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DUBNICKO-ILAVSKO

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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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

Ing. Jana Kovalíčková  0905 915 036
Ing. Kristína Kazánová  0907 673 926

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

párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, 
Bohunice, Dulov, Kameničany, Ko-
šeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské, 
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná 
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné 
Srnie, Chocholná - Velčice, Mnícho-
va Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad 
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska 
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice, 
Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Ada-
movské Kochanovce, Dolná Súča, 
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie, 
Chocholná - Velčice, Kostolná - Zá-
riečie, Melčice - Lieskové, Mníchova 
Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 

trenciansko@regionpress.sk

Redakcia: ul. Palackého 11 
TRENČÍN

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 (59.430 domácností)

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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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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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7
»Kúpim garáž s pozemkom, 
0907 412 036.

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince.
Tel. 0905/767 777
»Kúpim staré kreslá a sto-
ličky z 50 rokov vhodné na 
chalupu.0911190055

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0940642703
»Rozvedená 55 ročná hľa-
dá priateľa v mojom  veku. 
Bývam v Trenčianskych 
Tepliciach. Samota je zlá. 
Tel.: 0917 740 892 Mariana

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera TN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP TN 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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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0905 915 036

0907 673 926
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09
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Od marca rozvážame na adresu 

zákazníkov mládky pred znáškou, 
od apríla káčatá, mulardény, húsatá, 

brojlerové perličky a moriakov. 
Predávame aj kŕmne zmesi Versele Laga

€

€
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7
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Dražobník GAVILA s. r. o.,
1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE č. DR007/2021
Dátum dražby: 21.04.2022 o 13:00 hod. - Prvé kolo dražby

Najnižšie podanie 60 000,- EUR. Dražobná zábezpeka 5 000,- EUR

Miesto konania dražby: Notársky úrad, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín, 
 notár JUDr. Denisa Adamkovičová.
Predmet dražby: 
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre k. ú. Kubrá, obec 
Trenčín, okres: Trenčín, zapísané na LV č. 2343, a to: byt č. 57, nachádzajúci sa na 7. poscho-
dí, vchod č. 19 v bytovom dome súp. č. 376 postavenom na pozemku parcely registra ,,C“ 
evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 815 a podiel priestoru na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 43/5518 a spoluvlastnícky 
podiel o veľkosti 43/5518 na pozemku registra ,,C“ parcelné číslo 815 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 724 m2.

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:
gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

Nadmerná telesná hmotnosť vystavu-
je ľudí zvýšenému riziku chronických 
či systémových chorôb, ako aj závaž-
ných ochorení dôležitých orgánov či 
neplodnosti. Ide pritom o celosvetovo 
rozšírené chronické ochorenie, ktoré 
v konečnom dôsledku spôsobuje väč-
šiu úmrtnosť ako následky fajčenia.

Obezita je v modernom svete veľmi roz-
šírená, avšak netreba zabúdať na to, že sa 
jej dá účinne predchádzať.

Prinášame sedem 
preventívnych rád proti obezite

- Jedzte zdravo: Pridajte do jedálnič-
ka ovocie a zeleninu. Svetlé pečivo na-
hraďte celozrnným. Stravujte sa aspoň 5x 
denne, nevynechávajte raňajky. Vymeň-
te bežné sladkosti za zdravšie varianty. 
Vyhnite sa rýchlemu občerstveniu. Vy-
hnite sa vyprážaniu. Znížte príjem soli a 
alkoholu.

- Dodržiavajte pitný režim: Pitný 
režim dospelého človeka by mal zahŕňať 
približne 2-2,5 litra tekutín. Nezabudnite 
na správny výber nápoja, uprednostňujte 
čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj. Vy-
hnite sa sladeným nápojom.

- Cvičte: Ak máte problém s pohybo-
vou aktivitou ako jednotlivec, nájdite si 
blízkeho človeka či skupinku ľudí, s kto-
rou pôjde cvičenie jednoduchšie. Nájdite 
športové aktivity, ktoré vás bavia, skúšaj-
te nové pohybové aktivity.

- Obmedzte čas pri počítači alebo 

telefóne: Minimalizujte sedavý spôsob 
života. 

- Pozor si dajte na vplyv reklám: 
Nepodliehajte vplyvu marketingu a re-
klám, ktoré často propagujú aj nezdravé 
potraviny a jedlá. Neverte zázračným či 
módnym riešeniam, ktoré sľubujú rýchle 
výsledky bez námahy.

- Menej stresujte: Skúste sa každý 
deň potešiť aspoň jednou maličkosťou. 
Udržiavajte kontakt s blízkymi, ktorí vám 
pomáhajú odbúravať stres bežných dní.

- Doprajte si kvalitný spánok: Do-
prajte si dostatok času na oddych. Dajte 
svojmu telu príležitosť zregenerovať sa, 
spracovať fyzickú a psychickú záťaž a na-
čerpať nové sily.

Informácie poskytol Odbor komuni-
kácie ÚVZ SR a Odbor podpory zdravia a 
výchovy ku zdraviu

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte sk, kde pri-
nášame odpovede aj na otázky: Aké sú 
zdravotné následky a riziká obezity? či 
Ako zistiť, či je hmotnosť primeraná?

Obezita dokáže potrápiť celé telo

» ren
ilustračné foto. autor foto b1 pixabay
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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

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

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA (bývalý Slovakotex)
911 01 Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk

www.ocnesokolik.sk
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Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že 
horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý 
zákal. Na otázky pacientov k sivému zákalu odpo-

vedá MUDr. Ján Sokolík jr., primár Očného centra 
Sokolík v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie 
sivého zákalu špecializuje. 

Čo je to sivý zákal a podľa čoho pacient spozná, 
že ho má?
Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu 
priehľadnosti ľudskej šošovky, a to najčastejšie 
v dôsledku starnutia. Väčšinou sa objavuje vo veku 
60 až 75 rokov a príznakom je zahmlené, zhoršené 
a skreslené videnie do blízka i do diaľky, a tiež citli-
vosť na svetlo. Sivý zákal nie je možné odstrániť inak 
ako operáciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. 
Ako prebieha operácia sivého zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirurgic-

ký zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať. Počas 

operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza umelou 
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vykonáva 
sa miestnym znecitlivením. Oko je do druhého dňa 
zakryté náplasťou a po jej zložení už pacient okom 
vidí. V Očnom centre Sokolík v Trenčíne je operácia 
sivého zákalu hradená všetkými zdravotnými pois-

ťovňami. 

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútrooč-
ných šošoviek?
V Očnom centre Sokolík ponúkame kvalitné vnútro-

očné šošovky amerického výrobcu Lenstec. Pacient 
má buď na výber monofokálne šošovky, ktoré mu po 
operácii zlepšia videnie na jednu vzdialenosť podľa 

Neodkladajte
operáciu
sivého zákalu!

Veľa pacientov z dôvodu epidémie preventívne vyšetrenia odkla-
dalo. Teraz, keď sa epidemická situácia opäť zlepšuje, je ideálna 
príležitosť sa na vyšetrenie objednať. Preventívne prehliadky zraku 
sú dôležité obzvlášť u osôb nad 60 rokov, a to i vtedy, keď žiadny 
problém pacient nepociťuje. Preventívne vyšetrenie u starších osôb 
môže odhaliť sivý zákal.

VOLAJTE: 0904 146 537

Vyšetrenie i operácia sivého zákalu sú v Očnom centre Sokolík plne 
hradené všetkými zdravotnými poisťovňami!

Sivým zákalom trpí:
50% ľudí nad 65 rokov  
70% ľudí nad 75 rokov

jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne vnútro-

očné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne do blízka 
i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti na okulia-

roch. Vnútroočná šošovka zostáva v oku po celý ži-
vot, už sa nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii pozerať na 
svet. 
Prečo prísť na operáciu k Vám, do Očného 
centra Sokolík?
V Očnom centre Sokolík sme úspešne uskutočnili 
už viac ako 15 000 vnútroočných operácií, čo svedčí 
o obrovskej dôvere pacientov. Teší ma, že sú medzi 
nimi i naši príbuzní a známi. Najväčšia odmena za 
našu prácu je spokojný pacient, ktorý nás odporučí 
ďalej svojim blízkym, priateľom, a tí opäť ďalej a ďa-

lej. Je to zásluha celého kolektívu. Pacienti oceňujú 
nielen výborný výsledok práce, ale i rodinné prostre-

die centra a profesionálny, a zároveň ľudský prístup 
celého personálu ku každému pacientovi. 

VYŠETRENIE PRE OSOBY NAD 6O ROKOV
ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Šanca vybrať si, ako sa po zákroku 
budete pozerať na svet, je pri ope-
rácii sivého zákalu úžasný bonus.“

Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operáciou. Pacient by operá-
ciu nemal zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kvalita života, ale i to, 
že čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia a môže 
priniesť viac rizík.

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU

- BEZPEČNÁ A RÝCHLA (trvá asi 15 min)
- AMBULANTNÁ (po operácii pacient odchádza domov)
- ÚPLNE BEZBOLESTNÁ (v miestnom znecitlivení)

Operácia sivého zákalu vrátane základnej vnútroočnej 
šošovky je plne hradená všetkými zdravotnými 
poisťovňami.
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

 Bývanie trenčiansko
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

trenciansko@regionpress.sk
Kontaktujte nás:
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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!!!
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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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