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Pôvodne to malo byť inak
vlastnej postele a často aj bez pocitu, že
sú ešte ľudia.

Odstavčatá

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v
niektorých rodinách platili cenu najvyššiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj
Začalo byť už tradíciou, že do kaž- priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že
dého čísla píšem dve redakčné slová, ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte,
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz- ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dobhodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj oveľa viac počuť tých z opačného konca
na tomto mieste mohlo byť iné zamys- spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o na nich ani pandémia nemá, na nich nič
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia,
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v až príde ten ich čas.
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí
si myslia, že nad nich a ich momentálne
Malo to byť dnes prevažne o nich, ale
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my pastierovi, zo šťastia v mnohých podobvšetci máme predsa len svojich problé- ných zariadeniach, zo šťastia zo života
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás ako takého. Mali sme a mali by sme ešte
nielen svojich.
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - prepáčte, to tá stará mama a spomienky na
Stále sú medzi nami. Nežijú iba jej rady.
pre seba, pre svoju betónovým plotom
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj auAle musíme žiť, tešiť sa,
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté starať sa jeden o druhého,
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V opatrovať odkázaných a
Kláštore pod Znievom mi dnes už po oslovovať osamelých. Lebo
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal sme ešte stále tu a ešte stále
stručnú správu - „boli sme testovaní a sme ľudia. A tak to má byť!
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých
Veľa
šťastia
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti vám » Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez
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131200061

Chcete
131200200

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

T: 0908 13 11 99

13 120 0206

Pekný ďalší májový týždeň, vážení!
Za nami je taký z tých chladnejších –
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žofka (ktorá podľa mojej nebohej starej
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo
chladno a ak by nezapršalo?

Pečené
prasiatka

zdravie / reality, služby

2
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PRIEVIDZSKO Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

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 (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

Diabetici sú rizikovou skupinou,
náchylnejšou na akékoľvek infekčné
ochorenie dýchacieho systému, či už
spôsobeného vírusom, napríklad chrípka, alebo baktériami. Diabetici majú
oslabený imunitný systém, a tým vyššie riziko infekčných ochorení horných
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu pravdepodobnosť na ochorenie COVID-19
majú diabetici s horšou glykemickou
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

intenzívnu starostlivosť je obéznych.
V situácii u nás, keď významne zvýšilo testovanie, môžeme pozorovať, že
výskyt vážnych komplikácií alebo fatálnych stavov je oproti ostatným krajinám výrazne nižšie.

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

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou
1. a 2. typu?
V súčasnosti nie sú ešte jednoznačné medicínske znalosti. Zatiaľ nie je
dôvod predpokladať, že by boli rozdiely medzi oboma najčastejšími typmi
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo
veku a prítomnosti komplikácií. Platí,
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. ĽuMajú ľudia s cukrovkou vyššiu prav- dia, ktorí už majú zdravotné problémy
depodobnosť, že budú mať pri in- súvisiace s cukrovkou, budú mať pravdepodobne horšie výsledfekcii COVID-19 komplikácie?
U diabetikov je väčšia pravdepodob- ky a riziko vážnejších
nosť výskytu závažných komplikácií komplikácií, ako ľudia
spôsobených vírusom COVID-19. Vý- s cukrovkou, ktorí sú
skyt komplikácií závisí aj od stavu cuk- inak zdraví, bez ohľarovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný du na typ cukrovky,
diabetik so stabilnejšími hodnotami ktorý majú.
glykémií, tým má riziko vzniku akýchkoľvek komplikácií menšie. Diabetes » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
mellitus 2. typu je často spojený s obezdiabetologička, odborníčka na poruchy
itou a väčšina pacientov vyžadujúcich
metabolizmu a výživy

131200007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Majú ľudia s cukrovkou väčšiu pravdepodobnosť, že ochorejú na COVID-19? Tak znie asi najhlavnejšie.
Odpovedá pani doktorka Adriana
Ilavská.

Zlepšime verejnú dopravu v našom kraji
Zastupiteľstvo Trenčianskej župy schválilo Plán dopravnej obslužnosti
(PDO). Tento dokument je jeden z najdôležitejších dokumentov z oblasti dopravy. Dovolím si uviesť najdôležitejšie body, ktoré z dokumentu vyplývajú.
Bude sa jazdiť menej? Súčasný prepravný výkon v prímestskej autobusovej doprave je v objeme cca 22,8 mil. tarifných km. PDO počíta so znížením výkonov v doprave v rozmedzí od 13,3 mil. tarifných km, po výkon 21,0
mil. tarifných km. Znižovanie výkonov predstavuje škrtanie v autobusových linkách prímestskej autobusovej dopravy. Menší výkon pre cestujúcich znamená menej dopravy. Nie som zástancom znižovania tarifných
km, ale ak sa vedenie župy takto rozhodne, som presvedčený, že potom
musíme pre obyvateľov nášho kraja urýchlene hľadať alternatívu vo
verejnej doprave. Tou môže byť železničná doprava.
Obnovme železničnú dopravu: PDO vidí opodstatnenie v obnovení železničnej dopravy na trase Prievidza - Nitrianske Pravno. Plán navrhuje rokovať s Ministerstvom dopravy o posilnení železničnej dopravy a počíta s
prepojením vlakovej linky až do mesta Handlová. Rovnako som presvedčený, že obnovenie železnice na trati Prievidza- Nr. Pravno je veľmi potrebné.
Časové lístky v autobusoch? Teraz neexistujú. Obnovme ich: Plán navrhuje zavedenie predplatných časových lístkov týždenných, mesačných.
Výborný návrh, ktorý musíme pretaviť do reality. Budem tlačiť na vedenie
župy, aby sa tento plán stal čím skôr realitou.
Lepšie spojenie Prievidze s krajským mestom Trenčín: Momentálne
majú obyvatelia kraja nedostatočnú zrýchlenú autobusovú dopravu
medzi mestami Prievidza – Bánovce nad
Bebravou – Trenčín. V novom cestovnom
poriadku je potrebné posilniť dopravu na
uvedenej trase v rámci rýchleho autobusového spojenia.

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.

Ako krajský poslanec budem uvedené
kroky presadzovať.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

Vám ponúka:

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

- 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

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

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

5,99

-25%

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Košovská 11B, Prievidza

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

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

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

131200046

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY 6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie. T: 0908
532 682.
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A 10
ZVERINEC
záhrada
a zverinec

aj v školstve, poľnohospodárstve, doprave, životnom prostredí, hospodárstve aj v zdravotníctve. Okrem zvýšenia
odbornosti bude nutná hlavne morálna
očista. Tlak musíme vytvoriť všetci,
ktorí tento štát spolufinancujeme a sme
jeho zákazníkmi. Myslím si, že by bolo
dobré prestať počúvať konferenciu rektorov Slovenska, akademikov, ktorí vedia míňať peniaze, ale nevedia priniesť
úžitok. Eliminovať treba aj rôzne zväzy,
asociácie, „inovačné a podnikateľské“
agentúry, nadnárodné konzultačné
firmy, ktoré sa podieľali na rozklade
Slovenska v posledných rokoch. Máme
dosť ľudí, ktorí majú pevný charakter
aj kompetencie. Mafiáni z politiky a
rôznych „elitných“ klubov ich však nepustili tam, kde sa rozhodovalo o dôležitých veciach. Otvorme dvere slušným
odborníkom - mnohí
sú skrytí vo svojich
dielňach, laboratóriách a firmách.
Niektorí doma, iní v
zahraničí. Je ich dosť,
len musia uveriť,
že darebáci začínajú
prehrávať.

» Ján Košturiak

11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
» Kúpim staré Primky a iné mechanické hodinky. Tel: 0905 767
777
» Predám páperové paplóny 4
ks a vankúše 3 ks, málo používané. Cena 100 €. T: 0904 207
333
» Predám staršiu kosačku Al-ko
neštartuje ,cena 15 eur.tel: 0905
761 809
14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné
» Kúpim staré veci z povaly, stodoly, humna, pajty, z pozostalosti, platba na mieste. T: 0940
100 473
» Kúpim jelenie, danielie parohy
a trofeje T: 0904 134 080
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

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.

131200012

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

Postarám sa o Vašu záhradu
bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

Individuálny prístup, dlhoročné
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

13 120 0192

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim motocykle a mopedy
starých česko-slovenských značiek, v akomkoľvek stave. ďakujem za ponuky 0949 371 361
» Kúpim staré auto, motorku,
Babetu, diely, doklady. T: 0940
100 473
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA. T:
0908 205 521

Často sa hovorí o elitách národa. Zaraďujú sa medzi nich vysokopostavení ľudia. Žiaľ, je to často skôr galéria úbohosti a biedy.
Niektorí šéfovia si z univerzít urobili
cestovné kancelárie. Ďalší predávajú
diplomy politikom a podnikateľom. Sú
univerzitné pracoviská, kde je úroveň
vedy, výskumu a výučby veľmi nízka.
Vedeli by však na svetovej úrovni vyučovať napríklad predmety zákulisné
intrigy a žabo-myšie boje. Smutné sú
aj rôzne machinácie a obchody pri voľbách do senátov, voľbách funkcionárov
a udeľovaní titulov. Plagiátorstvo a korupcia sú ďalšou chorobou niektorých
univerzitných pracovísk. Najhoršia je
však pýcha, ktorá sa spája s malosťou
a provinčnosťou mnohých pracovísk.
Mladí sú formovaní v nakazenom prostredí. Je to ako dedičná choroba. Oni
raz budú riadiť tento štát. 30 tisíc stredoškolákov odchádza každý rok radšej
študovať do zahraničia. A nevracajú sa.
Čo s tým?
Ak hovoríme o slušnom Slovensku,
tak nebude stačiť iba politická výmena.
Budeme musieť očistiť mnohé oblasti
našej krajiny. V poslednom období sme
videli špinu, ktorou je zanesená oblasť
súdnictva a polície. Podobné je to, žiaľ

ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ
servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

13 120 0171

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

Bieda elít
131200054

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

zdravie, domácnosť, služby

prievidzsko

5

ponúka
www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0908 348 845

PALIVOVÉ DREVO

T:0948 975 710

Objednajte si
z bezpečia domova.

721200093

ÁCIE 29€
SERVIS KLIMATIZ
€
PREZÚVAME OD 14

131200003

0948 468 858

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

TVRDÉ 40€/prm

E+G STAV s.r.o.

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

721200090

MÄKKÉ 30€/prm

13 120 0210

(bezplatne a diskrétne)

131200156

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

13 120 0058

Bc. Alena Majorová

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
BIODERMA PHOTODERM SPOT-AGE
SPF 50+ 40ml
- gél - krém. Fotoprotekcia

proti pigmentovým škvrnám.
Vysoká špeciﬁcká ochrana
pred slnkom: redukuje
pigmentové škvrny
a vrásky.
S obsahom vitamínov E, C
a extraktu z rastliny
Centella Asiatica.
Vynikajúci ako základ
pod make-up.
17,48€
Nekomedogénny.
Jemný parfum.
Veľmi dobrá kožná
a očná znášanlivosť.

LA ROCHE-POSAY
bezoplachový čistiaci
prípravok na ruky
100ml - ETHANOL +
GLYCERIN, – obsah alkoholu
minimálne 65%

3,68€

13,48€

EUCERIN
ANTI-PIGMENT
- krémy výhodná

NUTROLIN-B 20
kapsúl - výživový

a opuch

CARBOSORB 50
tabliet - proti hnačke, pre
deti od 3 rokov a dospelých.

8,08€

5,66€

4,33€

2,17€

kapsuly s obsahom vitamínu D3
(cholekalciferol) na vnútorné užitie

doplnok s obsahom
vitamínov skupiny B a
baktérií mliečneho
kvasenia

ponuka - denný
krém 50ml + nočný
krém 50ml

5,48€

43,30€
IBALGIN DUO EFFECT 100g
- potláča bolesť, zmierňuje zápal

DEVIT 2000 60kapsúl - želatínové

4,66€
PANTHENOL
omega ALOE
VERA 250ml
+ DARČEK fľaša
s karabinkou 9% D-Panthenol
- telové mlieko
po opaľovaní

PD20-20 strana-
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NOVANIGHT TRIPLE
ACTION 30 tvrdých
kapsúl - výživový

7,04€

doplnok, melatonín
prispieva k skrátenému
času potrebného na
zaspatie, passiﬂora
incarnata napomáha k
pokojnému spánku a
relaxácií, melissa officinalis
prispieva k optimálnej
relaxáxií
6,93€

4,93€

131200017

Nové detské papučky značky
Rak aj na www.lekarenstm.sk

EU
s

občan / spomíname
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Pozor na zlodejov pod falošnou
značkou SP

„Ťažko je vysloviť, čo v srdciach cítime
po roku bolestí, čo k hrobu chodíme.
Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.“

Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva po- poistné a penále tromi spôsobmi: v
istencov, aby po doručení zásielky o tzv. správnom konaní, prostredníctvom
vymáhaní nedoplatku poistného boli mandátnej správy alebo exekútora, avpozorní a nedali sa oklamať podvod- šak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr
vyzve na uhradenie dlhu písomne oriníkmi.
ginálnym rozhodnutím. Voči nemu sa
Pokusy o podvod a neoprávnené vy- dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité
máhanie dlhu zaznamenali klienti vo je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa,
viacerých pobočkách Sociálnej poisťov- ústredie i všetky pobočky majú účty
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s
ne.
Princíp podvodu je v týchto prípa- kódom banky 8180.
doch podobný: Firma, ktorá je poistenTaktiež nezabúdajme, že v tomto výcovi neznáma, mu zašle upozornenie v nimočnom období sa Sociálna poisťovňa
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajúnedoplatok v Sociálnej poisťovni. Infor- ce z nariadení vlády a novej pandemickej
máciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej by sa venovala prioritne dlžníkom.
stránke Sociálnej poisťovne, preto upoZaradenie do zoznamu dlžníkov Sozornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý ciálnej poisťovne si poistenec rýchlo prefirma žiada zaplatiť ešte navýši o urči- verí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
tú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra
na navýšenú sumu so splatnosťou v krátkom čase.
Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby si v takýchto prípadoch a
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej
poisťovne alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
Sociálnej poisťovne.
» Zdroj SP - spracované
Sociálna poisťovňa vymáha dlžné

Dňa 16.5.2020 uplynul rok,
čo nás opustila mama a babka

Anna Martincová

S láskou spomínajú synovia Milan, Marian a Jaroslav s rodinami.

13 120 0201

z Opatoviec nad Nitrou.

Oznamujeme, že dňa 1.5.2020
nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec

pán Marián Mokrý
z Prievidze - Necpál.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

13 120 0208
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„Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť, žiaľ a strata.
Len smútok žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď teba niet.
No v spomienkach zostaneš tu s nami.“

Dňa 16.5.2020 si pripomíname 40 rokov,
čo nás navždy opustil

Dňa 15.5. 2020 si pripomíname
1.výročie, čo nás opustila
pán Ivan Moravčík.

PAVLÍNA LUPTÁKOVÁ rod. Petrášová,
z Prievidze.

So žiaľom, ale aj vďačnosťou za neho a nádejou
oznamujeme, že nás dňa 3.4. 2020 nečakane predišiel
y brat, švagor,
g ujo
j a kamarát
do večnosti náš drahýý syn,

Dňa 12. mája sme si pripomenuli
nedožité 75. narodeniny našej
drahej mamy a starkej

Stanislav Lupták vo veku 42 rokov .
priateľom ktorí sa s ním 22.4.
22 4 prišli
Ďakujeme rodine a priateľom,
rozlúčiť. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Otec a sestra s rodinou.

pani ANNY UNTERFRANCOVEJ

Dňa 19.5.2020 uplynú 2 roky, čo nás predišla do večnosti
naša milovaná manželka, mamina, babička a svokra

z Prievidze.
Jej srdce navždy dotĺklo 2. júna 2002 vo veku 57 rokov. Ďakujeme všetkým,
ktorí jej spolu s nami venujete tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.

94-0067

Mária Luptáková
Za tichú spomienku ďakujú manžel Blažej
a dcéra Martina s rodinou.

721200098

S láskou spomína celá rodina
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721200100

S láskou spomínajú manželka s deťmi a ich rodinami.

13 120 0207

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

auto-moto, zamestnanie, služby

prievidzsko
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09-36

Prijmeme zamestnancov do pracovného
pomeru na pracovné pozície:

Zvárač – Palič - Zámočník.

Náplň práce:

Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných
vagónov

Partner
Wüstenrot

Požiadavky na zamestnanca:
721200005

Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1
Prax v odbore aspoň 1 rok

Zamestnanecké výhody a beneﬁty:

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10,
971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová

13 120 0209

Nástupná tarifná mzda od 815 EUR
Stabilná práca
Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
Kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
Príplatky za poobednú zmenu
Príplatky za prácu v sťaženom prostredí od 0,67 EUR/hod.
Stravné lístky v hodnote 4,30 EUR (doplatky zo sociálneho
fondu)
Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

13 120 0169

VYUŽITE
VÝRAZNÉ ZĽAVY
SKLADOVÝCH
VOZIDIEL

PD20-20 strana-
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Nebezpečný výživový
doplnok, pozor!

Najčítanejšie regionálne noviny

stredisko

DREVOVÝROBA
ponúka stavebné rezivo:

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785

13 120 0175

Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného užívaný všade tam, kde sa niekto pozdravotníctva Slovenskej republi- treboval rýchlo dopracovať k ideálnym
ky Rýchlym výstražným systémom telesným rozmerom a pomerom. Jeho
pre potraviny a krmivá (RASFF) č. konzumácia však – ako ukazuje aj
2020.1924 zaslané varovné oznáme- táto urgentná výzva, môže mať fatálnie o podozrení na úmrtie po kon- ne dôsledky. Rýchly výstražný systém
zumácii výživového doplnku.
pre potraviny a potravinové doplnky
nepracuje s emóciami, ale s faktami.
Ide o výživový doplnok HYDROXY- Bol vytvorený ako účinný nástroj pre
CUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej orgány úradnej kontroly potravín a krznačky MUSCLETECH TM , balenie: mív, pre vzájomnú výmenu informácií
dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: o rizikových produktoch na trhu a priUSA.
jímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo
Môžete ho stále kúpiť v množstve možno najvyššiu úroveň bezpečnosti
internetových obchodov. Spravidla ho potravín a krmív a na ochranu zdravia
konzumujú všetci, ktorí sa chcú zbaviť a spotrebiteľa. Tento systém funguje na
nadbytočných telesných tukov, má to základe Nariadenia Európskeho parlavšak jeden významný háčik. Španiel- mentu a Rady, ktorým sa ustanovujú
sko nahlásilo úmrtie v priamej súvis- všeobecné zásady a požiadavky polosti s konzumáciou tohto výživového travinového práva, zriaďuje Európsky
doplnku. Podľa následného oznáme- úrad pre bezpečnosť potravín a stanonia je dodávateľom nebezpečného vý- vujú postupy v záležitostiach bezpečživového doplnku Nutribulk, S. L., Špa- nosti potravín.
nielsko a odberateľom na Slovensku
spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice.
Predmetný nebezpečný výživový doplnok je ponúkaný aj prostredníctvom
internetu. V nadväznosti na na tieto
skutočnosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča
spotrebiteľom, aby predmetný nebezpečný výživový doplnok nekupovali a
už zakúpený neužívali.
Konkrétny preparát bol dosť po» red

Výročia a udalosti
sa Stanislav Stolárik, novovymenovaný biskup Rožňavskej diecézy, ujal úradu diecézneho biskupa.

16. mája 2015

P�íďte si
ich p��ieť
do p�edajne

už od

319€
Dvere od:
319,- €
K�u�ka:
1,- €
Montáž:
99,- €
Spolu s DPH: 419,- €
• 5 modelových rád • moderný dizajn
• možnos� mon
montáže • rýchle dodanie
bezpe�nostná trieda
proti vlámaniu RC2
výborná zvuková
izolácia až 33 dB

www.bezpecnostnedveresoa.sk

0948 401 321
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Bezpe�nostné dvere,
ktoré vás ochránia
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nariadenie / služby, elektro

prievidzsko
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Zákaz návštev
nemocniciach dostal výnimky
nej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).
Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici
za splnenia špecifických zdravotných
podmienok.

Deti na lôžkových oddeleniach
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta,
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

49-0023

Ambulantné, jednodňové zariadenia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade
uľahčenia starostlivosti, jednodňová
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách
vrátane ambulantného podávania
biologickej liečby z rôznych indikácií,
kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprievodnej osoby zakázaná,
sprievodná osoba môže čakať v aute
alebo na určenom mieste (podľa pokynov v danej nemocnici).

» red

NOVÉ FEKÁLNE VOZIDLO s výkonným čerpadlom
11,5m3, 60m hadíc

NOVÝ VERNOSTNÝ PROGRAM:
každý šiesty vývoz 50% zľava

TOMFEKSTAV s.r.o.

- odvoz a likvidácia odpadovej vody, dovoz úžitkovej vody (cestné frézy,
stavby)
- krtkovanie, čistenie kanalizácie, dažďových zvodov a rôznych potrubí,
monitoring
- kanalizačné prípojky (oprava, pripojenie), montáž žúmp, nádrží
- zemné a výkopové práce
- búracie práce
- stavebné práce, základové dosky, izolácie, parkoviská, cesty, chodníky
- inžinierske siete
- kontajnerová preprava, možnosť ručného nakladania, vypratávanie,
odvoz
- predaj balíkovaného sena
- práce spojené s výrobou sena, kosenie, mulčovanie pozemkov
- zimná údržba parkovísk, komunikácii, odhŕňanie snehu
- ponuka skladových priestorov na dočasné uskladnenie (drevo, štrky...)

tel.: 0949 622 353
e-mail: tomfekstav@gmail.com

PD20-20 strana-
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Tomfek Stav sro

13 120 0199

Dospelých pacientov možno navštíviť, ak ide o jednu z nasledovných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u
ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami
duševného zdravia, ako je demencia,
porucha učenia alebo autizmus (ak by
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku
na OAIM v prípade, ak z liečebného
hľadiska je táto návšteva indikovaná
napr. stavy po ťažkých traumatických
poradeniach, coma vigile a pod.

10

spravodajstvo
SPOLOČNOSŤ
/ služby
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Muži preferovali krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i dobré veno

Archivári sa vydali po stopách lásky

Aké podoby mala v minulosti láska? Aj na túto otázku hľadali trnavskí archivári odpoveď, keď sa
vydali po jej stopách. Prejsť museli
mnoho z takmer šesť kilometrov
archívnych dokumentov, aby sa o
tom, ako to bolo v minulosti s láskou, dozvedeli viac.

me spolu, lebo som oproti Vám veľmi
netaktický babroš. Pásol som za Vami
v nádeji, že Vás odprevadím k Vášmu
domu, no stratili ste sa mi v kine. I chodil som Masarykovou ulicou až po Františkánsku, avšak márne. Domov som
sa vrátil o deviatej namrzený, že ste pre
mňa nedosiahnuteľná...
S pekným pozdravom a bozkom rúk
Všeličo o tom, ako archivári počas Váš ctiteľ.
výskumu postupovali a na čo všetko
naďabili, už prezradila Júlia Ragačová, Natrafili ste počas Vášho výskumu
riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.
na nejaké zaujímavosti?
Isto by sme mohli spomenúť napríČo Vás priviedlo k myšlienke, vy- klad svadobné oznámenia staré viac
dať sa skúmať stopy lásky v archív- ako 400 rokov. V minulosti mali rôznu
nych dokumentoch?
podobu. Takým top je svadobné oznáMyšlienka sa zrodila v minulom roku, menie Františka Nádašdyho a Alžbety
keď sme pri príležitosti Novembra ´89 Báthoryovej, ktoré zaslali magistrátu
prezerali rozličné archívne materiály mesta Trnava 29. marca 1575. Oznamujú
a náhodou sme našli sériu ľúbostných v ňom, že v nedeľu 8. mája 1575 uzavrú
listov z 50. rokov 20. storočia, ktoré pí- manželstvo v mestečku Vranov, dnes
sal 64-ročný vdovec, známy Trnavčan, je to Vranov nad Topľou. Zaujímavosmagistre farmácie, ktorá pracovala v ťou je, že v čase vydaja mala Alžbeta 14
jednej z trnavských lekární. Vtedy mi rokov a František 19 rokov. Na základe
kolegyne vnukli myšlienku, aby sme svadobného oznámenia mesto Trnava
sa pokúsili nájsť v našom archíve aj iné vždy pristúpilo k obdarovaniu mladodokumenty, ktoré by sa dotýkali lásky. manželov z najvýznamnejších šľachticPrehľadať sme museli veľa z približne kých rodín tej doby. Mesto Trnava im
šesť kilometrov archívnych dokumen- pritom dávalo rozličné dary. Nevieme
tov, čiže samotný výskum nebol vôbec kto ich vymýšľal, ale boli to zvyčajne
jednoduchý. Podieľalo sa na ňom šesť praktické veci. Z jedného zo záznamov v
ľudí. Keďže dokumenty máme zaradené účtovnej knihe mesta Trnava sa dozvedo archívnych fondov, ktorých je vyše dáme o svadobnom dare pre Františka
deväťsto, tieto sme si podelili a prácne Thurzu. Ako svadobný dar mu venovalo
mesto veľký strieborný pohár vážiaci 36
ručne prezerali.
lótov, čo by bolo pri viedenských lótoch
Vedeli by ste na základe Vášho vý- zhruba 630 gramov. Taký pohár v tom
skumu zadefinovať, ako ľudia v mi- čase stál 33 zlatých, čo bol vtedy takmer
ročný plat niektorých zamestnancov
nulosti vnímali lásku?
Predovšetkým môžeme povedať, že mesta.
k nej pristupovali ako k čomusi vzácnemu, čo si treba chrániť. Aj keď dámy Stretli ste sa počas Vašej práce aj s
sa naoko bránili, očakávali, že muži sa dokumentmi, ktoré Vás pobavili?
o ne budú uchádzať veľmi galantným
Najviac ma pobavili zoznamovacie
spôsobom, kam patrilo napríklad aj pí- inzeráty, ktoré vyšli v periodiku Nové
sanie ľúbostných listov.
Slovensko v 40. rokoch 20. storočia.
Súčasnú generáciu určite prekvapia, a
v niektorých prípadoch aj pobavia kritéJeden z ľúbostných listov
Ráčili ste zbadať večer, že sa nehodí- riá, na ktoré vtedy ľudia kládli dôraz pri

Zoznamovacie inzeráty.

pozvaní na svadbu, sa vždy chystá výslužka a tak za ňu považovali práve túto
tortu. Keď chcel sudca vedieť, kto mu pri
čine pomáhal, zachoval sa mladý muž
veľmi statočne a uviedol, že bola taká
veľká tma, že ani nevidel kto mu tortu
pomohol zjesť. Vec sa napokon skončila
Zoznamovacie inzeráty
Ona: „29-ročná, nie chudobná, nie šťastne, svadobný otec žalobu stiahol a
škaredá, vysoká tmavovláska pre nedo- tak nebol nik potrestaný.
statok príležitostí, takto hľadá pána v
zaistenom postavení. Vdovci a žandári Zaznamenali ste počas výskumu aj
majú prednosť, no nie je podmienkou! dokumenty, ktoré hovoria skôr o
Hláste sa len vysokí a vyše 35-roční!...“
odvrátenej strane lásky?
On: „34-ročný s dobrou existenciou,
Áno, aj jej stopy môžeme nájsť v arsamostatný, ožení sa s dievčaťom, kto- chívnych dokumentoch. Či už ide o
ré rozumie všetkým domácim prácam, záznam o nevere z roku 1549, či prípad
najmä ale vareniu. Veno vítané. Priložte „sobášneho podvodníka“ v Trnave z
fotografiu nie staršiu ako rok a dátum
narodenia...“
hľadaní si partnera. Kým ženy očakávali
od partnera predovšetkým zaistenie a
duševnú oporu, tak muži preferovali
krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i
dobré veno.

Podarilo sa Vám naďabiť na nejakú
kuriozitu?

Do rúk sa nám dostala netradičná fotografia z prvej polovice 20. storočia. Ide
o portrétnu fotografiu mladého muža
L. Tanácsa. Ten, aby sa vyhol vojenskej
službe, ušiel do háremu do Turecka v
dámskych šatách a takto preoblečeného za ženu ho zachytil fotograf. Tak to
aspoň hlása nápis na rube samotnej
fotografie. Nezodpovedanou otázkou
zostáva, ako dlho sa mu podarilo v háreme utajiť, že nie je žena.

Ktorý z dokumentov, by ste označili za svoju srdcovku?

Svadobné oznámenie.

foto zdroj Štátny archív v Trnave

foto zdroj Štátny archív v Trnave

Pre mňa je ňou možno príbeh krádeže
svadobnej torty, ktorý dokonca skončil
až pred trnavským súdom. Udalosť sa
stala v obci Veľké Šúrovce 21. novembra
1932. Krádeže sa mal dopustiť mladistvý
František, ktorý ukradol v deň konania
svadby čokoládovú svadobnú tortu v
hodnote 25 korún československých.
Sladkú dobrotu hneď po krádeži ešte
pred domom okradnutých svadobčanov spolu s kamarátmi zjedol. Na súde
mladík uviedol, že jednak nevedel, že
ide o zločin a tiež, že neboli s kamarátmi pozvaní na svadbu a že v ich obci je
taký zvyk, že pre mladých, ktorí neboli
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Fotografia mladého muža L. Tanácsa.
foto zdroj Štátny archív v Trnave
roku 1907. Ďalšou z takýchto stôp sú
tiež záznamy, ktoré sa často objavujú v
administratívnych spisoch Mesta Trnava v druhej polovici 19. storočia a vypovedajú o existencii verejných domov v
Trnave.
Výsledky výskumu môžu záujemcovia vzhliadnuť na vlastné oči.
Áno, presne tak. Najzaujímavejšie z
objavených dokumentov vystavujeme v
trnavskom štátnom archíve na Štefánikovej ulici až do septembra.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

domácnosť, služby

prievidzsko
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Z našej ponuky:
Vodeodolná
podlaha
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

20.
. 20
1. 6

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

právnik radí / služby

ZMESKY • 0944 842 953

7

prácu na kratší pracovný čas. V prípade
náhradnej práce je dôležité, že sa musí
jednať o prácu, ktorá je pre zamestnanca
vhodná.
Posledným dôvodom výpovede z organizačných dôvodov je, že zamestnanec
sa stane nadbytočným, a to v dôsledku
organizačných zmien, ktoré môžu nastať
v úlohách zamestnanca, technického vybavenia zamestnávateľa, optimalizácie
nákladov alebo s cieľom zabezpečiť vyššiu efektívnosť práce. Nadbytočnosť musí
byť v príčinnej súvislosti s prijatými zmenami u zamestnávateľa, napr. nahradenie
práce zamestnanca iným technickým či
technologickým postupom, prípadne zníženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť
efektívnosť práce, a musí priamo súvisieť
so zrušovaným pracovným miestom.
Predtým, ako sa zamestnanec stane nadbytočným, je zamestnávateľ povinný písomne rozhodnúť o organizačných zmenách. V prípade výpovede zamestnanca
z dôvodu rozhodnutia o organizačných
zmenách, zamestnávateľ nemôže takto
zrušené pracovné miesto opätovne vytvoriť, a to na obdobie dvoch mesiacov.

3,70 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

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

47-029

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

46-0192

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov len v troch prípadoch, a to, ak sa
zamestnávateľ alebo časť jeho podniku, kde zamestnanec pracuje, zrušuje, premiestňuje, alebo z dôvodu, že
zamestnanec sa stane nadbytočným.
V dôsledku zrušenia zamestnávateľa
alebo jeho časti zamestnávateľ nemôže
zamestnancovi naďalej prideľovať prácu
a plniť si ďalšie svoje povinnosti podľa
pracovnej zmluvy. Podmienkou platnosti
výpovede však je, aby výpovedný dôvod
existoval a trval v čase podávania výpovede, teda, aby u zamestnávateľa bolo
prijaté rozhodnutie o zániku zamestnávateľa, pričom je potrebné, aby ku dňu
zániku zamestnávateľa uplynuli výpovedné doby. Zamestnávateľ preto musí
dať výpovede zamestnancom v dostatočnom časovom predstihu.
Pri zrušení je potrebné rozlišovať,
či sa zrušuje zamestnávateľ ako subjekt
alebo len časť podniku zamestnávateľa.
Ak sa jedná o úplný zánik, zamestnávateľ zaniká ako právny subjekt, a preto objektívne stráca možnosť si naďalej plniť
svoje povinnosti voči zamestnancom. Ak
sa zrušuje len časť podniku zamestnávateľa, zamestnávateľ je povinný písomne
ponúknuť zamestnancovi inú - náhradnú
prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako
miesto výkonu práce, pričom zamestnávateľ môže ponúknuť zamestnancovi aj

PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA,
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSOKAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY,

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
9,00 €
HUSI
mesačné
3 týždňové brojlerové KURENCE 2,50 €
kačky MULÁRD na výkrm

(priemerná váha 4kg)

80120 0012

Výpoveď zo strany zamestnávateľa
z organizačných dôvodov

Najčítanejšie regionálne noviny
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15 € / ks

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

59-0102

Príjem objednávok na 8. august 2020
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interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

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

0908 244 019

SKVELÁ AKCIA

NA NEMECKÉ PO
DL

AHY

EGGER.
Large pôvodná
cena 16,5€/m2
a Kingsize pôvo
dná cena 17,5€/ 2
m
teraz za jednotn
ú cenu 13,9€/m2
.
Spolu 19 dekóro
v.

AKCIA platí do 3

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

aj so zárubňou a

0.6.2020.

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-20 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

13

13 120 0213

ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 522,90 EUR

kultúra / zamestnanie, služby

14
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Vyberme sa aj do múzeí,
ale inak, ako obvykle
vykonávať dezinfekciu dotykových
plôch, kľučiek, maximálne obmedziť
možný fyzický kontakt s interaktívnymi prvkami, vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch na WC pre návštevníkov každú hodinu, zabezpečiť na
WC k dispozícii dezinfekciu na ruky a
jednorazové utierky, zákaz používať
sušiče rúk.
Pri návšteve kultúrnych zariadení
stále nie sú povolené skupinové akcie,
dôležitou skutočnosťou tiež je, že treba maximálne obmedziť používanie
vzduchotechnických a klimatizačných
zariadení v priestoroch múzeí a galérií
určených pre verejnosť.
V každom prípade je tento rok ten
najvhodnejší na Slovensku, aby sme
dobehli zameškané v poznaní toho, čo
je u nás krásne a stojí za to. Jedna prestávka v zahraničných dovolenkách
nás môže v tomto zmysle iba obohatiť.

» red

49-0021

Postupnosť krokov uvoľňovania
zákazov pokračuje. Na rad sa dostali, múzeá, galérie, výstavne siene,
otvárajú už aj hrady. To, že tam teraz
prídeme autobusom, navlečieme si
návleky a v hlúčiku sa vydáme na
prehliadku, však neplatí.
Podľa súčasných opatrení možno
totiž povoliť vstup jednotlivcom alebo skupín maximálne do päť osôb vo
vonkajších aj vnútorných priestoroch
múzeí a galérií, pohyb možno umožniť
len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (napríklad rúško, šál, šatka,
atď.), pri vchode do múzea a galérie treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo
poskytnúť jednorazové rukavice.
Návštevníci musia zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre (neplatí
pre skupiny do 5 osôb), počet návštevníkov v múzeu a galérii v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu
jeden návštevník na 25 m štvorcových
z vnútornej plochy prístupnej návštevníkom.
Na všetky vstupy do priestorov
múzeí a galérií musia ich správcovia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti
dodržiavať vyššie uvedené hygienické
opatrenia a taktiež oznam o maximálnom počte návštevníkov v jednom okamihu.
Je potrebné a dokonca aj nariadené
vykonávať časté vetranie a pravidelne
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MESTO
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INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Zelené bicykle si môžu Prievidžania požičať aj tento rok
Služba zdieľaných bicyklov na krátke trasy Zelený bicykel bude
v Prievidzi k dispozícii aj v roku 2020. Mesto Prievidza si pre
obyvateľov mesta a jeho návštevníkov aj tento rok objednalo
prevádzkovanie služby verejných zdieľaných bicyklov. Alternatívnu ekologickú formu dopravy podporuje aj preto, lebo v období pandémie je bicykel ideálnym dopravným prostriedkom.

tov, teda ostáva nezmenená. Úhrada sa realizuje prostredníctvom
spoplatnenej SMS správy na číslo 8866. Podrobné pokyny sú na
všetkých stojanoch služby Zelený bicykel.

„Napriek očakávaným výpadkom príjmov sme sa rozhodli podporiť
zdieľané bicykle tak, ako to bolo naplánované v schválenom rozpočte
mesta. Uvedomujeme si prínos tohto projektu, zvlášť v tejto mimoriadnej situácii, kedy sa stal bicykel ideálnym dopravným prostriedkom,“
vysvetľuje Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.
„S prevádzkovateľom plánujeme pokračovať na osvetových a propagačných aktivitách, ktorými budeme ďalej propagovať alternatívne
formy mobility a cyklistiku v meste. Spolu s budovaním veľkej cyklotrasy z fondov Európskej únie to jednoznačne potvrdzuje, že s podporou alternatívnej nemotorovej dopravy to myslíme v Prievidzi vážne,“
dodáva.
1000 minút zadarmo
Prevádzkovateľ, spoločnosť 2brothers, na máj pripravil akciu pre
všetkých jeho zákazníkov. Všetci majú na tento mesiac k dispozícii
1000 minút zadarmo. Aj takto chce prispieť k tomu, aby v čase pandémie používatelia službu čo najviac využili.

Na 150 dní
Mesto sa s prevádzkovateľom dohodlo na zabezpečení prevádzky
služby Zelený bicykel na obdobie od 1. mája do 27. septembra 2020,
teda spolu na 150 dní. Ide o rovnako dlhé obdobie ako minulý rok. Za
všetky dni prevádzky zaplatí mesto spolu najviac 15.000 eur.
V roku 2019 počet používateľov služby zdieľaných bicyklov narástol na 4.398, v sezóne 2018 to bolo len 2.649 používateľov. Rástol aj
počet výpožičiek, ktorých bolo v letných mesiacoch aj viac ako 3.500
mesačne. Rastúci trend záujmu o službu očakáva samospráva aj v
novej sezóne 2020.
Jednorazová jazda za 40 centov
Jednorazová polhodinová jazda na Zelenom bicykli stojí 40 cen-

Mesačné programy sú k dispozícii dva. Za 250 predplatených minút v balíku Program Start, ktoré sú k dispozícii 30 dní, zaplatí zákazník 1,90 eur. Program Liter s 1 000 minútami na 30 dní stojí 5,90
eur. Stojan je možné odomknúť na mobilnom telefóne cez internet,
alebo prostredníctvom karty, ktorú bezplatne vydáva prevádzkovateľ.
Ceny služby Zelený bicykel
ɧ MHGQRUD]RY£ MD]GD (Maximálna povolená dĺžka jazdy je 30 minút.) – 0,40 €
ɧ3URJUDP6WDUW (250 predplatených minút, po maximálnu dĺžku 30
dní) – 1,90 €
ɧ3URJUDP/LWHU (1.000 predplatených minút, po maximálnu dĺžku
30 dní) – 5,90 €
Súťaž o permanentky Zeleného bicykla
Ak chcete vyhrať jeden z 10 poukazov na bezplatnú aktiváciu
Programu Start a 1 poukaz na bezplatnú aktiváciu programu Liter,
pošlite do 1. júna 2020 na e-mail info@prievidza.sk aspoň jednu fotografiu z používania Zeleného bicykla v období pandémie. Odoslaním fotografie vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných
údajov v nevyhnutnom rozsahu a zverejnením poslanej fotografie.
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Prevádzka v čase pandémie
Prevádzkovateľ pre bezpečnosť cyklistov odporúča v období pandémie pri jazdách po celý čas používať ochranu tváre. Pokiaľ je to
možné, odporúča používať pri jazde rukavice alebo iné ochranné
pomôcky a po každom použití Zeleného bicykla dôkladne umytie
alebo vydezinfikovanie rúk. Pripomína tiež všeobecné odporúčania
– nedotýkať sa zbytočne rukami tváre, očí alebo rúška a udržiavať si
odstupu aspoň dva metre od iných osôb. Samozrejme, aj prevádzkovateľ bude dbať o zvýšenú hygienu a riadidlá bicyklov bude pravidelne dezinfikovať.
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zdravie / služby
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Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE
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