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Veľká noc a my dnes
Dejinne pravdepodobne najstarším
svedectvom o Veľkej noci je homília O
Pasche Melitona Sardského z 2. storočia.

721200069

naopak, mnohí z nás mu fandia a podporujú ho. Dokonca mnohí aj spomedzi tých,
ktorí si to už ani neuvedomujú.
To je to najhoršie – neuvedomili sme si,
Peri Pascha, alebo tiež Kázeň na Veľký ako ďaleko z reťaze sme pustili všeobecné
piatok je homília, ktorá pochádza z rokov zlo a ako nám to zlo zahnalo dobro do kúta
160-170. Okrem Druhého listu Klimentovho hanbiť sa na polienko.
Situácia okolo nás nám pripomína bájide o jednu z najstarších zachovaných káznu výstrahu, objavujúcu sa takmer vo všetní. Má štyri časti a 105 paragrafov.
Prvá časť odkazuje na starozákonné kých náboženstvách – varovne zdvihnutú
čítanie z knihy Exodus a oslavuje starú ruku. No zároveň žijeme v dňoch, v ktorých
a novú Paschu. Druhá časť prerozpráva stojí za to brániť a najmä presadzovať to
príbeh starozákonnej Paschy a vysvetľuje dobro.
A na to netreba bujarú, rozjasanú
jej zmysel. Tretia časť objasňuje, prečo sa
Kristus obetoval, zmysel Adamovho pádu Veľkú noc, plnú oblievačiek a veľkých
a rozšírenie nadvlády hriechu medzi všet- osláv, prehýbajúcich sa stokých ľudí. Štvrtá, najrozsiahlejšia, vysvet- lov a množstva ľudských
ľuje Kristovu novú Paschu a jeho triumf stretnutí. Spomeňme si
vzkriesenia. V poslednej časti sa objavuje možno na toho Melitona
antijudaistická polemika.
Sardského.
To sú dejiny. Súčasnosť? Je to tiež príNa čítanie o pádoch a
beh. Príbeh o zmysle života, o zmysle obe- znovuvstaniach.
tovania sa, o obetavých, ktorí nasadzujú
Krásne a pokojsvoje životy. O ľudských pádoch a nadvláde né sviatky, milí
zla. O absolútnej prirodzenosti zla. O tom, čitatelia.
že nám jeho prítomnosť vôbec neprekáža,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kamenárstvo ITYS, s.r.o., 972 13, Malinová 357, okres Prievidza

721200004

www.kamenarstvoitys.sk, tel: 046/ 54 43 027, 0905 340 173, e-mail: itys@itys.sk

JARNÁ AKCIA!!!
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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 ...

13 120 0161

KAMENARSTVO
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131200010

Po-Ne
7:00 - 19:00

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

131200100

PEKAR.COEX@gmail.com

Tel: 0904 315 532

PD20-15 strana-

1

0905 315 074 * 0915 952 301

13 120 0162

Kvalita na prvom mieste.
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PRIEVIDZSKO O manipulácii s nami

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

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov
(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

131200007

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

dine stanovuje, že je možná zmena súdneho rozhodnutia
týkajúca sa zverenia dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obom rodičom, základným predpokladom je však to,
že v porovnaní s pôvodným rozhodnutím nastala podstatná
zmena pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu rozhodnutia ohľadom zverenia dieťaťa zo striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, do výlučnej osobnej starostlivosti
jedného z nich. Ak chcete docieliť takúto zmenu pôvodného
súdneho rozhodnutia, je potrebné podať na súd nový návrh,
kde navrhnutú podstatnú zmenu pomerov uvediete, preukážete a odôvodníte. Z môjho pohľadu si však dovolím povedať názor, že len samotný fakt, že momentálne nie ste zamestnaná, nemusí súd vyhodnotiť ako podstatnú zmenu.
Dôležité bude aj to, ako sa k návrhu postaví Váš exmanžel.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

štiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927

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

Odpoveď: Dobrý deň, zákon o ro-

13 120 0147

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

Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa
opýtať, mám dcérku vo veku 1,5 roka. S
exmanželom sme sa rozviedli a dohodli sme sa na striedavej starostlivosti
dcérky kvôli tomu, lebo som pracovala
v zvláštnom režime. Momentálne som
však prišla o prácu a chcela by som
malú výlučne do vlastnej starostlivosti,
ako mám teda postupovať?

7221200008

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

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
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47-047

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

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

13 120 0171

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

O tomto našom handicape sa po- strehla a našli sa dokonca takí, ktorí
merne málo píše a málo sa analy- tvrdili, že nádoba je o niečo ťažšia!
Experiment dokazuje, že človek
zuje, hoci patrí k najčastejšie zneužívaným ľudským nedostatkom. nemá zmyslový analyzátor na pociťoĽudia totiž nemajú „senzor“ na do- vanie a vnímanie pomalých, kontinucenenie pomalých zmien a zriedka- álnych zmien v čase. „Nezbadáme“,
vých ohrození.
ako zostarneme, ako sa staneme závislí od nikotínu, od alkoholu, ako sa
Akonáhle sa tie zmeny v relatívne vzdáme zásad a princípov, s ktorými
krátkom čase zrýchlia a počty obetí vstupujeme do života po maturite, či po
zvýšia, tak nás to zväčša vystraší, hoci ukončení vysokej školy. Nevidíme to.
v konečnom dôsledku tie pomalé zmeŽivot nám ukazuje, že nedokážeme
ny a zriedkavé ohrozenia si vyžiadajú správne a rozumne vnímať a hodnotiť
neraz omnoho väčšie straty a obete ako význam či zmysel rýchlych a pomalých
tie rýchle.
zmien vôkol nás. Dokonca sa tomuto
Spomínam si na jeden experiment, poznaniu dokážeme aj vehementne
ktorý si môžete vyskúšať aj doma, s deť- brániť. A tak je to aj teraz – nepodliehajmi, manželkou. :)
me teda manipultívnym informáciám,
Zažil som ho ako študent na nepodliehajme stresujúcim „faktom“,
vlastnej koži, počas praxe v oddelení nepodliehajme senzácii. Z čoho? Nuž –
inžinierskej psychológie - Ústavu ex- aj z pandémie.
perimentálnej psychológie SAV. Do
ruky nám dali sklenenú nádobu, v
ktorej bolo asi liter farebnej tekutiny.
V spodnej časti nádoby bol kohútik
s napojenou hadičkou, cez ktorú po
otvorení vytekala tekutina do nádoby na podlahe. Inštrukcia znela „Ak
zbadáte zmenu vo váhe nádoby, ktorú
držíte v ruke, stlačte pedál umiestnený
pri nohe.“ Predtým nám oči spoľahlivo
zakryli šatkou.
Hoci počas piatich minút pomaly
vytiekol liter tekutiny a nádoba bola,
pochopiteľne podstatne ľahšia, väčšina z nás študentov túto zmenu nepo» Milan Kožiak, psychológ (krátené)

131200135

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131200117

Redakcia:

služby, domácnosť

Prievidzsko
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PALIVOVÉ DREVO
www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

0915 168 170
alena.majorova@masterfinance.sk

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie do 8€/prm

13 120 0058

Bc. Alena Majorová

0948 468 858

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

72120 0065

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

AKCIA
9DQN~ãNV
7DEXUHW38)
ZDARMA
ÒORåQêSULHVWRU

ÒORåQêSULHVWRU

Objednajte si
z bezpečia domova.

Spanie š130x250cm

2110(857(5$==Ĺ$9$ 1690,-(85%H]321490,-(XU
ROZMERY: 200/320/215cm

Najčítanejšie
regionálne noviny

131200008

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 120 0158

&(1$/É7.$$48$&/($1.2675$'5(9(1ÉPRçQRVřQDVWDYHQLDKĶEN\DWYUGRVWLVHGHQLD

www.princestav.sk

13 120 0164

 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 BÚRACIE PRÁCE
'20<1$.ĹÔÿ
52=801e&(1<
 PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV

09-36

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

T:0948 975 710
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E+G STAV s.r.o.
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Občianska
riadková
inzercia

Kto ste ho poznali,venujte mu tichú spomienku.Ďakujeme.
Smútiaca rodina.

03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj

05 DOMY 5/ predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj

„Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal.
Zostanú spomienky a v srdci žiaľ.
To, že sa rana v srdci zahojí, je len zdanie,
v našich srdciach stále zostáva bolesť a žiaľ,
spomienky na všetko to krásne,
čo sme s tebou otec náš, prežili.“

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie. T: 0908 532
682

Partner
Wüstenrot

Dňa 12.4.2020 si pripomíname
1. smutný rok, čo nás navždy opustil

721200005

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Prenajmem zariadený jednoizbový byt RK NEVOLAŤ! T: 0949
451 774
» Hľadám 1.izbový byt, garsonku
alebo izbu do podnájmu v Bojniciach, v Opatovciach nad Nitrou
alebo v Prievidzi.T.Č.: 0915 162 370

131200156

pán Ján Onduš.

721200083

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné

Dňa 15.apríla 2020 uplynie 20 rokov
od smrti, keď nás opustil náš otec
a starký

pán Štefan Urík
z Kanianky.
S láskou spomínajú manželka Anka, synovia a dcéry, vnúčatá, pravnúčatá,
prapravnučka a všetci, ktorých si miloval a oni milovali teba.

13 120 0152

01 AUTO-MOTO1 / 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

domácnosť
9
09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13 predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RP medzera PD medzera Číslo rubriky medzera
Text inzerátu

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

5,99

-25%

GEODET

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

131200016

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.
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.

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

PD20-15 strana-
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0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

131200157

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

zdravie, auto-moto

Prievidzsko
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
BIODERMA
PHOTODERM
Sprej
SPF30/UVA 16
400ml - sprej s

vysokou ochranou s
faktorom SPF 30 na
citlivú pleť i celé telo

BIODERMA
PHOTODERM KID
SPF 50 200ml -

maximálna slnečná
ochrana prispôsobená
citlivej detskej pokožke

EU
s

15,79€

22,92€
PARALEN GRIP 24tbl -

znižuje horúčku,
zmierňuje bolesti hlavy, uvoľňuje upchatý nos a bolestivé
prínosové dutiny, tlmí bolesť hrdla, prináša úľavu pri
bolesti tela

NEOCIDE SPRAY
50ml - roztok na

čistenie pokožky celého
tela, dutiny ústnej a
vonkajšiu intímnu
hygienu s antimikrobiálnou zložkou

6,04€

3,44€
Hygienický
antibakteriálny
gel 125ml -

hlboko čistiaci gél na
ruky s okamžitou
účinnosťou. Obsahuje
minimálne 60%
alkoholu.

5,82€

DeViT 20ml olejová suspenzia
s obsahom
vitamínu D3
(cholekalciferol) s
dávkovačom

6,56€

CETEBE Vitamín C 500mg s
postupným uvoľňovaním 30
kapslí

6,26€

GENERICA
LUTEIN PREMIUM
60 kapsúl výživový doplnok s
obsahom luteínu,
zeaxantínu, zinku,
vitamínu E a rybieho
oleja, vyvážená
kombinácia pre výživu
očí

15,01€

7,51€

13 120 0169

Široký výber rúšok

131200017

Nové modely detskej vychádzkovej
obuvi aj na www.lekarenstm.sk
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Parlament schválil
novelu Zákonníka práce
Nezamestnaní budú môcť dlhšie čerpať dávku v nezamestnanosti, nie iba
pol roka. Novela zákonníka upravuje
organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa. Po novom sa má ustanoviť možnosť výkonu
práce z domácnosti zamestnanca, ak
to povaha práce umožňuje.

Predajcovia Nota Bene volajú SOS

ak pracovník využije dôležitú osobnú
prekážku v práci na ošetrovanie chorého
člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa.
Týkať sa to má aj prípadov zamestnancov,
ktorým je nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.
Novela prináša aj ďalšiu dôležitú zmenu a to, že zamestnávatelia bez zástupcov
zamestnancov, teda odborárov, budú
môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky
v práci môžu poskytovať zamestnancom
náhradu mzdy v sume 80 percent priemerného zárobku zamestnanca, najmenej
však vo výške minimálnej mzdy. Týkať sa
to má prípadov, ak zamestnanec nemôže
vykonávať prácu celkom alebo z časti pre
zastavenie alebo obmedzenie činnosti
zamestnávateľa na základe rozhodnutia
príslušného orgánu alebo pre zastavenie
či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku
vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
Zamestnávateľom tiež majú ubudnúť
niektoré povinnosti v čase mimoriadnej
situácie, čo sa týka bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Z novely Zákonníka práce sa vypustilo ustanovenie, aby zamestnávatelia z
dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu mohli nariadiť zamestnancovi odpracovanie času, za ktorý mu patrila náhrada
mzdy v tomto období.

» red

Aprílové vydanie Nota Bene, ktoré
pomáha ľuďom bez domova, si verejnosť v uliciach nekúpi. Dôvodom
je situácia okolo pandémie.
Predajcov však môže každý podporiť finančným darom prostredníctvom
krízovej zbierky na webe pomahatjelahke.sk. Každý darca tak získa elektronické vydanie časopisu Nota Bene
priamo do svojho mailu.
Štatutárna zástupkyňa OZ Proti
prúdu Sandra Pazman Tordová tvrdí, že predajcovia pouličných časopisov prežívajú ťažké chvíle. Ulice sú
pre pandémiu nového koronavírusu
prázdne, čoho následkom predajcom
poklesol predaj na minimum a nedokážu sa už postarať o svoje živobytie. „Až
90 percent predajcov si vďaka predaju
pouličného časopisu Nota Bene zabezpečuje bývanie. Bohužiaľ, v súčasnej
situácii pouličný predaj časopisu nie je
efektívny nástroj pomoci,“informovala
Sandra Pazman Tordová.
Prvýkrát v histórii časopisu sa
jeho vydavateľ rozhodol, že aprílové
číslo časopisu vyjde len v elektronickej forme. „Najväčšiu pomoc momentálne vidíme v krízovej zbierke, ktorá
predajcom pomáha prežiť a je naďalej
potrebná. Ľudia môžu podporiť svojich
predajcov na stránke www.pomahatjelahke.sk. Práve vďaka ich darom pomôžeme udržať predajcom bývanie, aby
neskončili opäť na ulici a zabezpečíme

im základné potreby na prežitie - potraviny, hygienické pomôcky a lieky,“
spresnila. Každý darca, ktorý prispel
na zbierku, dostane ako poďakovanie
v elektronickej forme aktuálne aprílové
Nota Bene s témou Stop panike.
Všetky peniaze zo zbierky Pomahatjelahke.sk idú výhradne na pomoc
predajcom, prioritne na udržanie si bývania. Vďaka zbierke už OZ Proti prúdu
pomohlo zachrániť bývanie prvým 38
predajcom Nota Bene v Bratislave a rozdalo viac než 50 balíčkov potravinovej
pomoci. V bývaní musí a chce združenie podporovať aj ohrozených predajcov v ďalších regiónoch.

» red

65-046

75-28

V oblasti sociálneho poistenia rezort
práce navrhol zabezpečiť príjem ľuďom,
ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti
prostredníctvom dočasného predĺženia
podpornej doby poberania tejto dávky
na viac ako pol roka, pretože tieto osoby
si nevedia v čase krízovej situácie nájsť
zamestnanie. Vzťahovať sa to bude aj na
prípady pred nadobudnutím účinnosti
novely Zákonníka práce, aby sa to týkalo
všetkých nezamestnaných, ktorých zasiahla mimoriadna situácia okolo nového
koronavírusu.
Tiež sa upravia podmienky čerpania
dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred, a to skrátením ustanoveného času na najmenej
sedem dní vopred a v prípade dovolenky,
ktorá sa prenáša z predchádzajúceho alebo z predchádzajúcich rokov, na najmenej
dva dni.
Doplní sa tiež ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru
a ochrany pri návrate do zamestnania,

Najčítanejšie regionálne noviny

15. apríla 2019

Výročia a udalosti

zachvátil katedrálu Notre-Dame vo francúzskom Paríži požiar.

17. apríla 1521

bol Martin Luther exkomunikovaný.
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interiér

Prievidzsko

7

interiér - exteriér - dekorácie

PODLAHY

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

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY MIMORIADNE ZĽAVY
NA PODLAHY,
DVERE, ROLETY

od 108€

aj so zárubňou a

19

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00
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A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 120 0170

DEŇ A NOC

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

* z ponuky vyb
vodeodolné kom eráme: prírodné
podlahy Krono pozitné Nemecké
orig
z 18,90€/m2 na inal H2O Floor
Pre bližšie inform16,84€/m2.
áci
na 0908 244 e volajte
0

sPravodajstvo / služby, domácnosť
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Púpava nie je burina
Hlavičky jej kvetov sa rozžĺtli po
záhradách, lúkach a najrôznejších
pozemkoch. Mnohí si povzdychli
„ach, ako tá burina rýchlo vybehla“.
Púpava je však oveľa viac ako burina.

„Dekrét O omši v čase pandémie
Nebudeš sa báť moru, čo sa tmou zakráda (porov. Ž 91, 5–6). Tieto slová žalmistu nás vyzývajú, aby sme mali veľkú dôveru vo vernú Božiu lásku, ktorá
nikdy neopúšťa svoj ľud v čase skúšky.
V týchto dňoch, v ktorých je celý svet
vážne zasiahnutý vírusom Covid-19,
prišli na naše dikastérium mnohé žiadosti ohľadom možnosti sláviť špeciálnu omšu s úmyslom vyprosiť od Boha
skončenie tejto pandémie.
Preto táto kongregácia na základe právomocí udelených Najvyšším
veľkňazom Františkom umožňuje sláviť túto omšu v čase pandémie v ktorýkoľvek deň, s výnimkou slávností,
adventných, pôstnych a veľkonočných
nedieľ, dní vo Veľkonočnej oktáve,
Spomienky na všetkých verných zosnulých, Popolcovej stredy a dní Veľkého týždňa (porov. Všeobecné smernice
Rímskeho misála, č. 374), po celý čas
trvania pandémie.
Dekrét o pridaní osobitného úmyslu
do Slávnostnej modlitby veriacich
(Pri slávení utrpenia a smrti Pána na

Veľký piatok len v roku 2020.)
Slávenie utrpenia a smrti Pána na
Veľký piatok je tohto roku zvlášť poznačené strašnou pandémiou, ktorá zasiahla celý svet. Veď v deň, keď sa slávi
umučenie a vykupiteľská smrť Ježiša
Krista na kríži, ktorý ako nevinný baránok vzal na seba utrpenie a hriechy
sveta, Cirkev pozdvihuje k Bohu, všemohúcemu Otcovi, svoje prosby za celé
ľudstvo a zvlášť za tých, ktorí trpia najviac, pričom s vierou očakáva radosť zo
zmŕtvychvstania svojho Ženícha.
Preto táto Kongregácia na základe právomocí udelených Najvyšším
veľkňazom Františkom, využívajúc
možnosť, ktorú poskytuje Rímsky misál diecéznemu biskupovi v prípade
dôležitého verejného záujmu, predkladá modlitbu na osobitný úmysel, ktorá
sa má pridať do Slávnostnej modlitby
veriacich pri spomínanom slávení, aby
modlitby tých, ktorí ho vzývajú vo svojom súžení mohli dôjsť k Bohu Otcovi,
a aby tak všetci mohli zakúsiť, aj keď v
nepriaznivej situácii, radosť z jeho milosrdenstva.“
Akékoľvek opačné ustanovenia
strácajú platnosť.
V sídle Kongregácie pre Boží kult
a disciplínu sviatostí, dňa 30. marca
2020.

» kardinál Robert Sarah

za bezkonkurenčné ceny

prefekt

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,60 €

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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3,70 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

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 ...

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751
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59-0102

0905 719 148
0915 780 751

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
14 týždňové

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Dekréty Kongregácie
pre Boží kult a disciplínu
Konferencia biskupov Slovenska
zverejnila dva dekréty Kongregácie
pre Boží kult a disciplínu, ktorých
posolstvo sa týka veriacich pred a
počas Veľkej noci u nás.

PREDAJ MALEJ HYDINY

INZErÁT,
KTOrÝ
prEDÁVa

80120 0012

lístkov, prečistíme si tak obličky, pečeň
a zlepšíme si trávenie. Pozitívny účinok
zaznamenáme aj na našej koži, čistí a
omladzuje aj pleť. Púpava je tiež účinná v boji proti ekzémom, akné a iným
kožným neplechám, ako list, tak koreň.
Pôsobí pri užívaní vnútorne, aj ako kožPúpava lekárska je i významnou né tonikum. Listy môžeme používať aj
liečivou rastlinou. Celá rastlina je pre- ako prísadu do polievok, ako čerstvé,
stúpená mliečnicami, ktoré obsahujú tak sušené.
Púpavový med alebo sirup z kvebielu, nejedovatú šťavu. Púpava lekárska sa celé stáročia používala na liečbu tov má dlhú tradíciu. Pomáha liečiť
žlčníkových a pečeňových ťažkostí, ale choroby dýchacích ciest a podporuje
aj pri tráviacich problémoch a horúčke. vykašliavanie, takže je to veľký poOkrem toho sa mladé lístky používali mocník pri chorobách, ako chrípka či
do šalátov alebo sa pripravovali ako angína. Funguje nielen ako liek, ale aj
chutná zelenina. Pražený koreň púpa- ako prevencia. Môžeme si ho pridávať
vy sa niekedy používal ako náhrada do čaju, rozmiešať do šťavy, mazať na
kávy. Koreň púpavy obsahuje horčiny chleba, alebo užívať ako každý iný silactopicrin, taraxacin a taraxasterin, rup, lyžičku niekoľkokrát denne.
trieslovinu, inulín (na jeseň až 40 percent, ale na jar len okolo 2 percent),
triterpény taraxasterol a taraxerol, cholín, triesloviny, inositu, steroly, aminokyseliny, živice, silice, kaučuk (až 25
percent) fytoncídy a minerálne látky
(najmä meď, draslík a mangán).
V mladých listoch púpavy je obsiahnuté značné množstvo vitamínu
C a kyselina kremičitá. V kvetoch sú
prítomné flavonoidy, karotenoidy, silice a iné. Najvhodnejšie pre priamu
spotrebu bez sušenia alebo tepelných
úprav sú listy mladé, s nižším obsahom
bieleho mlieka. Keď po dobu dvoch týždňov zjeme každý deň hrsť čerstvých
» red

Príhovor / služby
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Veľkonočný pozdrav predsedu Konferencie biskupov Slovenska

Jeho excelencia Mons. Stanislav Zvolenský
čitateľom REGIONPRESSU
Záverečné dni Pôstu kresťanov vovádzajú do atmosféry Veľkého týždňa. V ňom si pripomíname
utrpenie nášho Pána Ježiša Krista. Rozjímame nad
Poslednou večerou, keď ustanovil Eucharistiu, nad
jeho zajatím, krížovou cestou i ukrižovaním.

Tento rok je všetko trochu inak. Celý svet bojuje s koronavírusom. A tak sme na dlhé dni, ba týždne bez možnosti
sa stretávať, aj bez možnosti spoločne sláviť v našich chrámoch. Pýtame sa, kde načerpať duchovnú silu, čo robiť, ako
to vydržať. Viacero ľudí mi rozprávalo o situácii, ktorú ešte
nezažili. Tak veľmi by chceli byť nablízku, navštíviť svojich
rodičov, starých rodičov, alebo známych, ktorí túžia po ich
objatí. Lenže sa obávajú. Nechcú teraz ohroziť ich zdravie.
Láska k človeku, ktorá sa vedela prejaviť blízkosťou, sa teraz
pýta, čo je lepšie: ako sa mám zachovať v nových okolnostiach? Zasa iní, najmä tí starší, mi do telefónu rozprávajú o
samote, o tom ako im chýba návšteva chrámu, aj stretnutie
so známymi. Ako to všetko na nich doľahlo. Počúvam, a neraz podvedome zatvorím oči. Aby som sa sústredil na pochopenie ich pocitov. Aby som našiel slová, ktorými ich môžem
povzbudiť. Ale aj preto, aby som znovu a znovu otváral oči
viery.

nazval. Sme tak trochu ako Šimon z Cyrény, ktorý prešiel kus
cesty s Kristom, a pocítil ťarchu, ktorej by sa radšej vyhol.
Hoci sa prirodzene vzpierame, neodmietnime túto duchovnú skúsenosť. Spojiť sa s Kristom pri nesení kríža. V ťažkých
konkrétnych situáciách, ktoré prežívame. Pokúsme sa na
ne hľadieť duchovným zrakom, očami viery. Ale aj nádeje.
A lásky.

Ježiš z lásky k nám

kráča na Golgotu. Ale najdôležitejšie prekvapenie ešte len
príde: centrálnym posolstvom Veľkej noci je predsa zmŕtvychvstanie! Nepremožiteľné svetlo nádeje pre nás všetkých. Skúsme znovu poňať, novým spôsobom zažiť obe tieto
skutočnosti. Kríž, aj vzkriesenie. Tak ako sa vo viere spájame
s Kristom, spojme sa aj so svojimi blížnymi. Aj keď sa možno
nedá fyzicky stretnúť. Povzbuďme sa sledovaním slávení,
ktoré sa núkajú cez rozhlas, televíziu, či internet. Ale dohodnime sa aj na nejakej hodine, keď sa spolu pomodlíme, hoci
každý na inom mieste. V rámci rodiny, priateľov, či kolegov
z práce.

Áno, objavme nanovo silu modlitby!

sa. Prijmime ju s nádejou, ktorá sa nenechá premôcť nijakým strachom. Prijmime ju láskou, ktorá je vynachádzavá, a
vie zakaždým nájsť spôsoby, ako slúžiť a pomáhať. Pamätám
na vás denne vo svojich modlitbách, a prosím Pána o pomoc
a požehnanie pre vás aj vašich drahých. Všetkým želám milostiplnú Veľkú noc: dni plné viery, nádeje a lásky!
Predseda Konferencie biskupov Slovenska,
arcibiskup Stanislav Zvolenský
Veľká noc 2020

33-0039

Venujme viac času rozjímaniu, Biblii, duchovnému čítaniu. A prejavme v týchto dňoch lásku. Ohľaduplnosť. Trpezlivosť. Dobrotu. Áno, je tu čas skúšky. V ktorej sa má ukázať,
Tieto dni
nás novým spôsobom vovádzajú do atmosféry Veľkého akí sme, aj to, ako žijeme našu vieru. No Boh na nás skúšky
týždňa. Ježiš pozná, čo je to byť opustený, nesie na pleciach nedopúšťa preto, aby nás trestal, ale aby sme ich zložili, aby
ťarchu kríža a kráča po dlhej ceste na Kalváriu. My zrazu krá- sme z nich vyšli posilnení, lepší. Prijmime aj túto, čo na nás
čame s ním. Nesieme tento „koronový“ kríž, ako to niekto doľahla, očami viery. Takej viery, ktorá chce rásť a očisťovať

arcibiskup Stanislav Zvolenský
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Nákupy pre osamelých, ŤZP a seniorov
Mesto Prievidza ponúka pomoc so zabezpečením
nákupov pre osamelých, ťažko zdravotne postihnutých a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na
území mesta Prievidza. Potrebu zabezpečenia drobného
nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné
dni v čase od 8:00 do 12:00 na tel. čísle 0904 752 624

alebo e-mailom na adrese: potraviny@prievidza.sk. Na
týchto kontaktoch obyvateľ nahlási meno a priezvisko,
presnú adresu bydliska, svoj telefonický kontakt a nákupný zoznam. Podrobné inštrukcie sú zverejnené webovej stránke mesta Prievidza, prípadne budú poskytnuté na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Informačná telefonická linka pre seniorov
Mesto Prievidza prevádzkuje informačnú telefónnu reniach v mimoriadnej situácii v meste Prievidza. Na telinku 0904 752 669 určenú predovšetkým pre seniorov. lefónne číslo je možné volať v pracovných dňoch, v čase
Obyvatelia na nej dostanú aktuálne informácie o opat- od 7:00 do 18:00.

Pridanie ranného spoja MHD linky č. 50
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá pretrváva od pristúpilo mesto spolu so SAD Prievidza a.s. od 6. apríla
16. marca 2020, premáva MHD v meste Prievidza vo ví- 2020 k pridaniu ranného spoja MHD linky č. 50 s odkendovom režime. Na základe požiadaviek obyvateľov, chodom o 4:40 zo zastávky Prievidza, SAD.
ktorým vznikol problém dopraviť sa na pracoviská včas,

Zápis do prvých ročníkov ZŠ na školský rok 2020/2021
Mesto Prievidza oznamuje verejnosti, že zápis detí
do prvých ročníkov základných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa koná 29. apríla 2020 v
čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

13 120 0154

konného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude
pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí
dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia
Bližšie informácie o zápise nájdete na webových strán- mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
kach jednotlivých základných škôl. V prípade nutnosti
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plmôže vo veci zápisu dieťaťa do 1. ročníka zákonný zá- nenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté
stupca kontaktovať aj zamestnankyne školského úradu dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku (ide o predčasné
na telefónnom čísle 046 5179 414 a 0904 752 672 alebo zaškolenie žiaka), súčasť žiadosti zákonného zástupcu,
e-mailom: beata.jelacicova@prievidza.sk, janka.krau- ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia
sova@prievidza.sk.
výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadV nevyhnutnom prípade môže zákonný zástupca vy- renie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude
plnený zápisný lístok základnej školy, ktorú vybral pre vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.
svoje dieťa, vhodiť do schránky inštalovanej na budove
A MsÚ, Námestie slobody 14, Prievidza. Zápisný lístok
bude doručený príslušnému riaditeľstvu základnej školy
elektronicky.
Zápisy do ZŠ sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti
detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do
základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plFoto: Pixabay by klimkin
nenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zá-
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Chcete chovať hydinu?

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality
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