
ku veľmi malom počte zamestnancov. 
Začínali sme naozaj z domácich kance-
lárií a neskôr v budove s holými stena-
mi so zopár kusmi nábytku,“ dodala s 
tým, že spočiatku musel každý zamest-
nanec kumulovať úlohy troch až šty-

roch ľudí v porovnaní so zabehnutými 
organizáciami.

Úrad prijíma od septembra podlo-
žené oznámenia občanov o nezákonnej 
činnosti ohrozujúcej verejný záujem 
poštou alebo prostredníctvom formu-
lára zverejnenom na webovej stránke 
oznamovatelia.sk. Od 2. septembra za-
čne fungovať aj bezplatná poradenská 
linka 0800 221 213 (vždy v utorok, stre-
du a štvrtok od 9.00 do 12.00 h).

Zriadenie úradu priniesol zákon o 
ochrane oznamovateľov protispoločen-
skej činnosti, ktorý vstúpil do platnos-
ti už 1. marca 2019. Dlugošovú zvolili 
poslanci Národnej rady SR na pozíciu 
predsedníčky ÚOOPČ vo februári 2021. 
Inštitúcia má byť nezávislým orgánom 
štátnej správy. Má tiež robiť osvetu v ob-
lasti poskytovania ochrany whistleb-
lowerom. O svojej činnosti má raz za rok 
predkladať správu parlamentu.

Nebojte sa ozvať

» red

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk
inzerujte u nás
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 20. 9. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

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
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku 

1817, no poznali ju už staroveké civilizácie 
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej 
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii 
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou cho-
robou. Podľa organizácie Parkinson’s Founda-
tion ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, prie-
merne ochorenie nastupuje od 60 rokov.

Ide o chronickú chorobu bez presne stanove-
nej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára 
možnosť experimentovania. Jednou z metód 
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej, 
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia 
pred našim letopočtom.

Dopamín a jeho nedostatok

V centrálnej nervovej sústave fungujú           
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom 
prenášajú elektrické správy. K neurotransmit-
terom patrí aj chemická látka dopamín, bežne 
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás 
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na 
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funk-
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov 
pohybovať.

Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu-
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. 
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, 
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo-
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch 
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jedno-
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy-
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč-
nom štádiu aj demencia.

  Liečba: CBD ako doplnok

V súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no 
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými 
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov 
či dychový tréning.  

Okrem toho však mnohí pacienti musia siah-
nuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo 
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne 
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je po-
trebný širší výskum účinkov CBD na Parkin-
sona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol 
pacientom dokáže pomôcť.

Častým príznakom Parkinsona je chvenie rúk 
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky, 
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu 
pohyblivosti hladkého svalstva,          takzvanú 
dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania klasických liekov proti Parkinsonovi 
patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.

Podľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre 
International Journal of Neuroscience, môže 
tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štú-
die sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom, 

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas 
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvy-
šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými 
dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z 
20 na 50 percent.  

Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež 
predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko 
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD faj-
čil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý 
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol 
roku.“

Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy, 
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť 
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský 
Journal of psychopharmacology pozoroval efek-
ty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedné-
ho mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 mi-
ligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný 
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané 
nežiadúce vedľajšie účinky.

V minulom článku sme písali o fungovaní en-
dokanabinoidného systému. Keďže CBD tento 
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo, 
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele 
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona 
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhor-
šeniu choroby.

CBD je však stále v sfére medicíny novinka a 
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie 
presných záverov. „Budú CBD predpisovať leká-
ri? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ 
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie naj-
nižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová.     » red.

Foto: freepik / jcomp

11. septembra 1683  
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej 
Európe

Výročia a udalosti

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.
0948 353 000

9

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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Máme tu nádhernú jeseň. Podľa dlho-
dobých odhadov by mohla ešte nie-
koľko týždňov vydržať. A to je dobre, 
lebo v záhradách je vari ešte viac prá-
ce, ako na jar.

Popozerajme sa na pivonky, ktoré 
nám koncom jari tak nádherne kvitli. 
Blíži sa čas, kedy ich je treba zrezať tes-
ne nad zemou. Ich listy by mohli byť v 
zime vstupnou bránou pre hubové cho-
roby, a tak netreba riskovať. Ide o dob-
re mrazuvzdorné rastliny, ktoré pod 
zemou zimu bez problémov prečkajú. 
Skoro na jar sa z koreňov začnú na po-
vrch predierať nové výhonky.

Nepríjemnejšou prácou je likvidá-
cia padajúcich lôistov orecha. Aj keď, 
málokto vie, že obsahujú látku juglon. 
Ten patrí medzi najsilnejšie prírodné 
fytotoxické látky. Má fungicídne (ničí 
huby a plesne), insekticídne (ničí/
odpudzuje hmyz) a antibiotické (ničí 
baktérie a vírusy) účinky. Bolo ziste-
né, že má negatívny vplyv na rast a 
vývoj niektorých rastlín (napr. para-
dajky, zemiaky, paprika, hrach, uhor-
ky, špargľa, rebarbora, žerucha siata, 
baklažán, jablone, hrušky, černice, 
čučoriedky, rododendrony, azalky). Aj 
preto je namieste otázka - ako je to teda 
s kompostovaním orechového lístia? V 
pôde sa juglon rozkladá asi dva mesia-
ce, v komposte 2 až 4 týždne. Ak si chce-
me byť absolútne istí, že v komposte už 
nie je juglon, nechajme podrvené listy, 

kôru a vetvičky z orechov kompostovať 
šesť mesiacov. Potom môžeme použiť 
takýto kompost aj na rastliny, ktoré sú  
veľmi citlivé na juglon. Vraví sa, že ak 
nie ste si istí tým, že kompost už môže-
te použiť, vysejte na konci zimy semená 
paradajok do kompostu a pozorujte, či 
vyklíčia. Ak áno, juglon je preč.

V záhrade sa teraz nebudeme sta-
čiť obracať. Zbierame jesenné odrody 
ovocia, dokončujeme presvetľovanie 
kôstkovín a orechov. Vo vinohrade po-
stupne zbierame hrozno skorších muš-
tových a neskorých stolových odrôd. 
Do konca mesiaca ešte môžeme sadiť 
jahody. Kkoncom septembra môžeme 
začať s vysádzaním ríbezlí, egrešov a 
malín a súčasne začíname s prípravou 
jám a kolov na novú ovocnú výsadbu. 
Jamy by sa mali asi mesiac „vetrať“.

V záhrade je práce vyše hlavy

» red
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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