č. 42 / 16. október 2020 / 24. ročNÍk

PRIEVIDZSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 41 340 domácností

V čakárni

131200002

štiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

13 120 0404

V súčasnosti mimoriadne ohrozeného človečenského druhu. Nechodí
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spoločenské rozptýlenie”, ako sa to často o
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vravieť. Chodí tam pre vek a pre choroby,
medzi nimi aj onkologické a diabetologické, v kombinácii s kardiatickými.
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii
s pandémiou je presun takejto osoby na
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej
ani nie zdravia, ale života.
V čakárni sedí aj tridsiatnička, s
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých
priestorov s nutným pohybom verejnosti sa vstupuje s riadne nasadeným
krytom tváre.
Pán, asi vo veku 50 ju upozorní,
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.”
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podobe toho, že pravidlá dotyčná ignoruje
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a súhlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná,
ako odmietačka pravidiel. Alebo nariadení. Alebo empatie a ohľaduplnosti vyberte si.
To však už vidí sestrička z ambulancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žiada sestrička osobu v plnej čakárni. Tá
však nič. Tak sestrička volá ochranku
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď
budete dodržiavať pravidlá, inak nemáte nárok na ošetrenie a budete opätovne vykázaná z polikliniky.”
Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďakovali všetci prítomní. Keby si tak so všetkými nespratníkmi raz navždy dokázala poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich
nejaké “ochranky” vyviedli zo spoločenstva civilizácie. Ak to nespravíme,
tak si musíme verejne priznať, že anarchia zvíťazila nad demokraciou a to
je začiatok rozkladu celého právneho
systému. Alebo vie niekto o
nejakých zákonných normách, ktoré je dovolené a
tolerované nedodržiavať?
Mimochodom, to ťukanie na čelo - znelo to
naozaj veľmi duto.
S pozdravom

131200276

U lekára, na poliklinike. Chodím v
poslednom čase často. Našťastie nie
so sebou, ale ako “asistent”, sprievod dôchodkyne na vozíku.

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?
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hurtis@advokathurtis.sk
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PRIEVIDZSKO Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

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

Chovatelia hospodárskych zvierat a
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby tak môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur.
V rámci prvej výzvy, ktorá bola
uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247 žiadostí v celkovej výške
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na
nedočerpanie alokovaných finančných
prostriedkov na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci
vo forme úľav na environmentálnych
daniach „Zelená nafta“, dnes vypísala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je
možné predkladať do 13. októbra 2020.
Výzva je určená pre oprávnených žiadateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.
Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci v rámci opatrenia „Zelená nafta“
sa predkladá prostredníctvom systému ITMS2014+, ktorý je dostupný na
webovom sídle http://itms2014.sk/.
Tento elektronický proces odbremení
žiadateľov od administratívy, znižuje
chybovosť pri žiadostiach a zároveň
urýchľuje procesy spracovania žiados-

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

131200007

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

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadatelia nemusia podávať množstvo tlačív,
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych
databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude
priamo čerpať stavy hospodárskych
zvierat a podporované plodiny zasa
z Integrovaného administratívneho a
kontrolného systému (IACS). Všetky informácie o žiadostiach na „Zelenú naftu 2020“ sú zverejnené na webstránke
PPA https://bit.ly/36EOaW3.
„Zelená nafta“ je systémová štátna
podpora v agrosektore, ktorú štát spustil v roku 2019. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky. Oprávnení žiadatelia môžu z tohto opatrenia
získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej
výroby.

Máte dlhy ? Súdy ? Draʓby ?
VDĢHILQDQÎQªSrREOªP\Y\ULHši
),1$1Í12&+5$NA 0905 638 627

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

Košovská 11B, Prievidza

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
ZMæMU

2 izbový byt
Prievidza

M

Najnižšie podanie: 42 900,00 EUR

» red

REZANIE KAPUSTY
Na Kolotoči, J.Kráľa 2 - zo zadu, z dvora

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

AJ V NECPALOCH
Zelovoc vedľa Mäsiarstva u Borku

TEL.: 046/381 14 90

Západné Slovensko
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94.750
100.200
33.080
31.290
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16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko
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æ
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Výročia a udalosti
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bojovej lode, na hladinu Dunaja

19. október 1930

13 120 0422

TEL.: 046/381 11 48

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

Termín konania dražby:
dňa 10.11.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Seminárna miestnosť, Penzión na
Sihoti, Jirásková 5, 911 01 Trenčín.
Dražobná zábezpeka:
8 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt
o výmere 63,21 m2, na ul. V. Benedikta v meste Prievidza. Byt č. 11 je na
4.p., vchod č. 3, v bytovom dome súpisné č. 40214. Podiel priestoru na
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 63/4200.
Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 5387 je o veľkosti 63/4200.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 7103, k.ú. Prievidza.
Kontakt: 02/32202713
drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

Stredné Slovensko
50.530
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30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

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

0905 773 959

dajana.svecova@gmail.com

predaj bytov, domov,
Dajana Švecová
pozemkov, chaty, záhrady
výkup nehnuteľností
www.masterreal.sk
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66-0198

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila druhú výzvu
na predkladanie žiadostí v rámci
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cieľom dočerpania všetkých alokovaných finančných prostriedkov na
túto štátnu pomoc.

131200010

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

52-0004-60

Redakcia:

služby, domácnosť

prievidzsko

3

Autoškola Ivan Humaj s.r.o.
otvára nový kurz 21.10.2020
(v stredu) o 16:00 hod.
obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

pre získanie vRGLĀVkého oprávnenia
skupín A1, A, B, C a CE
adresa:

MQORNGVFXGTG\ÁTWDċC€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659

13 120 0425

kontakt:

0918 800 125

E+G STAV s.r.o.

NAŠU PREDAJŇU NÁJDETE
na sídl. sever, clementisa 6, prievidza

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

0911 700 600 https://elektropavlicek.sk/

T:0948 975 710

SME VAŠI ELEKTROŠPECIALISTI
NÁJDETE NÁS AJ ONLINE

KROVSTAV - Marian PÁLEŠ
pokrývačské práce
montáž krovov, altánkov
s dodaním materiálu a reziva
T: 0911 454 827

https://elektropavlicek.sk/

Kúpte si sušičku alebo
zostavu práčky a sušičky
AEG a získajte

131200003

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

13 120 0400

13 120 0061

Moyzesova 2,
Prievidza

PENIAZE SPÄŤ
set práčka + sušička od 868,00€*

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia.
BEZ OBÁV

&1m+8160

(Staré sídlisko)

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.

40 AŽ 150 EUR SPÄŤ
Kontaktuj nás:
Telefonicky: 54 857 78, 0911 700 600
Mailom: info@epavlicek.sk
www.elektropavlicek.sk
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0905 402 526

13 120 0346

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

Akcia platí od 1. 10. do 30. 11. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO. V okrese Prievidza.

131200036
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M. R. Štefánika 38, Prievidza
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*cena po uplatnení akcie cashback

farmári / zamestnanie, služby

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
» Predám rodinný dom v Jalovci. T: 0918 598 794
06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Predám pol suda asfaltu.
Cena 6€, treba odviezť. T:
0949 868 093

To znemožňuje kontrolovať, či
urobili všetky opatrenia pred šírením
vírusovej nákazy afrického moru ošípaných (AMO). Slovenská republika
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K
dnešnému dňu evidujeme 298 pozitívnych prípadov u diviakov a 28 prípadov
v chovoch domácich ošípaných v okrese Trebišov, Michalovce, Košice-mesto,
Košice-okolie, Rožňava, Rimavská
Sobota a Vranov nad Topľou. Na Slovensku chováme viac ako pol milióna
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľkých farmách. A práve tieto musí krajina ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na
úrovni len 37 percent.
V súvislosti s prasacou amnestiou
minister Ján Mičovský zdôraznil:
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov
ošípaných, aby využili prasaciu amnestiu a najneskôr do 23. októbra 2020
bezplatne zaregistrovali svoje chovy.
Ak tak neurobia, ich správanie bude

hodnotené ako hazardovanie s potravinovou bezpečnosťou Slovenska.“
Celý postup registrácie nájde
vlastník na web stránke Plemenárskych služieb, kde si treba stiahnuť
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho potvrdiť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a potvrdené poslať na
Centrálnu evidenciu hospodárskych
zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovat-farmu-a-zvierata/
Ak sa majitelia chovov zaregistrujú,
nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne
sankcie. Štátna veterinárna a potravinová správa SR dnes posiela list všetkým starostom na Slovensku, v ktorom
ich vyzýva, aby informovali občanov.

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55 r hľadá
priateľa na zoznámenie. T:
0940 642 703
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane .

MESTO NOVÁKY

„terénny sociálny pracovník”

Informácie: pozri www.novaky.sk, sekcia Nováky aktuálne.

» red

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 – terénny
sociálny pracovník – neotvárať”.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 26. 10. 2020 do 12,00 h.

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Odkúpim obrazy slovenských maliarov. T: 0903 868
361
» Odkúpim mince, bankovky, vyznamenania, pohľadnice a iné. T: 0903 868 361
» Kúpim staré hodinky Prim
a iné hodinky a staré bankovky. Tel. 0905/767 777

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim staré veci z povaly,
stodoly, humna, pajty, garáže, pozostalosti. T: 0940
100 473
» Kúpim doma tkané plátno, hrubé vrecia, šatky,
sukne, kroje, maľované
truhlice, striebro, obrazy
a iné starožitnosti.T: 0909
117 320

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 26. 10. 2020 do 12,00 h.

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti terénneho sociálneho pracovníka počas trvania projektu
„Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
s miestom výkonu práce v meste Nováky.

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
» Predám n. hod. FESTINA.
Masívny dizajn. Nové kúpené na Sl. T: 0910 500 796

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti odborného pracovníka pre oblasť psychológie 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 – odborný pracovník pre oblasť psychológie – neotvárať”.

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

12 DEŤOM
deťom
12
» Predám detský bicykel
16“farba
červeno-biela,
cena 50€. tel. 0949 512 627

„odborný pracovník
pre oblasť psychológie”

13 120 0426

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Kúpim staré auto, motorku, Babetu, diely, doklady.
T: 0940 100 473
» Kúpim Simson, Pionier,
Mustangh, Stadion aj pokazené. T: 0915 215 406

Slovenským chovom ošípaných hrozí smrteľné nebezpečenstvo od nedisciplinovaných chovateľov. Ide o
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a
svoje chovy nezaregistrovali.

MESTO NOVÁKY

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

MESTO NOVÁKY

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

„koordinátor komunitných aktivít
a komunitného rozvoja”
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Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti koordinátora komunitných aktivít a komunitného rozvoja
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 – koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja – neotvárať”.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 26. 10. 2020 do 12,00 h.

13 120 0426

01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj
» Predám zimné pneu s
ocel. diskami 4 ks, zn.Pirelli 195/65R15 za 195 Eur tel.
0905 609 522

Prasacia amnestia

MESTO NOVÁKY

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

„odborný pracovník
pre oblasť ekonomiky”
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti odborného pracovníka pre oblasť ekonomiky 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 – odborný pracovník pre oblasť ekonomiky – neotvárať”.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 26. 10. 2020 do 12,00 h.

13 120 0426

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Príprava domu na zimu
www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

131200054

Tak ihneď volaj na toto číslo

0948 616 881
Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)

ŠITIE RUKAVÍC
práca na doma
na dohodu

ZNALOSŤ ŠITIA
úkolová mzda
5€/10 párov

13 120 0440

131200156

0905 833 382

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
v Prievidzi
otvára

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne:
od 12.11. – do 15.12.2020
Cena za 226 hodinový kurz je 350,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.
Informácie:
osobne na adrese:
tel. č.:
e-mail:

» red

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
046 542 28 19, 0903 558 925
prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

721200010

Čoskoro stromy zhodia svoje listy a
keď sa to stane, treba vytiahnuť rebrík
a dobre očistiť odkvapy. To isté platí
pre odvodňovacie rigoly a iné “zvody” dažďovej vody. Za starých čias
gazdovia na jeseň čistili aj priekopy a
môstiky pred svojim bránkami. Samozrejmosťou pred vykorovacou sezónou
je revízia dymovodov, komínov. Treba
iba pripomenúť, že v prípade nešťastia,
ak sa nemáte poisťovni ako preukázať
takouto odbornou kontrolou, z poistky
po prípadnom požiari nedostanete nič.
Tí, ktorí kúria stále ešte rozšíreným
spôsobom - plynovými radiátormi v
každej miestnosti, by mali minimálne
od pavučín a iných naviatych nečistôt
očistiť stenové prieduch na odpadový
spálený vzduch, či na čerstvý, prichádzajúci zvonka.
Po pozornom stočení hadíc tak, aby
nezostali cez zimu v nejako mieste zalomené, venujeme pozornosť vodovodnej šachte. Certifikované zariadenia sú
garantované do mrazu mínus dvadsať,
väčšinou, ale vieme, že v našich končinách bývajú mrazy aj oveľa tuhšie. Ako
izolácia proti nim pomôže stará bunda,
vrece naplnené lístím, alebo balík sla-

my či potrebné množstvo “polystyrénu”. Kto čo má.
Pivničné okná opäť zavrieme, ale
necháme pivnicu odvetrávať sa, aby
zbytočne nevlhla.
Okrasné muškáty pomaly presťahujeme dnu do tmavých chladných
priestorov. K “ruke” si pripravíme opravenú lopatu - skontrolujeme, či nie je
rozsušená, odhŕňač snehu a ak máme
miesto, je dobré si pripraviť aj kýblik s
pieskom na prípadnú poľadovicu, ktorá nám už môže vo vyšších polohách
hroziť. Je toho samozrejme ešte oveľa
viac, ale predpokladajme, že dobrý
gazda vie, čo robiť v tomto období má.
Za zmienku ešte stojí kontrola dverí a
okien, či cez ich, najmä staršie rámy,
prievanom neuniká príliš veľa tepla.
Na trhu je dostatok vhodných tesnení.

131200012

Zdá sa, že tento rok sa jeseň predstavila čosi skôr, ako sme boli zvyknutí.
Prichádzajúce chladné noci s teplotami blížiacimi sa k nhule nás priam
upozorňujú na práce, ktoré treba ešte
do zimy stihnúť.

Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?
13 120 0430

prievidzsko

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Široký výber papúč
aj na www.lekarenstm.sk

EU
s

BIODERMA vybrané
produkty iba za 4.67€

DEVIT 2000 120 kapsúl
- výživový doplnok s obsahom

MAGNE B6 RELAX
30tbl - výživový doplnok

vitamínu D3 na vnútorné
použitie

s extraktom z medovky a
chmeľu, s horčíkom a
vitamínom B6
7,39€

13,29€

6,65€

MEGAFYT - kúzlo zimy 72 nálevových
sáčkov v plechovom obale

13,44€

10,75€

JAMIESON C+D3
30tbl - výživový

CONTRA VÍRUS
60 kapslí -

doplnok so sladidlom,
tablety na cmúľanie s
príchuťou čerešne,
vitamíny C a D prispievajú
k správnej činnosti
imunitného systému

výživový doplnok s
betaglukánom,
silymarínom a
zinkom. Podporuje
prirodzenú
obranyschopnosť a
odolnosť.

10,02€

4,35€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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VICHY
zľava - 4€
na anti-age
produkty

kultúra / služby, spomíname
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Formulár pre kultúru a kreatívny
priemysel je zverejnený

z Prievidze.
Drahá moja mamička, odišla si tam,
odkiaľ niet návratu.
A ja som ti chcela ešte toho toľko povedať.
Nech plamienky sviečok na nebo napíšu:
„Ďakujem za to najvzácnejšie, za svoj život!
Ľúbim ťa a navždy ostaneš v mojom srdci.“
S láskou spomína dcéra Viera.

13 120 0436

Veronky Dobiášovej

„Deň po dni plynie a nám len spomienka v srdci ostala,
ktorá nám nedovolí zabudnúť na teba...“

Dňa 14.10.2020 uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil milovaný manžel,
otec a švagor
pán Ľubomír Buzalka.

» red

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

Chcete si
podať inzerát?

Smútiaca rodina.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme...“

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.
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.

Dňa 23.10.2020 uplynie 10 rokov,
čo sme sa navždy rozlúčili
s našou manželkou, mamičkou
a babinkou
pani Máriou Gabovičovou
z Prievidze.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ivan, dcéry Gabriela a Andrea
s rodinami a rodina z Čavoja.

„Dotĺklo srdce, prestalo biť.
Zavreli sa oči tvoje, nemôžeme na teba zabudnúť.
Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k tebe povedie.
Kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať,
spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať.“

„Po roku všade okolo chýba tvoj hlas,
mal si rád život a my teba...
Svoj večný spánok odišiel si späť,
no my ťa budeme navždy ľúbiť a s láskou spomínať.“

Dňa 24.10. 2020 uplynul rok, čo nás navždy
opustil vo veku 60 rokov manžel a syn

Dňa 17.10. 2020 si pripomíname
3. výročie úmrtia nášho ocina

pán Antón Obžera.

pána Dušana Poláka

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
S láskou spomínajú manželka Oľga a otec.

721200173

z Handlovej.
Spomínajú dcéry s rodinami.

721200170

Záujemcovia ho nájdu na webovom
sídle ministerstva pod odkazom Formulár.
Na základe formulára získa Ministerstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta
o finančných stratách v jednotlivých
oblastiach nezávislej kultúry a aj o počte ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. Tieto informácie budú
dôležité na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému
ministerstva kultúry. Dodanie údajov
pomôže zároveň zistiť štruktúru pracovníkov a pracovníčok v kultúrnom
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo
kultúry preto vyzýva všetkých, aby formulár vyplnili do 19. októbra.
Finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia
COVID-19, umožní MK SR poskytovať
nový zákon o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento
týždeň schválila vláda a po schválení v

Národnej rade SR by mal nadobudnúť
účinnosť od 1. novembra tohto roka.
Prípadné otázky k formuláru treba
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k
dispozícii počas pracovných dní od 12.
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.
Sprievodné video k spusteniu formulára nájdete na FB stránke ministerstva
kultúry.
Formulár je uvedený na webovej
stránke MK SR.

13 120 0434

Ministerstvo kultúry zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie
ekonomických dopadov pandémie
COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Dňa 20. októbra 2020 si pripomíname
4. výročie úmrtia

PD20-42 strana-

6

721200166

6

zamestnanie, služby, domácnosť

7

13 120 0439

prievidzsko

721200005

Partner
Wüstenrot

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

MESTO NOVÁKY

-25%

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

„odborný pracovník
pre oblasť legislatívy”

5,99

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti odborného pracovníka pre oblasť legislatívy 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 – odborný pracovník pre oblasť legislatívy – neotvárať”.

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

VÝPREDAJ ZOSTATKOVÝCH PODLÁH
OD 99 CENTOV ZA m

VEĽKÝ VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
DVERÍ OD 10€/KS

131200016

13 120 0426

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 26. 10. 2020 do 12,00 h.

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

Budúcnosť vykurovania Prievidze môžeme zabezpečiť
cez obnoviteľné zdroje
Prievidze vzdialený 14 kilometrov len ťažko do- mať teda významný dosah na cenu tepla.
káže zabezpečiť efektívnu distribúciu tepla bez
výrazných strát.
Náš projekt

obsahuje zelené a ekologické zdroje tepla

Mesto bude mať významný dosah
na cenu tepla cez vlastníctvo zdroja

V súčasnosti sú zo strany poradenskej spoloč- Jeden vlastník zdrojov výroby aj rozvodov tepla
nosti Jaspers posudzované dva projekty, resp. po meste bude cenovo výhodnejší, než ceny zo
spôsoby ako môže byť vykurované mesto Prievidza. Veľmi nás teší, že posudzovanie a príprava prebiehajú na odbornej báze. Projekt
ktorý predstavila naša spoločnosť má niekoľko
významných výhod, ktoré pozitívne hodnotí aj
poradenská spoločnosť.

Vzdialenosť zdrojov
tepla od miesta spotreby

Zdroj tepla sme navrhli bližšie k Prievidzi, t.j.
vo vzdialenosti do 4 km od okraja mesta a to
v areáli bývalej bane Cigeľ, druhý pomocný
a záložný zdroj tepla bude umiestnený na
okraji mesta. Menšia vzdialenosť zdroja tepla smerom k odberateľom predstavuje nižšie
straty tepla až o 80 %. Nižšie straty sa automaticky premietnu do koncovej nižšej ceny
tepla. Obyvatelia mesta Nováky a Zemianskych Kostolian už nebudú platiť straty tepla
z dlhých rúr smerom do Prievidze ako je tomu
v súčasnosti. Konkurenčný projekt, ktorý je od

vzťahov dvoch subjektov a to výrobcu a distribútora, ako je tomu v súčasnosti. Súkromná spoločnosť tak nebude môcť diktovať ceny predávaného tepla do Prievidze z pozície monopolu, ani
vsúvať ďalšie medzičlánky do predaja na zvyšovanie zisku. To v konečnom dôsledku pocítia obyvatelia Prievidze na nižšej cene za teplo. Navyše
mesto spoluvlastní spoločnosť PTH, a.s. a bude
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V našom projekte sme filozofiu výroby tepla
postavili na obnoviteľných zdrojoch energie.
Počítame s dva krát viac nezávislými zdrojmi vo
výrobe tepla než konkurenčný projekt. V ďalších
rokoch môžeme pridávať ďalšie zdroje. Ponúkame využívanie nasledovných druhov zdrojov
tepla:
• teplo z banskej vody ako obnoviteľný zdroj
ktorý je zadarmo,
• teplo zo solárnych tepelných panelov ako obnoviteľný zdroj zadarmo, ktoré bude slúžiť na
predohrev banskej vody na vyššiu teplotu,
• teplo z biomasy z drevných štiepok – ktorého
výroba bude objemovo o dve tretiny nižšia než
predstavil konkurenčný projekt,
• rezervná a doplňujúca kotolňa na plyn, ktorej spotreba plynu bude o 30 percent nižšia ako
v plynovej kotolni konkurenčného projektu.
Náš projekt výroby tepla je z pohľadu ekológie
vyspelý a konkurencie schopný pre 21. storočie.
Dostupnosť nami navrhovaných zdrojov, ktoré
už teraz využívame, ako aj minimálne straty
na krátkom potrubí v porovnaní so vzdialenými
horúcovodmi sú zárukou, že obyvatelia mesta
-Pth, a.s.môžu pocítiť nižšiu cenu za teplo.

13 120 0437

Spôsob vykurovania Prievidze sa po roku
2023 zmení. Od uhlia prechádzame na iné
spôsoby výroby tepla. Svoj projekt na vykurovanie mesta predstavila aj naša spoločnosť
PTH, a.s. ktorú vlastní aj samotné mesto.

kultúra / domácnoť, služby
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Múzea a galérie otvorené,
živá kultúra online
Ústredný krízový štáb prijal prísnej- stvu kultúry poskytovať finančnú pošie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu- moc formou dotácií nový zákon, ktorý
je aktuálne v parlamente.
júcu pandemickú situáciu.
Pri nových opatrenia MK SR presa„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k dilo, že umelecké súbory môžu aj počas
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie zákazu hromadných podujatí skúšať a
cestovania, mobility a spoločenských prinášať divákom predstavenia online.
Múzeá, galérie a knižnice podliekontaktov účinne zníži šírenie ochorenia COVID-19,“ uviedla ministerka kul- hajú opatreniam ako prevádzky - na 15
túry Natália Milanová s tým, že podľa metrov štvorcových jeden návštevník.
Výnimku z nosenia rúška majú
Úradu verejného zdravotníctva sa COVID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os- umelci a účinkujúci pri produkcii hratatných dňoch zasiahol športové kluby, ných a dokumentárnych filmov.
umelecké súbory, školy, či pracoviská.
Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa„Avšak každý z nás môže pomôcť huje ani na tlmočníkov posunkového
- obmedzením cestovania, mobility a jazyka.
spoločenských kontaktov, čo je aj cieBuďme rozumní a solidárni. Krízu
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu sa nám podarí prekonať len spoločne.
s organizáciami v kultúrnom a kreaObmedzenia mobility začali platiť
tívnom priemysle preukazujeme spo- od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedemlupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ dňový kĺzavý medián nových prípadov
dodala ministerka Milanová.
neklesne pod 500.
Už v novembri umožní minister-

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

» red
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Objednajte si
z bezpečia domova.

interiér

prievidzsko

9

interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY

od 536,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 1 08€

DEŇ A NOC

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

0908 244 019

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-42 strana-
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A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

9

13 120 0438

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

kultúra

10
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OD PONDELKA 19. 10.
u ás s emuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
C H L AD E N É

C H L AD
AD E N É

cena za 1 kg

-18

cena za 1 kg

-31%

%

6.50

Brav�ové karé
• bez kosti, plátky

5

2.19

30

1

49

Kur�a

5 kg balenie

1

79

varný typ B – prílohové

300 g

700 g

(1 kg = 0,36)

-35%

-30%

1.99

4.29

2

99

Brav�ové
mäso v skle

(1 kg = 4,27)

1

29
(1 kg = 4,30)

kg

-41%

kg

-50%

1.29

1.79*

0

75

Banány

Mandarínky
Satsumas

0

89

Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 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.
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*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.

domácnosť

prievidzsko

11
OD PONDELKA
19. OKTÓBRA

100 g

-40%
Tavený syr
• v �rievku

500 g

-28%
3.49

Mascarone
• 41 % tuku

2

0.99

0

59

40 %
alkoholu

49
(1 kg = 4,98)

3 x 105 g = 315 g

-21%

0,7 l

2

49

0

59

(1 kg = 7,90)

(1 l = 1,18)

Gambrnus
• svetlý ležak

1,5 l

1,5 l

-34%

1.29

0

69

Vinea

(1 l = 0,46)

• rôze druhy

platí od 22. 10.

-46%

0.44

0

29
(1 l = 0,19)

Minerálna voda
• rôze druhy

6.69

5

29
(1 l = 7,56)

Spišiacka borovi�ka

0,75 l

-30%

Supercena

3.99

2

79

1 kg

(1 l = 3,72)

Lavazza

Prosecco

• rôze
druhy

• v pouke aj Prosecco
Spumate 0,75 l za 3,99 €

9

99

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 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.
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33-0072

Parenica údená

0,5 l

-20%
platí od 22. 10.

Supercena

3.19

12
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Viete ako odlíšiť chrípku, prechladnutie a ochorenie COVID-19?

Zachovajte chladnú hlavu a zamerajte
sa na príznaky
Na Slovensku je druhá vlna pandémie a mnoho ľudí zápasí s koronavírusom. Treba však mať na pamäti, že sa o slovo môžu prihlásiť aj
ďalšie respiračné ochorenia. Viete
ich navzájom odlíšiť?

telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy
a proti zápalu dýchacích ciest. Treba si
dopriať veľa spánku a teplého čaju.

Prechladnutie nevzniká náhle

Prechladnutie nevzniká náhle z
plného zdravia a nie je sprevádzané
V každom prípade je v týchto časoch vysokou teplotou, triaškou bolesťami
dôležité nepodliehať panike. Či už ide kĺbov a svalov. „Typickými úvodnými
o chrípku, bežné prechladnutie alebo príznakmi sú nádcha, kýchanie, slziace
koronavírus, zamerajte svoju pozornosť oči a podráždené hrdlo,“ objasňujú vena príznaky, ktoré by vám mali pomôcť rení zdravotníci a zároveň radia, že pri
tieto ochorenia odlíšiť.
ľahkých príznakoch ochorenia sa stačí
zdržiavať pár dní v domácom prostredí
a piť veľa teplého čaju a užívať voľne
Chrípka má náhly
dostupné lieky, ktoré odporučí lekárnik.
nástup príznakov
Chrípka má náhly nástup príznakov z „Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako 3 dni
plného zdravia a je sprevádzaná vysokou a klinický stav sa zhoršuje, je potrebné
teplotou. „Typickým úvodným prízna- navštíviť ošetrujúceho lekára. Pri respi- ilustračné foto
kom je bolesť kĺbov a svalov, silná bo- račných ochoreniach spôsobených baklesť hlavy. Chrípka sa prejavuje suchým tériami, lekár rozhodne o potrebe podá- mierne až stredne závažné príznaky a
a dráždivým kašľom, často sa objavuje vať antibiotiká,“ odporúčajú odborníci. uzdraví sa bez hospitalizácie. COVID-19
zimnica a triaška. Po 48 hodinách sa
postihuje najmä dýchací systém a v
môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla,“ po- COVID -19
niektorých prípadoch vyvoláva ťažký
pisujú verejní hygienici. Chrípka je víruCOVID-19 je infekčné ochorenie, zápal pľúc. „Príznaky ochorenia sú hosové ochorenie, a preto sa nelieči antibio- vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. rúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchatikami. Jej liečba spočíva v zmierňovaní Ochorenie sa prejavuje rôznymi spô- nie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava,
príznakov podávaním liekov na zníženie sobmi. Väčšina infikovaných má malátnosť, strata čuchu a chuti,“ uvá-
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autor ExergenCorporation pixabay
dza sa na stránke korona.gov.sk. Vírus
sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri
kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje
osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie
trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

zamestnanie

prievidzsko
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OPERÁTOR VÝROBY
à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ
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àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
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TTT HLKPQORHQBO PH

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA A ROZRÁBKA
V NEMECKU

12€ - 15€

BRUTTO NA HODINU
20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

+421

944 995 400

85_0707

www.simon-ﬂeisch.de I job@simon-ﬂeisch.de

PRACUJ
U NÁS v ČR
MZDA OD 850 €
DO 1300€

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
0915 780 751

Výročia a udalosti
začal sa Norimberský proces, medzinárodný vojenský tribunál

18. október 1945
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Pracuj v Hradci Králové

85-0689

+?GJÍJEOR?V

493 960

75-11

)MLR?IR 0918

36-0122

Mzda: Í)Ģ FMB ÍLCRRMÍ ÍQRP?TLgÍJֈQRIWÍÍ)Ģ BCŜ
2?VQLS>KFBà7"/*à̜ààIrȇHLSiàFW?Và̝

85_0727 I 61- 0262
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služby, domácnosť
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801200035

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

47-029

0948 468 858

33-0073

TVRDÉ 40€/prm

61-0261

MÄKKÉ 30€/prm

721200109

PALIVOVÉ DREVO
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0 % ÚROK ROČNE
Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.
Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-00123

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

NA PÔŽIČK Y A Ž DO 2 0 0 0 EUR
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Minister školstva oznámil
nové opatrenia v školách
V školách neboli zaznamenané málnom režime s povinným nosením
ohniská nákazy a na dištančné rúšok.
vzdelávanie zatiaľ prešli štyri perZároveň vyzval študentov, aby necentá žiakov.
cestovali na internáty. Učiteľov zasa,
aby pripravili žiakov na dištačné vzdeSo zhoršujúcou situáciou s počtom lávanie a pripravili rozvrhy na pár týžnakazených ochorením Covid-19 je dňov dopredu.
však potrebné upraviť opatrenia pre
Zrušiť by sa mali plavecké kurzy,
školy. Oznámil to v nedeľu počas ro- lyžiarske kurzy, výlety či skupinová
kovania ústredného krízového štábu výučba ZUŠ. Školské kluby detí budú
minister školstva, vedy, výskumu a fungovať za sprísnených opatrení.
športu SR Branislav Gröhling.
O podobe vzdelávania na vysokých
Výrazne sa bude odporúčať nose- školách minister školstva diskutuje s
nie rúšok na materských školách, pre rektormi. „Vysoké školy sú však samoprvý a druhý stupeň základných ško- statné a autonómne,“ doda minister.
lách je povinné. Výnimka z nosenia
Manuál pre základné školy nájdete
rúšok bude platiť pre nepočujúcich, tu:https://www.minedu.sk/zakladneautistické deti či deti s mentálnymi po- -skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizoruchami.
vane-11102020/
Stredné školy prejdú na dištančné
vzdelávanie. „Ešte dnes vydáme rozhodnutie, ktorým sa preruší vyučovanie na stredných školách. Stredné
školy od zajtrajšieho dňa prechádzajú
na dištančnú formu vzdelávania až do
odvolania,“ ozrejmil minister školstva.
Nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na
základnej škole, budú fungovať v nor» Zdroj: MŠ SR
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Prežijú všetko
Z biológie je známe, že pravdepo- obetovať aj život za kolegu v ohrození.
Prežijú všetko. V práci nemusia
dobne najodolnejšími živočíšnymi
druhmi na planéte sú škorpióni a nič robiť, stačí, ak sa dožadujú porád.
šváby. Prežijú aj atómovú vojnu, Ak behajú s fasciklami pod pazuchou.
ktorá, inak, ako všeobecne vieme, Teda, nemusia robiť nič, okrem dojmu,
zanecháva za sebou desiatky až že niečo robia. Prežijú aj všetkých šéstovky rokov iba spálenú zem.
fov, lebo vždy v správnu chvíľu vedia,
ako a komu z nich sa čím zavďačiť. NoNezbavíte sa ich v domácnosti, ne- sením zákuskov z podnikového obeda,
zbavíte sa ich nikde a nijak. No, švábov alebo neskutočným omieľaním medomožno ešte s pomocu piva. Na pivo le- vých adoračných pochvál. A keď šéf
tia. Za pivo sa aj s radosťou utopia.
príde o šéfovskú stoličku, už na druhý
Keď sa tak obzerám spätne na deň ho ani nepozdravia. Lebo treba sa
tých asi 40 rokov ekonomicky aktívne venovať tomu novému - v rámci prežiprežitého života, mám dojem, že tieto tia, ako inak. A šéfinkovia sú radi. Majú
biologické druhy sú v niečom podobné pokoj. Aj profit z fleku.
človeku. Lepšie povedané - človek im.
Lenže, takto sa nikam nedostaneZa tých 40 rokov nepretržitého pracov- me. Fungovalo to v období socializmu
ného nasadenia v najrôznejších profe- a funguje to aj teraz. Kým však nesiách - od železničiara cez lodníka až schopným nezačneme dávať najavo, že
po novinára som mal tú “česť” stretnúť sú neschopní, budeme stále “sto rokov
mnoho všetko preživších. Hoci - úprim- za opicami.” Alebo - medzi
ne, najväčšiu koncentráciu skutočných tými všetko prežívajúcimi
charakterov som zaznamenal v tých živočíšnymi a nie príliš
najťažších robotníckych profesiách. sympatickými druhmi.
Vraví sa - máš maniere lodníka, to
Čo vy (my) na to? S povšak je omyl. Mnohí v bielych golieroch zdravom a s vďakou za
a drahých oblekoch, či značkových hľadanie odpovede
make - upoch ani len netušia, že medzi
maniere lodníkov patrí česť, charakter,
náročnosť na seba, súdržnosť a ochota
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYHRAJTE 400 €

75-34

0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
10.
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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A do boja proti šikane!
Rezort školstva sa stal partnerom veľkého projektu s názvom „Odpíšeme
ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre
obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť.
Cieľom je začať otvorene hovoriť a diskutovať o téme šikanovania na miestach,
kde je tento problém najrozšírenejší - medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.
Viaceré prieskumy potvrdili závažnosť témy šikanovania v školskom prostredí. Obeťou šikany sa môže stať každé
dieťa bez ohľadu na svoj sociálny status,
rovnako ako sa môže stať agresorom. Následne nastáva ťažká situácia, z ktorej treba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen
dieťa, ale ani dospelý nevie, ako správne
zareagovať, čo urobiť. Neraz sa tak deje
bez povšimnutia okolia. To, čo sa môže v
danom momente javiť ako nevinný žart,
môže mať dlhodobé následky. Preto je
veľmi dôležité dbať na prevenciu šikany a
vytvárať zdravé prostredie pre deti v školských zariadeniach.
Iba spoločnými silami dokážeme zastaviť šikanu! S týmto mottom sa spojili
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR, Nadácia Markíza a Linka detskej istoty, n. o. Výsledkom je projekt „Odpíšeme ti“, ktorý sa spustil v pondelok.
„Problém šikanovania nedokážu
deti a mladí ľudia často riešiť sami - potrebujú pomoc! Prežívanie takejto situácie
výrazne ovplyvňuje osobnostný, sociálny
a edukatívny vývin detí a mládeže a sú-

časne negatívne vplýva na ich telesný a
zdravotný stav. Neošetrené zážitky predikujú dlhodobé následky, prechádzajúce
často do dospelosti, preto každá aktivita
v záujme prevencie a eliminácie šikanovania je potrebná a vítaná,“konštatuje
Linka detskej istoty, n. o.
Práve preto od dnešného dňa začal
fungovať web www.odpisemeti.sk, ktorý ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý
krok a dieťa, ale aj dospelého človeka
konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje
na správnu cestu riešenia. Pomoc je poskytovaná prostredníctvom anonymnej
Linky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii
24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat,
ktorý je na webe dostupný vo vybraných
hodinách. Návštevníci na stránke nájdu
tiež množstvo dôležitých informácií o
téme, ako aj zaujímavé videá a články.

» red
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Diskusia o budúcnosti vykurovania bude on-line
Ako alternatívu verejného zhromaždenia, na účel informovania verejnosti o riešeniach budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre, organizuje mesta Prievidza
on-line diskusiu. Bude sa konať v utorok 20. októbra
2020 od 17:00 a vysielať na internete, na YouTube kanáli Mesto Prievidza. Obyvatelia sa do diskusie môžu
zapojiť doručením otázok cez platformu Sli.do alebo
e-mailom. Záznam z diskusie bude odvysielaný aj prostredníctvom RTV Prievidza.
Mesto Prievidza pôvodne plánovalo zorganizovať k téme
budúcnosti vykurovania verejné zhromaždenie, čo však
pre opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva pre
šírenie koronavírusu nebude v blízkej dobe možné. Preto
organizuje on-line diskusiu ako jeho alternatívu.
Ako sa môžete zapojiť do diskusie?
Obyvatelia mesta Prievidza môžu klásť otázky cez internetovú stránku Sli.do - event code #teplo. Verejnosť

môže otázky alebo podnety k riešeniam posielať aj prostredníctvom e-mailu teplo@prievidza.sk.
Predstavia zámery a zodpovedia otázky
Svoju účasť na diskusii potvrdili zástupcovia Prievidzského tepelného hospodárstva a Slovenských elektrární, ktorí
predstavia svoje zámery riešenia budúcnosti vykurovania
v krátkych prezentáciách. Zástupca Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie priblíži kritériá pre
hodnotenie zámerov, ktoré pripravili v rámci asistencie
experti Európskej investičnej banky - JASPERS. Na otázky
verejnosti budú pripravení odpovedať aj primátorka mesta
Prievidza a zástupca Okresného správcovského bytového
družstva. Trvanie diskusie bude najviac tri hodiny.
Záznam odvysielajú aj v televízii
Záznam z podujatia bude odvysielaný aj v Regionálnej televízii Prievidza v stredu 21. októbra 2020 o 20:00 a v nedeľu 25. októbra 2020 o 10:00.
Komplexné informácie o
budúcnosti vykurovania po
roku 2023 obyvatelia mesta Prievidza nájdu na špeciálnej webovej stránke
www.prievidza.sk/teplo.
Načítaním QR kódu prejdete na YouTube kanál Mesto
Prievidza, na ktorom bude
vysielaná diskusia.

Pixabay.com by Alexandra_Koch

Pandémia ochorenia COVID-19: Opatrenia v meste Prievidza

Opatrenia v sociálnej oblasti
Už od 1. októbra 2020 je pozastavená činnosť a prevádzka všetkých denných centier pre seniorov a sociálno-integračného centra. Mesto Prievidza dočasne
z preventívno-hygienických dôvodov, zameraných
na ochranu prijímateľa sociálnej služby, neposkytuje možnosť osvedčovania dokladov v domácnostiach.
V prípade potreby odporúčame obrátiť sa na notárske
úrady.
Mestský úrad ostáva verejnosti prístupný
Režim fungovania mestského úradu ostáva nezmene-

ný. Je sprístupnený v pracovné dni od 7:30, v pondelky,
utorky a štvrtky do 15:00, v stredy do 16:00 a v piatky do 12:00. V čase od 12:00 do 13:00 je prestávka na
vykonanie dezinfekcie priestorov a dotykových plôch.
Vstup do priestorov MsÚ je možný len s použitím rúška
a po použití dezinfekcie na ruky.
Zasadnutie MsZ formou videokonferencie
Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a prijaté protiepidemiologické opatrenia plánuje primátorka mesta
zvolať zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
26. októbra 2020 formou videokonferencie.
Neverejné zasadnutia
komisií, výborov a mestskej rady
Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a zákazu hromadných podujatí budú od stredy 14. októbra 2020 zasadnutia Mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov volebných obvodov neverejné. Mestská
rada sa bude konať formou videokonferencie.
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Obnova telefonickej informačnej služby
Mesto Prievidza obnovuje prevádzku telefonickej informačnej služby, určenej predovšetkým pre seniorov.
Obyvatelia mesta na čísle 0904 752 611 dostanú aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 v meste Prievidza. Linka je k
dispozícii v pracovné dni, v čase od 8:00 do 15:00.
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

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

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
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Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0107

0918 726 754

Kritériá
pre spoluprácu :
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