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BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

č. 11 / 18. marec 2022 / 26. rOčNÍK

Žijeme zvláštne časy. Nosíme respirá-
tory, skupujeme jódové tabletky, na-
rýchlo vybavujeme pasy, zisťujeme, 
kde sa v našej blízkosti nachádzajú 
kryty civilnej obrany a čo si do nich so 
sebou vziať. Kto by si ešte pred dvoma 
rokmi pomyslel, že sa niečoho takého 
dočkáme. Myslím, že nik.

Udalosti uplynulých dvoch rokov 
hlboko zasiahli do našich životov a 
poriadne poznačili aj našu psychiku. 
Niet sa čo čudovať. Veď vysporiadať sa 
s vírusom, o ktorom sme nič nevedeli a 
denne zabíjal tisíce ľudí po celom svete, 
je skutočne ťažké aj pre akokoľvek silné 
povahy. A keď sme sa už ako tak zača-
li nadychovať, doľahla na nás vojna u 
našich východných susedov, ktorých 
osudy nám nie sú ľahostajné.

Každý sa s tým, čo v týchto časoch 
prežívame, potrebuje vysporiadať po 
svojom. Niektorí v snahe zvládnuť to 
obrovské napätie, radšej všetko popie-
rajú, vytesňujú, iní si robia zásoby jedla 
a vody, nakupujú jódové tablety, čaka-
jú hodiny na vybavenie pasov, alebo si 
pre prípad ohrozenia balia najnutnejšie 
veci. Počúvala som rozhovor so skúse-

nou psychologičkou, ktorá povedala, 
že to všetko, čo robíme, je len akousi 
obrannou reakciou nášho organizmu 
na to, čo sa okolo nás deje. Pomáha 
nám to zvládnuť neľahkú situáciu. Do-
dáva nám to pocit, že veci, ktoré nás 
ťažia a nevieme ich priamo ovplyvniť, 
máme tak aspoň trošku pod kontrolou 
a aj vďaka tomu nadobudneme dojem 
určitej istoty a bezpečia.

Čeliť situáciám, ktoré sa nás veľmi 
bytostne a osobne dotýkajú, sú nepre-
hľadné a nevyspytateľné, nie je ľahké. 
Aj preto potrebujeme nejaký pevný 
bod, akúsi barličku, o ktorú sa môžeme 
oprieť, keď je všetko okolo nás neisté. 
Práve ona nám môže pomôcť prekonať 
ten namáhavý úsek cesty, to nejasné, 
nepredvídateľné obdo-
bie, ktoré máme pred 
sebou. Ak ňou majú 
byť jódové tablety v 
našej lekárničke či 
pasy zbalené pre 
prípad potreby 
vydať sa na cestu, 
urobme to pre 
seba.

Urobme to tak, 
ako to cítime 

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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
 

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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Považská Bystrica
Púchov
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ARKAM, s.r.o.
STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
- Výstavba rodinných domov - základové dosky,
   hrubé stavby - ploty - murárske práce
 

                 

- Rekonštrukcie - domov - bytov- bytových jadier,
   nebytových priestorov  - obklady - dlažby
- Maľby - nátery - stierky - omietky - sadrokartóny
- Zateplenie rodinných domov - prenájom lešenia
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Nastáva obdobie, kedy si budeme 
môcť počas našich výletov do príro-
dy opäť nazbierať medvedí cesnak. 
Rastie takmer na celom Slovensku 
a v posledných rokoch sa teší veľkej 
obľube. Pozor, nepomýľte si ho s kon-
valinkou. Rozdiel spoznáte už podľa 
samotnej charakteristickej vône.

„Z medvedieho cesnaku sa zbierajú 
mladé, zdravé a nepoškodené listy, ktoré 
sa začínajú objavovať v teplejších oblas-
tiach už koncom marca. Tieto sa zbierajú 
až kým rastlina nevytvorí kvety. Kvety sa 
zbierajú na začiatku kvitnutia koncom 
apríla až v máji,“ odporúča Jaromír Kuče-
ra, z Botanického ústavu - Centra biológie 
rastlín a biodiverzity Slovenskej akadé-
mie vied.

Prospieva zdraviu
Medvedí cesnak má podľa odborníka 

podobné prospešné látky ako cesnak ku-
chynský len pomer týchto látok je odliš-
ný. „Celá rastlina obsahuje silicu, tvorenú 
hlavne organickými zlúčeninami síry, 
saponínmi, lektínmi, glutamil peptidmi, 
polysacharidmi, vitamínom C a minerál-
nymi látkami ako napríklad jód či selén,“ 
vyratúva botanik a dodáva, že okrem po-
silnenia imunity má rastlina blahodárne 

účinky na tráviace ťažkosti, využíva sa na 
liečbu vysokého krvného tlaku a chudo-
krvnosti, pozitívne vplýva na cievne zme-
ny vplyvom starnutia, napomáha taktiež 
pri liečbe astmy a cukrovky. „V gastronó-
mii či na liečebné účely sa využívajú mla-
dé listy, kvety a taktiež aj cibuľky. Tieto 
časti rastliny si nájdu uplatnenie ako sú-
časť zeleninových šalátov, polievok či na 
ochutenie mäsa,“ objasňuje Jaromír Kuče-
ra a našu otázku, kde sa vzal názov rast-
liny „medvedí“, odpovedá takto: „Traduje 
sa, že druhové meno medvedí má rastlina 
podľa toho, že ju na jar vyhľadávajú med-
vede, aby si prečistili svoj organizmus. 
Názov rastliny je skôr odvodený od faktu, 
že v minulosti bol zo strany ľudí o túto 
rastlinu menší záujem v porovnaní naprí-
klad s cesnakom kuchynským a preto bol 
považovaný ako vhodný len pre zvieratá“.

Je čas zberať medvedí cesnak

» ren
Medvedí cesnak. 

autor foto anncapictures pixabay

VIZITKY
0907 673 930
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

21. marca 1980  
prezident Spojených štátov Jimmy Carter vyhlásil americký bojkot letných olympij-
ských hier roku 1980 v Moskve na protest proti sovietskej intervencii v Afganistane 

Výročia a udalosti 23. marca 2001  
ruská vesmírna stanica Mir sa vstupom do atmosféry Zeme roz-
padla a jej zvyšky dopadli do Tichého oceánu blízko Fidži 

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk
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Bezpečnostné dvere  už od 359€
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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
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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,90

19. marca 1895    
prvý film „La sortie des usines Lumiéres“

Výročia a udalosti

20. marca 1916    
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity 

Výročia a udalosti

INZercIa

0908 979 468
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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24. marca 1882  
Robert Koch objavil baktériu, ktorá spôsobuje tuberkulózu (My-
cobacterium tuberculosis) 

Výročia a udalosti
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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tradíciou v oblasti konštrukcie a výroby prevodoviek. 
Nadnárodná skupina Bonfiglioli  v súčasnosti patrí medzi TOP 5 
svetových dodávateľov prevodoviek a integrovaných 
riešení na prenos sily.

 

Svoje životopisy a žiadosti zasielajte, prosím, na e-mailovú 
adresu personalne.sk@bonfiglioli.com, alebo na adresu 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o., Robotnícka 2129, 017 01 Považská 
Bystrica. Kontaktovať nás môžete na tel. č. 0902 925 020

V súvislosti s rozvojom závodu v Považskej Bystrici 
ponúkame pracovné príležitosti záujemcom v profesii:

CNC OBRÁBAČ KOVOV

 

- mzdové podmienky brutto 950-1540€/mesiac 
v závislosti od skúseností kandidáta 
a pracovného zaradenia

Budúcim zamestnancom ponúkame:

 
 MONTÁŽNY PRACOVNÍK

- mzdové podmienky brutto 810-1425€/mesiac 
v závislosti od skúseností kandidáta 
a pracovného zaradenia

· zvýšenie mzdy po skúšobnej dobe
· letný bonus, zimný bonus
· odmena za zaúčanie, mimoriadne odmeny, tímový bonus
· odmena za odporučenie kandidáta 2000€
· ročné navyšovanie miezd
· pracovné prostredie na vysokej úrovni
· práca s modernými technológiami, možnosť 
  odborného rastu
· pracovná zmluva priamo s Bonfiglioli (nie s agentúrou)
· ďalšie benefity (firemné akcie, výlety, Mikuláš, Vianoce, 
  športové a relaxačné aktivity)
· sociálna výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti 
  a iných udalostiach
· doprava do práce v rámci Považskej Bystrice

Bonfiglioli je talianska rodinná firma s viac ako 60-ročnou 

 SKLADNÍK
mzdové podmienky  brutto 850-1300€/mesiac 
v závislosti od skúseností kandidáta 
a pracovného zaradenia

»KÚPIM STARÉ MOTORKY,-
DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BA-
BETU,0940100473
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim murovanú garáž v 
PB,na stave nezáleží,0918 
818 048
»Kúpim garáž s pozemkom, 
0907 412 036.

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
kontakt: 0908 532 682 
»Hladame (kto vie spevnit 
breh) tak 2 ludi, 0908 451 
064 PU.

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 

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA (C+E)
MZDA od 1250€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 
+ nástupny a výrobný bonus

/ SKLADNÍK

22. marca 1963    
britská skupina The Beatles vydala album 
Please Please Me 

Výročia a udalosti

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov 
za rok 2021 je potrebné podať do konca 
marca tohto roka a do tohto termínu je 
potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak 
urobiť aj z pohodlia domova, potrebné 
je mať len zriadenú elektronickú komu-
nikáciu s finančnou správou.

V tomto roku sa termíny na podanie 
DP nemenia. Platí, že povinný je ho podať 
každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy 
za minulý rok presiahli sumu 2255,72 eura, 
alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto 
príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý 
príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od 
dane z príjmov oslobodený. Do celkových 
zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem 
dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o 
daňovníka s neobmedzenou daňovou po-
vinnosťou (to jest rezidenta SR).

Existuje niekoľko výnimiek z povin-
nosti podať daňové priznanie za rok 2021. 
Týka sa to fyzickej osoby, ktorá:
-dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, kto-
rých výška nepresahuje sumu 2 255,72 eur. 
-dosiahla príjmy oslobodené od dane (na-
príklad poberala materské a rodičovský 
príspevok), 
-dosiahla príjmy, ktoré nie sú predmetom 
dane (napríklad úver, pôžička), 
-dosiahla príjmy, u ktorých bola daň vybe-
raná zrážkou (napríklad podiely na zisku, 
dávky z doplnkového dôchodkového spore-
nia, plnenia z poistenia). 

Oproti minulému roku sa pri vypĺňaní 
daňového priznania uskutočnilo niekoľko 
zmien. Došlo k vypusteniu nezdaniteľnej 
časti základu dane, ktorou sú preukázateľ-
ne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou 
starostlivosťou a s ňou spojenými službami. 
Zmena nastala aj v uplatňovaní daňového 
bonusu (zvýšená suma daňového bonusu 
pre deti nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, 
daňový bonus pre deti od 6 – 15 rokov veku 
zároveň nemožno kombinovať s dotáciou 
na podporu výchovy k stravovacím návy-
kom dieťaťa). Doplnené bolo aj nové zaškr-
távacie pole pre mikrodaňovníka (strana 
4 DPFOBv21), zmeny nastali aj umorovaní 
daňovej straty a upustilo sa od povinnosti 
uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa 
podielu zaplatenej dane.

Ak daňovníci zákonom stanovený ter-
mín nestíhajú, alebo z dôvodu pandémie sa 
dostali do problémov, môžu finančnej správe 
oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tej-
to povinnosti o tri mesiace, respektíve o šesť 
mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.

Daňové priznanie je potrebné 
podať do konca marca

» ren    Zdroj: FS SR
Ilustračné foto. autor foto martaposemuckel pixabay
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

 

Pre PODaNIe 

SI INZerÁTU

VOLaJTe

0915 780 751
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

34
-0
1

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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