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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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KVALITNÉ VÝROBKY za SUPER CENY!

www.artrade.sk  

Pov. Podhradie 317, Pov. Bystrica

www.artrade.sk  

y
0904 030 950, 0903 557 685, 042 432 6250 

Už sú to viac ako tri desaťročia, keď 
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v 
štátnych médiách, niesla sa ponad 
námestia, zaplnené do posledného 
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí 
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v 
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí 
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári. 
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto 
krajinu.

Takže, zaspomínajme si v týchto 
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám 
aspoň komusi ešte trochu chce:

„Demokracia rozkvitá, hoci s koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, dnes narobili zradcov. Demokracia 
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat 
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.

Dali nám nové postroje a hoci nás 
chomút páli, zaujímame postoje, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor 0907 673 930

InZerCIA
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930
Distribúcia:
Jozef Zacko   0905 976 503
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 (28.230 domácností)
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www.drevoza.sk
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

Stretnem niekedy ľudí, ktorí mi po 
krátkej chvíli začnú rozprávať o tom, 
ako nás „niekto“ chce ovládať a obme-
dzovať našu slobodu. Niekedy sa pri-
tom záhadne tvária a hovoria tak, aby 
nás ten „Veľký brat“ nepočul. 

Zdá sa mi, že ich tento stihomam dosť 
zamestnáva, lebo vedia predložiť množ-
stvo informácií, ktoré nepochádzajú z 
oficiálnych alebo overených zdrojov (veď 
sú to „ich“ zdroje ). Debata sa často kon-
čí tým, že oni sú odhodlaní nenechať sa 
ovládnuť týmito temnými silami, nebudú 
používať informácie, očkovacie látky ale-
bo iné škodlivé produkty od svetovládcov. 

Ja považujem za jediného svetovládcu 
Pána Boha a bol by som veľmi rád, keby 
ma úplne ovládol. Áno, uvedomujem si, že 
keď budem hovoriť ateistovi o odovzdaní 
sa Bohu, bude ma možno považovať za 
blázna. Mnohí ľudia, ktorí sa obrátili k 
Bohu, majú svoju skúsenosť, ktorá sa nedá 
prerozprávať a preniesť na niekoho iného. 
Boh má vlastnú komunikáciu. A jeho syn 
Ježiš Kristus liečil hluchých a slepých. 

Mnohí uverili, že nás chcú ovládnuť 
novodobí králi tohto sveta. Možno majú 
pravdu. Aj v histórii bolo veľa generálov 
a cisárov, ktorí chceli ovládnuť svet. A 
poznáme aj odpovede, ako sa skončilo 

ich úsilie. Ich ríše sa nakoniec rozpad-
li. Aj oni odišli z tohto sveta a možno sa 
nevedeli dostať cez tesnú bránu do več-
ného života. 

Mnohí z tých, ktorí mi hovoria, 
že chcú byť slobodní a nenechajú sa 
ovládnuť temnými silami, už dávno slo-
bodní nie sú. Hltajú rôzne informácie z 
pochybných zdrojov, zamotávajú sa do 
vymyslených príbehov, ktoré šíria ďalej 
na druhých ľudí. Je to ako drogová závis-
losť. Oberá ich o radosť zo života a šťastie. 
Viackrát mi títo ľudia hovorili, že strácajú 
ilúzie, nádej a zmysel života. Podliehajú 
pesimizmu a negatívnym myšlienkam. 

Ja sa cítim slobodný a šťastný. Neve-
rím, že by ma ovládali nejakí všemocní 
kazisveti (aj keď je okolo nás kazisve-
tov určite dosť). Som šťastný, lebo som 
dostal talenty a dary, ktorými môžem 
každý deň aktívne 
meniť tento svet k 
lepšiemu. Tak ako 
každý človek, ktorý 
nepodľahne tomu, 
že nás ovládajú iní a 
my sme iba ich bez-
branné a kri-
čiace obete.

Som slobodný a šťastný

» Ján Košturiak
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44 VYSTAVENÝCH 

NOVÝCH KÚPEĽNÍ

3D GRAFIKA

ZDARMA
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13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti

0907 673 930
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»CZ 175 JAWA 90 ROADSTER 
CROSS MOPED STADION TAT-
RAN MANET KÚPIM TIETO 
MOTORKY PLATÍM IHNEĎ 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim Agzat alebo Vari 
system, aj nefunkčný, 
0905257653
»KÚPIM STARÉ MOTORKY,-
DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BA-
BETU,0940100473
»Kúpim JAWU alebo Cz 
175,250,350 aj nepojazd-
né.0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    
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PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU 
tel.:  055/728 91 24

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

PLOTY LAVIČKY

4 €
/1m-ks
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pre ľudí pre mestá

TERASY PIESKOVISKÁ
pre firmy pre škôlky

www.toplast.com

S DOVOZOM  po  SR

NOVOOTVORENÉ!
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15. novembra 1915    
premiéra operety Čardášová princezná, 
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

Výročia a udalosti14. novembra 1918   
bola ustanovená prvá česko-slovenská vláda tzv. všenárodnej ko-
alície a Tomáš Garrigue Masaryk bol zvolený za prezidenta

Výročia a udalosti
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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
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com

Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, po-
-

sať rokov na trh dorazili produkty s látkou 
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotníc-
ka organizácia spomína klinicky overené 
účinky proti epilepsii, základný výskum po-
tvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti. 

-
ká plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté 

hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrába-
-

deria napríklad izolačný materiál, listami 

2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej 

V 20. storočí pestovanie konope ustú-
pilo kvôli zámene technického konope 
s indickým, z ktorého je možné vyrábať 
marihuanu. Technické konope však nemá 

-
-

stvo psychotropnej látky THC. Za to sa však 

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodar-
ne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich 

tradícii sa už pripája moderná veda. 

-
liansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal 

-
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. 
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne 

sa transportujú do laboratória, kde sa CBD 
vyextrahuje vedecky overenou metódou. 

percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú 
desiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ 
tvrdí M. Tőzsér.

Niektoré CBD výrobky však aj po spracova-

0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“ 
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto 
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti 

sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj 
-

CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pra-

sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále 
-

ky pre ľudský organizmus. Preto možno oča-
kávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty 
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už te-
raz sa úspešne používa proti nespavosti, pri 
úzkostných  stavoch, kožných problémoch, 
ale aj pri neurodegeneratívných ochore-
niach ako Alzheimerova, Parkinsonova 
choroba, roztrúsenej skleróze a chronických 
bolestiach kĺbov a svalov.

Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu 
vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina 
substancií je stále organického pôvodu. Aj 

-
-

ky vyrobeným liekom.             red.

plátno, dnes najmä CBD
CBDexpert

objednávky@cbdexpert.sk

Púchov, Fresh Nona
Moyzesova 1867/4

Považská Bystrica, Areál NsP

BIO BEA zdravé 
potraviny
Moravská ul., 
Tržnica,Púchov
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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 15. 11.

Nutella

119

-40%
cena za 100 g

Losos
•   

379

Supercena

(1 kg = 7,58)

500 g balenie

379

-32%
cena za 1 kg

099

-33%
100 g

•  
•   

089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

79

-30%

(1 kg = 5,94)

470 g

199
-20%

(1 kg = 7,37)

270 g

59

700 g

(1 kg = 6,56)
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•  

065

-45%

(1 l = 1,30)

0,5 l

•   

199

1 kg

065

-48%
125 g

•  
•   

065

-34%

(100 g = 0,36)

180 g

•   

089

-25%

(1 kg = 3,56)

250 g

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

99

200 g

•  

199
-42%

(100 g = 1,91/
1,78/PP)

160 g

     

od pondelka
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

3
6
-0
0
0
3

SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov 
na fyzickú ochranu 
obchodnej prevádzky 

v  Považskej Bystrici

0948 002 204

Nástup ihneď ! 
POS nutný! 
800€ brutto + var. zložka/mesiac

4
7
-0
2
2

0
9
-7
4

0
9
-2
1

6
5
-1
3
3

0905 915 035

InZerCIA
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fiNaNCiepovažsko
11

Iba za

15 €
mesa ne.

 AJ VY 

1000 €

32
-0
15
9
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47
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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 32
-0
01
-6

ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162

52
-0
06
5
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

37
-1
40
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