Č. 32 / 7. AUGUST 2020 / 24. ROČNÍK

PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

13

13 120 0211

NA STRANE č.

46-0124

od 11.8. 2020

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

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

T: 0905 702 189

• Pelety a1 balené • Brikety drevené
balené • Ekohrášok balený • Brikety
uhoľné balené

0905 773 959

0905 402 526

dajana.svecova@gmail.com

• predaj bytov, domov,
Dajana Švecová
pozemkov, chaty, záhrady
• výkup nehnuteľností
www.masterreal.sk
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EXTRA

PREDAJ
MLÁDOK

131200257

tuácii, v ktorej naozaj išlo o život a nie
o doslova kraviny. Mám dosť tých,
ktorí nás večne presviedčajú o tom,
že iba ich “pravda” je PRAVDOU. A
iba ich názory sú tými správnymi
názormi. Dokonca, názormi povoleByť na konci so silami, keď len nými a len tie ako jediné sú akcepzúfalo sedíte a hlavou sa vám prehá- tovateľné - ako pred viac ako tridsať
ňajú myšlienky ako ďalej, ani nie či, rokmi, čo si už dnes mladá generácia
skôr ako vôbec nejak ďalej. Takých v aktívnom veku nepamätá.
Naše životy sú panoptikom skuľudí je na Slovensku veľa a v tejto
chvíli myslím na každého z nich. točných problémov, lebo, ako sa vraObdivujem silu, ktorú v sebe nachá- ví, naozajstné problémy nezažili iba
dzajú na zvládanie pre bežného člo- ak tak idioti. To slovo nie je myslené
veka nezvládateľného, prekonávanie ako nadávka, to je skutočný názov
neprekonateľného a tešenie sa z toho, skutočnej diagnózy (Dg F 73).
Mimochodom, koľkí z vás už
z čoho by sa iný zosypal ako domček
poznali, že “byť na konci so silami”
z karát.
Obdivujem silu nezlomných a znamená vlastne opäť stáť na začiatodhodlaných. Obdivujem tých, ktorí ku? A koľko tých začiatkov už máte
nemárnia čas politikárčením, nená- za sebou? Čím viac, tým lepšie skuvisťou, závisťou, hlúposťou, mali- točne poznáte pravý život.
chernosťou a jednoducho predlžujú A čím skôr ich absolvuživot. Teda, vôbec nie jednoducho, jete, tým viac času vám
zostane na samotnú
ale dokážu to. Sebe či iným.
Mám dosť večne nespokojných, zmysluplnú cestu.
Veľa šťastia pri jej
žijúcich vo svete dostatku, mám dosť
povýšených, mysliacich si, že sú je- zdolávaní!
diní oprávnení súdiť a odsudzovať.
Mám dosť premúdrených, ktorí sa
ešte nikdy neocitli v takej životnej si» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zažili to pravdepodobne mnohí z
nás. Nie také to klasické - chýba
mi to alebo tamto čo má henten či
onen, alebo mi prestala ísť práčka,
potrebujem nové auto...

131200012

Diagnóza F 73

13 120 0059
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PRIEVIDZSKO Priorita človek

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

131200007

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

Do októbra treba predložiť do Bruselu priority. Japonci vytvorili spoločnosť
s najproduktívnejšími pracovníkmi na
svete, Nemci vyrábajú najlepšie automobily na svete, Američania majú najlepšie počítačové firmy a Číňania sa chcú
stať veľmocou v umelej inteligencii. Aké
budú slovenské priority?
Vytvorili sme svet, kde sú ľudia
zdrojmi a moderné technológie sa využívajú na optimalizáciu ich využitia.
Stimulujeme potreby a spotreby ľudí,
aby sme ešte viac drancovali prírodu,
vyrábali nové výrobky a hromadili odpad. Ľudia sú produktívnejší, ale majú
stále menej času. Máme spoločnosť,
kde bohatí ovládajú chudobných, rodičia nemajú čas na deti a dospelé deti na
svojich starých a chorých rodičov. Úradníci šikanujú občanov, firmy zarábajú na
nemocných. Autá a peniaze majú lepšie
príbytky ako ľudia. Rast materiálneho
bohatstva nevedie k rastu pokoja v našich dušiach.

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

Samosprávny kraj je dôležitý, prinášam
moju poslaneckú prácu za posledné dni
Vážení čitatelia, dovoľte mi priniesť informácie o mojej práci
poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja za posledné dni.
NEMOCNICA: Rozhodnutie ponechať SVaLZ pracoviská pod správou
NsP Bojnice sa v týchto dňoch ukázalo ako výborné rozhodnutie.
(SVaLZ= rozbory vzoriek, mikrobiológia, biochémia, hematológia a
iné súčasti nemocnice). S krajskou poslaneckou kolegyňou sme
museli presviedčať zainteresované strany, aby SVaLZ-ové pracoviská neboli poskytnuté do koncesie súkromnej spoločnosti. Podľa aktuálnej správy o ekonomickej situácii nemocnice sa ukázalo,
že podiel SVALZ-ov na celkových výnosoch od zdravotných poisťovní činí pre nemocnicu sumu viac ako 4 mil. €. Peniaze zo SVaLZových pracovísk tak idú tam, kam majú, do nemocnice.
CESTY: Obrátil som sa na správcu dôležitej cesty I/9 medzi Prievidzou a Novákmi, t.j. na IVSC Žilina. Na niektorých úsekoch tejto cesty boli na cestnom asfaltovom povrchu viditeľné trhliny.
Silnejšia zima mohla spôsobiť výrazné ničenie celej cesty. Ako
krajský poslanec som požiadal správcu o stanovisko, či by nebolo
možné realizovať zálievky uvedených trhlín. Počas mesiaca júl
boli práce zrealizované.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Prosím podporte petíciu za obmedzenie
ťažby andezitu v lomoch v obci Cigeľ a Lehota pod Vtáčnikom.
Snahy o rozšírenie týchto lomov prinesú rozsiahlu devastáciu lesa a
verejných priestranstiev v našom regióne. Petíciu môžete podpísať online
na www.peticie.com. Ďakujem.
Aj naďalej budem ako poslanec TSK
presadzovať záujmy nášho regiónu.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
uskutočnili francúzski horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard
prvý výstup na horu Mont Blanc.

8. augusta 1786

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

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

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

Podnik zaoberajúci
sa poľnohospodárskou výrobou
kúpi poľnohospodársku pôdu
v katastrálnych územiach
Ľubianka a Oslany.
Informácie na vypracovanie ponuky
na tel. č.: 0918 342 156.

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

o výmere výmere 30m2, 2x18m2, 20m2 a 33m2.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej
tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

roh na sedenie
polohovateľné opierky 4ks

polohovateľné opierky 3ks

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

Úložný priestor

Východné Slovensko
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

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

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

131200054

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Vaše finančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

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

Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?

SOŠ Handlová ponúka na prenájom
nebytové priestory v Handlovej
13 120 0305

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
Hc
KM
LV
MA
nR
nZ
PK
Pn
Sc
SE
TO
Tn
TT
ZM

131200010

Košovská 11B, Prievidza

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

13 120 0338

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Čo keby bol prioritou človek? Hovorí sa o ochrane života pred narodením,
ale málo o jeho ochrane a kvalite od narodenia do smrti. Vytvorme krajinu pre
človeka, kde technológie oslobodia ľudí
a dajú im čas pre svoje deti a rodičov. Kde
budeme mať čistú pôdu a prírodu, ale aj
čisté vzťahy bez klamstiev a podvodov.
Krajinu, kde sa naučíme počúvať jeden
druhého s spolupracovať. Deti budú mať
rodičov a nebudú vyrastať v detských
domovoch a väzniciach. Starkí nebudú
opúšťať tento svet odložení a osamelí,
ale v kruhu svojich blízkych. Ľudia nebudú nepotrební, neužitoční, neprispôsobiví - ale milovaní a prijatí. Aj tí, ktorí
zišli z cesty, stratili sa, blúdia. Ukážme
svetu, že malá krajina v srdci Európy, je
krajinou pre ľudí - aj tých najbiednejších
a najslabších. Nemusíme byť najlepší vo
výrobe áut alebo digitalizácií. Spýtajte sa
obyčajného človeka
čo je v živote dôležité. Často dostaneme
odpovede - zdravie,
rodina a rešpekt.
Vytvorme
krajinu pre
ľudí.

66-0154

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Na Slovensku sa v tomto období stretli tri prelomové udalosti - vírus, ktorý urýchľuje transformáciu ekonomiky a spoločnosti, nová vláda, ktorá
už nechce nechať rozkrádať krajinu a
miliardy z Európskej únie na reformy.

Úložný priestor
Madlo 37cm
+ taburetky

Úložný priestor

Spanie š138x198cm

CENA: 2.315,- AKCIA - s týmto letákom -20% =1.790,- € v látke "B",
bez polohovateľných opierok =1.490,- €
ROZMERY: 335/320/160cm
M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26
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13 120 0158

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 120 0342

Redakcia:

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

PRIEVIDZSKO
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VÝROBA KĽÚČOV

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

Novinka
Kódovanie čipov bytových zámkov!

131200009

VŠETKO PRE TLAČIARNE
FOTO NA POČKANIE
BRÚSENIE NOŽOV
TLAČ VIZITIEK už od 10 ks
PEČIATKY NA POČKANIE
Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

13 120 0343

131200156

Prievidza, Zápotočky, Krasku 32

www.princestav.sk

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

13 120 0282

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• DOMY NA KĽÚČ
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV

PD20-32 strana-
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0905 520 305

721200106

GRAND

01 AUTO-MOTO1/ predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA, T:
0908 205 521
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
» Predám 2-izbový byt v Prievidzi na starom sídlisku, T: 0907
138 908
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu 2-izbový
byt v Prievidzi, T: 0907 138 908
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY 6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim staršie okno 80x110, T:
0915 418 014
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám manželskú posteľ
biele drevo, málo používaná,
cena 100€, T: 0918 213 412

Pandémiu nezastavia opatrenia vlád

Najčítanejšie regionálne noviny

PALIVOVÉ DREVO

Aby sme to správne pochopili, tak
hneď na úvod - vlády môžu prijímať
akékoľvek opatrenia, ale zmôžu iba
málo, ak občania nechcú, alebo nevedia spolupracovať.

hory berú doslova útokom a zabúdajú už
aj na to základné, čo ich môže (navzájom)
ochrániť - masky na tvári. Dezinfekčné
prostriedky sa vytratili z vestibulov, na
terasách a diskotékach sa to bujaro veselí
a druží.
Lenže, pandémiu nedokážu zvládnuť
Televízne snímky spravodajstiev z
ktoréhokoľvek mesta v Európe, či v USA. iba politické nariadenia a na druhej straČakanie na druhú vlnu. Kaderníčka so ne, druhá vlna podľa odborníkov môže
slzami na krajíčku sa sťažuje, že práve byť ešte horšia, ako bola tá prvá. A počet
prežila prvú vlnu - ale druhú? Sotva ju nových infekcií stále varovne stúpa. Je
zvládne. Došli jej všetky finančné pros- to na občanoch. Zatiaľ v podobe preventriedky, vrátane rezerv. Je unavená, vy- cie. Alebo ich nevšímavosť až hlúposť si
čerpaná, cítiť z nej obavy a neistotu. Už vyžiada aj druhé zastavenie ekonomiky?
Čo prinesie menej škôd? Nechajme na
niet síl, ako počas prvej vlny, vzdorovať
každého z nás. Na rozum a zodpovednosť
a prinášať obete.
Nemci, konkrétne napríklad z Ko- každého z nás. A snažme sa vysvetľovať.
chovho inštitútu, čo je naozaj renomova- Nejde vôbec o fazuľky. Alebo - kto z nás
ná inštitúcia, poukazujú na mimoriadne má ešte silu a ekonomický potenciál na
znepokojivý vývoj. Grafy s počtom naka- druhé zastavenie ekonomiky?
zených sú už oveľa vyššie, ako boli v apríli počas prvej vlny, a to nielen v Nemecku.
Počas prvej vlny občania spolupracovali,
verili, že sa oplatí priniesť nejkaké straty
na oltár bezpečnosti.
Dnes? Buď demonštrujú proti obmedzeniam, alebo si vôbec neuvedomujú
žiadne riziká, alebo sa vzdali. V celej Európe sa totiž opätovne začali sprísňovať
opatrenia. Popri tom sa ľudia opaľujú na
plážach, tiesnia sa pri vodných plochách,
» red

MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

721200109

Občianska
riadková
inzercia

PANDÉMIA / DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

Partner
Wüstenrot
721200005

4

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
hobby
a športA 11ŠPORT
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie, danielie, srnčie
parohy a trofeje, T: 0904 134
080

Objednajte si
z bezpečia domova.

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

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

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

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

5,99

-25%

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
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.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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FARMÁRI / DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY
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Boj s africkým morom sa zosilňuje
www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

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

Bc. Alena Majorová

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

13 120 0058

Agrorezort zdvojnásobuje odplatu za odovzdané vzorky z diviakov a v
prípade nedostatočného lovu požiada o
súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej
republiky. Rezort apeluje aj na drobnochovateľov, ktorým odporúča vykonať
domáce zabíjačky.
Situácia s nákazou afrického moru
ošípaných sa na Slovensku výrazne zhoršuje. Od prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického moru ošípaných (AMO) na
území Slovenskej republiky už uplynul
rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozšírila v poradí už do šiesteho okresu na Slovensku. Celkovo na Slovensku evidujeme
už 222 prípadov AMO u diviačej zveri a 12
nálezov v chove domácich ošípaných.
Agrorezort nevylučuje, že aj najbližšie obdobie so sebou prinesie šírenie tejto
nákazy. Prispieť k tomu môžu jednak intenzívne poľnohospodárske práce, ktoré
zapríčiňujú migráciu zveri, ale aj zvýšený
pohyb ľudí v prírode. Na túto situáciu sa
ministerstvo pripravuje.
AMO sa výrazne priblížil ku kľú-

čovým oblastiam chovu ošípaných na
Slovensku. V okrese Rimavská Sobota
sa chová 37 000 ks ošípaných a v okrese Lučenec takmer 16 000 ks. Bravčové
mäso je pritom jedno z najobľúbenejších
a jeho spotreba 35,5kg na obyvateľa ročne, predstavuje najvyššiu spotrebu spomedzi mias. Ministerstvo preto nechce
dopustiť kolaps tejto komodity a situáciu,
kedy by sebestačnosť tohto sektora ešte
viac klesla.
Chovatelia, ktorí držia ošípané, sú
povinní mať zaregistrovaný chov a to
od jedného kusu chovaného pre vlastnú
spotrebu. Veterinári preto zintenzívnili
kontroly zamerané na túto povinnosť.
Do súčinnosti zapájajú aj obce, prostredníctvom ktorých už teraz vyzývajú
všetkých drobnochovateľov, ktorí doma
chovajú ošípané v rizikových oblastiach,
aby uprednostnili čo najskoršiu domácu
zabíjačku.

Autoškola Ivan Humaj s.r.o.
otvára nový kurz 12.8.2020
(v stredu) o 16:00 hod.
pre získanie vodičského oprávnenia
skupín A1, 1A, A, B, C a CE
adresa:

Moyzesova 2,
Prievidza
kontakt:
» red

13 120 0333

Ministerstvo pôdohospodárstva zintenzívňuje opatrenia na boj proti Africkému moru ošípaných. Zameriava
sa pritom na najvýznamnejšieho šíriteľa nákazy – diviačiu zver.

0918 800 125

otvorené: pondelok - piatok 9.00-20.00
sobota 9.00-12.00 15.00-20.00
nedeľa 14.00-20.00

ULICA PUŠKINOVA 1A

13 120 0299

Prievidza, OD TERASY

MESTO NOVÁKY

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

721200131

„manažér pre monitorovanie”
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra pre monitorovanie v internom tíme počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne
horná Nitra“ s miestom výkonu práce v meste Nováky.
Informácie: pozri www.novaky.sk, sekcia Nováky aktuálne.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne
mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský
úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky v zalepenej
obálke označenej heslom “Výberové konanie – manažér pre monitorovanie v internom tíme – neotvárať”,
alebo e-mailom na adresu: podatelna@novaky.sk.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 20. 08. 2020 do 12,00 h.

1 jazda v Prievidzi
Okrajová časť
RS Centrum
Letisko PD/Brose
Bojnice
Sever, Piesky - Bojnice
Necpaly- Bojnice
Bojnice časť Dubnica
RS Púšť/Vlčie Kúty
Záhradkárska oblasť
Merkury Market
Cigl. cesta
Lehôtka / Hradec
Vyhliadka Bojnice
Salaš Víglaš
Pacho
Hlboké
Plážové kúpalisko
Bystričany
Cigeľ
Čavoj
Čereňany
Diviacka N. Ves
Diviaky N.Nitricou
Dlžín
Dolné Vestenice
Handlová
Horná Ves

2,00 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
+0,50€
4,00 €
3,00 €
3,00 €
5,00 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
2,00 €
11,00 €
6,00 €
17,00 €
13,00 €
11,00 €
11,00 €
9,00 €
13,00 €
10,00 €
15,00 €

12,00 €
6,50 €
11,00 €
7,50 €
11,00 €
4,50 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
4,50 €
8,00 €
12,00 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
3,00 €
13,00 €
8,00 €
11,00 €
11,00 €
12,00 €
8,00 €
3,00 €
14,00 €
10,00 €
6,50 €
5,50 €
6,50 €
17,00 €
7,50 €
4,50 €
11,00 €
7,00 €
13,00 €
10,00 €
17,00 €
5,50 €
10,00 €

Pripomienky môžete písať na:
taxitaxiredcars@gmail.com, alebo na: --

PD20-32 strana-

13 120 0324

T:0948 975 710

0908 30 20 10
CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020

Horné Vestenice
Chrenovec
Chvojnica
Jalovec
Kamenec pod Vtáčnikom
Kanianka
Kľačno
Kocurany
Kostolná Ves
Koš
Lazany
Lehota pod Vtáčnikom
Liešťany
Lipník
Malá Čausa
Malinová
Nedožery
Nevidzany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitr. Sučany
Nitrica
Nováky
Opatovce nad Nitrou
Oslany
Podhradie
Poluvsie
Poruba
Pravenec
Radobica
Ráztočno
Sebedražie
Seč
Šútovce
Temeš
Tužina
Valaská Belá
Veľká Čausa
Zemianske Kostoľany

Chcete
13 120 0317

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

131200003

E+G STAV s.r.o.

5

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008

13 120 0301

13 120 0304

(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

SPOMÍNAME, SLUŽBY

6
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„Kto v srdci žije, neumiera ... “

Dňa 15.8.2020 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec,
starký a prastarký, majster kováč

Dňa 2. augusta 2020 sme si pripomenuli
už 10. smutné výročie, kedy nás opustil
otecko a starý otecko
pán Emil Šimka

Pavol Tomášik
z Prievidze.

z Novák.

S úctou spomína rodina.

13 120 0274

S láskou spomínajú deti Ľudmila, Dušan a Marián s rodinami.

13 120 0316

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Deň po dni plynie a nám len spomienka
v srdci ostala, ktorá nám nedovolí
zabudnúť na nášho milovaného manžela,
otca, dedka, brata a švagra.

„Neplačte a nechajte ma kľudne spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s vami byť,
nebolo žiadneho lieku, aby som mohol ďalej žiť.“

Dňa 15.8.2020 si pripomenieme
1. výročie, čo nás opustil

Dňa 23.7.2020 sme si pripomenuli
1. smutný rok, čo nás navždy opustil

Herbert Palme.

Ján Dudáš

13 120 0329

S úctou a láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.

S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

13 120 0327

z Opatoviec nad Nitrou.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 26. júla 2020 sme si pripomenuli
15. smutné výročie, čo nás opustil
náš otec a starký

Dňa 15.8.2020 uplynie 10 rokov
čo nás tragicky opustil
vo veku 42 rokov

Alojz Chalmoviansky
a dňa 29. júna 2020 sme si pripomenuli
5. smutné výročie, čo nás opustila naša
milovaná mamička, starká a prastarká

František Lukáči

„Žijete stále v našich srdciach.“
S láskou spomínajú dcéry Darina a Zdenka s rodinami.

Smútiaca rodina

721200123

Venujte mu spolu s nami tichú spomienku ...

13 120 0337

Štefánia Chalmovianska.

z Prievidze.

Dňa 09.08. 2020 si pripomíname
2. smutné výročie,
čo nás navždy opustila

pani Mária Budínska

S láskou a úctou spomína manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

PD20-32 strana-
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721200130

z Prievidze, rodáčka z Čerenian.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

DOMÁCNOSŤ

PRIEVIDZSKO

7

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

ZĽAVA -25%
Interiérové dvere
s dodaním
NA LAMINÁTOVÉ
u
ž
d
o
dvoch týždňov
PODLAHY
TRADITIONS A RIG
od 108€
IT VINYL
aj so zárubňou a
OD VÝROBCU BAL
kľučkou
TERIO

JAPONSKÉ STENY

Adresa:

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

PD20-32 strana-

INTERIÉROVÉ
DVERE

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

7

13 120 0344

ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 522,90 EUR

SLUŽBY, GASTRO

8
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OD NEDELE 9. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOS OU,
KVALITOU A CENOU
Nektárnky
kg

-48%

600 g balenie

2.69

1

39

Koktejlové
paradajky
stapcové

(1 kg = 2,15)

5 kg balenie

kg

-49%

-60%

3.69

3.29

Hrozno
biele
stolové

1

29

1

29

Konzumné
zemiaky
skoré

1

85
(1 kg = 0,37)

C H L AD E N É

Trvanlivé
T
Tr
rvanlivé m
mlieko
liek
ko
o
• polotu�né
pol
po
p
ollo
o
otu
ot
ttu
u��n
n
né
é

2,5 l

0

69
(1 l = 0,28)

Brav�ové
párky

-38%
5.39

Kuracie
prsné
rezne

920 g

3

3

79

29

(1 kg = 4,12)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 7. 2020.
Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

PD20-32 strana-
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33-0063

Pepsi/
7UP/
Mirnda

cena za 1 kg

INTERIÉR

PRIEVIDZSKO

1

9
TENTO TÝŽDE�

99

OD NEDELE

(1 l = 1,59)

DO SOBOTY
Sprchovací gél
9. – 15. AUGUSTA
• rôzne druhy

16 roliek

3

99

Toaletý
papier

Gél na pranie
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok
7 kg za 9,99 €

• 3-vrstvový

(1 rolka = 0,25)

100 praní
5l

9

99

(1 pranie = 0,10
1 l = 2,00)

Syrové nite
• neúdené

Smotanový
jogurt

250 g

• rôzne druhy

200 g

0

1

99

29

• rôzne druhy

0

-36%

(1 kg = 7,96)

1.55*

Corgo�

(100 g = 0,15)

• svetlé
vý�apné
pivo

250 g
Smotanová
náterka

1,5 l

0

99
(1 l = 0,66)

500 g

89

Gouda

(1 kg = 3,56)

• blok

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

2

69
(1 kg = 5,38)

600 g

-33%

160 g

0

5.99*

3

99

77
(100 g = 0,48)

Nutella

(1 kg = 6,65)

PD20-32 strana-
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33-0063

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

10

Najčítanejšie regionálne noviny

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

020
8. 2
15.

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MESTO NOVÁKY

63-0045

splátky od 98 €

MESTO NOVÁKY

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

„projektový manažér”
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti
projektového manažéra interného tímu počas trvania
projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra“ s miestom výkonu práce v meste Nováky.
Informácie: pozri www.novaky.sk, sekcia Nováky aktuálne.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne
mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský
úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky v zalepenej
obálke označenej heslom “Výberové konanie – projektový manažér interného tímu – neotvárať”, alebo
e-mailom na adresu: podatelna@novaky.sk.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 20. 08. 2020 do 12,00 h.

68-43

„manažér tímu”
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti
manažéra podporného rodinného tímu počas trvania
projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra“ s miestom výkonu práce v meste Nováky.
Informácie: pozri www.novaky.sk, sekcia Nováky aktuálne.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne
mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský
úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky v zalepenej
obálke označenej heslom “Výberové konanie – manažér podporného rodinného tímu – neotvárať”, alebo
e-mailom na adresu: podatelna@novaky.sk.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 20. 08. 2020 do 12,00 h.

Postarám sa o Vašu záhradu
Individuálny prístup, dlhoročné
skúsenosti, vlastné náradie.

52-0018-13

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

13 120 0314

721200131

• bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

721200131

0948 787 777 | www.balkona.eu

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

PD20-32 strana-
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VÝZVA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

» red

štiepaný buk - odrezky dub

131200276

0910 598 927
Spoločnosť SIDEA, s.r.o.
Ponuka
práce

prijme do TPP na polovičný úväzok

manuálne zručného pracovníka,
ovládajúceho bežné práce v záhrade a pri údržbe
domu v Prievidzi. VP sk. „B“ je potrebný, firemné auto
je k dispozícii. Môže byť aj vitálny dôchodca - nefajčiar.

T: 0905 317 628

Práca v Rakúsku
na rakúsku PZ!

Hľadáme
stavebných robotníkov
s aktívnou nemčinou.

Mzda od 12,50€/h.+diéty,
príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady.

MESTO NOVÁKY

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

„finančný manažér”

781200155

Krv je v týchto letných týždňoch nesmierne potrebná z dôvodu vyššieho počtu
úrazov či dopravných nehôd.
„Pridávame sa k výzve kolegov z
Národnej transfúznej služby. Ak môžeme, pomôžme. Vyzývame aktívnych aj
nových darcov, aby prišli darovať svoju
vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť
zásoby krvných prípravkov, ktoré sú neoceniteľne potrebné v neočakávaných
akútnych situáciách, ale aj denne pre
ťažko chorých, napríklad onkologických
pacientov s niektorým typom diagnóz,“
povedal štátny tajomník ministerstva
zdravotníctva Peter Stachura.
Darcovia sa už nemusia objednávať
na presne určený čas, čo bolo jedným
z preventívnych opatrení v súvislosti s
COVID-19. Odberové pracoviská fungujú
počas pracovných dní od 7.00 h do 14.00
h, v utorok je čas predĺžený do 17.00 h.
Stále však platí, že darcovia môžu využiť
aj objednávanie na termín. Darovať krv
môže osoba, ktorá za posledných 14 dní
nebola v zahraničí, alebo nebola v úzkom

kontakte s osobou, ktorá sa zo zahraničia
vrátila. Všetky odberové pracoviská dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia na
zabránenie šírenia COVID-19.
V deň odberu treba ľahko jesť a hlavne
dostatočne piť! Ideálne vodu, čaj a môže
sa aj čierna káva. Deň predtým sa treba
vyvarovať jedeniu mastných jedál (údeniny, mliečne výrobky), pitiu alkoholu
a fajčeniu.Na odberovom pracovisku sa
preukážete občianskym preukazom a
kartou poistenca, pravidelní darcovia
aj preukazom darcu.Nasleduje odber
vzorky krvi. Z nej sa zisťuje krvný obraz,
hladina krvného farbiva a krvná skupina.V niektorých transfúznych centrách
dostanete po tomto malé občerstvenie.
Následne vás vyšetrí lekár. Zmeria tlak
krvi a pulz, fonendoskopom vyšetrí pľúca
a srdce. Ak vyšetrenia ukážu, že môžete
darovať krv, sestra vám na odberovom
lôžku vydezinfikuje lakťovú jamku a odoberie približne 450 ml krvi z lakťovej žily.
Takéto množstvo je pre darcu neškodné.
Odber trvá 5 až 15 minút.Po odbere sa odporúča ostať ležať minimálne 10 minút.
Nasleduje občerstvenie v bufete.
Ďalších 24 až 48 hodín sa odporúča
vyvážená strava, zvýšený počet tekutín a
odpočinok.
Aktuálne informácie, ako aj kontakty
na odberné miesta nájdete na webe Národnej transfúznej služby: www.ntssr.sk.

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti finančného manažéra interného tímu počas trvania
projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra“ s miestom výkonu práce v meste Nováky.
Informácie: pozri www.novaky.sk, sekcia Nováky aktuálne.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne
mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský
úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky v zalepenej
obálke označenej heslom “Výberové konanie – finančný manažér interného tímu – neotvárať”, alebo e-mailom na adresu: podatelna@novaky.sk.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 20. 08. 2020 do 12,00 h.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

PD20-32 strana-
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59-288

Ministerstvo zdravotníctva sa pripája k výzve Národnej transfúznej
služby Slovenskej republiky na darovanie krvi. V posledných týždňoch
zaznamenala na svojich odberových
pracoviskách pokles darcov krvi, čo
sa prejavuje úbytkom zásob krvných
prípravkov.

13 120 0341

Ak môžete darovať,
na Slovensku chýba krv!

11

721200131

PRIEVIDZSKO
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Tlačová správa

Nezabudnite na poistenie, lekárničku, vhodnú obuv i pokrývku hlavy

Vyrážame za oddychom do prírody
Vyrážate tento rok na dovolenku do
prírody a chcete si užívať jej čaro?
Na čo nezabudnúť, aby sa vydarila k
spokojnosti celej rodiny? Prinášame
zopár tipov.

s vibramovou podrážkou a plášť do dažďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí
alebo pri výstupe na sedlo alebo vrchol
sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice.
Nezabúdajte na jedlo a dostatok tekutín.
Na orientáciu použite turistickú mapu, v
Ak budú v najbližších týždňoch vaše ktorej sú zakreslené všetky dôležité údaje.
kroky smerovať do prírody, pamätajte na Používajte vždy posledné opravené vydazopár drobností, ktoré môžu byť užitočné nie, vyhnete sa omylom v teréne. Viac ina pomôcť k tomu, aby sa vaša dovolenka formácií sa dozviete na stránkach horskej
záchrannej služby, kde sú tiež pravidelne
vydarila.
aktualizované najdôležitejšie informácie
Pribaľte si cestovateľskú lekárničku týkajúce sa aktuálneho stavu v horách na
Okrem výberu miesta vašej dovolen- jednotlivé dni.
ky by ste si mali dať záležať aj na výbave
cestovateľskej lekárničky. Tá by mala byť Chráňte sa pred kliešťom?
umiestnená v suchu, chlade a tme, tak
Keďže výskyt kliešťov v prírode je značaby nedošlo k poškodeniu jej obsahu. Vo ný, pri potulkách prírodou by ste sa mali
všeobecnosti sa na dovolenku odporúča vyhýbať miestam,kde ich je najviac. Ide
zabaliť: lieky, ktoré bežne užívate, lieky najmä o okraje lesov, vysoké porasty tráv
proti horúčke a bolestiam hlavy, lieky proti či krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie
hnačke aj proti zápche, antihistaminiká, pokrývajúce čo najväčšie časti tela, najktoré pomôžu pri alergických reakciách, mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší
antialergický krém, ktorý pomôže pri je svetlý odev, na ktorom parazita skôr
uštipnutí hmyzom, sprej alebo krém proti zbadáte. Zabúdať by ste nemali ani na pohmyzu, teda repelent, dezinfekčný pro- užívanie repelentov. Po návrate domov si
striedok, pohotovostné obväzy, obväzovú musíte dôkladne prekontrolovať celé telo.
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej
vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za
uši, do podkolennej jamky a na intímne
Nezabudnite na horské poistenie
Ak sa chystáte vyraziť na horskú tu- miesta.
ristiku, tak by ste nemali zabudnúť uzatvoriť si horské poistenie. Bez ohľadu na Pobyt pri vode
to, či chcete podniknúť len krátky výlet
K letnej dovolenke v prírode patrí aj
alebo túru, môže vám poistenie v prípa- možnosť osviežiť sa a oddýchnuť si po
de nepredvídaných okolností pomôcť namáhavej túre niekde pri vode. Vo vševyhnúť sa zbytočným starostiam navy- obecnosti platí, že najbezpečnejšie je
še. Zo zákona je totiž každá osoba na- kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných
chádzajúca sa v horskej oblasti povinná kúpaliskách a na vodných plochách,
uhradiť horskej službe náklady spojené ktorých kvalitu monitorujú orgány verejs výkonom záchrannej činnosti alebo s ného zdravotníctva. Tie zároveň výsledpátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje ky kontrol pravidelne uverejňujú počas
len na deti a fyzické osoby nespôsobilé letnej kúpacej sezóny na svojom webe.
na právne úkony.
Ak už zvolíte kúpanie sa na prírodných
vodných plochách, snažte sa nevstupovať
do neznámej či hlbokej vody, ak nie ste
Na túru sa poriadne pripravte
Ak sa vydáte na túru, horská služba zdatným plavcom. Nevstupujte do vody,
radí, vziať si so sebou aj mobilný telefón. ktorá na základe senzorických vlastností,
Priebeh túry si prezrite na mape alebo v akými sú farba, zákal, priehľadnosť pôsoturistickom sprievodcovi a v prípade po- bí odpudivo a rovnako sa nekúpte vo votreby využite služby horského vodcu alebo dách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo
horského sprievodcu. Na túru odchádzajte a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky
skoro ráno a dokončite ju do zotmenia. Pri a zvieratá. Ak si nie ste istí kvalitou vody,
zostupe je podľa odporúčaní horskej služ- urobte si jednoduchý test na prítomnosť
by nutné rátať s časom rovnajúcim sa asi siníc a to tak, že do priesvitnej nádoby na70 % času výstupu. Pri pohybe v horskom beriete vodu a necháte ju na svetle postáť
teréne vám chôdzu uľahčí používanie tu- 15 až 20 minút. Ak sa na vode vytvorí prsristických palíc. Na každú túru sa vystrojte tenec farebnej hmoty pripomínajúci poseprimerane ročnému obdobiu, namáha- kané ihličie alebo zelenú krupicu a voda
vosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je obuv pritom zostane číra, ide pravdepodobne

Na horskú túru si treba aj v letných mesiacoch pribaliť teplé oblečenie.
foto autor stux pixabay
o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy roz- po 30 minútach, vyhľadáme lekára.
ptýlene vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne
nevýznamné riasy.
Úraz hlavy
Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich
najmä pády. Nejde o nič vážne, pokiaľ sa
Majte deti stále na očiach
Ak ste pri vode s deťmi, je treba ich mať neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvrastále na očiach, pretože i malá nepozor- canie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto prínosť môže mať fatálne následky. Ak potre- znaky si vyžadujú neodkladné vyšetrenie
bujete ísť mimo dohľadu detí, zabezpečte odborníkom.
im pri vode dozor inou dospelou osobou.
Užitočné je aj používanie kúpacích pomô- Zlomenina
cok, teda kolies alebo rukávnikov, ktorých
Tento typ úrazu zvyčajne sprevádza inkvalitu by ste mali vyskúšať minimálne ve- tenzívna bolesť. S končatinou by sa nemalo
čer pred používaním. Pri pobyte na loďke, hýbať, čo najlepšie dosiahneme zafixovanafukovacom matraci či šliapacom bicykli ním. V prípade zlomeniny dolnej končatimusí mať dieťa vždy záchrannú vestu či ny, priviažeme kusmi látky zdravú nohu o
rukávniky. Zvykať na vodu by si malo už ranenú, čím jej vytvoríme potrebnú oporu.
v nízkom veku, čo najskôr ho treba učiť K otvorenej zlomenine pristupujeme ako k
aj plávať, pretože aj začiatočník má lepšiu rane, prekryjeme ju sterilným štvorcom z lešancu udržať sa nad hladinou v prípade, kárničky tak, aby sme prekryli kosť. Okamže by potreboval pomoc.
žite voláme záchranku alebo horskú službu.

Nezabudnite na pokrývku hlavy

Kliešťa vyberte správne

Odreniny

Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou,
ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým pohybom bez
točenia. Najdôležitejšie je kliešťa nepoškodiť a nerozmliaždiť. Treba vybrať celé
telo aj s hlavičkou. Ak nemáte poruke deKrvácanie z nosa
zinfekčný prostriedok z lekárne akým je
Či už ho spôsobí riedky vzduch alebo lieh, či jódová tinktúra, použite prípravok
úraz, zastaviť ho vieme stlačením mäkkej s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí odčasti nosových krídiel. Držíme ich pri- strániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať
bližne 10 minút, následne tlak uvoľníme. zdravotnícku pomoc.
Dýchame ústami a keď je to potrebné, stlaInformácie poskytol Úrad verejného
čenie zopakujeme. V prípade masívneho
zdravotníctva SR, Horská služba, Falck
krvácania, ktoré sa nám nedarí zastaviť ani STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Pošmyknutie sa na ostrých skalách nie
je na horách zriedkavým úkazom. Zväčša
ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť
čistou vodou a prelepiť náplasťou.

Deti nenechávajte pri vode bez dozoru.

foto autor qimono pixabay

Silné krvácanie

Nech už ho spôsobí čokoľvek, najdôležiČi už mierite k vode alebo na túru, pokrývka hlavy je v oboch prípadoch dôleži- tejšie je krvácanie zastaviť. Ranu treba obtá. Aj horské slnko môže byť zradné. Naj- viazať alebo aspoň prekryť, aby sa do nej
mä počas veterných dní sa môže zdať, že nedostali nečistoty. Priamym tlakom zatlaslnko nesvieti až tak intenzívne a môžete si číme na krvácajúcu ranu, na ktorú pritlačíveľmi ľahko privodiť úpal.
me čistý kus látky. Poranenú časť opatrne
zdvihneme nad úroveň srdca, dávame pri
tom pozor na prípadné zlomeniny. Ranu
Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
obviažeme obväzom a vytvoríme cez ňu
Podvrtnutý členok
Dôležité je zranený členok znehybniť, určitý tlak, aby zabraňoval ďalšiemu krváideálne ho pevne obviazať šatkou alebo caniu. Obväz však nesťahujeme príliš silkusom látky. Ak noha opúcha alebo sa na no, aby nebránil cirkulácii krvi. Následne
ňu nedá od bolesti postaviť, treba vyhľadať vyhľadáme alebo privoláme pomoc.
lekára.
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Vihorlatský prales bude zachránený

Po rokoch neúspešných rokovaní
so súkromnými vlastníkmi lesov dosiahlo ministerstvo v marci tohto roku
dohodu so spoločnosťou BESTRY s.r.o.,
ktorá vlastní lesné pozemky v jadrovej
časti rezervácie (353,3 hektára). Spoločnosť súhlasila so zámenou za iné lesné
pozemky vo vlastníctve štátu.
Vzápätí ministerstvo iniciovalo,
aby správcovia lesných pozemkov vo
vlastníctve štátu vytypovali pozemky
vhodné na zámenu. Na túto iniciatívu v
marci 2020 pozitívne zareagoval štátny
podnik Lesopoľnohospodársky majetokv Ulič.
Týmto sa odstránila dlhoročná
bariéra, ktorá bránila plnohodnotnej
ochrane unikátneho územia. Prírodná
rezervácia Vihorlatský prales pokrýva
lokalitu starých bukových lesov a pralesov, vyhlásených UNESCOm za lokalitu svetového prírodného dedičstva.
Ministerstvo životného prostredia
plní aj ďalší cieľ, ktorý minister Ján Budaj prijal za svoj po diskusii s predstaviteľmi hromadnej pripomienky, ktorú
podporilo vyše 70 tisíc signatárov. Títo
sa dožadovali, aby aj jazero Morské oko
a jeho okolie bolo v rezervácii Vihorlatský prales zaradené do najvyššieho

stupňa ochrany.
V minulosti bolo totiž Morské oko a
jeho okolie navrhované na ochranu v
nižšom, štvrtom stupni. Angažovaná
verejnosť ale vyslovovala podozrenie,
či neprichádza ku skrytej príprave budúcej výstavby v okolí Morského oka.
Minister Ján Budaj návrh upravil
tak, že Morské oko má byť územím s
najvyšším stupňom ochrany.
“Som presvedčený, že vyhláseniu
prírodnej rezervácie Vihorlatský prales
nič nebráni. Ján Mičovský je priaznivcom ochrany starých bukových lesov
a pralesov Karpát a ak ho niečo brzdilo
v konaní, tak to mohli byť iba formálne prekážky. Návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales
chcem predložiť na augustovom rokovaní Vlády SR,” zdôraznil minister Ján
Budaj.

46-0192

Ministerstvo životného prostredia
ukončilo prípravu na vyhlásenie
prírodnej rezervácie Vihorlatský
prales a je odhodlané ho doviesť do
úspešného konca.

» red
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Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 20.8. Práca nie je ťažká (aj pre
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.

33-0058

47-029

Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

08-0 TT30

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac).
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platená inzercia

Počas leta ďalšie investície
Počas letných prázdnin sú na základných a materských
školách realizované investičné akcie, opravy a údržba.
Celková preinvestovaná suma predstavuje viac ako 1,1 milióna eur.

počtovej techniky ZŠ Rastislavova vo výške 60 800 eur.
Najrozsiahlejšia a najvýznamnejšia investícia realizovaná počas leta je kompletná rekonštrukcia MŠ M. Mišíka
v hodnote 930 298 eur.

Medzi najvýznamnejšie investície na základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza patrí výmena okien na pavilóne E na ZŠ Rastislavova, výmena okien na šatniach ZŠ S. Chalupku alebo oprava strechy na ZŠ, Ulica energetikov. V školách
sa tiež realizujú údržbové práce ako maľovanie, výmeny podlahových krytín, realizujú sa tiež rôzne opravy,
údržba zelene, či inštalácie ventilov na vykurovaní a
šetričov vody na vodovodných kohútikoch.
Rekonštrukčné práce a drobná údržba priestorov škôl
a školských zariadení budú realizované v odhadovanej
sume 200 000 eur. Ďalšie investície predstavuje financovanie projektu na rekonštrukciu dvoch miestností výRekonštrukčné práce a letná údržba v školách
práce

ZŠ, Ulica S. Chalupku 313/14

- výmena okien na šatniach a sprchách v elokovanom pracovisku,
- oprava schodiska do hlavnej budovy, jedálne a do dielní,
- maľovanie 2 učební v hlavnej budove,
- maľovanie sokla v elokovanom pracovisku

ZŠ, Rastislavova ulica 416/4

- výmena okien a maliarske práce v pavilóne E,
- výmena osvetlenia školskej jedálni a kuchyni,
- rekonštrukcia skladových priestorov v kuchyni II. etapa + montáž regálov a vybavenia,
- údržba IKT, revízia športovísk, úprava areálu, kosenie,
- výmena podlahy v učebni E01, vybavenie nábytkom a technikou,
- maliarske práce v triedach na II. stupni,
- predpokladaná rekonštrukcia dvoch miestností výpočtovej techniky v súčinnosti s mestom Prievidza
– projekt,
- umiestnenie a inštalácia 3 ks interaktívnych tabúľ pri zmene účelu učební,
- úprava areálu, prípravné práce pre aktivity projektu Relax Zóna - mobiliár, oplotenie, oprava chodníka, revitalizácia zelene

ZŠ, Mariánska ulica 554/19

- bežná údržba a opravy zariadenia a priestorov školy

ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 206/ 37

- maľovanie školskej kuchyne,
- opravy zariadenia a priestorov školy,
- nákup vonkajších hracích zariadení pre deti MŠ

ZŠ, Ulica energetikov 242/39

- kompletná rekonštrukcia strechy školy

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5

- demontáž vzduchotechniky v školskej kuchyni a s tým súvisiace práce,
- výmena podlahovej krytiny a náter sokla v triede prvákov,
- montáž šetričov vody na všetky vodovodné kohútiky v škole

ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3

- výmena ventilov na vodovodoch a radiátoroch,

ZUŠ, Rastislavova ul. 745/13

- oprava časti strechy,
- bežná údržba a opravy zariadenia a priestorov školy

CVČ, Ulica K. Novackého 14

- bežná údržba a opravy zariadenia a priestorov školy

MŠ, Ulica M. Mišíka 398/15

- celková rekonštrukcia budovy školy.
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Prijmeme nových zamestnancov
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prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 835 € brutto
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Skladový pracovník od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0093

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

www.vytepuje.me
0944 031 842

34-0111

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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• čistenie sedacích
súprav, kobercov,
matracov
• prenájom čistiacej
techniky

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

