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PRIEVIDZSKO

Č. 39 / 1. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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ZĽ

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 

Redukcia hmotnosti sa stala pre niektorých ľudí 
celoživotnou snahou. Pritom schudnúť rýchlo a 
zdravo je jednoduchšie, než si myslíte. Po sviatkoch 
plných hojnosti nastal čas dať metabolizmus do po-
riadku a pripraviť sa na letnú sezónu plnú slnka, vody 
a plaviek.

Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti 

chudnú 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 vlast-
ných tukových zásob a následkom toho váha klesá 
stabilizovane cca 5 - 6kg za mesiac. Úbytok telesnej 
hmotnosti je z nebezpečného tuku uloženého na 
vnútorných orgánoch a z telesného tuku.

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

kovali nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí 
aj viac ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali od-
porúčanie do našej ambulancie priamo od svojho 
lekára. Zdravotný stav klientov a pacientov sa zlepšu-
je, znižujú, alebo dokonca vyraďujú na odporúčanie 
svojho lekára dlhodobé užívanie liekov na vysoký 

krvný tlak, cholesterol, cukrovku.
Prvá konzultácia trvá u nás cca 1,5 hodinu. Body 

scannerom zmeriame Vaše kompletné telesné 
parametre: 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 pritom nehla-

dovať, aby Ste si udržali svoju dosiahnutú zníženú 
hmotnosť. Jednoducho aby ne-
nastal jojo efekt. Získate od nás 
školu výživy.

Vedecké poznatky fungova-
nia ľudského metabolizmu vyu-
žíva naša ambulancia VITADU®.

Nikdy nepodceňujte svoju 
schopnosť spraviť vo svojom 
živote zmenu. Ambulancia VI-
TADU® Vás v tom podporí a jej 
diétny program pomohol na 
Slovensku, v Čechách, Maďar-
sku, USA a Chorvátsku už 
množstvu ľudí – tak prečo 
nie aj Vám!
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm
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Október je zvláštny mesiac. Je prvý 
astronomický, obvykle býva v podobe 
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akou-
si post scriptum spomienkou na leto, z 
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné 
prívlastky. 

Napríklad mesiac priateľstva so So-
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne 
začínal až v novembri a trval takmer do 
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed-
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ-
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna 
bola na východe, druhá je na západe. Inak 
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas 
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť 
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.

Október je aj mesiacom úcty k star-
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí 
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako 
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak 
iba pripomínam, každý raz bude starší a 
starý, ak sa dožije.

Lenže, október je aj mesiac misií a 
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo-
by – mentálna, morálna, etická, vzdela-
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá 
zasiahla naše politické kruhy. Potom je 
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej 
časti populácie, chudoba hodnotová je 
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná. 
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť 
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hod-
notovo orientované, len proste nemajú z 
čoho uspokojiť základné životné potreby. 
On je to začarovaný kruh. Ak v politike pre-
vláda hodnotová chudoba, v spoločnosti 
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.

Chudobní v drvivej väčšine nemô-
žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na 
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy. 
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou. 
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a etic-
ky nechudobní by si ich mali všímať. A 
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností 
každého jednotlivca. A keď sa nedá eko-
nomicky, finančne, hmotne, tak určite as-
poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič 
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani 
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti 
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa 
celoročným mesiacom chudo-
by. Viac, ako čokoľvek iné.

Kým niekomu u nás 
ide o moc, mnohým už o 
život.

Pekný mesiac s mno-
hými prívlastkami, 
milí čitatelia!

Mesiac chudoby

» 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)
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Predmet dražby: 2-izbový byt v Prievidzi

Miesto konania dražby: DD DRAŽBY s.r.o. 
zasadacia miestnosť 

– 1. poschodie, adresa M. Mišíka 42, 
Prievidza

Čas konania dražby: 3.11.2021 o 9:00 hod.

Vyvolávacia cena: 49.400,-EUR

Minimálne prihodenie: 200,-EUR

Dražobná zábezpeka: 5.000,-EUR

Termín obhliadok: 04.10.2021 o 11:00 hod.
                                 06.10.2021 o 11:00 hod.

DD DRAŽBY s.r.o., M. Mišíka 42, 
971 01 Prievidza

IČO: 50 165 810, č. tel.: 0911 370 999
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STANOVENIE TRHOVEJ 
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 

• 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 ...
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na ná-
jom nehnuteľnosti  podľa § 9a ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 záko-
na č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 256/21 zo dňa 27.09.2021.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
časť pozemku z parcely registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie s 
výmerou 3093 m2, nachádzajúci sa pred OD Prior, zapísaný na LV č. 1.

Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej 
zmluvy:
1. účel využitia: umiestnenie predajného stánku na predaj občerstvenia a via-
nočného tovaru

2. nájomné: minimálne vo výške 0,20 €/m2 /deň + úhrada nákladov na energie

3. úhrada nájomného: jednorazovo do 10.11.2021

4. doba nájmu: určitá od 15.11.2021 do 15.01.2022

5. plocha pozemku na nájom - 15 m2

6. vzhľad stánku riešiť s architektom mesta

Termín na predloženie súťažných návrhov končí dňa 12.10.2021 o 10.00 hod. Úpl-
né znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže vrátane úplného znenia pod-
mienok a vzoru nájomnej zmluvy je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prie-
vidza a na webovom sídle mesta  www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne 
právna kancelária mesta Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dv. 
215, tel. 046/5179529, e-mail: pravne@prievidza.sk. 

Obchodná verejná súťaž

V minulom roku sme diskutovali s 
politikmi a podnikateľmi o tom, že 
krajina potrebuje novú víziu a plán. 
Vznikol plán obnovy. 

Krajina sa neskladá z rezortov a jej 
inovácia sa nedá urobiť na minister-
stvách. Je to vzájomne prepojený živý 
organizmus, ktorého rozvoj sa nedá riadiť 
vyhláškami a smernicami, ale proaktív-
nym pohybom zdola. Vizionár Gerd Leon-
hard na našom stretnutí Inofest povedal, 
že v najbližších 10 rokoch zažijeme väčšie 
zmeny, ako v posledných 100 rokoch. 
Musíme sa na ne pripraviť. Systémy a or-
ganizmy, ktoré sa menia pomalšie ako 
okolité prostredie postupne zanikajú. 

Potrebujeme hlavne duchovnú ob-
novu sami seba. Každý z nás. Vrátiť sa ku 
koreňom a hodnotám fungovania tohto 
sveta. Obnoviť dôveru a spoluprácu na-
miesto konfliktov a sporov. Premiér na 
našom stretnutí v piatok povedal príklad: 
Keď niekomu z nás ochorie blízky človek, 
väčšina hľadá známosti k dobrému leká-
rovi. Musíme to zmeniť. Vytvoriť krajinu 
pre všetkých. Krajinu, kde nepotrebujeme 
známosti, úplatky a predbiehanie sa, aby 
sme dostali dobré služby. Obyčajní ľudia 
na Slovensku stáročia žili pod vládou 
iných národov. Vládli nám nacionalisti, 

fašisti, komunisti, papaláši, oligarcho-
via aj mafiáni. Zanechalo to na nás stopy 
nedôvery, negativizmu, závisti aj nená-
visti. Potrebujeme obnoviť svoj vzťah k 
Bohu k sebe, k ľuďom a veciam okolo nás. 
Hľadajme vieru, lásku a nádej. Postavme 
do stredu spoločnosti obyčajných ľudí 
a pomôžme im rozvinúť ich neobyčajné 
talenty. Svätý otec nás vyzýval k slobode, 
tvorivosti a dialógu. Inovátori premieňajú 
problémy na príležitosti a opravujú svet. 

Staňme sa inovátormi našich životov 
a prostredia, v ktorom žijeme. Obnovme 
v sebe to, čo sme dostali do výbavy keď 
sme boli malými deťmi - fantáziu, tvori-
vosť, odvahu a čistotu. Sedeli sme s pre-
miérom celé dopoludnie a diskutovali o 
budúcnosti našej krajiny. Zapaľovali sme 
malé plamienky nádeje a niesli ich do 
svojich rodín a firiem ako Betlehemské 
svetlo. Premiér nie je 
superman ani spasi-
teľ tejto krajiny. Je to 
poctivý a pracovitý 
chlap. On sám Slo-
vensko nezmení, ale s 
nami sa mu to môže 
podariť. 

Plán obnovy

» Ján Košturiak

2. októbra 1995   
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the 
Story) Morning Glory?

Výročia a udalosti
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Revízie bytov, domov, bleskoz-

vodov, hál, elektrických ruč-

ných náradí, garáží, regulač-

ných staníc plynu, stolárskych dielní, kusové 

skúšky rozvádzačov NN do 100 A. 

T: 0903 751 204, www.mcrev.sk
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

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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otvára

KURZ  OPATROVANIA  pre dospelých,
v termíne: 

od  20.10. – 23.11.2021

Cena za 226 hodinový kurz je 370,00 €, 
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi 

pre evidovaných nezamestnaných.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie: 
osobne na adrese:  Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel. č.:  046 542 28 19, 0903 558 925 
e-mail:  prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk 13
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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.sk

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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Škola okrem vzdelávania má mno-
ho výchovných úloh, ktoré by mala 
aplikovať, najmä keď sa neriešia v 
rodinách. Známym okruhom je se-
xuálna výchova (SV), ktorá môže byť 
pre mnohých rodičov  háklivá. 

Keďže v škole trávia dospievajúci 
žiaci časť života, je prirodzené, že sa 
otázky sexuality nedajú obísť a treba 
sa im venovať. Učiteľ má byť pri tejto 
téme osobnostne zrelý, kvalifikovaný, 
„pohodový“, diskrétny, mal by vedieť 
poradiť. Výhodou pedagógov je, že deti 
poznajú a vedia zvoliť primeraný spô-
sob komunikácie o tejto téme.  

Pravidelne sa objavuje idea za-
viesť SV ako vyučovací predmet. Keby 
sa však mala každá výchova vyčleniť 
ako osobitný predmet, deti by v škole aj 
nocovali. Pritom existujúce predmety 
umožňujú rozvíjať témy sexuality, ne-
zabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve, 
manželstve, priateľstve či láske (nie iba 
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchov-
ná téma rozvíjala systematicky. 

Niektoré školy využívajú na SV 
externých odborníkov. Niekedy je zau-
jímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s ne-
známym človekom. Extrovertnejšie deti 
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť 
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazo-
vé aktivity, ktorým chýba kontinuita a 
dlhodobejšie spoznávanie rôznych mo-
delov správania v procese dospievania. 

Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže 
počúvajú to, že sa už deťom ponúka vý-
ber svojho pohlavia, výber orientácie, 
že sa mení model rodiny. Samozrejme, 
je dôležité chápavo vnímať homosexu-
álov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným 
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti 
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj 
dospelých. 

Ministerstvo školstva chce posie-
lať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o 
sexe. Pred deti by však nemal predstú-
piť hocikto. Aspoň doposiaľ to platilo. A 
už vôbec nie pri tejto citlivej téme. Isto, 
z úst celebrity či internetovej osobnosti 
je zaujímavé počuť niečo o sexe. Avšak 
potrebné sú pedagogický prístup, pro-
fesionalita, takt a znalosť vývinových 
období žiakov. Škola sa však nemusí 
zapojiť do tohto  spôsobu šírenia osve-
ty, môže si nájsť vlastnú formu. SV má 
mať postupnosť, vekovú primeranosť 
a špirálovité vrstvenie, teda nemožno 
žiakom zrazu „buchnúť“ pochybnosti o 
sexuálnej identite, orientácii a poruchy 
sexuality.      

SV rozhodne patrí do škôl, ale tre-
ba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej 
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti 
opatrní, zodpovední, aby poznanie pre-
niklo aj do sociálne slabších rodín, kde 
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi 
do predčasných sexuálnych skúseností 
či deviácií.  

O sexualite v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré motorky diely do-
klady mopedy babetu, T: 0940 
100 473
» Čz-Jawa odkúpim motocykel 
diely – seriózna dohoda, T: 0908 
205 521
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom stave 
alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa CZ Ba-
betta Stadion Simson aj iné, T: 
0949 371 361
» Kúpim Babetu, Stelu, Pionier aj 
nepojazdné, T: 0949 505 827

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim 1 alebo 2-izbový byt v PD. 
RK nevolať, T: 0918 306 568

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 pánske mechanické ho-
dinky, T: 0905 767 777 

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Predám konferenčný stolík a de-
mižóny lacno, T: 0908 264 161 PD

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.

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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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete

13
 1
2
1 
0
0
0
8

13
 1
2
1 
0
5
2
2

0944 366 615

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Únia miest Slovenska (ÚMS) zazna-
menala informácie, podľa ktorých 
by samosprávy mali prijímať Vše-
obecné záväzné nariadenia, ktorý-
mi obmedzia otváracie hodiny, noč-
né vychádzanie, či nariadia ďalšie 
epidemiologické opatrenia pri II. 
stupni (bordová farba) ohrozenia 
podľa COVID automatu. 

Na základe výsledkov právnej ana-
lýzy ÚMS je ale zrejmé, že obec nemá 
kompetencie zákonne obmedziť slobo-
du pohybu od 21 hod. do 05 hod. a ob-
medziť prevádzkový čas podnikov na-
chádzajúcich sa na jej území z dôvodu 
ochrany verejného zdravia obyvateľov.

Nevyhnutným predpokladom, 
podľa našej súčasnej právnej úpravy, k 
tomu, aby bolo možné obmedziť slobo-
du pohybu, je vyhlásenie núdzového 
stavu. Orgánom oprávneným k takému 
rozhodnutiu v rámci opatrení na zmier-
nenie a odstraňovanie škôd a iných 
následkov spôsobených v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového stavu, je vláda SR. Obec 
nemá kompetenciu vydať nariadenie, 
ktorým dočasne zmení prevádzkovú 
dobu podnikov z dôvodu zhoršenej epi-
demiologickej situácie. Obec dokonca 
nie je ani oprávneným subjektom na 
obmedzenie pohybu jej obyvateľov.

Richard Rybníček, prezident Únie 

miest Slovenska: „Požiadavky štátu 
vnímame ako nereálne a nevykona-
teľné z pozície miest. Preto nemôžeme 
odporučiť primátorom a primátorkám 
miest a ich zastupiteľstvám, aby prijí-
mali takéto rozhodnutia v situácii, keď 
nemajú pre tieto rozhodnutia právnu 
oporu, ani inú možnosť zmysluplne 
zasiahnuť. Je dobré, že ministerstvo 
zdravotníctva SR pripravuje epidemio-
logické opatrenia nie celoplošne, ale 
podľa lokálnych podmienok a vítame 
tento prístup. Avšak, navrhovaný spô-
sob zapojenia samosprávy je nereali-
zovateľný a preto je potrebné nájsť iné 
riešenie.“

ÚMS je presvedčená, že tieto kom-
petencie si má, aj kvôli zrozumiteľnosti 
a jednotnému postupu, ponechať štát a 
samospráva má byť ich vykonávateľom 
a partnerom.

Štát (asi) nepozná kompetencie 
miest a obcí

» Zdroj: Stanovisko Únie miest 
Slovenska
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Zdravotné zariadenie 
Sv. Vincent - rádiológia, s.r.o.  
so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

ponúka vyšetrenie na počítačovom 
tomografe CT Toshiba Aquilion.

Zmluvný partner: UNION zdr. poiťovňa, a.s., Poisťovňa Dôvera
                                a VŠZP v zmysle cenníka pre samoplatcov.

Objednávanie: e-mail: info@sonomamo.sk, tel.: +421 907 888 486
                           osobne: Recepcia, Hviezdoslavova 3, Prievidza 

Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je 
slovnou hračkou - ide o súbor jed-
noduchých a praktických návodov, 
ako sa správať v čase šírenia víru-
su SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy 
vám pomôžu znižovať riziko infek-
cie v každodenných situáciách a 
uľahčia orientáciu v priestore medzi 
platnými opatreniami a ohľadupl-
nosťou voči ostatným.

Nákup potravín a návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysle-

ným nákupným zoznamom, aby ste v 
priestore s inými ľuďmi trávili čo naj-
menej času. Snažte sa vyhýbať špičke 
a nakupujte najmä v čase, kedy sa v 
predajniach zvykne pohybovať menej 
ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na ná-
kupy rizikových skupín, ak je v danom 
okrese v platnosti.

Seniorom nad 65 rokov a ľuďom s 
ťažkým zdravotným postihnutím sa 
odporúča, aby v záujme ochrany svoj-
ho zdravia využívali nákupný čas pre 
nich vyhradený, ak je v danom okrese 
v platnosti.

S personálom a inými zákazníkmi 
komunikujte iba v nevyhnutnom roz-
sahu.

Noste správne nasadené rúško ale-
bo respirátor, prekryté majte ústa aj 
nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne 
vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte 
rukavice.

Rešpektujte pokyny zamestnan-

cov predajne a sledujte značenie, ktoré 
napomáha dodržiavať potrebné rozo-
stupy.

Nenarúšajte osobný priestor iných 
ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je 
v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar 
neskôr.

Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý 
plánujete kúpiť.

Kým si neumyjete/nedezinfikujete 
ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.

Pri nákupe použite samoobslužné 
skenery, ak je to možné.

Uprednostňujte bezkontaktnú plat-
bu.

Po východe z obchodu vyhoďte ru-
kavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich 
vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc 
zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfi-
kujte ruky.

Ak budete nútení využiť toaletu v 
obchode (nákupnom centre), snažte sa 
čo najmenej dotýkať povrchov, násled-
ne si dôkladne umyte a vydezinfikujte 
ruky.

Ako sa správať v čase šírenia COVID-19 I

» Zdroj: UVZ SR 
(pokračovanie nabudúce)
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Ing. Štefana Holotíka

„Prírodu si mal veľmi rád a príroda si ťa navždy vzala...“ 

Dňa 29.9.2021 sme si pripomenuli 

nedožité 65. narodeniny

a 14. októbra budú 2 roky od jeho úmrtia. 

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku alebo modlitbu.

 S láskou spomína manželka, dcéra Zuzka s manželom a ostatná rodina.
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Miroslav Kračmer. 

„Zastalo srdce, utíchol hlas, 
zaplakal každý, kto ťa mal rád.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, 
pochopí, čo je bolesť, žiaľ a strata.

Len smútok žiaľ a slzy v očiach ostali nám, keď teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu s nami.“ 

Dňa 27.9.2021 uplynulo 6 rokov 
odkedy nás navždy opustil 

 

 Smútiaca rodina. 
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pán Peter Pekár

„Odišiel si nám otecko drahý, 
láska a spomienky na teba zostanú...“

 Dňa 10.10.2021 si pripomenieme 

14 rokov, čo nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec a starý otec

z Nitrianskeho Pravna. 

Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť 
v srdciach tých, ktorí ťa radi mali.

S vďakou, láskou a úctou naňho spomína manželka Magdaléna a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
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Gabike Stupkovej

Dňa 6.10.2021 uplynie už rok, 
čo nepočujeme tvoj hlas a necítime 

tvoju prítomnosť, tvoje kroky pri nás. 
Neuplynie však deň bez myšlienky na teba. 

V našich srdciach si navždy.
Ďakujeme našej mamine, manželke a babke

za jej obetavosť, dobrosrdečnosť a nekonečnú lásku.  

                              Ďakujeme za úplne všetko, to známe, ale aj pred rokom skryté.

 S láskou a úctou spomínajú manžel, deti s rodinami a ostatná blízka rodina. 
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Slovenskí agropotravinári produ-
kujú dostatok surovín, v celoeuróp-
skej konkurencii však zaostáva ich 
druhotné spracovanie. 

Jedinou cestou, ako zabezpečiť 
konkurencieschopnosť našich agropot-
ravinárov v európskom meradle je ich 
špecializácia a unikátnosť výrobkov, 
ktoré ponúkajú: ,,Ja verím, že sa nám 
podarí nastaviť tie pravidlá tak, že pod-
poríme rozvoj aj menších podnikov, 
ktoré budú integrované v odbytových 
vertikálach. Tie budú schopné ponúkať 
potraviny regionálneho charakteru, 
ktoré sa budú predávať aj za vyššiu 
cenu, ako to je v prípade potravín veľ-
kých producentov. O tom je prichádza-
júci trend, že sa nám celý sektor rozdelí 
na veľkých agropotravinárskych pro-
ducentov a na miestnych dobre zorga-
nizovaných výrobcov, ktorí budú pod 
ochranou vlastných, nimi riadených 
odbytových združení,“ uviedol minis-
ter Samuel Vlčan.

Ďalšou prioritou Intervenčnej stra-
tégie je nastavenie a podpora ekologic-
kejších postupov v pôdohospodárstve. 
Ide o nevyhnutný krok na zachovanie 
biodiverzity a ochranu pôdy v podobe 
tzv. eko-schém. Je to novinka v Spo-
ločnej poľnohospodárskej politike do 
roku 2027. Preto je prirodzené, že sa 
pôdohospodári eko-schém obávali. Po 

rokovaniach ministerstvo pristúpilo na 
celofarmový spôsob vyplácania pod-
pôr: ,,Na vidieku nám záleží, preto na 
ďalšie obdobie 2023-2027 je v prvom a 
druhom pilieri celkovo viac zdrojov. 
Predovšetkým vďaka tomu, že sloven-
ská vláda rozhodla o zvýšení spolufi-
nancovania z 25,7 percenta na 36,92 
percenta. Meníme aj nastavenie dotácií 
vyplácaných na farmu tak, že až 93 
percent poľnohospodárov dostane v 
neviazaných platbách, teda v platbách 
na plochu, viac peňazí ako v predchá-
dzajúcom období. Najmä malí, mladí a 
začínajúci farmári, ktorých pre budúc-
nosť agrosektoru potrebujeme ako soľ,“ 
zdôraznil minister Vlčan a dodal: „Zá-
roveň vyššiu podporu dostanú aj poľ-
nohospodári hospodáriaci na veľkých 
plochách, ale v závislosti od kvality a 
pridanej hodnoty rozvojových projek-
tov, ktoré budú vďaka vyššiemu spolu-
financovaniu podporené dodatočnými 
102 miliónmi eur ročne.“

Ministerstvo sľubuje posilnenie 
slovenských agropodnikov

» red

0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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DO VYPREDANIA ZÁSOBDO VYPREDANIA ZÁSOB

13
 1
2
1 
0
0
0
3

E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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ÚTOČNÁ A POPULISTICKÁ POLITIKA 
POSLANCA GIGACA STÁLE POKRAČUJE
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Poslanec MsZ v Prievidzi Branislav Gigac v poslednom čísle 
Prievidzska opäť šíril lži. Už viac ako rok sa tento prievidz-
ský poslanec snaží zviditeľňovať zaručenými „senzáciami“ a 
klamstvami, s cieľom urobiť zo seba obeť a vzbudiť dojem 
najlepšieho kandidáta na primátora Prievidze.

Ako športovec chápem princíp súťaže, ale zároveň si predo-
všetkým vážim pravidlá fair play, nielen v hre, ale aj v bežnom 
živote. Preto sa nielen mňa, ale aj ostatných kolegov poslancov 
z nášho klubu ostro dotkli tvrdenia o kšeftovaní s pozemkami.

Vo svojom texte spomína, ako sa za bývalého vedenia Prie-
vidze lacno odpredali pozemky pod stanicou, čo spája so 
súčasným vedením mesta. Opäť pripomínam poslancovi Gi-
gacovi, že vtedajšia poslankyňa Macháčková za odpredaj po-
zemkov nehlasovala. 

Týmto vyzývam pán poslanca, aby si stál za svojimi slovami, 
a ak má skutočné dôkazy o kšeftovaní a nezákonnom konaní, 
nech ich predloží. Je to jeho povinnosť.

Vo svojej platenej inzercii opäť nešetril ani populistickými 
vyjadreniami o záchrane stanice, vďaka jeho petícii. Skutoč-
ne? V pôvodnom texte k petícii sa uvádzalo, že je „proti úpl-

nému odpredaju autobusovej stanice“. Omyl. Mesto Prievidza 
autobusovú stanicu, jej nástupištia, lavičky ani drvivú väčši-
nu pozemkov nevlastní. Vedeli vôbec tí, čo podpisovali, aká je 
pravda?

Žiaľ, šírenie klamstiev na adresu súčasného vedenia mesta 
si poslanec Gigac môže dovoliť preto, lebo si je vedomý, že po-
litik musí zniesť väčšiu mieru kritiky.

Prievidžania, ktorí ma poznajú vedia, že sa vždy snažím 
riešiť veci ľudsky a so zdravým rozumom. Poslanec Gigac sa 
už tradične stavia do polohy odborníka na dopravu, financie, 
či rozpočet. Jeho návrhy sú často neodborné, nepripravené a 
je za nimi iba populizmus. Mne osobne je takýto štýl politiky 
veľmi vzdialený. Pre mňa je podstat-
né, že sa môžem ľuďom vždy po-
zrieť priamo do očí. Z vyjadrení pána 
poslanca Gigaca mám žiaľ dojem, že 
svojho Matoviča má aj Prievidza. Re-
álna zodpovednosť je niečo iné ako 
zavádzať na internete a v novinách.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 

lubos.jelacic@prievidza.sk

Zdá sa, že vláda ľudí nepotrebuje – 
nie je pred voľbami. A tak sa vypla-
čú iba na sociálnych sieťach. Meno 
podnikateľky, ktorá napísala na-
sledujúci text, i jej zariadenia, však 
nezverejňujeme.

„Cítime smútok… Ako naozaj mu-
síme mať my ľudia v sebe až toľko zla 
a nenávisti? Kto nás poznáte chodíte 
k nám, ako zákazníci viete, že sme 
radi keď to u nás žije. Za posledné dni 
sa potýkame s vlnou nepochopenia, 
nenávisti, osočovania len preto, lebo 
dodržiavame nariadenia. Nariadenia, 
ktoré rozdeľujú spoločnosť ( OTP ) tri 
písmená, ktoré menia aj naše životy. 
Som majiteľkou podniku, ktorý má už 
28 rokov a zamestnávam 25 zamest-
nancov. Nám naozaj ide o veľa, ide o 
naše fungovanie a naše životy. Možno 
nie som dosť silná sa postaviť štátnemu 
aparátu - hygienikom, polícii, ŠOI a ísť 
hlavou proti múru. Aj my túžime, aby 
sa to už všetko skončilo, aby sme ne-
museli nosiť ruška, nerozdeľovať ľudí, 
ktorí sú zaočkovaní od tých, ktorí sa 
očkovať nechcú, aby sme žili tak ako 
predtým. Vám, ktorí nepociťujete zod-
povednosť za svoju firmu a ľudí, ktorí s 
Vami pracujú tažko vysvetliť. 

Vyjadrenia typu skrachute, zdoch-
nite….a len preto, lebo dodržiavame 
nariadenia? My sme si ich nevymysleli! 

Chcem vidieť Vás, ako by ste sa posta-
vili k realite, keby ste vlastnili podnik a 
mali by ste sa rozhodnúť či sa s naria-
deniami stotožníte, alebo ich budete 
bojkotovať! Platiť pokuty, ktoré nie su v 
desiatkách eur len preto, aby ste ulaho-
dili všetkým! Áno, rozdelilo to spoloč-
nosť.. a ukázalo v ľudoch tie najhoršie 
stránky.. nenávisť, hyenizmus.. A tak 
Vás prosím Všetci naši neprajníci, keď 
nesúhlasíte s tým, že sme sa rozhodli 
rešpektovať nariadenia vlády, aby ste 
ku nám ako náštevníci nechodili a ne-
ubližovali nám Vašimi komentármi. 
Verím, že táto zlá doba raz skončí a do 
našich srdci sa opäť vráti slnko a láska.“

(text zo sociálnej siete zverejňuje-
me bez akejkoľvek redakčnej úpravy 
či krátenia, ako „hlas ľudu“.)

Zo statusu jednej 
drobnej podnikateľky

» red
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DIEGO Prievidza 
Vás pozýva na výpredaj skladov 

od -33% do 50% na vybraný tovar. 

Máme otvorené 

Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,

So od 9:00 - 13:00 hod.

tel. číslo +421 919 288 832

Objednávky prijímame aj e-mailom 
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza

• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,59€5,49€

128€
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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Uvažovali ste už niekedy o ohromnej 
sile úprimnej detskej modlitby? Mod-
litby, ktorá vyviera z oddanosti a dô-
very detského srdca voči Otcovi, ktorý 
sa oň s láskou stará?

Ak ste sa s takouto modlitbou osob-
ne stretli, možno ste sa pri nej ani vy ne-
mohli ubrániť nutkavej myšlienke: či je 
vôbec možné, aby ju Boh vo svojej dobro-
te nevypočul...

Navyše, skúste si predstaviť, že takto 
modliace sa dieťa nie je jedno, ani dve, 
či tri. Ale je ich rovno celý milión. Milión 
detí, ktoré v  ten istý deň naprieč konti-
nentami a každé vo svojom jazyku odrie-
kajú rovnaké modlitby, a všetky spoločne 
vyprosujú celému svetu pokoj a mier.

Tento obraz sa už niekoľko rokov pra-
videlne usiluje stať realitou – a inak tomu 
nebude ani tento rok. Už 18. októbra 2021 
sa totiž opäť uskutoční celosvetová modli-
tebná iniciatíva, ktorú organizuje pápež-
ská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, 
s názvom Milión detí sa modlí ruženec.

Jedinečná kampaň nám pripomína 
slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba 
s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť 
svet, poraziť zlo a  priniesť pokoj. Mod-
litba svätého ruženca spolu s  deťmi má 
tiež za cieľ posilňovať jednotu v  Cirkvi 
i medzi národmi, a otvárať nám srdce pre 
konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim 
a prenasledovaným.

V tomto roku sa iniciatíva špeciálne za-
meria na svätého Jozefa. „On sám sa naučil 

od Panny Márie, ako sa modliť celým srd-
com,“ vysvetľuje kardinál Piacenza, prezi-
dent nadácie ACN. „Vďaka nemu vidíme, 
ako môže Boh cez našu modlitbu, našu ver-
nosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť 
na dobré. Táto dôvera je našou silou, ktorá 
nás robí schopnými prijímať aj bolestné si-
tuácie, znášať ich, pomáhať si navzájom a 
tak sa stretať vo vzájomnej láske.“

V  minulom roku modlitebná inicia-
tíva zaznamenala aj napriek pandémii 
rekordnú účasť. Zapojili sa do nej deti zo 
136 krajín vrátane Sýrie, Iraku, Mexika, 
Arménska, Papuy Novej Guiney, Nigérie 
či Konžskej demokratickej republiky. Len 
na Slovensku sa do spoločnej modlitby 
zapojilo vyše 34 tisíc detí.

Koľko ich bude tento rok?
Viac informácií a možnosť registrácie 

na webovej stránke: www.miliondeti.sk.

Milión (modliacich sa) detí

» Zdroj: ACN

sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
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 nádej pre epileptikov
  Historicky prvý liek na epileptické zá-
chvaty obsahuje aj CBD

Patrí medzi najčastejšie neurologické po-
ruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali 
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi 
pred našim letopočtom. Epilepsia je chro-
nické ochorenie spôsobujúce rušivé pod-
nety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 mi-
liónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však 
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.

V posledných rokoch sa do popredia do-
stáva liečba epilepsie pomocou kanabidio-
lu (CBD), nepsychoaktívnej látky získava-
nej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom, 
u ktorých bežná liečba nezaberá.

Životná príťaž

Poznávacím znakom epilepsie sú opako-
vané záchvaty v intervale približne dvad-
siatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu 
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežíva-
jú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu 
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pri-
družiť sa môžu aj psychické príznaky ako 
úzkosť či pocit déja vu.

Napriek tomu, že epilepsia je nevylie-
čiteľná a my neveme prísť na jej presnú 
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie je schopných až 70% pacientov 
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

piou je užívanie syntetických liekov proti 
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a 
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.

Šarlotina pavučina – epilepsia

U epileptikov preslávil CBD príbeh diev-
čaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako 
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so 
zástavou srdca. Charlotte trpela Darveto-
vým syndrómom a počas svojho života sa 
stala ikonou svetového hnutia pre využi-
tie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej 
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh 
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu 
konope s vysokým obsahom CBD. Títo 
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej ma-
rihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web, 
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka 
látku konzumovala vo forme oleja a podľa 
vyjadrení jej rodičov pre denník New York 
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak 
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne 

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline 

uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vy-
svetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interak-
cii so skupinami určitých receptorov CBD 
redukuje dráždivosť neurónov, čo obme-
dzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivi-
tu, typickú pri epileptickom záchvate.

 
Epidyolex v boji s epilepsiou

Najväčší posun v konopnej medicíne 
však nastal v roku 2018, kedy firma GW 
Pharmaceuticals získala v USA povolenie 
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý 
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilep-
sie spôsobenej Darvetovým alebo Len-
nox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak 
historicky prvým povoleným liekom s ob-
sahom CBD, pričom v marci tohto roku ho 
schválila už aj Európska lieková agentúra. 
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Mole-
cules je preto CBD „nádejou pre pacientov, 
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným 
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom 
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko 
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex 
proti záchvatom účinnejší.

Napriek tomu však viaceré štúdie nazna-
čujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na 
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôle-
žitý je hlavne správny výber. Etiketa musí 
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku 
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.

Foto: freepik / jcomp

PRIJMEME 
20-30 ĽUDÍ 

IHNEĎ
- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ 
   do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a 
  stabilná práca
- ubytovanie

0908 914 180
TEL.:
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_0

73
9



PD21-39 strana- 13

 SLUŽBY, ZAMESTNANIEPRIEVIDZSKO
13

13
 1
2
1 
0
51
7

Náplň práce:
• Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
• Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných    
     vagónov

Požiadavky:
• Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1 
• Prax v odbore aspoň 1 rok

Zamestnanecké výhody a benefity:
• Nástupná tarifná mzda od 855 EUR
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí.
• Stravné lístky v hodnote 4,50 EUR (doplatky zo sociálneho 
     fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 

971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovnú pozíciu: 

 Zvárač – palič

Máš chuť pracovať v stabilnej rodinnej firme 
MAT - obaly, s.r.o,

so zameraním na obchod a výrobu? 

Hľadáme nového kolegu na pozíciu 
hlavná účtovníčka v Handlovej 

Tvojou náplňou práce bude:
• zodpovednosť za správne a úplné vedenie účtovníctva v spoloč-
nosti,
• pravidelná kontrola účtovných dát na dennej báze a následne 
príprava finančných výkazov na mesačnej báze (Súvaha, Výsledovka),
• príprava mesačnej a ročnej účtovnej závierky,
• sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoloč-
nosti,
• spolupracovať a komunikovať s externými partnermi – audit, 
daňový úrad, banky, leasing, štátne úrady, dodávatelia
• spracovanie údajov na repor�, vypracovanie analýz a správ

 

 

 
 

 

 

Pozícií vyhovujú uchádzači
 
so SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa, VŠ II. 

stupňa so zameraním na Ekonómiu.

Prax v odbore min. 3 roky.

Termín nástupu: 09/2021, prípadne ihneď

Nástupný plat (bru�o): 1.500 Eur – 2.000 Eur / mesačne

V prípade záujmu nás kontaktuje 
na e-mail: baloghova@mat-obaly.sk, mobil: 0905 351 459
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5. október 1962   
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.

9.15 - 10.00 h.
10.15 h. - 10.30 h.

Nováky-Lelovce  15.10.
Lehota p. Vtáčnikom  30.9. a 15.10.
Lazany: 15.10.
Kľačno, pri cintoríne: 15.10.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

6
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Tel:0905 267 750 Prievidza

Pomaly zabúdame na niektoré 
činnosti, ich názvy a zvyky s nimi 
spojené. Tak si ich pripomeňme.

Páračky, to je názov pre spoločné 
páranie peria z chovanej hydiny ako 
forma výpomoci. Isto si spomínate na 
veľké perové periny starých mám. Boli 
nadýchané a voňali/smrdeli tak, ako 
to len periny z husieho peria vedeli. 
Získať takúto perinu ale nebolo vôbec 
jednoduché. Bolo treba napárať veľa 
peria. To si gazdiné počas celého roka 
odkladali a v jesenných a zimných me-
siacoch ho potom v skupinách párali. 
Ženy a dospievajúce dievčatá z obce, 
spravidla susedky a príbuzné, sa v 
zimnom období a cez fašiangy schá-
dzali v jednej domácnosti, kde párali 
perie domácej gazdinej do chystanej 
výbavy pre dcéru alebo pred krstinami. 
Perie sa páralo vo večerných hodinách 
do polnoci. Nikdy si nemohli vziať viac 
peria ako by zvládli, inak by gazdinej 
husi v budúcom roku zle rástli. .

Priadky prichádzali na rad po 
sviatku sv. Martina. Trvali miestami po 
celý advent až do štvrtej pôstnej nedele. 
Ide opäť o spoločenskú udalosť. Teda o 
stretnutie žien, ktoré vypĺňalo čas be-
hom dlhých jesenných a zimných nocí. 
Vlákna bolo potrebné spriasť a samo-
zrejme sa to spojilo so zábavou. Ženy 
a dievčatá priadli doma, alebo spolu u 
niektorej z gazdín a pri prácu sa rozprá-
vali a spievali. Každý večer sa schádza-

li dievčatá s kolovrátkom a s košíčkom 
ľanu. Bývalo zvykom, že pradlena si 
mohla nechať to, čo napriadla. V dobe 
pôstu sa slávila tzv. „dlhá noc“, pri kto-
rej všetky pradleny prepočítali uprade-
nú priadzu a tá, ktorá napriadla najviac 
bola zvolená za kráľovnu dlhej noci. 

Každá kráľovná si musela zvoliť 
svojho kráľa, ktorý jej musel vyrobiť 
vrkoč, podobajúci sa homoli cukru. Na 
guľatom, farebnom papierom oblože-
nom  lopáriku bol položený upečený 
veniec, v ktorom boli zastrčené palič-
ky, na ktorých bol narazený ďalší, o 
niečo menší veniec. Vrkoč mával aj šesť 
„vencových poschodí“ od najväčšieho 
k najmenšiemu. Na samotnom vrchu 
býval rozmarín.

Jesenné páračky a priadky

» red

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148

- 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 ...

 

PRIEVIDZSKO

SLUŽBY
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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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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

SKLADNÍK (Nemecko)


