
PD22-50_strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 150 domácností 

PRIEVIDZSKO
č. 50 / 16. december 2022 / 26. rOčNÍK

Vianoce patria na Slovensku k naj-
krajším, najobľúbenejším a naj-
významnejším sviatkom v roku a sú 
bohaté na rozličné ľudové zvyky a 
tradície, ktoré ešte podčiarkujú ich 
magickú atmosféru.

Na Štedrý deň sa tešíme všetci bez 
rozdielu veku. Tento čarovný čas, kedy 
sa stretne celá rodina a večer jej čle-
novia spoločne zasadnú k sviatočne 
prestretému štedrovečernému stolu, 
nám prináša pokoj v duši. V niektorých 
rodinách majú zvyk sa všetci spoločne 
pomodliť, inde zasa zhodnotia celý rok 
či spievajú vianočné piesne. Sú rodiny, 
kde sa pri štedrovečernom stole zvykne 
prestierať jedno miesto navyše pre ná-
hodného hosťa.

Zvyky a tradície sa však na Sloven-
sku neviažu len k Vianociam, ale aj k 
novému roku, ktorý nám už klope na 
dvere. V minulosti bolo rozšírené, že 
to, čo človek robí na Nový rok, bude 
robiť aj celý zvyšok roka. Preto sa ľudia 
v tento deň vystríhali hádkam, snažili 

sa byť slušní, milí a priateľskí a zacho-
vať si pohodu, pokoj i odpočinok. Aby 
počas nastávajúceho roka nik netrpel 
hladom, dbalo sa na to, aby sa každý 
člen rodiny na Nový rok dobre naje-
dol. Tradične sa varila šošovicová po-
lievka, aby sa v rodine držali peniaze 
a nesmela sa jesť hydina, aby z domu 
neuletelo šťastie. V prvý januárový deň 
sa tiež nezametalo ani sa nevyhadzo-
vali odpadky, to preto, aby sa z domu 
nevynieslo bohatstvo. Rovnako sa ne-
odporúčalo ani prať či vešať bielizeň, 
symbolizovalo to nešťastie.

Milí naši čitatelia, či už pestujete vo 
vašej rodine také, či onaké 
zvyky a tradície, za re-
dakciu REGIONPRESSu 
vám všetkým želám 
vianočné sviatky plné 
pohody, pokoja, spo-
kojnosti a nech vás 
počas celého roka 
sprevádza zdravie, 
šťastie a láska.

Pokojné a radostné sviatky!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti

24. decembra 1903 
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad 
Topľou.

Výročia a udalosti

RYBNÍKY TEMEŠ

 Preda� živýc�
Vianočnýc� rýb
 Preda� živýc�

Vianočnýc� rýb

Do 23.12.
denne 8,00 - 17,00 hod.

KAPOR, PSTRUH, JESETER, SUMEC...
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RYBY NA POŽIADANIE SPRACUJEME.

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Ďakujeme klientom spoločnosti ESTETECH s.r.o. za prejavenú priazeň
v roku 2022 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v Novom roku.
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párny týždeň: 
Koš, Liešťany, Rudnianska Lehota, Seč, 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystriča-
ny, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Dolné 
Vestenice, Horná Ves, Kamenec pod 
Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Le-
hota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, 
Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, 
Radobica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, 
Chrenovec - Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, Malá Čausa, 
Malinová, Nedožery - Brezany, Nitrian-
ske Pravno, Nováky, 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

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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Slovenskí skauti v sobotu, 10. decem-
bra, v podvečerných hodinách priviezli 
na Slovensko Betlehemské svetlo, ktoré 
prevzali od rakúskych skautov počas 
slávnostnej ceremónie vo Viedni. Na-
sledujúce ráno odovzdali Svetlo počas 
svätej omše v Poprade poľským a popo-
ludní aj ukrajinským skautom. Okrem 
svetla symbolicky odpaľujú aj nádej.

V sobotu, 10. decembra, sa v kosto-
le Neuottakring vo Viedni uskutočnila 
ekumenická slávnosť, na ktorej rakúski 
skauti odovzdali Betlehemské svetlo 
členom svetových organizácií, medzi 
ktoré patrí aj Slovenský skauting. Od tej 
chvíle Betlehemské svetlo začína svoju 
púť do krajín celého sveta.

V nedeľu, 11. decembra, v ranných 
hodinách priniesli slovenskí skauti 
Betlehemské svetlo do Popradu, kde ho 
Náčelník Slovenského skautingu Ján 
Mitrík a skauti zo Slovenska odovzdali 
na sv. omši poľským skautom. Svetlo 
sa bude šíriť cez celé Poľsko, pobaltské 
krajiny na sever a východ Európy.

V popoludňajších hodinách, v 
nedeľu 11. decembra, priniesli skauti 
Svetlo k ukrajinským hraniciam, kde 
ho prevzali skauti z Ukrajiny, aby ho 
ako symbol nádeje a mieru priniesli do 
vojnou sužovanej vlasti.

Počas posledného predvianočného 

víkendu, v sobotu 17. decembra, už od 
skorého rána budú skautské posádky 
roznášať vlakmi Svetlo po celom Slo-
vensku a doručia ho do viac ako 300 
miest a obcí. Betlehemské svetlo sa 
dostane aj do obcí, kde nie je vlakové 
spojenie, aby k nemu mal prístup čo 
najväčší počet ľudí.

Skauti sa každoročne snažia pri-
praviť súhrnnú informáciu v podobe 
interaktívnej mapy o tom, kde všade k 
dispozícii na odpálenie Betlehemské 
svetlo bude. K obľúbenej mape v tomto 
roku pridali aj mobilnú aplikáciu.

Betlehemské svetlo dievčatá a 
chlapci zo Slovenského skautingu 
postupne prinesú do domácností, ne-
mocníc, azylových domov, domovov 
sociálnej a opatrovateľskej starostli-
vosti a kostolov, aby mohlo dotvárať 
atmosféru Vianoc. Distribúcie svetla sa 
každý rok dobrovoľne zúčastňujú stov-
ky skautov a ich počet neustále rastie.

Betlehemské svetlo je na Slovensku

» ren
Zdroj informácií a foto: 

Slovenský skauting, Marián Suvák
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• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ustanovujúce rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho kraja 
malo skôr slávnostný charakter. Na programe bolo viacmenej 
personálne kreovanie komisií TSK.

Opäť som sa stal členom Finančnej komisie. Budem tak 
pokračovať v oblasti, ktorej sa najviac venujem. Taktiež sa 
vraciam do Legislatívno-právnej komisie.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho kraja v tomto roku ešte čaká 
schválenie krajského rozpočtu na rok 2023. Jeho zostavova-
nie nebude jednoduché.

Čo bude v aktuálnom volebnom období v kraji rozhodujúce?

TSK čaká v nasledujúcich mesiacoch súťaž na zabezpečenie 
prímestskej autobusovej dopravy. Autobusová doprava 
výrazne ovplyvňuje cestujúcich aj v okrese Prievidza. 

Neľahké obdobie čakajú aj naše nemocnice, a to najmä z 
ekonomického hľadiska a pripravovanej reformy zdravotníc-
tva.

Pravidelne prinášam informácie 
z Trenčianskeho kraja. Riešim podnety 
a témy z nášho regiónu na pôde TSK. 
Ak máte otázky, neváhajte ma 
kontaktovať: michaldureje@gmail.com

PRVÉ ROKOVANIE NOVOZVOLENÉHO
ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO KRAJA

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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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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K najkrajším sviatkom roka neodmys-
liteľne patria aj vianočné zvyky a tradí-
cie, ktoré sú veľmi rozmanité a líšia sa 
tiež podľa jednotlivých regiónov.

Reťaz značí súdržnosť - Skôr ako si 
rodina sadne k štedrovečernému stolu, 
zväzujú sa jeho nohy reťazou, aby bola 
rodina počas roka súdržná a tiež sa naň 
položia naraz všetky jedlá, ktoré sa budú 
podávať, pretože od stola sa nesmie počas 
večere vstávať.

Šupiny z kapra zabezpečia bohatstvo 
- V niektorých rodinách sa pred večerou 
všetci členovia rodiny umyjú vo vode, do 
ktorej hodili mince. Má to zabezpečiť, aby 
boli všetci zdraví a bohatí. Vo zvyku je 
tiež dávať chlieb a peniaze pod obrus, na 
zabezpečenie dostatku peňazí a jedla na 
ďalší rok. Inde sa zasa pre zabezpečenie 
bohatstva vkladajú pod obrus šupiny z 
kapra a vložiť si ich treba aj do peňaženky.

Jabĺčko, med a oriešok - V niektorých 
rodinách hlava rodiny urobí každému čle-
novi rodiny krížik medom na čelo, aby boli 
pokorní a dobrí ako med. Počas štedrej ve-
čere je zaužívaným zvykom zjesť oblátku 
s medom a tiež rozkrojenie jablka. Ak sa 
na jeho jadrinci ukáže hviezdička, rodina 
bude v najbližšom roku zdravá. Inde majú 
taký zvyk, že každý člen rodiny rozdelí 
jedno jablko na toľko častí, koľko je ľudí pri 
stole a následne dá každému jeden kúsok. 
Keď tak urobia všetci, má každý opäť celé 
jablko. Zvyknú sa tiež hádzať orechy do 
kútov miestnosti, aby sa zachovala hojnosť 

v dome. Niekde je zasa zaužívané rozbíja-
nie štyroch orechov, pričom každý z nich 
symbolizuje jedno ročné obdobie – ktorý 
orech je dobrý, teda zdravý, v tom období 
sa očakáva zdravie v rodine. V niektorých 
rodinách si každý vyberie z misky jeden 
orech a otvorí si ho, ak je orech zdravý, 
bude zdravý aj jeho majiteľ.

Vianočné menu - Hoci má každý re-
gión svoje špecifiká a dokonca i každá 
rodina má svoje obľúbené vianočné menu, 
pravdepodobne na žiadnom štedrovečer-
nom stole nechýbajú oblátky, med, orechy, 
cesnak či jabĺčko. Zvyknú sa jesť ako prvé. 
Nasleduje polievka, ktorej druh rovnako 
závisí od tradícií toho ktorého regiónu či 
už je to rybacia, šošovicová, hubová alebo 
kapustnica. Potom prichádza na rad hlav-
né jedlo, teda zvyčajne zemiakový šalát a 
ryba. Ako zákusok sa podávajú opekance, 
alebo koláč „štedrák“ plnený tvarohom, 
lekvárom, makom a orechmi. V niekto-
rých častiach Slovenska si ľudia zvyknú 
pochutnávať na závinoch s kapustou či 
makom.

Vianočné zvyky a tradície

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay

0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

€

Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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Z+Z home s.r.o., Prievidza
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

OD 1.4.2022 VÁS RADI 
PRIVÍTAME V NOVÝCH 

PRIESTOROCH 
NA MLIEKARENSKEJ ULICI 

V PRIEVIDZI
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AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru
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Podľa tradície si zvykneme na nový 
rok pripíjať šampanským a mnohí 
možno ani netušia, že v skutoč-
nosti si pripíjajú sektom. Je tomu 
tak preto, lebo žiadne šumivé víno 
vyrobené mimo francúzsky región 
Champagne sa nemôže nazývať 
šampanským.

Počiatky výroby šampanského vína 
siahajú až do 17. storočia, pričom za 
jeho objaviteľa je považovaný Don Pe-
rignon z benediktínskeho opátstva v 
Hautvillers. Už v 18. storočí sa šampan-
ské stalo oficiálnym nápojom kráľov-
ského dvora Ľudovíta XV. Tento chutný 
mok sa vyrába dvojitou fermentáciou 
a jeho teplota pri konzumácii by mala 
dosahovať teplotu 5 až 7 stupňov Cel-
zia.

Vedeli ste, že...?
- šampanské sa otvára tak, že fľašu 
mierne nakloníme a zátku pomaly 
vytiahneme rukou tak, aby nelietala 
po miestnosti? Súčasne nedochádza k 
žiadnemu hlasnému buchnutiu, ale len 
k tichému zvuku
- na podávanie šampanského by sme 
mali podľa znalcov používať väčšie po-
háre v tvare tulipánu, ktoré by sme však 
mali naplniť maximálne do polovice

Náš tip:
Šampanské a pomarančový džús

Suroviny: 7,5 cl šampanského (prí-

padne sektu), 7,5 cl pomarančového 
džúsu

Postup: Do pohára nalejeme šam-
panské a následne džús. Zľahka pre-
miešame a ozdobíme pomarančovou 
kôrou.

Sekt s čiernym pivom
Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára naleje-

me približne do dvoch tretín vychlade-
ný sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom
Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangové-

ho pyré, lístok bazalky na ozdobenie
Postup: Do pohára nalejeme man-

gové pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmi-
xujeme 1/4 manga. Doplníme ľadom a 
zalejeme sektom. Jemne premiešame 
lyžicou. Ozdobíme lístkom bazalky.

Kde sa vzalo šampanské?

» ren
zdroj foto Free-Photos pixabay

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

»KUPIM moped PIONIER 
alebo BABETA zaplatim do 
400e 0904274781
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim SIMSON, PIONIE-
RA,BABETU,STELU aj die-
ly.0949505827
»Kúpim Vzduchovky, flo-
bertky ponúknite. 0949 
505 827

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

»ODKUPIM MINCE BANKOV-
KY VECI ZO STRIEBRA KROJE 
AJ CASTI OBRAZY VYZNAME-
NANIA A INE 0903868361

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

»Kúpim demižóny, staré 
hranaté pálenkové fľaše, 
0907 612 011

hľadám prácu 15

zoznamka 16

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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad: RP PD 12 Predám 
kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie 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 operátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

17. decembra 1903    
prvý riadený motorový let lietadla bratov 
Wrightovcov

Výročia a udalosti
1

3
 1

2
2

 0
5

0
5

OPRAVA / VÝMENA
splachovača, 

WC misy,
vod. batérie, 

ČISTENIE
odpadov, 

ZAPÁJANIE
práčiek / myčiek

0947 942 355
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PREDAJ - PRENÁJOM - SERVIS
STAVEBNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY

www.mastechnik.sk
www.sunward.sk

MaS technik, s.r.o.
prevádzka : Jilemnického 379/4, 
958 03 Partizánske, (oproti OMV)

mobil : 0903 396 744
mail : obchod@mastechnik.sk

NOVOOTVORENÁ

POBOČKA

Už o pár dní tu máme koniec roka, 
ku ktorému akosi neodmysliteľne 
patria silvestrovské oslavy, počas 
ktorých sa nezaobídeme bez sla-
ných chuťoviek. Prinášame zopár 
inšpirácií.

Slivky pečené v sušenej šunke
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek, 

7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá
Postup: Sušené slivky zalejeme ho-

rúcou vodou a necháme v nej namoče-
né približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú 
šunku rozkrojíme pozdĺžne, každý plá-
tok na dva pásiky. Každú slivku omo-
táme jedným pásikom sušenej šunky 
a prepichneme špáradlom. Slivkové 
závitky pokladieme na plech vystlaný 
papierom na pečenie a pečieme v rúre 
vyhriatej na 180 stupňov približne 15 
minút.

Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajko-

vý pretlak, šunka, syr vhodný na strú-
hanie, oregano (môže byť aj bazalka, 
čo kto preferuje), vajce
Postup: Z obchodu zakúpené roz-

vaľkané lístkové cesto ešte po dĺžke 
prekrojíme na polovicu. Každý diel 
potrieme paradajkovým pretlakom, 
poukladáme šunku, na ňu nastrúha-
me syr a na záver posypeme oreganom 
prípadne bazalkou. Jednotlivé diely 
zavinieme do rolády a potom každú 
roládu rozkrájame zhruba na pol cen-

timetrové kúsky – slimáky. Následne 
slimáky pokladieme na plech vystlaný 
papierom na pečenie a každý kúsok 
potrieme rozšľahaným vajíčkom a pe-
čieme v rúre vyhriatej na 200 stupňov 
približne 15 minút.

Hrušky so syrom
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s 

modrou plesňou, 8 vlašských orechov, 
4 lyžičky medu
Postup: Hrušky umyjeme a každú 

ešte prekrojíme na polovicu. Odstrá-
nime jadrovníky. Na každú polovicu 
hrušky položíme plátok syra. Hrušky 
pokladieme na plech vystlaný papie-
rom na pečenie a pečieme v rúre vy-
hriatej na 200 stupňov približne 10 mi-
nút. Kým sa hrušky pečú, posekáme na 
kúsky vlašské orechy a opečieme ich 
na suchej panvici. Hotové hrušky posy-
peme orechmi a pokvapkáme medom.

Silvestrovské slané chuťovky

» ren
zdroj foto TheUjulala pixabay



PD22-50_strana- 5

služby, domácnosťprieVidzsko
5

6
6
-4
3
5pred SÚDMI, ÚŽEROU, DRAŽBOU

Madlo 37cm 
+ taburetky

M37/TAB/-3BF195

PO-3/-R100/PLYT/

PO-1/-2BU132/PO-2

MOD1/PO-1/-M26

ROZMER:    335/320/160cm

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411

0907 787 089
www.zarpa.sk

zľava
-10%

s inzerátom

1.951,20 €
1.690,00 €
2.838,60 €

ZÁRUKA
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Okrasné vankúše a doprava ZDARMA
Akcia platí do 31.12.2022

s inzerátom.

Akcia platí do 31.12.2022

s inzerátom.

+ kľučka 

od 10€/ks

Akcia na vybraný tovar -33% až -50%
, ´

´

Laminátové podlah  Vinylové podlahy 
Koberc Záclon Záv  Tapety

7,99€ 4,79€

7,99€
kus

12,99€

145€

210€

Laminátové 
podlahy

Metrážne
koberce

Kusové
koberce PVC

Interiérové
dvere - set 
vr. zárubne

Sofia bezpečnostné
dvere komplet 
= dvere + zárubňa + kľučka

Zdravotné matrace
GRANDERO MEF

Kuchynské

linky a

vstavané 

skrine

na mieru.

489€
+ montáž od 169€

DIEGO
špecialista
na dvere
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
• MÄKKÉ • TVRDÉ / info o cene telefonicky
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PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBY

byty • domy • administr. budovy • fasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 216

0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie

zdarma
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On sa volá Simon a vlastní interne-
tovú kaviareň v meste Aleppo. Ona 
sa volá Sandy a pracuje ako farma-
ceutka. Ich spoločný príbeh sa začal 
úplne neočakávane práve počas 
vojny v Sýrii. Hneď na začiatku mu-
sel ich vzťah čeliť skúške. Simon a 
jeho rodina boli kvôli vojne nútení 
emigrovať. 

Podľa vtedy platných imigračných 
pravidiel by však Simon nemohol vziať 
so sebou aj Sandy. Rozhodol sa preto 
neuprednostniť život utečenca v bez-
pečnej krajine. Naopak, napriek hroz-
nej situácii ostal v Sýrii, aby si založil 
rodinu s láskou svojho života. 

Sýria je vojnou poznačená krajina, 
kde až 90 % obyvateľov žije pod hra-
nicou chudoby. Polovica z 23-milióno-
vej populácie bola kvôli vojne nútená 
opustiť svoje domovy. Mesačná mzda 
neraz neprevyšuje 30 eur. Chýbajú zá-
kladné potraviny, energie a voda sú 
vzácne. Muži preto často podstupujú 
náročnú emigráciu do Európy, aby uži-
vili svoje rodiny.

Sýrski dvadsiatnici sú z generácie, 
ktorá ešte zažila bezstarostné detstvo. 
Väčšina z nich vyrastala vo vzdelanej 
strednej triede a žila pokojným živo-
tom. To sa náhle zmenilo roku 2011. Čas 
ich dospievania poznačili vojna, nási-
lie a strach, a teraz vidia jediné riešenie 
v emigrácii. Je však životne dôležité, 
aby v Sýrii ostali žiť mladé kresťanské 

rodiny. Práve kresťania totiž zmierňujú 
napätie v zložitej politickej situácii. 

„Od nášho sobáša máme zvyk 
modliť sa spolu každé ráno a každý 
večer. V nedele chodíme do kostola,“ 
hovorí Simon. „Tam sme sa dozvedeli o 
podpore od nadácie ACN, ktorá mlado-
manželom poskytuje elektrické spot-
rebiče do domácnosti.“ V Sýrii je veľmi 
nestabilný elektrický prúd a neraz spô-
sobuje poruchy elektrických zariadení, 
niekedy dokonca aj požiare. Nadácia 
ACN preto týmto mladým manželom 
poskytla zariadenie na reguláciu elek-
trického prúdu pre ich byt, ale aj do Si-
monovej práce. Vďaka tomu má Simon 
istejší príjem, lebo jeho internetová ka-
viareň dokáže spoľahlivejšie fungovať. 

Viac o možnosti pripojiť sa k po-
moci mladým párom v Sýrii nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Nádej pre mladých

» ACN
zdroj foto ACN

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Dňa 21.12.2022 si pripomenieme 1. výročie,
kedy nás navždy opustil manžel,

otec, starý otec a pradedko
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z Prievidze.

pán Otto Fitzel

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Marta Grolmusová

František Grolmus.

„Kto v srdci žije, neumiera...“

Dňa 10.7.2022 uplynulo 27 rokov,
čo nás opustila naša milovaná mama
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Venujte im spolu s nami tichú modlitbu a spomienku.
S láskou spomínajú deti Anna, Ľubomíra, Ján a Viliam s rodinami. 

a dňa 31.12.2022 uplynie 30 rokov,
čo nás opustil náš milovaný otec
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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. 

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019
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Dakujem� z� priaze� v rok� 2022

� teším� s� n� Vá� v Novo� rok�.

Prievidza, Palárika 2A
oproti ZŠ Šafárika

(sídlisko Zapotôčky)
Otvorené denne:

Po - Pia 14:00 - 19:00 hod.

So - Ne 11:00 - 19:00 hod.

Kontakt: 0907 985 390
TAJKO - detské ihrisko a kaviareň
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Spoločnosť A.A.Service, s.r.o., 

autorizovaný predaj a servis 

vozidiel značky TOYOTA

prijme do trvalého pracovného

pomeru zamestnancov na pozície:

Hrubá mzda: 900 - 1.800 EUR/mesiac

mzdové ohohdnotenie na základe výkonov

Kontakt: vedenie@toyotaprievidza.sk

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto
36

-0
14
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp

DYNAMAX NANO

ShopJK.sk

3,40 €

Konvektor Strend Pro 

81,67 €

ShopJK.sk

14,90 €48,40 €
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V  prvom polroku 2023 plánuje mesto 
Prievidza zrekonštruovať viacero miest-
nych komunikácií a  chodníkov. Prein-
vestuje sa tak viac než 214 000 eur.
V  týchto dňoch bola podpísaná Zmluva o 
dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce 
súvisiace s  rekonštrukciou miestnych 
komunikácií a  chodníkov v  meste Prievi-
dza.
V  nasledujúcom kalendárnom roku bude 

prebiehať rekonštrukcia na Ulici M. Mišíka 
(od Ulice G. Švéniho vedľa Úradu práce, 
sociálnych vecí a  rodiny), na Ulici J. L. 
Bellu a na Ulici D. Kubíka. Rekonštrukcia 
miestnej komunikácie je plánovaná aj na 
Mojmírovej ulici a prestavby sa dočká aj 
časť ulice Pod hrádkom, ktorá bude prebie-
hať v úseku pri rodinných domoch č. 52-56.
„Aj v  budúcom roku plánujeme investovať 
do skvalitnenia infraštruktúry v  našom 

meste. Verím, že obyvateľom rekonštrukcie 
vybraných miestnych komunikácií zlepšia 
komfort bývania,“ uviedla primátorka 
mesta Katarína Macháčková. 
Na základe výsledku verejného obstaráva-
nia bola Zmluva o  dielo uzatvorená so 
zhotoviteľom STRABAG s.r.o. Predpokla-
daná výška investície je 214  643 eur. 
Termín ukončenia prác je plánovaný do 30. 
mája 2023.

Rozsiahle rekonštrukcie miestnych komunikácií aj v roku 2023

Krajšie Vianoce vďaka mestu Prievidza
Rovnako ako po iné roky, tak aj v tomto období 
mesto Prievidza myslí na skupiny obyvateľov, pre 
ktoré nie sú Vianoce až tak veselé. Spríjemniť sa 
ich snaží rodinám s ťažkým osudom i tým, ktoré 
majú deti zverené do náhradnej starostlivosti, či 
osamelo žijúcim seniorom. 
Prievidzská samospráva pri príležitosti Vianoc posky-
tuje v tomto roku finančný príspevok pre 50 rodín s 
trvalým pobytom v meste Prievidza vo výške 100 €.  Z 
celkového počtu je 27 rodín, ktoré majú deti zverené 
rozhodnutím Okresného súdu do náhradnej osobnej 
starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti. 
„Rodiny, ktoré sa starajú o takto zverené deti, osobne 
privítam v obradnej miestnosti Mestského domu v 
utorok 20. decembra 2022. Vždy ma potešia rozjarené 
očká detí, ktoré s  nedočkavosťou a  nefalšovanou 
radosťou prijmú od nás malú pozornosť,“ uviedla 
primátorka Katarína Macháčková.
Ostatným rodinám, ktoré postretol ťažký osud, budú 
finančné príspevky vyplatené prostredníctvom 
sociálneho oddelenia MsÚ v Prievidzi. 
Vybraným rodinám bolo na adresu trvalého pobytu 
zaslané oznámenie o priznaní finančného daru. Pri 
zostavovaní zoznamu na vyplácanie vianočného 
príspevku sociálne oddelenie úzko spolupracuje s 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj s 
miestnym oddelením daní a poplatkov. „Na vianočný 
príspevok nie je žiaden právny nárok. Mesto Prievidza 
sa aj takýmto spôsobom snaží pomôcť svojim obča-
nom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii a 
spríjemniť im tak prežitie vianočných sviatkov,“ dopl-
nila primátorka.
Tradičnou predvianočnou aktivitou je aj obed s 
osamelo žijúcimi seniormi – obyvateľmi mesta Prievi-
dza. Slávnostné stretnutie s vedením mesta a osame-
lo žijúcimi seniormi sa koná v pondelok 19. decembra 
2022.
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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