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PRIEVIDZSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Vraj mesiac ruží
Vstupujeme do posledného mesiaca prvého polroka. Privítame leto a
dni sa začnú nebadane skracovať.

dobrý človek.

131190008

Pečené prasiatka

Odstavčatá T: 0908 13 11 99

131190235

Sawabona je zas pozdrav používaný v južnej Afrike a v preklade znamePodľa storočného Valašského ka- ná: „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete sociálne normálneho jednotlivca, keď
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich niekto iný je nešťastný. Keď urobíme
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse- aj my denne radosť niekoľkým ľuďom,
dovej škody a neúspechu tých, ktorým náš život sa bude napĺňať radosťou.
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o
Nenávisti je u nás už akosi priveľa.
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami. Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo,
Istý africký kmeň má zvláštny čo poteší. Hoci aj tie ruže.
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú
V júni sa začína leto. Všimli ste
členovia kmeňa túto osobu do centra dediny a všetci sa postavia okolo si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz- sa viacej usmievajú? Je to spôsobené
právajú o všetkých dobrých veciach, tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšuktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije je úroveň endorfínov a a produkcia viv presvedčení, že každý človek prichá- tamínu D sa nám stará o ich
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že dostatok. Výborným riekaždý chce cítiť ochranu, lásku, mier šením je fyzická aktivita
a šťastie. Niekedy to však človek necíti na čerstvom vzduchu podostatočne silne. A potom koná aj zlo. čas slnečného dňa.
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé
skutky vidí ako nedostatok lásky, mieUžívajte si jún
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, naplno, ako sa
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko len dá!
opäť pocítil a aby pochopil, že on je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

24 nových moderných
dekorov

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
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131190001
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131190016

E+G STAV s.r.o.

ponúka murárske, búračske a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá, elektrikárske práce. Zn. Lacno
T:0948 975 710
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ACN / reAlity, služby

PRIEVIDZSKO Deficit viery, nádeje a lásky

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch
+ v párnom týždni navyše: Bystričany, Čereňany, Diviacka N.V.,
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice,
Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany,
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V,
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica,
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce
a Zemianske Kostoľany
+ v nepárnom týždni navyše:
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa,
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a
V.Lehôtka

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Aj v krajinách s kresťanskou kultúrou sa neraz vytráca skutočné poznanie, prečo a v koho vlastne veríme.
Evanjelizácia je preto potrebná
vždy a všade. Marcello Candia (1916
–1983), bohatý taliansky podnikateľ, ktorý ako 50-ročný všetko predal a odišiel do Brazílie ako laický
misionár, rozpráva o svojej misijnej
skúsenosti s výstavbou nemocnice
v amazonskom pralese: „Môj spôsob
myslenia sa celkom zmenil. Ako podnikateľ v priemysle som si vždy najprv

robil prognózy, plány, projekty. Uvažoval som o peniazoch a bankách,
ako financovať moje podnikanie,
všetko podľa presnej matematickej logiky. Postupne som si ale začal uvedomovať: ak sa niekto vydá na cestu s
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak.
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť
liečenie len 10 percent ľudí, 40 percent bolo tých, ktorí mali zdravotné
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba
samých. A tak som pochopil: ak má
nemocnica pre chudobných fungovať
dobre, musí byť stále v deficite.“

 geometrické plány  vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

131190002

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Evanjelizácia neznamená robiť
členský nábor alebo reklamnú kampaň. A nie je to ani zákaznícky servis
založený na premyslených plánoch.
Jedinou jej podstatou je nasmerovať
pohľad a srdce človeka na Ježiša,
pretože len v ňom nám Boh definitívne
zjavuje, kým skutočnosti je, že je láska. Spoznať ho znamená stať sa jeho
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami
ako svojím životným kompasom. „On
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a
vie nás prekvapiť svojou neustálou
Božou tvorivosťou,“ píše pápež František v Evangelii gaudium.

Prenajmem byt čiast. zariadený ul. Clementisa
pri LPG - NOVOSTAVBA. Plocha 100m2 + 30m2 terasa.
Cena 600€ + energie T: 0903 538 570

Túto skúsenosť má za svoje vyše
70-ročné pôsobenie aj pápežská
nadácia ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomoci je stále „v deficite“, účty boli doteraz
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dobrodincov, pre ktorých je evanjelium
neustálym prameňom novosti a mladosti.

721190164

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

131190006

Redakcia:

Vo svete je najmä obrovský deficit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce
pokryť naším misionárskym zápalom
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy
neboli väčšie, ako sú teraz, len potrebujeme nabrať odvahu a v dôvere v Ježišovo slovo „vykročiť na vodu“.

» www.acn-slovensko.sk

Obchodné priestory na prenájom - prízemie
Kancelárske priestory na prenájom - 1. posch.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Predám
pozemok

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

95 000€.

T: 0903 538 570

721190164

ul. Riečna 1 200m2

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
19 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €

15.6. 2019 a potom každú druhú sobotu
pred Kolibou PACHO 9:00 - 10:00 hod.

0905 745 006 ř0903 944 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

PD19-22 strana-

2

131190010

Prievidza centrum - Pribinovo námestie 2, tel. 0905 471 989

59-0087

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

131190009

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

721190163

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

3
služby, domáCNosť, iNteriér
ním do nového domu kotúľala gazdiná
smerom od dverí do stredu izby bochník chleba v snahe zabezpečiť dostatok
a blahobyt, odriekajúc pritom prosbu k
Bohu o požehnanie domu a jeho obyvateľov. Dôležitú úlohu pri stavbe domu
tradične zohrávala vzájomná susedská
výpomoc.
Jedno slovo si však vyžaduje viac
vysvetliť. Ide o slovo glajcha. Je to
pojem, ktorý sa používa pre označenie
najvyššieho bodu stavby vo chvíli, keď
je budova postavená až po strešnú úroveň. Glajcha však môže byť aj výraz pre
stromček či veniec, ktorý sa pripevňuje
na krov alebo na komín. V prenesenom
význame však môže glajcha označovať
tiež dokončenie hrubej stavby.
Ale nielen to. Glajcha je symbol úspešného ukončenia stavby.
Okrem slávnostne ozdobeného stromčeka je to aj slávnostná reč, ktorú prednesie na hostine pri príležitosti ukončenia stavby hlavný tesár. Na hostine
by mali byť prítomní všetci, ktorí sa
na stavbe zúčastnili. Súčasťou pocty
domu po jeho dostavaní tiež býva jeho
posvätenie miestnym duchovným otcom.
Nech sa vám dobre býva!

prevádzka:

Košovská cesta 28, bývalý areál Prima Zdroj
971 01 Prievidza
MINERÁLNA
OMIETKA
MSP 1

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

45€
Pericret K12 filcovaná
biela
vápenná
omietka

Ponúkame

t realizáciu
a rekonštrukciu
interiérov a exteriérov,
t prestavby
a novostavby

11,90 €
Pericret K13 filcovaná
biela vápenná
cementová
omietka

721190098

Stavbu rodinného domu by mali
sprevádzať aj určité zvyky, ktoré sú
na jednej strane vyjadrením úcty k
pracovitosti a zručnosti predkov –
remeselníkov a na druhej strane sú
tiež prejavom úcty k minulosti a ku
všetkému dobrému, čo nás naučila.
Tak skúsme.
Na zabezpečenie ochrany budúceho ľudského príbytku sa do základov prvého rohu (v ktorom mal stáť
stôl, sošky a obrazy svätcov) alebo do
základov všeobecne vkladali ochranné predmety: nádobka so svätenou
vodou, posvätené byliny a mince. Na
Orave a Horehroní sa do začiatku 20.
storočia zachoval aj zvyk vkladať tam
na ochranu konskú lebku, na Liptove
sklo, na východe Slovenska chlieb, na
mnohých miestach tiež listinu s údajmi
o začatí stavby.
Pred zastrešením stavby sa na
krokvu pribil stuhami ozdobený zelený máj, niekde sa dohotovenie obvodových múrov, hrubej stavby či krovu
osobitne oslávilo a označilo zväzkom
konárov alebo stromčekom so stuhami
nazývaným glajcha.
Po dokončení domu sa zvyklo nechať v ňom prvú noc prenocovať mačku, psa alebo žobráka. Pred sťahova-

tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226
e-mail: bc-studio@bc-studio.sk

6,40 €

5,99 €

» red

€/m2

2

99 UMELÁ TRÁVA
,

od
3

PRIEVIDZA, BojnickÂ cesta 55, (V budove CBA diskont oproti pumpe Shell a McDonaldu.)

131190005
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PRIEVIDZA, BojnickÂ cesta 55, (V budove CBA diskont oproti pumpe Shell a McDonaldu.)
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STAVBA

131190240

Je čas na glajchu

4
PoZor lieK / služby, KultúrA

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
» Predám 3-izbový byt na
ul. M. Mišíka. RK nevolať!
Tel: 0903 536 269
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
» Predám starší RD v širšom centre PRIEVIDZE 5+1,
11a pozemok, všetky IS
cena 130 000 €. Tel. 0903
987 831
06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
» Predám 650 m2 záhradu na Lipníku. Pozemok
je rovinatý, vstupná šírka
na pozemok je 17m, zadná
šírka je až 21m. El, voda,
plyn a kanál sú pri pozemku. Cena 15 000. 0918 495
956

V poslednej dobe možno badať
úspešné využitie individuálnej prípravy niektorých liekov pri čoraz
častejších výpadkoch ich hromadne
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokálnych liekových foriem (masti, krémy,
gély, roztoky) je príprava pomerne
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne
známa – a dermatológovia sú lekári,
ktorí predpisujú individuálne pripravované lieky asi najčastejšie. Avšak
každá lekáreň zvládne aj náročnejšie formy ako sú prášky, kapsuly, či
čapíky – dokonca viaceré nemocničné
lekárne pripravujú aj náročné sterilné
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve
nedostupnosť očných liekov jedného
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých
regiónoch zachraňujú práve tieto lekárne.
Avšak individuálne pripravované
lieky nepredstavujú zdroj neočakávaného zbohatnutia, dokonca možno konštatovať, že pri požiadavkách
kladených na prevádzku laboratória
v lekárni ide o stratovú činnosť, ktorej cena je prísne regulovaná cenovým predpisom ešte z roku 2007.
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom

mnohých hromadne vyrábaných liekov sa do lekárenských laboratórií
výrazne vrátila príprava viacerých liekových foriem. Napríklad dlhodobo
nedostupné hromadne vyrábané čapíky s obsahom prednisonu, ktoré sa
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch
(alergia, laryngitída) sú dnes výhradne pripravované v lekárňach, pričom
ide o pomerne náročný druh liekovej
formy s dôrazom na presné dávkovanie silne účinnej látky. Regulátor si
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá
pri dodržaní všetkých technologických postupov zaberie niekoľko hodín práce je ocenená na 1,33 €. Masti,
krémy, gély a podobné liekové formy,
s ktorými snáď prišiel do kontaktu
každý, kto niekedy navštívil dermatológa majú pri dvestogramovom balení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov
práškov pre novorodenca s vrodenou
srdcovou vadou, pri ktorých banálny
„omyl“ môže viesť k fatálnym následkom, lekárnik pripravuje približne hodinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie
sa – to je suchý popis reality.
Napriek všetkým trhovým zákonitostiam však stále existuje dosť veľká
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že
zmyslom ich existencie je pacient.
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo tomuto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné)
ceny.

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

72119 0002

02 AUTO-MOTO2/ iné
auto-moto/iné
» CZ 175 ,JAWA 90 250
350 PIONIER ,STADION
,MUSTANG, SIMSON. Kúpim
tieto motorky. T: 0915 215
406
» Kúpim staré mopedy,
Pionier, Babeta, Stadion, aj
diely. Tel. 0949 154 017
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ .
T: 0908 205 521

Podľa údajov Národného centra
zdravotníckych informácií sa v
Slovenskej republike na lekársky
predpis vlani vydalo takmer milión balení individuálne pripravovaných liekov.

Chcete

721190105

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

Príprava liekov v lekárni

131190187

Občianska
riadková
inzercia

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

07 REALITY7 / iné
reality/iné

721190001

08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie 0908
532 682

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.

721190155

18-011

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.
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 novinách, PD zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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PrávNiK rAdí / služby, domáCNosť
Vrátenie daru

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

131190223

Dôvodom pre takéto konanie nemusí byť výlučne zhoršenie vzájomného
vzťahu medzi darcom a obdarovaným,
ale môže to byť spôsobené aj zhoršenou finančnou situáciou darcu po darovaní hodnotného daru. V takomto
prípade sa naskytujú dve možnosti.
Jednou z nich je možnosť od darovacej
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však
nemusí byť dostupná, keďže v zmysle Občianskeho zákonníka môže od
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to
umožňuje zákon alebo samotná zmluva. V prípade, že to darovacia zmluva
neumožňuje možno za zákonom stanovených podmienok uplatniť možnosť darcu domáhať sa vrátenia
daru alebo možnosť obdarovaného
dar vrátiť.
Podľa zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaný správa k nemu alebo členom
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje
dobré mravy. V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiť, že pod hrubým porušením dobrých mravov nemožno rozumieť akékoľvek neetické správanie,

ktoré odporuje základným pravidlám
slušného správania, ale toto konanie
musí predstavovať porušenie dobrých
mravov značnej intenzity alebo ich sústavne porušovanie. Hrubým porušením teda môže byť napr. fyzické násilie
obdarovaného voči darcovi, neposkytnutie potrebnej pomoci, hrubé urážky
na adresu darcu a pod.
Naopak hrubým porušením dobrých mravov nie je, ak obdarovaný
zabudne na darcove narodeniny, či
darcu pri osobnom stretnutí nepozdraví. Napriek uvedenému je potrebné každý prípad posudzovať osobitne,
keďže pri hodnotení správania môže
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarovaného viedol k takémuto správaniu. Ak
by napr. darca vyprovokoval hádku
s obdarovaným a tento by ho v rámci
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho
povedať, či by takéto konanie obdarovaného bolo kvalifikované ako hrubé
porušenie dobrých mravov. Obdarovaný má na druhej strane možnosť dar
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady,
na ktoré darca obdarovaného neupozornil.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

izolácie plochých striech

- štiepaný buk
- odrezky dub
8 oo - do 14oo hod.

0910 598 927

721190011

od

www.plochastrecha.eu

0905 807 194

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

5,99

131190175

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

Ku vybraným dekorom
podložka a lišta len za 1 cent

Najčítanejšie
regionálne noviny

131190012

mobil:

- Pia.

131190192

YRODĨPo.

 zatepľovanie plochých striech
 viac ako 20 ročné skúsenosti
 zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech
721190166

Obdarovanie je medzi ľuďmi bežné a nikto sa zvyčajne nezamýšľa
nad otázkou vrátenia daru, kým
sú vzťahy medzi darcom a obdarovaným korektné. Ak sa však tieto
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúčený prípad, že bude darca žiadať, aby
obdarovaný prijatý dar vrátil.
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sPomíNAme, služby
Občianska
riadková
inzercia
» Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť,
korektnosť a spoľahlivosť.
T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905
925 991

Dňa 1.6.2019 uplynie 10 smutných rokov,
čo nás navždy opustila milovaná manželka,
mama a stará mama

Margita Ondrová.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel a syn s rodinou.

131190196

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Predám pávy tel. 0949
225 092

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie danielie
parohy a trofeje T: 0904
134 080
» Hľadám skúsenú opatrovateľku na doma v Handlovej. Tel. 0944 808 750

Dňa 29.5.2019 uplynuli 3 smutné roky,
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, brat a švagor

pán Anton Šnirc
z Prievidze.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
131190238

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

S láskou a úctou smútiaca rodina.

15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15

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.
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 novinách, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

47-013

pán Albín Hopko.

721190152

Chcete si
podať inzerát?

Dňa 2.6. 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustil manžel, otec,
dedko a brat

S láskou spomína smútiaca rodina.

„Kto žije v srdci, neumiera.“

Dňa 26.5.2019 uplynulo 10 rokov
od smrti našej drahej manželky a mamy

pani Veroniky Kleinovej
z Novák.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manžel, syn s priateľkou Jankou, vnučkou Vaneskou a ostatná rodina.

PD19-22 strana-
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16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Ponúkam lásku úprimnú 100% neb. ľutovať uro.
Ťa šťa. vyskúšaj neb . ĽUTOVAŤ. T: 0918 014 883 PRE
LÁSKU UROBÍM VŠETKO

6

7
šKolA / služby, KultúrA

Politici v školách

Sídlisko Mládeže
za Okresným úradom
práce ponúka

PLAVKY
veľkosť košíka B-G

T: 0907 975 776

131190191

letný
sortiment textilu

131190089

slovenský výrobca
možnosť zakúpenia
len vrchného dielu

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

T: 0905 702 189

131190011

(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

131190007

PALIVOVÉ DREVO
ručne štiepané bez odpadu

MÄKKÉ SUCHÉ AKCIA
dĺžky 25, 30, 33, 40, 50
posledných 10 kontajnerov

286€

250€/

7prms

T: 0907 429 904

721190085

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

ZĽAVOVÝ
KUPÓN
Zľava na umývacie programy
v automatických linkách v JA-ZA CARWASH PD
(autoumyváreň pri STK)
Platnosť:

do 30. júna 2019
Mliekarenská ulica 3034/1,
971 01 Prievidza
www.jaza.sk
#jaza_carwash_pd
JA-ZA CARWASH PD

PD19-22 strana-
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Zaujímavé, ako rýchlo konajú. Kiež
by tak rýchlo postupovali v oveľa závažnejších témach.
Isto, pustiť do školy politika, ktorý
bude propagovať stranu, je problém.
Ide o výnimky. Avšak čo s politikmi,
ktorí navštevujú školy, otvárajú sa diskusiám o problémoch v školstve alebo
skrátka rečnia o rôznych témach, aktuálne o Európskej únii? A sú spätí s konkrétnou stranou? Máme aj medzi politikmi odborníkov, ktorí môžu dať veľa
mladým občanom. Aj expremiér realizoval diskusie na školských pôdach.
Rovnako sa producírujú ministri školstva. Na rozdiel od bežných politikov
sú ich reči diplomatické a odkláňajú
témy, ktoré súvisia s kritikou.
Kolegovia uvádzali zážitky, ako ich
poučovali pred návštevami vládnych
politikov: čo sa patrí a čo nie. Takže sa
diskusie selektovali a to je účelovejšie
ako návšteva bežného politika, ktorý
so žiakmi otvorene diskutuje bez toho,
aby propagoval svoju stranu. Zneužívateľov vstupu do školy je veľmi málo
na to, aby sa súčasná ministerka takto
aktivizovala.
Diskusie v zmysle tematizovania

KLOBÚKY

problémov štátu nemožno považovať
za nežiaduce a postihovateľné. Takéto
diskusie sú dôležité pre politickú gramotnosť, ktorej nízka úroveň vedie ku
kontroverzným preferenciám. Neobával by som sa ani kritiky, aj tá sa musí
stať súčasťou vyučovania tak, ako sa
kriticky nazerá na rôzne vlády a historické obdobia v histórii. Politika je existenčnou súčasťou našich životov.
Nepriamej propagácii politickej
strany sa nevyhneme a tej priamej by
mal zabrániť riaditeľ či moderátor diskusie. To si uvedomuje väčšina z nás
a nie je potrebné, aby ministerka rozvírila v strachu o preferencie vládnej
strany zástupnú tému. Skôr by som
odporučil politikom zodpovedným za
školstvo, aby začali viac navštevovať
školy. Jednak aby zistili, o čom škola
je, jednak aby čelili svojej nečinnosti a
nekoncepčným zásahom v realite. Obávam sa však, že to by si vyžiadalo priam
návštevné turné, aby sa stihli vyhovoriť zo zlých rozhodnutí, proti ktorým sa
periodicky zjavujú vlny odporu. Chcelo
by to aj trošku odosobnenia, aby sa ministerka neurážala na stretnutiach, keď
sa niekto prejaví kriticky. Na druhej
strane sa takto nemusia namáhať, veď
po tom všetkom, čo vyviedli, idú ďalej,
odpor stíchne, všetci sú spokojní.
Nuž, nie vždy treba zájsť do školy,
aby ste boli úspešnými politikmi.

721190129

Ministerka rozoslala otvorený list,
aby pripomenula, že politická agitácia nepatrí do škôl. Nezabudla
pripomenúť to, že ak sa tak deje, ide
o porušenie zákona, veď riaditelia
majú podobných hrozieb málo.

8
bývANie
byvANie

Vieme, kde vám poradia a kde môžete vyúčtovanie reklamovať

Ako na ročné vyúčtovanie nákladov za byt
Ak ste vlastníkom bytu, pravdepodobne ste v týchto dňoch dostali
ročné vyúčtovanie za bývanie. Ak
sa tak nestalo, správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov majú povinnosť vám ho doručiť najneskôr do 31. mája.
Na faktúre si nezabudnite skontrolovať jednotlivé položky. V prípade, že sa
náklady na niektoré služby rozpočítavajú podľa osôb, napríklad osvetlenie spoločných priestorov, v ročnom vyúčtovaní by mal byť uvedený aj celkový počet
osôb, na ktoré sa táto suma rozpočítava.
Ak sa náklady rozpočítavajú na byty,
musí byť vo vyúčtovaní uvedený počet
bytov v bytovom dome.
Spotreba tepla sa nedá presne zmerať
Najväčšiu časť prevádzkových nákladov bytového domu tvoria platby za
teplo a teplú vodu, môže to byť tretina
až polovica mesačnej zálohovej platby.
Náklady na vykurovanie sa v bytovom
dome rozpočítavajú tak, aby sa zohľadnili prestupy tepla medzi jednotlivými
bytmi. Podľa vyhlášky sa celkové náklady rozdeľujú na dve časti – jedna sa
rozpočíta podľa plochy bytu a druhá
podľa nameraných údajov o spotrebe
tepla. „Vyhláška pritom odporúča, aby
sa minimálne 60 % z nákladov na teplo rozpočítavalo podľa podlahovej plochy bytu a zvyšných 40 % pripadá na
namerané údaje. Vlastníci bytov však
môžu tento pomer hlasovaním zmeniť.
No musia rátať s tým, že ak sa rozhodnú
rozpočítavať náklady na teplo vo väčšej
miere podľa nameranej spotreby, niektorí zaplatia za teplo vo svojom byte aj
trikrát viac ako ich susedia, hoci teplom
neplytvajú. Doplácajú tak na nevykurovaný byt vo svojom susedstve,“ upozorňuje L. Hendrichovská zo Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá
je odbornou konzultantkou v poradenskom centre Žiť energiou.
Dobrá rada: Čo sa oplatí porovnávať? Vo vyúčtovaní si všímajte nielen
spotrebu svojho bytu, ale celého domu.
Súčasťou vyúčtovania by malo byť aj
medziročné porovnanie spotreby a hospodárenia s teplom v bytovom dome. Z
týchto údajov môžete vyčítať, či ste tento rok minuli v dome viac tepla.

Platíte nielen za teplo,
ale aj za komfort

Druhou významnou položkou je teplá voda. „Pri bezplatnom poradenstve
sa často stretávame s tým, že ľudia sa
mylne domnievajú, že by mali platiť len
toľko, koľko teplej vody spotrebujú. Vo
vyúčtovaní sú však vždy okrem platby
za vodu uvedené aj náklady na jej ohrev,
ktoré sú vždy rozdelené na dve časti –
základnú a spotrebnú. V bytovom dome
totiž platíme aj za istý komfort, a síce, že
teplá voda je nám k dispozícii v neobmedzenom množstve takmer celý deň,“
zdôrazňuje L. Hendrichovská. Objasňuje pritom, že z každého vodovodného

zdroj ri pixabay

ilustračné foto
kohútika by mala tiecť voda s teplotou
minimálne 45 stupňov, a to od 4. h rána
do 23. h večer. V praxi to znamená, že
voda prúdi v cirkulačnej sústave, a keď
ju nepotrebujeme, ochladzuje sa a preto
sa musí dohrievať na požadovanú tep-

Čo môže spôsobiť
nedoplatky?

ɧ%RODWXKģLDDOHERGOKģLD]LPD"$N
áno, určite ste kúrili viac, takže aj
vaše náklady musia byť vyššie.
ɧ9DģLVXVHGLD]DÏDOLUDGLN£OQH
šetriť, alebo svoj byt nevyužívajú –
teplo do ich bytu tak prechádza od
vás a od iných susedov, preto viac
kúrite a viac platíte.
ɧ0DOLVWHQ¯]NH]£ORKRY«SODWE\ɜ
stáva sa to napríklad vtedy, keď sa
zvýši počet osôb v domácnosti a výrazne stúpne spotreba teplej vody.
ɧ=DEXGOLVWH]DSODWLħQLHNWRU¼]R
zálohových platieb.
ɧ3O\WY£WHWHSORPDWHSORXYRGRX
prípadne vaši susedia plytvajú, a to
zvyšuje spotrebu za celý dom.

v byte býva či aký veľký je byt. Zvyšných
80 % sa rozpočítava podľa nameranej
spotreby teplej vody v bytoch. Z toho
vyplýva, že ak v byte býva len jeden
človek a má menší odber teplej vody
ako jeho susedia, základná zložka tvorí
u neho väčšiu časť. „Konečná cena za
jeden kubík teplej vody sa pohybuje od
8 do 15 eur. V bytovom dome platí, že s
klesajúcou spotrebou sa nám cena vody
zvyšuje. Napríklad keď sa nasťahujete
do novostavby, kde ešte nie sú obsadené
všetky byty, takže spotreba vody je výrazne nižšia, než na akú je nadimenzovaný
ohrev, cena za kubík teplej vody bude u
vás vyššia, pretože platíte viac za jej prípravu - dohrievanie vody v cirkulačnej
sústave,“ vysvetľuje L. Hendrichovská.
Dobrá rada: Bežná spotreba teplej
vody je od 12 do 16 m³ na osobu a rok.
Ak je vaša spotreba vyššia, zrejme by
ste mali vodou viac šetriť. Napríklad
neumývajte riad pod tečúcou vodou a
vaňový kúpeľ vymeňte za sprchovanie s
úspornou hlavicou, ktorá reguluje prietok vody na 4 l za minútu. Kým kúpeľ vo
vani, do ktorej napustíte 100 l vody, vyjde približne na 1 euro, desaťminútové
sprchovanie s úspornou hlavicou stojí
40 centov. Ale pozor, keď používate klasickú hlavicu, za rovnaký čas v sprche
zaplatíte aj 2 eurá.

uplatniť reklamáciu, nájdete na svojom
ročnom vyúčtovaní.

Kde sa poradiť

Ak sa vo vyúčtovaní nákladov za
energiu nedokážete zorientovať a potrebujete sa poradiť alebo vás zaujíma,
ako by ste mohli znížiť spotrebu energie,
bezplatne vám poradia odborní konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry, ktorých nájdete v poradenských centrách Žiť energiou v Bratislave,
Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.

Čo ak vaši susedia príliš šetria?

Ak teda nechceme platiť priveľa, musíme dbať najmä na to, aby sme zbytočne neprekurovali a neplytvali teplou vodou. Na druhej strane však ani prílišné
šetrenie sa nám nemusí vyplatiť. Ako je
to možné? Obyvatelia bytového domu
podľa odborníčky často zabúdajú na to,
že bytový dom je vykurovaný ako celok
a na spotrebe tepla sa podieľajú spoločne všetci vlastníci bytového domu. „Ak
niekto svoj byt prekuruje, zvyšuje sa
spotreba tepla nielen pre jeho byt, ale aj
pre celý dom. Ak, naopak, niekto príliš
šetrí teplom tak, že vypína radiátory, je
lotu. „Ak v bytovom dome príliš šetríme
to na úkor susedov, ktorí potom musia
teplou vodou a náš odber je malý, voda
kúriť vo svojich bytoch viac, aby vyrovsa musí častejšie dohrievať a vtedy viac
nali straty tepla spôsobené prestupom
platíme za samotnú cirkuláciu, ktorá je
cez steny. V zime je vonku v priemere 5
zohľadnená práve v základnej zložke,“ Vyúčtovanie možno reklamovať
°C. Aj keď vypnete úplne radiátor v byte,
hovorí L. Hendrichovská.
Ak máte pochybnosti o správnosti teplota neklesne pod 16 °C. Takýto byt
vyúčtovania, obráťte sa na vášho správ- spotrebuje počas zimy teplo vo výške
cu a žiadajte si vysvetliť sporné údaje či takmer 70 % nákladov na vykurovanie,
Nižšia spotreba, vyššia cena
Celkové náklady za dodané teplo na spôsob výpočtu cien a rozpočítavania ktoré zaplatia jeho susedia,“ vysvetľuje
prípravu teplej vody sú rozdelené na dve nákladov. Ak u správcu nepochodíte, Lucia Hendrichovská.
časti – 20 % je základná zložka, ktorá môžete požiadať o prešetrenie SlovenInformácie poskytla:
sa rozpočítava rovnakým dielom medzi skú obchodnú inšpekciu. Poslednou inSIEA / www.zitenergiou.sk
všetky byty, bez ohľadu na to, koľko ľudí štanciou je súd. Dátum, dokedy môžete
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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PolitiCKá iNZerCiA / ZAmestNANie, služby

PRACOVNÁ PONUKA:

Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

Prax: vhodné aj pre absolventov
Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza
Požadujeme: ochotu pracovať
Nástup: dohodou

Mzda: 520€, max. 30% prémie

Kontakt: 0905 583 798, mokra@jpplast.eu

- MUŽOV AJ ŽENY - OPERÁTOROV VÝROBY (3,85€ /hod. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

- ÚDRŽBÁR -

Platové podmienky:
840€/brutto + diéty, prípadné mesačné odmeny

(OD 1200€ /mes. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

- NÁSTROJÁR NA VSTREKOLISY -

721190148

(OD 1200€ /mes + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)
76-0009

0903 404 935

OPERÁTOR

Typ pracovného úväzku: plný úväzok
Práca na 3 zmeny: 7,5 hod.
Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy v trojzmennej
prevádzke - kompletovanie a balenie vo výrobe plastových
výrobkov.

STAJAN SLOVAKIA PRIJME PRACOVNÍKOV NA HPP:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

Prijmeme zamestnanca na pozíciu

75-06-3

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

prax v zákazkovej výrobe nábytku výhodou
nástup možný ihneď
vodičský preukaz skupiny B
pracovný úväzok na pracovnú zmluvu
mzda - 4,50€ - 7,00€ / hod. + odmeny

131190206

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa rozhodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.
Politika nemôže byť len o populárnych riešeniach, krokoch a rozhodnutiach. Politik musí byť schopný urobiť aj rozhodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim
voličom. My sme ho týmto krokom urobili.
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi
mnohí napísali nenávistné maily, som na
nás všetkých úprimne hrdý.
Petra som spoznal na jednej debate
na vysokej škole. Ani som na neho dobre nevidel, ale počul som z druhej strany
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží
na tom, aby deti v osadách mali iný osud.
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že dostať tieto deti do škôlky
je základ, lebo len
tak sa z nich nestanú ďalší poberatelia
sociálnych dávok.
Lebo len tak nebudeme na nich doplácať,
ale budú rovnako ako
my ostatní do štátneho
rozpočtu odvádzať
dane a odvody.

131190227

Dobrý úmysel
sa podaril. Peter
Pollák sa stal prvým
rómskym europoslancom, a ja som
patrične hrdý na našich voličov. Chceli
sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad
vecou, a že dokážu do Európy za nás všetkých poslať signál, že nie sme rasistická ani
fašistická krajina.
Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštudoval vysokú školu, má doktorát a dnes on
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.
Voľba Peťa je však zároveň aj voľba
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám poskytla 380 miliónov eur na riešenie rómskeho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič
z nášho štátneho rozpočtu.
Voľba Peťa Polláka je o odvahe postaviť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť hovoria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.
Zároveň platí, že promovať dobrého
Róma na Slovensku body neprináša. Áno,
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Ďakujeme

MIESTO PRÁCE: MYJAVA

- PRACOVNÍKOV/ČKY NA VÝROBU PUKOV (520€/mes. + PRÍPLATKY)
UBYTOVANIE ZDARMA. KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0383

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

Mesto Bojnice hľadá záujemcov
o prácu opatrovateľ /ka/ obyvateľov
mesta v ich domácnosti.

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na Mestskom
úrade v Bojniciach, kancelária č. 4 (p. Vidová, tel.:
046/512 16 09), alebo môžu zaslať žiadosť na adresu: Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice.

131180233

65-026

Opatrovateľ /ka/ musí spĺňať minimálne
kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie
bez maturity a kurz opatrovateľskej služby
v rozsahu min. 220 hodín alebo byť absolventom
strednej zdravotníckej školy. Možnosť pracovať
na plný pracovný úväzok (v rozsahu 37,5 hod./týždenne), príp. na skrátený pracovný úväzok.
Plat (brutto) 612,50 Eur (plný pracovný úväzok).
Termín nástupu dohodou.

HĽADÁTE
regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 719 148
0915 780 751

47-019

ZAMESTNANCA?
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CHCEM SA POĎAKOVAŤ
VŠETKÝM 7.352 VOLIČOM,
ktorí mi vo voľbách do Európskeho parlamentu
odovzdali svoj hlas
Na mandát europoslanca to nestačilo,
avšak čo by zato dali niektorí poslanci NRSR.

Pobyt pre nepracujúcich dôchodcov
" LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "

Toto číslo je nad moje očakávania pri tak nízkej

so štátnou dotáciou iba za 178€ ( pôvodne 228€ )
1 osoba a pobyt na 7 dní/ 6 nocí 

účasti a možnosti len

Cena zahŕňa:

2 preferenčných krúžkov.

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea
Oravskej dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady

Dali ste mi najavo,
že moja práca má zmysel

Voľné termíny:

a rozhodne v nej budem
Miroslav Žiak,

poslanec TSK, expert na potravinárstvo

131190241

pokračovať

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. |
18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA Dovolenkujte s celou rodinou

VSUtVSHYNRP]FHQ\SRE\WXRG]DPHVWQiYDWHċD

Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942

www.oravskahoraren.sk

VA
VIE Z PRÍRODY ROZDÁVA !!

45-0051

68-06

75-27

O
ZD
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Teší sa na Vás Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
lokalita Hruštín-Zábava

11
iNteriér

interiér - exteriér - dekorácie

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče
skladom, ihneď
k odberu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

PD19-22 strana-
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(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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131190242

www.inexdecor.sk

      

Leto, teplo, pobyt v prírode, konzumácia jedál v bufetoch, na griloviskách. A to je naozaj rizikový čas,
kedy sa treba premyslene a vopred
chrániť pred možnou nákazou salmonelózy.
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» Miško Scheibenreif

15-0107

Ide o nepríjemnú zdravotnú komplikáciu, zapríčinenú baktériami z rodu
Salmonella, ktorými sa môžeme nakaziť po konzumácii kontaminovaných
potravín. Zdrojom nepríjemného infekčného ochorenia sú v prípade víkendových posedení najmä klobásy
z kuracieho, bravčového ale aj kačacieho či hovädzieho mäsa. Ďalšie rizikové potraviny sú mlieko, vajcia, majonézové šaláty, zmrzliny či zákusky.
Príznaky sú veľmi nepríjemné. Zväčša po 12 až 36 hodinách začína ochorenie vysokou teplotou okolo 39°C,
celkovou slabosťou, kŕčmi a bolesťami
brucha. Čoskoro sa pridávajú typicky
vodnaté nazelenalé hnačkovité stolice.
Chorí musia byť čo najrýchlejšie prevezení na miestne infekčné oddelenie,

pretože im hrozí dehydratácia a rozvrat
vnútorného prostredia organizmu.
Ohrození sú najmä starí ľudia, malé
deti a ľudia s oslabenou imunitou. Čo
najrýchlejšie im treba nasadiť infúznu
liečbu, ktorá im nahradí stratené minerály a živiny. Rovnako tak po návrate z
nemocnice im vyčleňme samostatný
uterák a hygienické potreby.
Pamätajme najmä na hygienu rúk
všetkých zúčastnených hostí, vrátané
detí. Rovnako tak dbajme na primeranú
čistotu riadu a ďalších predmetov potrebných na grilovanie. Nebezpečnými
sa stávajú potraviny, pri ktorých prehliadneme ich dátum spotreby. Taktiež
je potrebné zachovať dostatočnú tepelnú úpravu aspoň 12 minút pri teplote
100°C. – hlavne pri príprave omeliet.
Potraviny treba dôkladne premiešať a
mäso dostatočne opiecť z oboch strán.
Jedlo pri oslavách konzumujme bezprostredne po príprave a najmä počas
horúcich dní nenechávajme zvyšok
mimo chladničky.

33-0017

Je tu sezóna salmonely

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901
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Len aby sme nezbohatli
Môj kamarát žije na dedine. Chcel
opraviť maštale po skrachovanom
družstve a presvedčiť ľudí v obci, aby
si každá rodina kúpila jednu kravu.
Kravy by spásali lúky, na družstve by
sa robili syry, chovali prasatá a vyrábali klobásy. Mal to premyslené, ale
nevyšlo to. Ľudia sa báli, že by na tom
zbohatol. V mnohých dedinách chátra
obecný majetok z podobného dôvodu
– niekto by na ňom mohol zbohatnúť.
Sú ľudia a spoločenstvá, ktoré pohŕdajú peniazmi. A potom hľadajú sponzorov, namiesto toho, aby premýšľali ako
ich zarobiť s talentom, ktorý dostali.
Skutočné bohatstvo sa nemeria peniazmi ani majetkom. Napriek
tomu, sú peniaze potrebné. Keď začne
mladý človek podnikať a povie si, že
peniaze nie sú dôležité a nebude ich
sledovať, tak môže skrachovať a ohroziť svoju rodinu hneď na začiatku.
Samozrejme, že záleží na tom, čomu
dáme prioritu – zarábaniu peňazí alebo rozvoju ľudí a ich potenciálu. Keď sa
sústredíme len na výsledky, môže byť
úspech krátkodobý. Sústredenie sa na
ľudí prináša dlhodobé bohatstvo.
Vidím na Slovensku veľa ľudí,
ktorí chcú niečo vlastniť. Ich myseľ
ja nastavená na nedostatok, v ktorom

Zbi vrece, nie nevinného!

kedysi žili ich starí rodičia. Aj naše
ego nás niekedy vzďaluje od veľkého
bohatstva. Myslíme si, že sme lepší
ako tí druhí. Profesor chce svoju katedru, pracovník svoje oddelenie alebo vlastnú firmu. Spomínam si, ako si
za socializmu ľudia z podnikov nosili
domov veci, ktoré im nepatrili a niekedy ich ani nepotrebovali. Hovorilo sa,
že čo je doma, to sa počíta. Som presvedčený, že viac sa počíta to, čo sme
nezištne dali, ako to, čo sme si sebecky zobrali. Ľudia nie sú bohatí preto,
že si zo sveta niečo privlastnili, ale
preto, že ho niečim obohatili. V rodine sa tešíme s úspechov svojich detí.
Dávame, delíme sa a nezávidime si.
Neprajnosť a závisť sú biedou ducha.
Podeľme sa s druhými ľuďmi s tým,
čo sme dostali a dostaneme ešte viac.
Tešme sa z úspechu
druhých tak, ako sa
tešíme z úspechov
našich detí. Naučme sa spájať naše
prostriedky a talenty, lebo skutočné
bohatsvo je
v dávaní.

Asi to nebola náhoda v čase. Cynický vrah, ktorý beštiálne skopal nevinného mladíka na ulici, dostal
smiešnych šesť rokov. Brutálna
vražda sa tak dostala takmer na
úroveň krádeže čokolády v supermarkete.
Mladé dievčatá, študentky marketingovej komunikácie a reklamy na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
sa rozhodli vytvoriť na verejnosti interaktívny priestor pre náhodných okoloidúcich ľudí, kde si mohli doslova vybiť
svoj hnev či potláčanú agresivitu.
V piatok 17.05.2019 sa na Mostnej
ulici v Nitre snažili zaujať a vyprovokovať ľudí možno na prvý pohľad
kontroverznou kampaňou, ktorá mala
poukázať na sociálny problém týkajúci sa (nielen) tejto ulice. Opakujúce sa
bitky a násilie, to je obraz mnohých ulíc
mnohých miest Slovenska. Nejednému
človeku sa už stali osudnými. Cieľom
aktivity študentiek bolo motivovať
mladých ľudí, ktorý v sebe pociťujú
veľa nevybitej energie, aby sa začali
venovať napríklad bojovým športom,
miesto toho, aby sa bili na ulici.

Rozhodli sa tak na verejné
priestranstvo, kadiaľ prechádza viacero chodcov počas dňa, umiestniť boxovacie vrece. Na zem nakreslili obrysy
ľudí, znázorňujúc tak často tragický
koniec nevinnej zábavy, ukončený bitkou s fatálnymi dôsledkami. Obrysy
doplnili menom a textom:
„Na druhy svet mi niekto pomohol“.
Celú akciu nijako neriadili, neusmerňovali, nechali ju vo voľnom
priebehu, iba dohliadali a čakali, ako
budú ľudia reagovať. Podľa ich vyjadrenia sa ľudia zastavovali, fotili si
interaktívny priestor, mnohí si udreli
do vreca a iní ho doslova a od zlosti až
prehodili. Organizátorky – študentky
zhodnotili, že ľudia sa nad ich hlavnou
myšlienkou kampane: „Zbi vrece, nie
nevinného!“ začali zamýšľať a nie je im
to ukradnuté.
Študentky sa snažili o zmenu postoja a vnímanie ľudí voči tomu, čo
sprevádza nočný život v meste.
Chceli, aby sa ľudia zamysleli nad
možnými hroznými dôsledkami vzrastajúcej verejnej brutality.

» Ján Košturiak

» Foto poskytla Karin Kaducová

(Z podkladov Karin Kaducovej.)

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

PRIEVIDZSKO

Príjem občianskej inzercie
prostredníctvom SMS

terasy

na číslo 8866

(podrobný návod nájdete na str. 6)

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
63-0054

ZĽAVY NA JÚN 35%
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mesto PrievidZA

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

V ZŠ energetikov rekonštruujú
dve telocvične
V Základnej škole na Ulici energetikov v týchto
dňoch rekonštruujú cvičebný priestor. Škola, ktorá sa zameriava na šport, si od rekonštrukcie sľubuje výrazné zlepšenie podmienok pre športovú
činnosť svojich žiakov.

a prípravy podkladu, odstránenia pôvodnej skladby
podlahy telocvične a vybúrania pôvodných volejbalových puzdier. „V tejto telocvični bude vyhotovený
odpružený drevený rošt a veľkoplošný parketový systém Junckers UnoBAT 62. Súčasťou diela je aj maľovanie čiar pre basketbal, bedminton, volejbal,“ pokračuje Nikmonová.
Mesto získalo dotáciu
„Okrem týchto prác je realizovaná aj rekonštrukcia obkladu v
cvičebnom priestore. Práce obsahujú demontáž existujúcich obkladov dvoch telocviční, zhotovenie nového roštu a montáž novej
veľkoformátovej brezovej preglejky,“ uzatvára Nikmonová. Termín
ukončenia rekonštrukčných prác
je naplánovaný na koniec júla
2019.
Na zhotovenie diela v hodnote
96,4 tisíc eur získalo mesto Prievidza dotáciu 70 500 eur z Ministerstva školstva SR, ktorá je zameraná
na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie telocvične.

Práce v dvoch telocvičniach
„V základnej škole na Ulici energetikov rekonštruujeme cvičebný
priestor v dvoch telocvičniach,“
hovorí Andrea Nikmonová z odboru výstavby Mestského úradu
v Prievidzi. „Rekonštrukcia telocvične o rozmere 23,60 x 14,40 m
pozostáva z odstránenia pôvodnej
podlahy telocvične, zhotovenia
odpruženého dreveného roštu a
novej polyuretánovej športovej
podlahy. Práce zahŕňajú aj značenie čiar pre basketbal, bedminton,
volejbal, ako aj výškovú úpravu telovýchovného náradia s dodaním
revíznej správy. Telocvičňa je prioritne určená pre vyučovanie športovej prípravy futbalu,“ dodáva.
131190184

Rekonštrukčné práce v druhej
telocvični s rozmermi 23,60 x
14,65 m pozostávajú z vyčistenia
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������
nebo rovnou zavolej na �����������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

SK.ABAINNOVATOR.COM
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0067

 
 

PRÁCE
Á NA HPP
MÍSTO VÝKONU: ������������
MZDA����������������������������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
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Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

"
(&$   

600 000
Stannah

��������������
�������������������,

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

94-0078

www.facebook.com/alukogroup

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci.

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

+421 907 780 698
+421 948 672 122

85-0005

Tel.: 0908 914 180

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ
�������������������
�������������������

32-0079
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OPERÁTOR VÝRO
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tto
900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk

prijme do pracovného
pomeru:

85_0365

Lešenári
a stavbári pozor!
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