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Týždenne do 41 340 domácností

Zvládneme TO?

Nastal čas obyčajných hrdinov,
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme
našim obrancom v prvej línii – zdravotníkom, lekárom, lekárkam, sestrám,
farmaceutom a magistrám v lekárňach,
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou
rodinou – ako príbuzní, mamy, otcovia, deti... a teraz stoja v prvej obrannej
línii. Pred nami ostatnými.
Nezostaňme však iba udivenými či
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a
správajme sa tak, ako nám radia. Nosme rúška. Všetko, čo nám zakryje nos
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme hanbu. Na sociálnych sieťach je množstvo
návodov. Sme doma, tak trebárs šime,
vyrábajme, darujme susedom, bavme
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do obchodov nechoďme rabovať, ale nakupovať to, čo potrebujeme. A určite nie
celé rodiny v prázdninovom výletnom
štýle, stačí predsa jeden z nás.
Podporujme sa na bezpečnú vzdia-

Q-ZETT

lenosť morálne, zabudnime na bontón,
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády
ale to, do akej miery ho my, občania,
budeme rešpektovať. Nezháňajte zúfalo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú.
Ale mydla a saponátov je stále dosť.
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.
Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle
slova. Myslime na to, že sa cez túto epidémiu chceme dostať všetci. Nebuďme
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz nikým a ničím neobmedzení ignoranti.
Iba z titulu, že „my na to máme“. Peniaze teraz nepomôžu nikomu.
Ani moc, ani postavenie.
Iba rozum, disciplína,
ohľaduplnosť a trocha pokory. To je mix, ktorý nám
pomôže zvládnuť TO.
Prosím... a želám veľa šťastia
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štiepaný buk - odrezky dub

131200012

131200135

0910 598 927
NÁJDEME PRÁCU

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR

www.konstrukter.sk

T:0948 975 710

ROZMÝŠĽAŠ NAD
ZMENOU PRÁCE
131200003

ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

-25%
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

E+G STAV s.r.o.

é
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?

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

0800 500 091 nabor@konstrukter.sk
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Prečo ten otáznik, no jasne, že
zvládneme! No hej, lenže, na tom
musíme zabojovať všetci. A s takou
vervou, akej sme len s ohľadom na
naše fyzické i duševné sily schopní.

hlavu hore / reality, služby

2

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO O vírusoch

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

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

Mesto Bojnice zverejňuje zámer prenajať
nebytové priestory v meste Bojnice:
- v polyfunkčnom objekte na Hurbanovom
námestí 48/38 – o rozlohe 19,40 m2.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta
www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.

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

Stredné Slovensko
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ
SLOVENSKÚ REŠTAURÁCIU v Novákoch,
viac info na 0905

100 162

Za obnovu vlakovej dopravy medzi
Prievidzou a Nitrianskym Pravnom
Od zrušenia vlakovej dopravy na trati Nitr. Pravno - Prievidza v
roku 2012 sa zmenilo veľa vecí:
- je zaplnená priemyselná zóna v Pravenci,
- zavedenie bezplatnej vlakovej dopravy pre študentov a seniorov,
- naplnený priemyselný park v Prievidzi,
- nedostatok lekárov núti ľudí a hlavne seniorov dochádzať za zdravotnou starostlivosťou z obcí do okresného mesta (nútene bolo spojených viacero lekárskych obvodov).

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.

Západné Slovensko
BV
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GA
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KM
LV
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NR
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TO
TN
TT
ZM
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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

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

To všetko cítime v každodenných dopravných kolónach od Prievidze
minimálne až po Nedožery. Ako krajský poslanec som preto spustil
iniciatívu za obnovenie osobnej vlakovej dopravy medzi Prievidzou a
Nitrianskym Pravnom. Ministerstvo ešte v roku 2017 pripravilo liberalizáciu železničnej dopravy. Ňou malo dôjsť k možnému obnoveniu
dopravy na rôznych tratiach po celom Slovensku a to aj na uvedenej
trase. Výsledok tohto veľkého projektu je žiaľ minimálny. Riešenie pre
obnovu vlakovej dopravy tak musíme hľadať nasledovne:
1. Vlakovú dopravu si objedná štát, už s novým ministrom dopravy.
2. Vlakovú dopravu vo verejnom záujme bude financovať Trenčiansky
kraj (TSK).
Verím, že ak by bolo obnovené vlakové spojenie z Nitr. Pravna až
do Handlovej, a boli by zriadené nové zastávky v Prievidzi v lokalitách Necpaly, pri tzv. „obchodnej zóne“
a v Priemyselnej zóne, vlaková aj autobusová doprava by pri rozumnom
nastavení boli na tejto trati dostatočne
vyťažené. Z pozície krajského poslanca
TSK budem apelovať na nové vedenie
Ministerstva dopravy, aby sa predloženým návrhom vážne zaoberalo.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

Vám ponúka:
- prenájom voűných 1, 2 a 3-izbových bytov v lokalite Ciglianska cesta
Mesaēná výška nájomného:
1-izbový byt - od 32 € (Ciglianska cesta 9A)
2-izbový byt - od 102 € (Ciglianska cesta 6, 8)
3-izbový byt - od 204 € (Ciglianska cesta 6)
- prenájom nebytových priestorov - viac informácií na www.smmpd.sk
- inštaláterské, murárske, elektrikárske, stolárske a zámoēnícke práce
V prípade potreby bliǎších informácií sme Vám k dispozícií na:
SMMP, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
tel.: 046/511 1911, e-mail: sekretariat@smmpd.sk, web:www.smmpd.sk

13 120 0138

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

sy vtedy sedeli doma. Budeme mať viac
času na seba - na prechádzky v prírode,
knihy, rodinu a premýšľanie o tom, ako
ďalej, keď vírus ustúpi. Nedávno som
Je zaujímavé sledovať pokoru a čítal Harariho knihy Sapiens a Homo
disciplínu ľudí v Ázii a chaos v Euró- Deus. Sapiens je o minulosti - kde sa obpe, kde sme desaťročia nepoznali hlad, javili ľudia, tam vyhynuli ďalšie druhy a
vojnu a prírodné katastrofy. Na korona- často nastala katastrofa. Homo Deus je o
vírus zomrelo už niekoľko tisíc ľudí. Na budúcnosti - čo sa môže stať, keď sa ľusamovraždy ročne zomrie vo svete vyše dia začínajú hrať na bohov. Koronavíru800 tisíc ľudí a na cukrovku okolo 1,5 mi- sy sú proti týmto scénam iba neškodné
lióna. V bohatej Európe trpí 20 percent bacily.
Málokto si v tejto panike všimol, že
ľudí osamelosťou.
Vírusy sú poslovia. Hovoria nám, že aj Slovensko je zavírusované až po uši.
niečo nie je v poriadku. Je normálne ne- Tisíce ľudí sa nakazili korumpovírusom.
ustále zvyšovať výrobu, spotrebu, ťažiť Vyšetrovatelia nestíhajú. Karanténa
viac surovín a vyhadzovať odpad? Alebo bude dlhšia ako štrnásť dní. Treba do
sa zastaviť a premýšľať nad tým, koľko nej poslať aj firmy, ktoré sa nakazili pri
peňazí a vecí skutočne potrebujeme a obchodovaní so štátom. Korumpovírusy
koľko času máme na svojich blízkych? sú veľmi odolné a šikovné - rýchlo preEkonómovia a politici nás strašia, že skakujú z nakazených
sa zastaví rast a klesnú akcie na burze. na lekárov. OčkovaNaša Zem funguje aj bez burzových in- cie látky neexistujú
dexov, bánk a korporácií. Nevieme, aké a Slovákom sa za
budú následky. Zastavujú sa lietadlá, tridsať rokov znížila
lyžiarske vleky aj výrobné linky. Moja imunita. Dávajme si
dcéra Lucka s manželom to zažívajú v pozor. Najlepšou
Šanghaji už od Vianoc.
protilátkou je
Pozrime sa na vírus z lepšej strany. pevný chaĽudia budú sedieť doma ako naši starí rakter.
rodičia. Necestovali tak ako my a aj víru» Ján Košturiak

131200020

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Všetci hovoria o vírusoch. Lekári sa
snažia zachrániť ľudské životy a ekonómovia ekonomiku.

721200076

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131200046

Redakcia:

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

(Staré sídlisko)
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M. R. Štefánika 38, Prievidza

domácnosť, služby

prievidzsko
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www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

131200054

NOVÉ V PRIEVIDZI

predaj
záručný
a pozáručný servis
131200043

721200062

Predaj: 0905 509 922
Servis: 0905 509 925
www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza

721200005

Partner
Wüstenrot

ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ

T: 0915 249 331

13 120 0081

servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia.
BEZ OBÁV.

OBKLADY
- DLAŽBY
Realizácia všetkých tipov a rozmerov obkladu
(GRES, MOZAIKY, LAMINAM...)

PENIAZE SPÄŤ

Tel: 0904 315 532

131200100

Kvalita na prvom mieste.
PEKAR.COEX@gmail.com

Kúpte si sušičku
alebo zostavu práčky
a sušičky AEG a získajte

131200010

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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Akcia platí od 17. 2. do 13. 4. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

AŽ 160 EUR SPÄŤ
40 AŽ
40 160 EUR SPÄŤ

K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO.
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0948 468 858

5
ROKOV

ROBOK

TVRDÉ 40€/prm

A CELÝ

VÝ

MÄKKÉ 30€/prm

N

R

PALIVOVÉ DREVO

reflex / služby, domácnosť

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» CZ 175 Jawa 250 350 Pionier
Stadion Mustang Simson. Kúpim tieto motorky. T: 0915 215
406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA .T:
0908 205 521
» Kúpim starú Jawu 350 aj samotný motor. T: 0949 150 398
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5predaj
domy/predaj
» Z rod. dôvodov lacno predám
dva domy na 8á pozemku v
Žiari n Hronom. 2,5 izbový nový
a vedľa 5 izbový. Výhodne pre
dve rodiny, vedenie ﬁrmy,soc. či
právne služby. T: 0903 575 921
06 POZEMKY /6 predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie. T: 0908
532 682

Najohrozenejšou skupinou, ktorú nych príkladov.
koronavírus ohrozuje sú seniori.
Porozmýšľajme nad ďalšímí origiA neohrozuje ich len podlomené
zdravie, ktoré je pre nákazu živnou nálnymi nápadmi, ktoré sú bezpečné
v mimoriadnej situácii a zároveň propôdou a potenciálnym zabijakom.
spešné pre našich milovaných. Alebo
Seniori často nemajú prístup k ak- tých „cudzích“, osamelých. Pretože
tuálnym informáciám o mimoriadnej práve oni nás potrebujú v týchto krisituácii v krajine. Sú osamelí a môžu tických dňoch ako soľ. Potrebujú našu
ohroziť nielen seba, ale aj svoje okolie. pozornosť a spoločné okamihy. Oni tu
Tým, že sa napríklad bez akejkoľvek pre nás v produktívnom veku boli a vyvedomosti a ochranných rúšok, vyberú chovali našu generáciu, ktorej zverili
na nákupy.
svoju dôveru a sedliacke rady.
V susednom Česku ponúkli dôchodcom originálnu pomoc študenti
gymnázií a taktiež skautské oddiely. Po
tom, ako vláda uzavrela školy, sa rozhodli spontánne pomáhať dôchodcom
s nákupmi. Tohto nápadu sa okamžite
chytili aj hasiči a ďalší dobrovoľníci
v meste Kuřim. Ľuďom nad 60 rokov
zaisťujú v spolupráci s vedením mesta nákup potravín s donáškou až do
domu, tak aby nemuseli chodiť do obchodov a nákupných centier. Radnica
na tieto účely vyčlenila vlastné dodávky a poskytla ochranné rúška a ďalšie
prostriedky. Prísne v súlade s bezpečnostnými opatreniami sa zdvihla vlna
solidarity. U nás už je tiež viacero krás-

hurtis@advokathurtis.sk

Tak im ich starostlivosť s láskou
opätujme. V čase karanténnych opatrení vypnime internety, eliminujme stres a
venujme im svoju prítomnosť. Ak zvládneme túto výzvu, odnesieme si z korona
dní viac, než sa môže zdať. Pretože zodpovednosť, vzájomnosť
a všímavosť môžu prekonať nervozitu, strach
a obavy. Tie sú živnou
pôdou nielen pre nákazy tela, ale aj pre oslabenie našich duší. Tak
žiadne strachy!
Zvládneme to.

NEMECKÁ KVALITA
ZA SLOVENSKÉ CENY

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

» Váš Miško Scheibenreif.

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,
PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

- 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 ...

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

domácnosť
9
09 DOMÁCNOSŤ
záhrada
a zverinec
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

11 HOBBY
A 11ŠPORT
hobby
a šport
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu 15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera 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 operátora 4ka.
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Chcete

131200008

01 AUTO-MOTO 1/ predaj
auto-moto/predaj
» Predám Škodu Octavia 1,9
2002 v zachovalom stave SDI
50kW, 246 000 km, spoľahlivé
so super spotrebou, kombinovaná 4-5 l/100 km,ﬁnančne
nenáročná údržba, po výmene
brzdových kotúčov,platničiek,
strmeňov,pneumatiky zimné +
letné, platná STK+EK do 2022.
Cena 2000€ T: 0908 595 145

Človečina TO porazí!

68-04

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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koronavírus / zamestnanie, služby

prievidzsko
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Príroda v meste Prievidza
MAREC - APRÍL

AKO POMÔC�
ZOTAVENIU JEŽKOV PO ZIMNOM SPÁNKU
Záhrady na jar vyhrabávajte a èistite opatrne, ježko môže by� ukrytý v raždí a lístí
Suché konáre pred spálením premiestnite na iné miesto, ježko v nich môže hibernova�
Trávnaté plochy pred kosením skontrolujte, vo vysokej tráve sa môže schováva� ježko
Vyhladovaným ježkom môžete nasypa� do misky psie/maèacie granule alebo múène èervy
Ponúknite ježkom v plytkej miske èistú vodu
POZOR! Nekàmte ježkov chlebom a mliekom, vážne by ste tým ohrozili ich zdravie

721200078

ÏAKUJEME

www.facebook.com/szopkprievidza/

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

GEODET

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

www.geodetprievidza.sk

13 120 0107

0908 732 624

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

NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

131200114

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0023

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ﬁnančnú istotu, kontaktujte nás

3,00 €
3,00 €
7,50 €
2,00 €
5,30 €

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

začíname 4.4. 2020 a potom každú druhú sobotu

-25%

59-0102

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
131200016

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

46-0192

pred kolibou Pacho od 9:00 do 10:00 hod.
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Reaguje aj Slovenská katolícka charita
Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári steká a nekonečne páli.
Spomienkou krásnou sa pre nás stal.
Žiaľ z tváre však ostal stále nezmytý,
je rovnaký ako v deň, keď od nás odchádzal.

Dňa 22. marca 2020 si pripomíname
6. smutné výročie úmrtia nášho drahého

Milana Dolníka.

S láskou na neho spomína maminka a sestra Lucia s rodinou.

13 120 0145

Naša úcta a vďaka patrí predovšetkým zdravotníckym a sociálnym pracovníkom pôsobiacim v prvej línii. Slovenská katolická charita pristupila tiež
k viacerým opatreniam v rámci svojich
zariadení po celom Slovensku. Príbuzným chorých a seniorov aktuálne, žiaľ,
nemôže byť umožnený vstup do pobytových zariadení. Otváracie hodiny
boli obmedzené na nevyhnutné minimum alebo na výlučne telefonický či e-mailový kontakt. Niektorých klientov
denných stacionárov v horšom zdravotnom stave sme preventívne presunuli
do pobytových zariadení. Materiálnu
pomoc, roznos potravinových balíčkov
pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či správu zariadení
pre starších, sociálne slabších a inak
znevýhodnených občanov, poskytujeme i naďalej, s prijatím potrebných
preventívnych hygienických opatrení.
Napriek výpadku mnohých zamestnancov sa zo všetkých síl snažíme, aby naše služby fungovali
i naďalej a aby tento výpadok nepociťovali predovšetkým klienti. Ako jedna

z mnohých organizácií tiež zápasíme
s akútnym nedostatkom ochranných
zdravotníckych pomôcok, čo výrazne
sťažuje naše pokračovanie v službe
spoločnosti. Za najohrozenejšiu skupinu považujeme ľudí bez domova,
pre ktorých je nevyhnutné z verejných
zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípade karantény alebo izolácie po pozitívnych testoch a miesta na denný pobyt
ako preventívne opatrenie.
No Charita koná aj iniciatívne.
Dobrovoľníci z farských charít i naši
zamestnanci ručne pripravili stovky
rúšok pre kolegov v teréne i v kanceláriách, seniorov a ďalších klientov
využívajúcich služby Charity. Zároveň
títo dobrovoľníci v mnohých miestach
organizujú donášku potravín a liekov
pre seniorov. Cez online médiá sprístupňujeme cvičenia pre seniorov alebo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karanténe. Aj iných príkladov je vela, láska je
kreatívna.
V sučasnej ťažkej dobe pozývame
všetkých ku konkrétnej solidarite. Ak
máte vo svojom okolí starších a chorých, prejavte záujem a ukážte im
svoju podporu. Ak môžete poskytnúť
pomoc, kontaktujte diecézne charity a
našich koordinátorov farských charít.
Kontakty pre jednotlivé regióny celého Slovenska nájdete na našej stránke
https://www.charita.sk/kontakt/.

„Neplačte, že som odišiel, ten kľud a mier mi prajte,
len večné svetlo spomienky mi stále zachovajte.“

Dňa 23.3.2020 si pripomíname
3. smutné výročie, čo nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
pán Jozef Buša
z Prievidze.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, deti, vnúčence a pravnúčence.

» SKCH

13 120 0097

V Slovenskej katolíckej charite,
najväčšom neverejnom poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý
prostredníctvom
zamestnancov
poskytuje služby aj najviac ohrozenej skupine - seniorom, citlivo vnímame súčasnú situáciu verejného
ohrozenia.

Sladké drievko
Zaujímavá rastlina s cukrovinkovou vôňou a množstvom skvelých
účinkov na organizmus. Volá sa
Sladovka hladkoplodá (Glycyrrhiza
glabra L.).
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„Deň po dni plynie a nám len spomienka v srdci ostala,
ktorá nám nedovolí zabudnúť na nášho milovaného
manžela, otca a starkého“

Dňa 11. 3. 2020 sme si pripomenuli
1. smutný rok, čo nás navždy opustil

JÁN ŠVEC
z Bystričian.
Manželka Jana, deti Miroslava a Marián s rodinami.

721200074

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

„Odišiel si tíško z nášho života,
ale krásne spomienky a večná láska
v nás stále ostávajú, pretože ten,
kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.“

Dňa 16.marca 2020 si pripomíname
jeden smutný rok od chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starký

Dušan Hruška
zo Sebedražia.
Na jeho veľkú lásku a dobro nikdy nezabudne manželka a synovia s rodinami.

6

721200051

ťažkosti so zažívaním a často vás páli
záha, sladké drievko by ste mali mať
vždy poruke ako domáce liečivo.Vďaka
prirodzeným antibakteriálnym, protizápalovým a protiplesňovým účinkom
bude konzumáciou sladkého drievka aj
Je to trvalá rastlina väčšieho vzras- vaša ústna dutina čistá. Predídete vznitu, z čeľade bôbovitých. Z jej hlavného ku zubného kazu a povlaku. Dokonca
koreňa vyrastajú odnože a pakorene, ho môžete použiť ako kloktadlo pri bokvitne od júna do júla. To nám však ne- lesti zubov.
Zaujímavá informácia pre obézprekáža, pretože nás zaujímajú práve
drevnaté korene a pakorene.
nych znie - flavonoidy obsiahnuté v
Dôvod je jednoduchý. Pri ich pou- sladkom drievku znižujú tvorbu tukožívaní, napríklad vo forme čajov (po- vého tkaniva na bruchu a rovnako aj
zor, neodporúča sa ľuďom s vysokým úroveň triglyceridov.
krvným tlakom) si môžeme pomerne
Sladké drievko používali ako liek
účinne zdravotne prilepšiť. Látky ob- už starovekí Gréci, Egypťania, Číňania
siahnuté v sladkom drievku posilňujú a Indi. Bolo kľúčovou zložkou v mnonašu imunitu, a tým aj obranyschop- hých bylinných zmesiach a elixíroch
nosť organizmu proti vírusom a bak- a je jednou z najcennejších liečivých
tériám, a to najmä v období chrípok a bylín všetkých čias. Ak však trpíte na
prechladnutí. Konzumácia sladkého nejaké závažné zdravotné problémy,
drievka sa odporúča ako vhodná pre- užívanie akéhokoľvek voľnopredajnévencia, ktorá nie je pre organizmus ho lieku či výživového doplnku prežiadnou záťažou. Napomáha ľahšie konzultujte s lekárom. Ak máte príliš
dýchanie – pri pretrvávajúcich prob- vysoký krvný tlak, nie je užívanie sladlémoch s dýchaním, astme alebo aler- kého drievka vôbec vhodné.
giách môže byť sladké drievko naozaj
veľmi nápomocné. Sladké drievko pomáha tiež pri prvotných príznakoch
gastritídy, ako je nadúvanie, bolesť
brucha a nevoľnosť. Upokojuje žalúdok
a tlmí zápal. V tomto prípade funguje
ako prvotné protiopatrenie pred návštevou lekára.
Máte problém so záhou? Ak máte
» red

služby

prievidzsko
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Celovozidlová dezinfekcia
dopravných prostriedkov
SAD Prievidza, poskytovateľ verejnej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánske
a Bánovce nad Bebravou, pokračuje v
opatreniach, aby sa čo najefektívnejšie
zamedzilo šíreniu akýchkoľvek vírusov
v prostriedkoch verejnej dopravy vzhľadom na vzniknutú situáciu.

tou a nie hotovosťou. Vodiči autobus sú na
základe informácií od Ministerstva zdravotníctva SR oboznámení o dodržiavaní hygienických predpisov.
Čakárne v Partizánskom a Bánovciach
nad Bebravou sú kvôli združovaniu občanov
zatvorené, informačné kancelárie poskytujú
informácie len na telefónnych číslach.
Ďalším z opatrení je obmedzenie mestskej hromadnej dopravy v Prievidzi, Partizánskom, Handlovej a Bojniciach, ktorá
od 17.3.2020 až do odvolania jazdí v režime
„ako v sobotu“. Pre prímestskú dopravu toto
nariadenie platí od 18.3.2020. MHD v Bánovciach nad Bebravou jazdí podľa prázdninového režimu.
SAD Prievidza žiada verejnosť o spoluprácu v rámci dodržiavania nariadených opatrení.

13 120 0144

V sobotu, 14.3.2020 spoločnosť v spolupráci s členmi civilnej ochrany z Chrenovca-Brusna, začala aplikovať celovozidlovú
dezinfekciu dopravných prostriedkov na
základe rozprašovania dezinfekčného prí-

pravku Everbrite Ultra po celom autobuse
generátorom hmly aerofog. V sobotu sa dezinfikovali autobusy na prevádzke Prievidza
a Handlová, v nedeľu sa pokračovalo v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom.
Dezinfekčný roztok, ktorý zabezpečil dopravca, sa naniesol v interiéroch autobusov,
najväčší dôraz sa kládol na najviac exponované miesta - madlá, tlačidlá, pracovné
miesto šoféra. Prístroje zabezpečili členovia
civilnej ochrany.
Od 16.3.2020 platí povinnosť nosiť rúšky,
resp. sa chrániť akoukoľvek formou (šatkou/
šálom) pri nástupe do autobusu a počas
celého cestovania. Dopravca žiada cestujúcich, aby si nesadali na prvé dve sedadlá za
miestom šoféra, a v rámci zamedzenia styku
so šoférom, aby si cestovné karty dobíjali
cez e-shop a používali platbu čipovou kar-
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INFOLINKA: 0800 221 234 02 / 3232 3838

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB

33-0032

Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

COVID- 19 opatrenia a zákazy v Prievidzi
V Prievidzi sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zaviedli nasledovné opatrenia a zákazky zo strany mesta
Prievidza a príspevkových organizácií mesta Prievidza.

môžu byť svadby len v prítomnosti snúbencov a svedkov s ochrannými rúškami alebo ochrannými pomôckami. Opatrenie platí do odvolania. Opatrenie platí do
odvolania.
Správa cintorínov a pietnych služieb: je obmedzená
účasť na rozlúčkových a pohrebných obradoch. Pietneho aktu sa môže zúčastniť len najbližšia rodina aj to len
v počte do 10 ľudí. Pozostalí musia mať ochranné rúško
alebo iné ochranné pomôcky. Žiadame známych, priateľov, susedov a bývalých kolegov zosnulých, aby sa nezúčastňovali rozlúčok ani pohrebov. Do odvolania sa využíva len možnosť rozlúčky „cez sklo“ vo výstavnej sieni.

Seniori a pomoc osamelo žijúcim ľuďom: Mestský
úrad spúšťa telefónnu linku určenú predovšetkým pre
seniorov. Obyvatelia na nej dostanú aktuálne informácie o opatreniach v meste Prievidza. Na telefónne číslo
je možné volať v čase od 7.00 h do 18.00 h tel.: 0904 752
669.
Mesto Prievidza môže zabezpečiť nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na
území mesta Prievidza. Potrebu zabezpečenia drobného
Mestské orgány: ruší sa rokovanie poradných orgánákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné nov mesta ako sú komisie Mestského zastupiteľstva a
dni v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. na tel. čísle: 0904 zasadnutie Mestskej rady počnúc dňom od 16.3.2020 až
do odvolania.
752 624.

Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií:
MHD v Prievidzi: Platí zákaz vstupu osobám bez rúšok alebo iných ochranných pomôcok do autobusov Kultúrne a spoločenské stredisko, v termíne od 10.3.2020
MHD. Počnúc dňom 17.3. budú autobusy MHD jazdiť vo do odvolania, ruší všetky kultúrne a spoločenské akcie
víkendovom režime.
ako aj podujatia a akcie menšieho charakteru vo všetkých zariadeniach, ktoré má v správe. Informácie o vráMestský úrad: Mestský úrad v Prievidzi je pre verej- tení vstupeniek nájdete na internetovej stránke mesta
nosť uzavretý od 16. marca do odvolania. Obyvatelia Prievidza.
a klienti môžu jednotlivú agendu vybaviť telefonicky
Šport a športoviská: Mestská plaváreň, Zimný štaalebo e-mailom. Kontakty na zamestnancov nájdete
na internetovej stránke mesta Prievidza. Neodkladné dión sú uzatvorené. Platí zákaz využívania detských ihprípady, budú vybavované individuálne zodpovedným rísk a športovísk. Prosíme verejnosť a to hlavne rodiny
s malými deťmi, aby nenavštevovali tieto priestranstvá.
pracovníkom.

Občianske obrady: Počnúc pondelkom 16.marca

Zariadenie pre seniorov: V Zariadení pre seniorov
(ZpS) bol ukončený výdaj stravy pre ľudí z externého
prostredia. Rovnako bol ukončený výdaj obedov v centrálnej jedálni ZpS. Obedy sa vydávajú klientom priamo
na izbách. ZpS je zavedená karanténa a je pre klientov
uzatvorené. Klientom nie je umožnený pohyb na verejných priestranstvách mimo areálov zariadenia.
Odpadové hospodárstvo a Zberný dvor odpadov:
Zberňa odpadov Prievidza je zatvorená od 14.3.2020 (sobota) až do odvolania (minimálne do 31.3.2020). Počnúc
dňom 23.marca sa ruší zber odpadu prostredníctvom
veľkoobjemových kontajnerov a zber biologicky rozložiteľných odpadov – konáre. Vyzývame verejnosť, nevynášajte odpady na jednotlivé stanovištia. V tejto súvislosti informujeme, že je zrušené aj jarné upratovanie
Prievidze, ktoré bolo naplánované na 4. apríla.
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Matrika: Pri vybavovaní neodkladných záležitostí na
matričnom úrade – MsÚ, sú občania povinní vopred
kontaktovať matričný úrad telefonicky a pri osobnom
kontakte nosiť ochranné rúško. Matričný úrad bude ku
každej neodkladnej matričnej udalosti pristupovať individuálne a s osobitným prístupom. Neodkladné matričné udalosti sú:
- úmrtie,
- narodenie dieťaťa v domácom prostredí,
- prijatie skoršieho priezviska po rozvode do 3 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozvodu, a to len - v prípade, ak už plynie žiadateľovi 3-mesačná lehota,
- určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k
nenarodenému dieťaťu, a to len v prípade, ak termín
pôrodu je v krátkom časovom horizonte.
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Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením,
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri
narodení nedali do vienka zdravie.

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie / IČO: 22665226

32-0040

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592

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

ca

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

m

ca

do

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

13 120 0103

0944 556 070
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