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Sloboda nie je anarchia
Slovo sloboda používame v našich základe svojho neduživého chápania
životoch často. Je to preste fenomén reality môže meniť celospoločenské
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v pravidlá, je tiež na veľkom omyle.
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej
Sociálne siete, ale nielen tie, hoci
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri práve tie kvôli svojej anonymite hlupáľudia.
kom poskytujú impozantný priestor na
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”,
Nemýľte si, prosím, slovo múdry ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia,
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa rešpektované väčšinou nielen u nás,
múdrosť predpokladá akosi automa- ale prakticky na celom svete. Ale hluticky, u múdrych nie je nevyhnutnou páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje
podmienkou. Sloboda je akceptovanie živočíšne potreby. Naplniť (a dobre
pravidiel, sloboda je akceptovanie po- naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má
znatkov a poznania ako takého - toho medzi svojimi potrebami a vo svojej
múdreho a vzdelaného. Inak poveda- človečenskej výbave aj ohľaduplnosť né, hlupák je povinný v rámci slobody za zdravie iných, napríklad.
podriadiť sa všeobecne akceptovanej
Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali
múdrosti. A ak toho nie je schopný armády vojsk varšavskej zmluvy v roku
sám, pretože máloktorý hlupák je na- 1968, práve v týchto dňoch. Potom boľtoľko múdry, aby si dokázal uvedomiť ševici a teraz sa nám ju snažia uchmatsvoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o
súbor demokraticky prijatých obme- demokratickú podobu slodzení v podobe zákonov, noriem, vše- bodnej demokracie. Nie,
obecbne záväzných narioadení, vyhlá- nie je pravda, že s hlúšok a iných pravidiel.
posťou netreba bojovať.
Ak si niekto u nás myslí, že má Naopak!
právo vykrikovať, napríklad, že “tú
Pekný týždeň v spohandru okolo huby nosiť nebude”, tak ločnosti múdrosti
je síce sám sebou deklarovaný hlu- vám želá
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

info@q-zett.sk www.q-zett.sk

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

T:0948 975 710
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47-111

13 120 0346

0905 402 526

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.

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

13 120 0061

komplet dvere + zárubňa 110€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659

131200012

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

hlavu hore / reality, služby
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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

Politici a novinári často spomínajú ba- zahraničné potraviny a výrobky, rúbenánovú republiku. Myslia tým skorum- me lesy a vyvážame drevo, z našich daní
povanú a neefektívnu krajinu, ktorá je Slovákov platíme dotácie zahraničným firovládaná zahraničnými firmami a jej mám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj
ekonomika závisí napríklad od vývozu kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby
banánov.
sme boli banánovou krajinou. Každý deTo, že nevyvážame zo Slovenska ba- dinský gazda má viac zdravého rozumu,
nány, ešte neznamená, že nie sme baná- ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto
nová republika. Skorumpovaný a neefek- krajinu a v skutočnosti z nej urobili banátívny štát máme. Pri naháňaní domácich novú republiku.
Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny.
pri československých komunistických po- Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré
hlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezápri slovenských ministroch zástupcovia viďme si a naučme sa spolupracovať. Robveľkých zahraničných konzultačných a me to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre
počítačových firiem. Dokáže niekto vy- zahraničné korporácie. Zakážme dovážať
šetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky.
tieto nadnárodné firmy na našom území Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti vyvážame stromy, ktoslovenským politikom? Nie sú náhodou v ré vysadili naši starí
konflikte záujmov? Štát obchoduje so za- rodičia.
Učme naše deti
hraničnými firmami a prácu za nich robia
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lac- podnikať, inovujme a
ných pracovníkov cudzím firmám vo vlast- opravujme svet okolo
nej krajine - farmári obchodným reťazcom, seba a nebojme sa
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárod- budúcnosti a
ným korporáciám a ich manželky a dcéry prekážok.
chodia opatrovať seniorov do zahraničia.
Nakupujeme v obchodných reťazcoch
» Ján Košturiak

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

131200007

Redakcia:

VÝROBA KĽÚČOV

Novinka
Kódovanie čipov bytových zámkov!
VŠETKO PRE TLAČIARNE
FOTO NA POČKANIE
BRÚSENIE NOŽOV
TLAČ VIZITIEK už od 10 ks
PEČIATKY NA POČKANIE
Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

štiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927

Západné Slovensko
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

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

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

Košovská 11B, Prievidza

Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

Stredné Slovensko
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

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

131200009

BB
KY
LI
Lc
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

131200010

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

0905 520 305

Prievidza, Zápotočky, Krasku 32

66-0154

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

131200276

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

721200106

GRAND

Východné Slovensko

131200156

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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služby, domácnosť, auto

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

PALIVOVÉ DREVO

hurtis@advokathurtis.sk

MÄKKÉ 30€/prm

0908 30 20 10
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TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020

13 120 0343

Individuálny prístup, dlhoročné
skúsenosti, vlastné náradie.

13 120 0314

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

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

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 €

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

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

721200109

Chcete

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 €
13 120 0317

Postarám sa o Vašu záhradu

3

7221200008

prievidzsko
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spomíname, domácnosť, služby
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Občianska
riadková
inzercia

13 120 0324

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA
.T: 0908 205 521
»Kúpim starú motorku značky ČZ ,SIMSON, PIONIER aj
pokazenú.T: 0949 150 398
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
»Dám do prenájmu 4-izb.
byt komplet zariadený, od
1.10.2020 v Žiari nad Hronom.
T: 0907 877 860
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
»Kúpim čierne hydinové prepravky. T: 0907481197
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
»Odkúpim obrazy slovenských maliarov. 0903 868 361
12 DEŤOM
deťom
12
»Predám kočík 2 kob. a detské oblečenie cena 50e. V
prípade záujmu t.č. 0948
280 205
13 RôZNE / 13
predaj
rôzne/predaj
»Za symbolickú cenu predám „balkónovú striešku“
(d/š) 2,36m × 0,86m. Hliníkový rám + lexan profil. T: 0948
019 286

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

Dňa 13. augusta sme si pripomenuli
10. smutné výročie, kedy nás navždy
opustil náš otec
pán Stanislav Bartík
z Nitrianskych Sučian.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

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

Chceli by sme sa poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili, alebo nás myšlienkami
podporili na poslednej rozlúčke
s našou milovanou

721200005

Partner
Wüstenrot

Jankou Cebákovou
(dát. úmrtia 26.7.2020) a tým nám pomohli
aspoň trošku zmierniť náš žiaľ a bolesť.
Zároveň chceme vysloviť nesmiernu vďaku a úctu mobilnému hospici
SV.Lujza Prievidza za ich pomoc a ľudský prístup v ťažkých chvíľach.
72 120 0134

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.

131200036

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
ale spomienka na teba v našich srdciach je ukrytá.
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie,
v srdciach bolesť zostala a tiché spomínanie.“

Smútiaca rodina.
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68-43

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Sympatická 55 r hľadá priateľa na zoznámenie. T: 0940
642 703

(Staré sídlisko)

13 120 0351

14 RôZNE14/ iné
rôzne/iné
»Predám šlapáky kameň
vhodný ako koľaj pod auto. T:
0915 748 524
»Kúpim staré hodinky Prim a
iné mechanické náramkové
hodinky. Tel. 0905/767 777

M. R. Štefánika 38, Prievidza

právnik radí / domácnosť, služby

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
nia, ako sa priznávajú zamestnaneckej rade.
Zástupcovia sa na utváraní pracovných
podmienok, môžu podieľať nasledujúcimi
formami činnosti: spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolná
činnosť. K tomu v prípade Odborovej organizácie treba ešte pridať právo na kolektívne
vyjednávanie, to však je osobitne riešené v
zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Spolurozhodovanie je forma účasti Zástupcov kedy majú možnosť reálne ovplyvniť
úkony zamestnávateľa tým, že sa musí dosiahnuť ich súhlas. Zástupcom je ďalej dané
právo obrátiť sa na zamestnávateľa a žiadať
o informácie, ktoré sa týkajú hospodárskej
a finančnej situácie. S touto činnosťou následne súvisí aj kontrolná činnosť, ktorá má
viesť k tomu, aby Zástupcovia mali možnosť
kontrolovať pracovné, sociálne a bezpečnostné podmienky. A následne navrhovať
zamestnávateľovi zlepšenia v postavení
zamestnancov. Činnosť Zástupcov sa považuje za výkon práce podľa pracovnej zmluvy
a za takýto výkon samozrejme prináleží aj
adekvátna mzda. S tým bezprostredne súvisí aj povinnosť zamestnávateľa poskytnúť
Zástupcom pracovné voľno na ich činnosť,
materiálno-technické zázemie a uhrádzať
náklady spojené s takouto činnosťou.

stredisko

DREVOVÝROBA

ponúka stavebné rezivo:
• Hranoly • Fošne
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa
projektovej dokumentácie
Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785

13 120 0348

Pracovnoprávne vzťahy majú okrem
svojho základného charakteru, ktorým
je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ešte ďalší rozmer.
Je ním možnosť možnosť pre zástupcov
zamestnancov (ďalej len ako „Zástupcovia“)
do inak výlučne súkromnoprávneho vzťahu
medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
vstupovať a ho ovplyvňovať ho. Náš Zákonník práce pozná tri základné formy zastúpenia pre účely kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Odborová organizácia má najsilnejšie
postavenie, pretože môže využívať formy
spolurozhodovania, ktoré znamenajú, že
v zákonom definovaných prípadoch musí
získať zamestnávateľ súhlas odborovej organizácie, inak nebude jeho úkon mať právne
účinky.
Zamestnanecká rada je orgán, ktorý
môže vzniknúť a pôsobiť u zamestnávateľa
s minimálnym počtom päťdesiat zamestnancov a zastupuje všetkých zamestnancov
zamestnávateľa. Samozrejme, ak popri sebe
pôsobí zamestnanecká rada a odborová
organizácia, má zamestnanecká rada obmedzené postavenie. Zároveň však platí, že
ak by aj pôsobila u zamestnávateľa zamestnanecká rada osamotene, bude mať všetky
oprávnenia odborovej organizácie okrem
kolektívneho vyjednávania.
V prípade ak má zamestnávateľ menej
ako päťdesiat zamestnancov, ale minimálne troch, vytvára sa možnosť pôsobenia
zamestnaneckého dôverníka. Ten má úplne
identické postavenie a rovnako tak oprávne-
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SPOJOVACÍ
MATERIÁL
0911 603 543

ULICA PUŠKINOVA 1A

(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

www.wami.sk

13 120 0357

prievidzsko

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

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

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

99
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www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

Objednajte si
z bezpečia domova.

131200016

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

súťaž / spomíname

Najčítanejšie regionálne noviny

Pátracia hra
Slovenského národného múzea

Dňa 30.7.2020 uplynulo 9 rokov, kedy nás navždy
opustil náš milovaný ocko, svokor, dedko a pradedko

Slovenské národné múzeum v spolupráci s týždenníkoém REGIONPRESS
vyhlásilo pátraciu hru Predmet 0,
pre všetky vekové skupiny, ktoré zaujíma kultúrne a prírodné dedičstvo
Slovenska.

Predmet 0. Pri svojich cestách po Slovensku navštívte expozície múzeí SNM.
V každej z expozícií nájdete indíciu, ktorá je označená logom hry s otáznikom.
Umiestnená je vo vstupných priestoroch
expozícií, ako aj na webe SNM na: www.
snm.sk/?predmet-0 Indícia vás navedie,
Vyhrajte romantický víkend na zám- ako sa dostať priamo ku QR kódu s vyku, voľné vstupenky do múzeí SNM, hod- braným zbierkovým predmetom.
notné výtvarné a umelecké diela či balík
Nasnímajte QR kód pomocou smarpublikácií pre celú rodinu. Cestujte, spo- tfónu. Nájdený link si uložte. Môžete sa
znávajte a hrajte so Slovenským národným tak k linkom kedykoľvek vrátiť a prečítať
múzeom a týždenníkom REGIONPRESS si o týchto predmetoch zo zbierkového
do 30. septembra 2020.
fondu múzea. Podmienkou účasti v hre je
S cieľom zvýšiť povedomie verejnos- zozbieranie minimálne 10 predmetov na
ti o význame národného kultúrneho linkoch. Nakoniec zašlite v jednom e-maa prírodného dedičstva na Slovensku, ile linky všetkých nájdených predmetov
jeho ochrane a uchovávaní pre budúce na adresu: cmk@snm.sk. Medzi predgenerácie, Slovenské národné múzeum metmi vytipujte a označte Predmet 0.
ukrylo vo svojich expozíciách v 18 múNezabudnite doplniť svoje kontaktzeách na celom Slovensku zaujímavé né údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Výhercovia, ako aj Predmet
zbierkové predmety.
Návštevníci ich nájdu pod QR kód- 0 a s ním odpoveď na otázku SNM budú
mi. V každej expozícii jeden predmet, známe prvý októbrový týždeň 2020.
ktorého originál múzeum spravuje
vo svojich zbierkach. Možno je medzi
tými, ktoré objavia, aj Predmet 0. Práve
ten múzejníkom pomôže odpovedať na
otázku: Aké hviezdy sa nachádzajú vo
vašej domácnosti?
Hľadajte, skenujte, študujte a posielajte nájdené zbierkové predmety
do SNM až do konca septembra 2020.
» red
Pokúste sa medzi nimi identifikovať
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Jozef Bolek
a dňa 21.8.2020 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička, svokra, babka a prababka

Gabriela Boleková, rod. Cagáňová.
Navždy ste ostali v našich srdciach a na lásku, ktorou ste
nás všetkých zahŕňali nikdy nezabudneme.
S láskou spomína dcéra s rodinou.

13 120 0356

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Dňa 16.6. 2020 nás navždy opustila
naša drahá mamička, stará mama a prababka
pani Margita ŽIAKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli s ňou rozlúčiť dňa 22.6. 2020.

Dňa 22.8. 2020 si pripomíname 24. výročie,
kedy navždy dotĺklo srdiečko nášmu drahému
oteckovi, starému otcovi
pánovi Jozefovi ŽIAKOVI.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku
a modlitbu.
S obrovskou vďakou, nesmiernou láskou a hlbokou úctou spomínajú
na rodičov dcéry Mária, Ľudmila, Jana a syn Jozef s rodinami.

6

721200136

6

prievidzsko

domácnosť
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OD NEDELE 23. 8.
musííte
u nás si nem
edzii
era�� me
vybe

OU,
SfO
TVOS
ERST
ENOU
OU A CE
VALIITO
KV

Mleté
hovädzie
mäso

C H L AD E N É

Supercena
1 kg balenie

4

39

cena za 1 kg

-38%
5.39

C H L AD E N É

Kuracie
prsné
rezne

3

29

C H L AD E N É

Smotana
na š�ahanie
• 33 % tuku

200 g

-22%
2.19

1

69

Dusená šunka
• rôzne druhy

(100 g = 0,85)

250 ml

-25%
1.19

0

89
(1 l = 3,56)

Z MR A Z E N É

Supercena

-44%
0.89

Zlatý Bažant
Radler
• rôzne druhy

0

49
(1 l = 0,98)

1000 g

-33%

700 g

Spišské
párky XXL

3

40% bryndze
v náplni

99

Bryndzové
pirohy

(1 kg = 5,70)

2.99

1

99

Ponuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.. Chyby v tla�i vyyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma
m LIDL si vyhradzzuje právo zien v baleniach a varrantoch ponúkanéého tovaru. Odber ožný len v obvyyklo nožstve..
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33-0063

0,5 l

OD NEDELE

Hrozno biele
stolové
kg

DO PIATKA
23. – 28. AUGUSTA

2.49

Sttapcové
Stapcové
S
paradajky

-52%

1

19

kg

-47%
1.69

0

89

20 kusov

1

40/36
40
4
0//3
36
3
6 800
% g
alkoholu

-27%

49

Vajcia „M“

10.99*

Marlenka

(1 kus = 0,07)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Bezlepková
Marlenka 800 g za 9,99 €

7

99
(1 kg = 9,99)

Med
kvetový
950 g

-25%
4.49*

3

33

Karatské KB

• instantá káva

200 g

-52%
7.39*

3

49
(100 g = 1,75)

Vinea

• rôzne druhy

0,7 l

-27%
7.99

5

• rôzne druhy

• rôzne druhy

79
(1 l = 8,27)

*Z�ava ur�ená z naajnižšej bežnej preddajnej ceny, t. j. miimo akciových cien,, zistených na zákklade porovnania ciien d�a 11. 8. 2020.
0.

110/120 ml

-28%

Zmrzlina
s �okoládovou
u
polevou

0.49

0

35

(100 ml =
0,32/0,29)

1,5 l

-46%
1.29

0

69
(1 l = 0,46)

... a mnoho
o �alšších v ýrobko
b v na ww
ww.lid
dl.sk
k

Ponuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhraadené. Ceny sú bezz dekorácie. Fira LID
L L si vyhradzuje právo zmien v baleeniach a varantooch ponúkaného tovvaru. Odber možnýý len v obvyklom množstve.
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33-0063

Jacobs Velvet

(1 kg = 3,51)

kultúra / služby, domácnosť

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Ministerstvo kultúry SR zabezpečilo mimoriadnu pomoc pre nezávislú kultúru. S ministerstvom financií
pre ňu vyrokovalo takmer 11 miliónov eur.
„Sú to mimoriadne - extra peniaze mimo rozpočtu rezortu kultúry. Ide
o mimoriadnu pomoc pre nezávislú
kultúru, špeciálne pre tých, ktorí prepadli cez sito doterajšej pomoci štátu,”
povedala ministerka kultúry Natália
Milanová.
To, že nezávislá kultúra nepatrí
pod štát podľa ministerky kultúry neznamená, že sa o ňu štát nemá starať.
„Na tejto pomoci sme pracovali niekoľko mesiacov, no až teraz je všetko
definitívne potvrdené. Nielen samotné
extra peniaze z ministerstva financií,
ale aj spôsob ich prerozdelenia,“ uviedla ministerka Milanová.
Ministerstvo kultúry na prerozdelenie takmer 11 miliónov eur do nezávislej kultúry oslovilo verejnoprávne
kultúrne fondy. Fondy majú dobre nastavené mechanizmy, existujúce štruktúry, navyše sú osvedčené a hlavne
vedia pomerne rýchlo dostať peniaze
k žiadateľom. Ide o Fond na podporu
umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Audiovizuálny
fond.
Najväčší balík pomoci – 9,5 milió-

na eur bude mať na starosti Fond na
podporu umenia. Audiovizuálny fond
prerozdelí 700 tisíc eur, ktoré sú určené na sanáciu kín a podporu filmovej
distribúcie. Zvyšných pol milióna eur
rozdelí Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Väčšinu financií fondy poskytnú
formou štipendií, pričom sa sústredia
najmä na tých, ktorí prepadli sitom doterajšej pomoci.
„Od začiatku pandémie sme videli, že na finančnú pomoc z ministerstva
práce istá skupina ľudí pôsobiacich v
kultúre nedosiahla. Išlo najmä o problém so súbehom SZČO a hoci aj symbolických príjmov zo zamestnania. Ide
napríklad aj o hudobníkov, ktorí pôsobia ako SZČO a zrušili sa im koncerty.
Zároveň majú malé úväzky, napríklad
učia na základnej umeleckej škole a
práve preto nemohli požiadať o pomoc.

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

131200054

Mimoriadna pomoc
nezávislej kultúre

» red
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OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 25.8.2020

25.8.2020 o 16.00 h.

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 25.8.2020

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.

25.8.2020

A - motocykle (AM, A1, A2, A)

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

13 120 0006

prievidzsko

bojnický festival remesiel
1. ročník

sobota 29. august 2020, 11.00 – 18.00 h Bojnice

tradičné remeslá - ukážky pôvodných výrobných techník
predaj výrobkov

pqsfpl

mnknmk

S hrnčiarstvo P drotárstvo Q kraslice S výšivky L ovčia vlna 4 prútikárstvo Qmedovníčky
+pletenie ošítok 4 výšivky Q drevený kuchynský riad S čipky P
Sprievodný program:

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
www.bencovjegrunt.sk

www.bojnice.eu
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13 120 0352

sobota 29. august 2020 večer 18.00 h
hudobná skupina DRUŽINA v programe „FOLKLÓR TROCHU INAK“
pešia promenáda pred Kultúrnym centrom – Hurbanovo námestie

recepty
RECEPTY leta
LETA

12
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Tlačová správa

Vyčarujte chutné a svieže dobroty

Letné koláče plné ovocia
Sezóna broskýň, sliviek, čučoriedok aj malín je na Slovensku v plnom prúde. Doprajte si výborné
koláče plné tohto chutného ovocia.
Prinášame recepty.
Broskyňový koláč

Suroviny:
Na cesto: 2 tégliky bieleho jogurtu
(2x150ml), 2 vajcia, 1 a 1/2 téglika krupicového cukru, 3 tégliky polohrubej
múky, 1 prášok do pečiva, štipku soli,
broskyne
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g
masla, 80 g krupicového cukru (koláč je
chutný aj bez posýpky)
Postup: Broskyne umyjeme, osušíme, prekrojíme na polovice a odkôstkujeme. V miske zmiešame jogurt,
vajcia, cukor, múku, prášok do pečiva
a soľ. Pripravené cesto rozotrieme na
plech vyložený papierom na pečenie a
poukladáme naň broskyne. Posypeme
posýpkou, ktorú si pripravíme tak, že v
miske zmiešame medzi prstami hrubú
múku, maslo a krupicový cukor. Rúru
vyhrejeme na 175 stupňov a pečieme
zhruba 40 minút, záleží to od typu rúry.
Náš tip: Téglik z bieleho jogurtu, v
ktorom budete odmeriavať múku a cukor
si nielen umyte, ale aj dôkladne osušte,
aby sa suroviny nelepili na jeho steny.

Čučoriedkový koláč

Suroviny:
Na cesto: 2 hrnčeky polohrubej múky,
1 hrnček cukru, 1 vrecko vanilkového
cukru, 1 prášok do pečiva, 3 vajcia, 2 PL
kakaa, 1/2 hrnčeka oleja, 1 hrnček mlieka, 300g čučoriedok
Na náplň: 2 PL kryštálového cukru, 2 PL
hladkej múky, 500g jemného tvarohu,
500g kyslej smotany, 1 vrecko vanilkového cukru, 1 vajce
Postup:
Náplň: V miske zmiešame tvaroh, smotanu, vajíčko a cukor, na záver primiešame múku.
Cesto: Vo väčšej miske vymiešame
metličkou vajíčka s cukrom, potom
primiešame olej, mlieko a nakoniec
múku zmiešanú s práškom do pečiva a
kakaom. Polovicu cesta rozotrieme na
plech vyložený papierom na pečenie,
potom naň rozotrieme tvarohovú náplň a na ňu poukladáme čučoriedky.
Rovnomerne rozlejeme zvyšné kakaové
cesto. Rúru vyhrejeme na 175 stupňov a
pečieme zhruba 40 - 50 minút, záleží to

Mafiny potešia najmä deti.
Na polevu: 30g kryštálového cukru,
30ml vody, 1ČL citrónovej šťavy, 60g
malinového lekváru
Postup: V miske zmiešame obe
múky, cukor, jedno vajce a na kocky
nakrájané maslo. Vypracujeme hladké
cesto, zabalíme ho do potravinovej fólie

Slivkový koláč

Suroviny:
Na cesto: hrnček hladkej múky, hrnček
detskej krupice, hrnček práškového
cukru, hrnček mlieka, 1/2 hrnčeka oleja,
1 ČL prášku do pečiva, 2 vajcia, slivky asi
kilogram
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g
masla, 80 g krupicového cukru, škorice
podľa chuti
Postup: Slivky umyjeme, osušíme,
prekrojíme na polovice a odkôstkujeme.
V miske zmiešame hladkú múku, detskú krupicu, práškový cukor, mlieko,
olej, prášok do pečiva a vajcia. Pripravené cesto rozotrieme na plech vyložený papierom na pečenie a poukladáme
naň slivky. Posypeme posýpkou, ktorú
si pripravíme tak, že v miske zmiešame
medzi prstami hrubú múku, maslo a
krupicový cukor. Rúru vyhrejeme na 175
stupňov a pečieme zhruba 40 minút, záleží to od typu rúry.

Malinový koláč môžete ešte ozdobiť šľahačkou.
od typu rúry.

Malinovo-čučoriedkový koláč

Suroviny:
Na cesto: 120g hladkej múky, 100g ovsenej múky, 70g práškového cukru, 1 vajce, 150g masla, 150g čučoriedok, 150g
malín
Na náplň: 250g mascarpone, 2 vajcia,
60g práškového cukru

Voňavý broskyňový koláč na nedeľné popoludnie s rodinou.
foto autor almapapi pixabay

foto autor juttazeisset pixabay

a odložíme na 30 minút do chladničky.
Zatiaľ v miske vyšľaháme jedno vajce s cukrom a postupne pridáme syr
mascarpone.
Pripravíme si okrúhlu koláčovú formu s priemerom 28cm. Z chladničky vyberieme cesto, vyvaľkáme ho, vložíme
do formy, popicháme vidličkou a dáme
predpiecť na 10 minút do rúry vyhriatej
na 180 stupňov. Cesto vyberieme z rúry
a necháme päť minút odležať. Následne
naň nanesieme pripravenú náplň a pečieme ešte približne 15 minút.
Kým koláč vychladne, nachystáme si
polevu. Do hrnca dáme kryštálový cukor, vodu a citrónovú šťavu, privedieme
k varu a pridáme malinový lekvár. Varíme približne 10 minút, aby sme získali
hustý sirup. Ten prepasírujeme cez sitko,
vrátime ho do hrnca a ďalšie dve minúty
povaríme. Ešte horúcu polevu nalejeme
na koláč, vrch posypeme ovocím, vložíme do chladničky a necháme stuhnúť.

foto autor congerdesign pixabay
500g tvarohu, 160g polohrubej múky,
1/2 balíčka prášku do pečiva, 4PL kryštálového cukru, 300ml vody, 1 balíček
vanilkového cukru, 5 plátkov želatíny,
800g malín
Postup: V miske vymiešame maslo
s cukrom, potom pridávame za stáleho
miešania po jednom vajcia, ďalšie vajce
pridáme, až keď je to predchádzajúce do
cesta dobre zapracované. Potom primiešame tvaroh a na záver múku zmiešanú
s práškom do pečiva. Pripravené cesto
rozotrieme na plech vyložený papierom
na pečenie a vložíme do rúry vyhriatej
na na 175 stupňov. Pečieme zhruba 40 50 minút, záleží to od typu rúry a necháme vychladnúť.
Zatiaľ si pripravíme želatínu tak, že
plátky želatíny vložíme do misky so studenou vodou a necháme napučať. Do
hrnca vlejeme 300ml vody, pridáme 4PL
kryštálového cukru a uvaríme sirup, do
ktorého ešte na záver primiešame vanilkový cukor a odstavíme. Do sirupu
vložíme želatínu, necháme rozpustiť
a chvíľu vychladnúť. Na vychladnutý
korpus pokladieme rovnomerne maliny
a zalejeme želatínou. Vložíme do chladničky a necháme stuhnúť.
Náš tip: Koláčik je výborný aj z miešaného ovocia, fungujú napríklad maliny a jahody ale aj čučoriedky.

Čučoriedkové mafiny

Suroviny: 250 g hladkej múky, 2 a pol
ČL prášku do pečiva, 120 g práškového
cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1/4
ČL soli, 150 g čučoriedok, 2 vajcia, 200
ml plnotučného mlieka, 80 g roztopeného a schladeného masla
Postup: V miske zmiešame hladkú múku, prášok do pečiva, práškový
cukor, vanilkový cukor, soľ. V druhej
miske vymiešame vajcia s plnotučným
mliekom a maslom. Pridáme do sypkej
zmesi a spolu ešte premiešame. Na záver zľahka primiešame čučoriedky.
Plech na mafiny si vystelieme košíčkami určenými na pečenie mafinov a
tie následne do 3/4 naplníme pripraveným cestom. Pečieme v rúre vyhriatej
na 180 stupňov 25 až 30 minút, podľa
Malinový koláč
Suroviny: 60g zmäknutého mas- rúry.
la, 100g krupicového cukru, 4 vajcia, STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Pracovníci agrosektora budú v prípade
druhej vlny COVID-19 viac chránení

D7
O
K
U

1
5 4
6
8
5

Hľadáme inštruktora do autoškoly

do panelárne
v Nemecku.

z Handlovej a blízkeho okolia. Aj bez preukazu,
zaškolíme na firemné náklady. Vek min. 21 rokov.
Priemerná mesačná mzda 1.000€ v čistom.
Životopisy posielajte najneskôr do 31.8.2020
e-mailom: autoskolaturbopd@gmail.com

1850 € v čistom, TPP.

85_0566

ZDARMA
doprava + ubytovanie

...........................
0907 736 115

T: 0904 514 744

Ponuka
práce
Práca v Rakúsku
na rakúsku PZ! Hľadáme
stavebných robotníkov
s aktívnou nemčinou.
Mzda podľa pozície
od 12,50€/h.+ diéty,
príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady.
Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

61_0212
781200172

Stavebná firma hľadá

8
9 6
1 5
4
6 4
2 1

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

6
7

0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie.
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
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Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
regionpress.sk
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inzerujte u nás

0905 719 148
0915 780 751

24-0068

U

POZÍCIE:

pracovníkov

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

7

(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01,
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )

» red

V ČESKEJ REPUBLIKE

S

VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020

MONTÁŽNY PRACOVNÍK ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ I ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY I SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA I ZÁMOČNÍK
KOVOVÝROBA MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

0908 914 180

www.hotbuilding.sk

13 120 0006

PRACUJ

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

75-11

Tá tiež schválila nový pandemický
plán v súvislosti s možným vývojom
druhej fázy ochorenia COVID-19 na
Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV
SR) sa spolu aj s ďalšími rezortmi a zainteresovanými partnermi pripravuje
na možnú druhú vlnu vývoja ochorenia COVID-19 na Slovensku. S cieľom
nastaviť opatrenia čo najlepšie, ako aj
eliminovať možné riziká a negatívne
dopady zasadala Pandemická komisia
vlády SR.
Nový pandemický plán, ktorý komisia schválila, rozšíril tzv. rizikové
skupiny obyvateľstva a to o pracovníkov v poľnohospodárstve. Ide konkrétne o profesie veterinárnych lekárov,
ošetrovateľov zvierat a pracovníkov v
potravinárskom priemysle.
V praxi to bude znamenať, že v prípade ochorenia budú mať títo zamestnanci prednostné právo na vyšetrenie,
nárok na používanie ochranných osobných pracovných prostriedkov (OOPP)
kategórie FFP3 a ďalšie.
Slovenská republika sa aktuálne
nachádza v prvej fáze a MPRV SR preto

realizuje činnosti protiepidemických
opatrení v rámci svojej pôsobnosti.
Predovšetkým ide o nákup a zabezpečenie OOPP pre potreby rezortu, ako aj
komunikácia s operačnýcm strediskom
Pandemickej komisie vlády SR.
Agrorezort vďaka tomu dokáže zabezpečiť aktívne fungovanie sektora a
poľnohospodárskej prvovýroby v prípade druhej vlny ochorenia COVID-19
na Slovensku.
Epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne pod kontrolou, aj
keď sa zhoršuje. V súčasnosti Slovensko už čelí druhej vlne nového koronavírusu. Po stretnutí Pandemickej komisie vlády to pred týždňom povedal
minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Komisia navrhuje zasadnutie konzília
odborníkov, aby prehodnotili stav v
okolitých krajinách.

781200061-3

Pracovníci v poľnohospodárstve
patria podľa najnovšieho pandemického plánu medzi rizikové profesie. Rozhodla o tom Pandemická
komisia vlády SR.

služby, domácnosť
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Najčítanejšie regionálne noviny

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

7

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

3,70 € / ks

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

47-029

33-0058

46-0192

801200035

80120 0012

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

PRIEVIDZSKO
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prievidzsko

mesto PRIEVIDZA

PD20-34 strana-

15

15

Prijmeme nových
ch zamestnancov
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0800 500 091.

47-095

85-0515
885-0
85
5 05515
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prijme do pracovného
pomeru:

E U RO

personal

Personálna & pracovná agentúra

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

VOD
VODIČ
V
VZV
+ PPRACOVNÍK
RACOVNÍ
RACOVNÍK
RA
R
A OVNÍK
OVNÍK
LOGISTIKY
Y MÔŽE VÝŠKOU PLATU

Skladový pracovník od 790 € brutto

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PORAZIŤ AJ
32-0093

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

PRACOVNÍKA BANKY!!!

VZV školíme zdarma

Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!
Bezplatné linky
34-0118

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0125

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

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

