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Termíny na webe, alebo telefonicky

STK ZADARMO
pre troch z Vás!
Viac informácií na našom Facebooku

CENTRUM TEQO
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Plat 9-12 €/hod.

Tel: 0904 671 916

Firma CHEPOSTAV

na stavebné práce

prijme
živnostníkov

7
5
-5
0

Od 18. 7. 2022

7
5

-4
5

7
5
-0
7

www.regionpress.sk
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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

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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
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Považská Bystrica
Púchov
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V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli Svetový deň darcov krvi. 
V nemocniciach sa táto vzácna 
tekutina, ktorá je po spracovaní 
považovaná za liek, používa ne-
pretržite a na Slovensku potrebuje 
za jednu hodinu transfúzny prí-
pravok v priemere 23 pacientov.

Vedeli ste, že jednotka transfúz-
nej krvi s objemom 450 ml môže 
zachrániť až tri ľudské životy a že 
na Slovensku sa každoročne spotre-
buje približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek? Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leu-
kémiu, nádorové ochorenia či ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potre-
bujú krv.

Hoci medicína 21. storočia doká-
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je 
jednoducho bezmocná a bez dobro-
voľných darcov krvi sa pri záchrane 
ľudských životov prosto nezaobíde a 
v časoch, keď sme my aj naši najbližší 
zdraví, si veľakrát možno ani neuve-
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre 
nás všetkých nesmierne dôležité.

Kto však sú títo ľudia, ktorí nie 
sú ovenčení vavrínmi ani ospevo-
vaní ódami a napriek tomu sa poduj-
mú dobrovoľne darovať krv, aby vďa-
ka tomuto činu prispeli a pomohli 
zachrániť životy neznámych ľudí a 
prečo sa rozhodujú takto konať? Mys-
lím si, že sú to rozhodne ľudia veľ-
kého srdca, ľudia veľmi empatickí, 
schopní solidarity a spolupatričnosti, 
ktorí si možno ani nepripúšťajú, aké-
ho dobra sa vlastne dopúšťajú. 

Človeka udatného, človeka, kto-
rý vyniká ušľachtilou odvahou, 
ktorý vykonal veľký skutok či toho, 
ktorý je predmetom obdivu, zvykne-
me považovať za hrdinu. A hoci dob-
rovoľní darcovia krvi nepatria medzi 
tých, ktorých príbehy plnia stránky 
či dokonca titulky no-
vín a časopisov, som 
presvedčená o tom, 
že si náš obdiv sku-
točne zaslúžia a v 
mojich očiach roz-
hodne hrdinami 
sú.

Nenápadní hrdinovia

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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-VŠETKO SKLADOM-

UDO, s.r.o., Považské Podhradie 346

udosk 0800 185 185 bezplatná infolinka@udosk.sk,www.udosk.sk

Okná                                   2400 ks

podlaha                             11 000 M

dvere a zárubne               3 500 ks
(interiérové)
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28. jún 1914  
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, ná-
sledníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

Výročia a udalosti 30. júna 1905  
Albert Einstein publikoval článok „Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity

Výročia a udalosti
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»KÚPIM NOVÉ DIELY A MO-
TOCYKLE VYRABANÉ V POV.
STROJÁRŇACH. BABETTA, KO-
RÁDO, PIO, MANET,JAWA 90.  
PRÍDEM, VYPLATÍM. Tel. 0910 
904 599 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

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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Príjmeme vodičov na traktory,
za účelom zametania

a polievania ciest v Púchove a okolí
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Firma REAL-IR príjme do TPP 
MONTÁŽNIKOV s praxou  

na montáž dverí a okien

KONTAKT:
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Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky (ŠOP SR) reaguje na sú-
časnú situáciu a obavy verejnosti 
v súvislosti s problematikou med-
veďa hnedého na Slovensku. Bez-
pečnosť obyvateľov v podhorských 
oblastiach s výskytom tejto karpat-
skej šelmy je podľa jej vyjadrení na 
prvom mieste a efektívna eliminá-
cia problémových jedincov ostáva 
prioritou.

ŠOP SR dlhodobo upozorňuje na 
pretrvávajúce príčiny zmeny sprá-
vania medveďa hnedého na Sloven-
sku. Medvede dnes dostávajú potravné 
zdroje nad rámec toho, čo im ponúka 
príroda. Častým dôvodom stretu s 
medveďom sú krmoviská a vnadiská, 
vysoko energetická kukurica, pestova-
ná v podhorských oblastiach v blízkos-
ti ľudských obydlí, či potrava získaná 
z nezabezpečených kontajnerov na 
komunálny odpad. Samotná kukurica 
je častokrát pestovaná len za účelom 
získania biomasy a to aj v oblastiach, 
kde sa v minulosti nepestovala. 

Medveď hnedý je v legislatíve Eu-
rópskej únie, na základe Smernice o 
biotopoch, zaradený medzi prísne 
chránené živočíšne druhy. Pri pred-
vstupových rokovaniach do Európskej 
únie nebol pri tomto druhu požadova-
ný zo strany Slovenska regulačný od-

lov ako to bolo napríklad u vlka. Z tohto 
dôvodu nie je na území Slovenska mož-
né realizovať regulačný lov medveďa 
hnedého.

Ako uviedol generálny riaditeľ 
ŠOP SR Dušan Karaska: „Štatisti-
ky jasne dokazujú, že počet útokov 
medveďa na človeka nesúvisí s poč-
tom odlovených medveďov. Jediným 
efektívnym riešením je kombinácia 
odstránenia príčin vzniku zmeny sprá-
vania sa medveďov s identifikáciou a 
elimináciou medveďov s už nenávrat-
ne zmeneným správaním.“ ŠOP SR pre 
tento účel zriadila Zásahový tím pre 
medveďa hnedého, ktorý má zákonné 
možnosti vylúčiť konkrétnych problé-
mových jedincov medveďa hnedého z 
populácie usmrtením.

ŠOP SR aktuálne posilňuje Zá-
sahový tím prostredníctvom ex-
terných profesionálov z regiónov. 
„Predovšetkým z radov miestnych 
poľovníkov je v súčasnosti vybraných 
11 osôb, s ktorými budú v najbližších 
dňoch uzatvárané zmluvy. V rámci ta-
kejto spolupráce sa aj v oblasti Poľany v 
blízkej dobe plánuje eliminácia dlhšie 
monitorovaných problémových jedin-
cov. Aj v tomto prípade pôjde o úzku 
súčinnosť so Zásahovým tímom pre 
medveďa hnedého ŠOP SR“, uviedol 
Dušan Karaska.

Posilňujú Zásahový tím 
pre medveďa hnedého

» ren
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Cena zahŕňa: 
5 x plnú penziu, 
raňajky bufet, obed 
a večera výber 
z ponuky 3 jedál 
5 x ubytovanie 
s vlastným sociálnym 
vybavením 
1 x uvítací aperitív
1 x večera pri grile 
s občerstvením
1 x káva a koláč 
Zdarma
1 x celodenný výlet 
do Zuberca a na 
Oravskú priehradu 
so 100 % zľavou 
na dopravu

Voľné termíny:
25. 7. – 30. 7.

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
a neskôr. 

Rekreačné poukazy 
v cene 272 €/ osoba a pobyt.

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov

Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

iba za

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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Mzda od 650€ - 800€/ mesačne
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Do redakcie sme dostali fotografie 
od nášho čitateľa. Je na nich zachy-
tený zaujímavý jav, ktorý prekvapil 
aj nás a tak sme sa s prosbou o vy-
svetlenie obrátili na odborníka.

Pred pár týždňami si náš čitateľ 
spoločne s rodinou z obchodu domov 
priniesol prekrásne červené paradajky. 
„Položili sme ich ako zvyčajne na mis-
ku. Keď sme jednu z nich približne o tri 
dni rozkrojili, zistili sme, že v jej vnútri 
klíčia nové rastlinky,“ píše čitateľ. Zvyš-
né paradajky teda nechali na miske a 
čakali, čo sa bude diať. Po pár dňoch sa 
na ich povrchu začali tvoriť hrbolčeky, 
neskôr sa z nich „vykľuli“ nové rastlin-
ky? „Vedeli by ste nám prosím objasniť, 
čo sa stalo a prečo?“ pýta sa.

Čo sa teda udialo?
O vysvetlenie tohto zaujímavého 

javu sme požiadali odborníka. „Takto 
začnú v paradajke klíčiť semená vtedy, 
keď sú plody dlhodobejšie uskladnené 
v chlade a potom ich dáte na teplo,“ 
popisuje Jaromír Kučera z Botanického 
ústavu - Centra biológie rastlín a biodi-
verzity Slovenskej akadémie vied a do-
dáva, že teplota spôsobí naštartovanie 
klíčiaceho procesu semien a tým pá-
dom, keďže semienka majú aj dostatok 
vlhkosti v plode, začnú klíčiť.

Prekrojená paradajka.

Tvorba hrbolčekov na povrchu paradajky.

Z paradajky vyrastajú nové rastlinky.

Klíčiace paradajky 
prekvapili čitateľa

» ren
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29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti 1. júla 1903
odštartoval prvý ročník cyklistických pre-
tekov Tour de France

Výročia a udalosti
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VOLAJTE: 
0907 673 930, 0905 915 035

Redakcia POVAŽSKO
povazsko@regionpress.sk
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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