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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 340 domácností 

PRIEVIDZSKO
č. 48 / 27. november 2020 / 24. ročnÍK

2,45€/kg

T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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VÝROBA A PREDAJ 
VŠETKÝCH 
DRUHOV 

SNEHOVÝCH 
REŤAZÍ

Nováky, Fraňa Kráľa 112/2, tel: 0911 843 853
www.pewagsk.sk, pera@pewag.com,      pewagworld
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VIANOČNÝ TRH
PREDAJ Z DVORA 
PRIAMO OD VČELÁRA

Mgr. Th. Štefan Topor, M. Benku 8, Prievidza 
(neďaleko cintorínskej zastávky MHD)

kontaktovať na tel. 0907 244 657, 
križovatka zo sídliska Sever vpravo, 

z Mariánskej doľava.

PONÚKAM:
• VŠETKY DRUHY NAJKVALITNEJŠÍCH SLOVENSKÝCH 
  MEDOV A MEDOVINY
• SVIEČKY Z VČELIEHO VOSKU 
   - rôzne druhy
• VYREZÁVANÉ BETLEHEMČEKY
• PROPOLISOVÚ TINKTÚRU
• MASŤ
• PEĽOVÉ ZRNÁ
• MATERSKÚ KAŠIČKU

Fungujem počas celého roka / za návštevu ďakujem

SÚKROMNÁ VČELÁRSKA ŠKOLA 
PRIEVIDZA, M. Benku 8, 

T: 0907 244 657

štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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Čas tmy nemusí byť iba temný

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prichádza čas, ktorý v detstve 
mnohých z nás bol tým najkrajším 
v roku. Bol taký zvláštny, po Ka-
taríne, najprv „voňal“ Mikulášom 
a prvými mandarínkami v roku, 
doma sa objavil adventný kalendár, 
plný dobrôt a podľa neho sme my, 
deti, odrátavali zostávajúce dni do 
vianočného času. Možno sa mýlim, 
ale všetko sa zdalo akési pokojnej-
šie, tichšie, také naozaj adventné.

Ten predvianočný čas má stále svo-
ju symboliku, do ktorej viac či menej 
zasahuje „modernosť“ doby, rodinné 
hodnoty, generačné zvyky a cirkevné 
tradície. Tie sú z toho všetkého pravde-
podobne najstálejšie.

Pre Kresťanov je advent začiatkom 
cirkevného roka, keď je očakávané 
oslávenie narodenia Ježiša Krista a 
jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi 
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok 
sa traduje už od 6. storočia. Advent, z 
latinského slova adventus, začína prvú 
nedeľu po 26. novembri. Adventný ve-
niec má presné pravidlá, ako by mal 
vyzerať. Správny adventný veniec by 
mal byť vyrobený z vetvičiek ihlična-
tých stromov alebo cezmíny, to preto, 
že predstavujú život. Ak je veniec zo 

slamy či prútia, mal by odháňať zlých 
duchov a domu dopriať požehnanie. 
Sviečky na ňom sa zapaľujú zásadne 
v smere hodinových ručičiek. Veľmi 
dôležitú úlohu hrajú farby. Hlavnou 
farbou adventu je a má byť fialová. Táto 
farba je symbolom pokory a dôstojnos-
ti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou 
jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by 
mala byť ružová, ktorá symbolizuje 
priateľstvo.

K Adventu neodmysliteľne patrí aj 
akési „uskromnenie, stíšenie“. Nie je 
to čas svadieb, hlučných zábav, určite 
nie hostín. Naopak, skorý príchod kaž-
dodennej tmy priam núka, ak je čas, 
možnosť, v rodinách sa viac venovať 
jeden druhému, rozprávať sa, byť spo-
lu, nemíňať tento čas na návštevy, ale 
venovať ho najbližším.

Tohtoročný Advent bude ťažký. 
Celý rok je ťažký. O to viac si 
môžeme vážiť to, že sme 
tu, že sme zdraví a že sa 
ešte môžeme na niečo 
tešiť.

Krásny a pokojný 
adventný čas, váže-
ní čitatelia!

EXTRA

4
6

-0
0

0
3

 

 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.11



PD20-48 strana- 2

svet knihy / reality, služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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 Predám háčkované vankúšiky,

cena 5€/ks, T: 0908 224 008
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ARMY SHOP Prievidza 
OD Vtáčnik

V ponuke oblečenie a výbava pre:
AIRSOFT, POĽOVNÍKOV, HUBÁROV A 

HOBBY. Sortiment aj pre DETI.
otváracie hodiny: 

Po - Pia 9:00 - 18:00 hod. 
So 9:00 - 12:00 hod.

0911 485 341, 0903 205 261
ARMY SHOP v Oslanoch 9:00 - 12:30 hod.
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Mesto Bojnice ponúka na prenájom nebytové 
priestory v meste Bojnice 

- v Dome služieb o rozlohe 23 m2,
- v prístavbe Kultúrneho domu o rozlohe 23,20 m2.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta 
www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.
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•
v ponuke 

 

Info: 0905 296 592

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Básnik (ale už aj textár), vášnivý hu-
bár a oddaný otec a manžel Benja-
mín Škreko je známy najmä staršej 
generácii vďaka tomu, že často uve-
rejňoval svoju tvorbu v satirickom 
časopise Roháč. 

Jeho láskavý a nezameniteľný hu-
mor – napokon taký, aký je on sám - sa 
tak stal súčasťou mnohých rodín a do-
mácností. Humoristické prvky v jeho 
tvorbe prezrádzajú, že je to človek s op-
timistickým prístupom ku všetkému, s 
čím sa stretáva.

Táto črta sa nachádza aj v jeho 
zbierke básní Kam z kanape. Benja-
mín Škreko nám prináša svoje básne 
preto, aby nás potešil, poláskal, trošku 
sa s nami aj pomaznal pomocou svo-
jich čarovných slovíčok a kúziel, ktoré 
vie dať do nich on.

Jeho tvorba má v sebe všetko to, 
čo vie potešiť ľudského ducha: vtip, 
iskru, myšlienku, nenáročnosť, pritom 
však jedinečnosť. Nuž a tentoraz sa 
Benjamín Škreko prihovára aj k vám, 
milí čitatelia REGIONPRESSu, a to 
osobne:
„Stretnú sa dvaja a jeden hovorí...

V živote som už počul tisíce anekdot 
či úsmevných príhod, ktoré sa začínali 
touto formulkou. Každý raz som zbys-
tril, nevdojak sa usmial, spomalil. Ako 
inak, veď keď sa stretnú dvaja „a jeden 

hovorí“, okamžite vzniká ľudské puto, 
preskočí iskra záujmu a porozumenia.

V týchto dňoch sa zrazu medzi nich 
postavil zákerný nepriateľ, pandémia 
COVID 19, a potenciálny rozhovor sa 
mení na odmietavé zakývanie, povy-
tiahnutie ochranného rúška až na oči a 
ustráchané opísanie širokého oblúku...

Priatelia, s ktorými sa virtuálne 
stretávam aspoň prostredníctvom 
týchto riadkov, vopred ďakujem za 
každý čo i len tušený úsmev. Zaželajme 
si navzájom rýchly koniec nenormál-
neho karanténneho stavu. Neviem si 
predstaviť krajší scenár života, ako že 
stretnú sa dvaja, a jeden hovorí...“

Zabudnite 
na nevľúdny depresívny čas

» red
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana

SLUŽBY
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Partner 
Wüstenrot
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

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

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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Transféry na letiská:
Bratislava, Viedeň, Budapešť
Krakow, Katowice
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Predám zimné pneu, nové 
205-60-16. 180€, T: 0904 
557 969

byty/predaj 3
» Predám 1-izbový byt v 
Handlovej, T: 0905 313 616

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu 2-iz-
bový byt v PD maximálne 2 
ľuďom. T: 0907 138 908

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim HAKI lešenie, T: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181
» Ponúkam lásku žene, T: 
0908 632 584 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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 toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Je veľa ľudí, ktorí sa hrajú na kráľov. 
Niektorí majú peniaze, iní tituly a 
ďalší moc. Mnohí z nich sa vypraco-
vali svojim talentom a tvrdou prácou. 
Majú vplyv na mnohých ľudí a nieke-
dy im zachutia sláva a moc. Pyšní a 
mocní sa snažia kraľovať druhým. 
Nepočúvajú kritiku a niekedy ju aj 
umlčia. Neprijímajú iné názory a 
tých, ktorí ich hlásajú. Presadzujú 
svoje predstavy o fungovaní sveta 
okolo. Pýcha, moc a sláva nie sú dob-
rými vlastnosťami kráľov. Niektorí sa 
prezentujú silou, iní krásnymi slova-
mi, ďalší pozlátenými rúchami.

Bol raz jeden kráľ. Volal sa Belo 
IV. Údajne sa skrýval pred Turkami na 
hrade Zniev na Turci. Narodila sa mu 
dcéra Margita. Pomáhala hladným a 
chudobným. Vymenila zlatú korunu za 
tŕňovú. Zomrela mladá a svätá. Margita 
Uhorská, princezná s tŕňovou korunou. 
Uctievame si ju v Kláštore pod Znievom. 
Jej meno sme dali tento rok nášmu Domu 
sv. Margity. V týchto dňoch nám Martin 
Poloha z firmy Ukovmi ukoval tŕňovú 
korunu. Umiestnili sme ju pred Domom 
sv. Margity Uhorskej na Vrícku. V deň 
Krista Kráľa. Kráľa, ktorý mal moc od 
svojho Otca, a nechal sa ukrižovať za 

nás. Odmietol slávu a moc tohto sveta. 
Slúžil a obetoval sa za nás.

Mnohí mocní tohto sveta sú nemoc-
ní - zameraní na seba, hluchí a slepí 
k druhým. Sú hrdí na svoje talenty a 
úspechy, ale nevedia, že ich dostali do 
daru. Od kráľa, ktorý je nad všetkým. Na 
to, aby prinášali hodnoty. Nie pre seba, 
ale pre druhých. Králi sa nevyznačujú 
tým, čo nahromadili, ale tým čo rozda-
li. Ich sila nie je v silných slovách, ale v 
tichom načúvaní. Nemajú veľké paláce, 
ale srdcia. Nevyvyšujú sa, ale pokorne 
pokľaknú pred Jediným a skutočným 
kráľom. Mnohí prosia o pomoc a čakajú 
na dary. Lenže funguje to opačne - naj-
skôr sa dáva, až potom dostáva. Dávaj-
me druhým bez toho, aby sme očakávali 
vďaku, uznanie a odmenu. Odovzdajme 
seba, svoju bezmocnosť, starosti a trá-
penia nášmu kráľovi. 
Majme silnú vieru a 
buďme trpezliví. Je-
diný a skutočný kráľ 
vie, čo sa má stať. On 
odpúšťa, uzdravu-
je a prináša dary. 
Väčšie ako si 
vieme pred-
staviť.

Jediný skutočný kráľ

» Ján Košturiak

0905 719 148
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DEZINFEKCIA OZÓNOM PROTI COVIDU-19
Dezinfekcia a čistenie priestorov ozónovým 
generátorom.

Pohodlne, dôkladne a účinne.
Ozonácia spoľahlivo ničí 99,9% baktérii, 
vírusov, plesní, mikroorganizmov, roztočov 
a niektorých lariev hmyzu, odstraňuje 
pachy.

Využitie: domy, byty, kuchyne, kúpeľne, autá, reštaurácie, wellnesy, 
bazény, verejné priestory, ambulancie, haly ale aj rôzne firemné priestory.

0905 658 386, web: anticovid.drago.sk, e-mail: drago@drago.sk

A ak si chcete váš veniec ešte na 
poslednú chvíľu pripraviť, môže-
te. Je to predsa jednoduché, prí-
padne je možné zakúpiť už zelený 
korpus s vetvičkami a ozdobiť si 
ho podľa vlastných zvykov a vku-
su v rodine. 

Na to vám bude stačiť iba tavná piš-
toľ (nie je podmienkou, rýchloschnúce 
lepidlo tiež rovnako pomôže) a ozdôb-
ky. Ak sa rozhodnete predsa len vyrá-
bať, tak nastrihajte čečinu či v niekto-
rých regiónoch aj čačinu, aby vetvičky 
mali dĺžku zhruba medzi desiatimi a 
pätnástimi centimetrami. Vetvičky pri-
kladajte na korpus a spodnú časť vetvi-
čiek spoločne s korpusom obmotávajte 
viazacím drôtom, prikladajte ďalšie 
vetvičky, aby sa navzájom prekrývali. 
Do hotového korpusu následne za-
pichnite kovové držiaky na sviečky 
alebo sviečky pripevnite na bodec s 
podložkou alebo klinec. Podložky na 
sviečky dostať v každom kvetinárstve 
a navyše – sú aj bezpečné, roztavený 
vosk nepreteká na veniec. Ozdôbky a 
dekorácie, sú úplne na vás a na vašej 
fantázii. Inak, najkrajšie sú tie, ktoré v 
tomto čase nájdete vo voľnej prírode, v 
lese, na záhrade, v parku. 

Symbolika sviečok na venci
1. sviečka sa zapaľuje prvú advent-

nú, tzv. železnú nedeľu. Sviečka je po-
menovaná ako nádej.

2. sviečka pripadá na druhú advent-
nú, tzv. bronzovú nedeľu a sviečka má 
symbolizovať mier.

3. sviečka, sa zapaľuje tretiu advent-
nú, tzv. striebornú nedeľu a symbolizu-
je priateľstvo.

4. sviečka sa zapaľuje ako poslednú 
v štvrtú adventnú nedeľu, táto sviečka 
je pomenovaná láska.

A vedeli ste, že časté sú aj vence s 
piatou, bielou sviečkou, ktorá je v stre-
de? Tá sa má zapaľovať na Štedrý deň 
a má symbolizovať samotného Krista.

Mimochodom, doba a vkus výraz-
ne zmenili aj tvary adventných vencov. 
Ibaže ten nemenný patrí kruhu. Preto-
že v kruhu sa všetko začína, pokračuje, 
vyvíja a aj končí, uzatvára. Tak, ako 
náš život. Alebo – ako cirkevný rok pre 
veriacich kresťanov.

Mimochodom, každý s láskou a 
doma vyrobený adventný veniec, kto-
rý tak ozvláštňuje rodinnú atmosféru 
predvianočného obdobia, je ten naj-
krajší. 

Výroba adventného venca

» red
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REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER 
• OBKLADY • DLAŽBY • OMIETKY 
• SADROKARTÓN • MALIARSKE 

PRÁCE • POKLADANIE PLÁVAJÚCEJ 
PODLAHY • ZATEPĽOVANIE 

ROD. DOMOV • atď. 
T: 0907 529 743

Jozefa Škodu

 Dňa 2. decembra 2020 si pripomíname 
10. výročie od úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, starého a prastarého otca 

zo Zemianskych Kostolian. 

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku.

   Smútiaca rodina.
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pani Eva Valeková

„To najkrajšie, čo môže človek po sebe zanechať, 
je úsmev na tvárach tých, 

ktorí na neho s láskou spomínajú.“

 Dňa 7.12.2020 si pripomenieme 
5. výročie, kedy nás navždy opustila 

naša milovaná mama a starká

z Kocurian. 
 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

  Deti a vnúčatá s rodinami. 
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V minulosti pôstu a pôstnemu ob-
dobiu, akým je do určitej miery aj 
adventný čas, ľudia prikladali nao-
zaj veľkú váhu. Toho, kto si dovolil 
ho nedodržiavať, dokonca postihol 
aj trest. 

Vraj jeden z nich bol napríklad taký, 
že keď sused nahlásil, že niekto poru-
šil pôst, tak sa to trestalo vrámci mesta 
richtárom násilným vytrhnutím zuba a 
ešte dokonca väčší prípustný trest bol 
obesenie.

Je však iná doba a my za pôst skôr 
považujeme obdobie, v ktorom sa zby-
točne neprejedáme. Mierne hladovanie 
je pre zdravie celkovo veľmi prospešné, 
pretože regeneruje telo aj myseľ a vý-
razne spomaľuje starnutie. Neznamená 
to zrieknuť sa úplne pôžitku z jedla, ale 
jesť vedome o niečo menej.

Pôst si väčšina ľudí celkom opráv-
nene spája s očistou organizmu. Nie-
kedy aj myslenia. Ako to prebieha? Už 
počas prvého dňa sa vyprázdňujú a 
čistia črevá. Škodlivých látok, ktoré sa 
v našom tele hromadia dlhú dobu, sa 
ale telo zbavuje aj inými cestami – mo-
čom, kožou, ústami, dýchaním. Zna-
kom toho, že sa zbavujeme nečistôt, je 
typický zápach, ktorý sa vyskytuje na 
miestach, kde dochádza k vylučovaniu 
škodlivín.

Počas pôstu dochádza k mnohým 

telesným prejavom a niektoré z nich 
nemusia byť príjemné. Bežný je pokles 
krvného tlaku, čo sa prejaví malátnos-
ťou a pocitmi na mdloby. Môžu sa ob-
javiť bolesti hlavy, končatín či chrbtice. 
To sa však týka hlavne pôstu, ktorý 
trvá viac dní. Väčšina zdravých ľudí 
by tieto prechodné prejavy pôstu mala 
zvládnuť bez problémov. Sú signálom, 
že v tele prebieha očistný proces, nejde 
teda o nič negatívneho.

Blížia sa Vianoce, obdobie, ktoré je 
žiaľ v modernej dobe viac symbolom 
prebytku materiálneho, ako duchovné-
ho. Ale, keď už je to tak, je dobré a zdra-
vé pred vianočným časom telo nechať 
trošku „vyhladovať“. Potom sa ľahšie 
vyrovná so všetkým, čím ho nadmieru 
zahrnieme počas sviatkov na prelome 
rokov.

Zub vám síce nikto nevytrhne, 
ale pôst vám neublíži

» red
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 536,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019
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Kuracie 
prsné rezne

079

-38%
kg

1.29

Banány

Kuracie 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Mozzarella 
• rôzne druhy

045

-30%

(100 g = 0,36)

125 g

0.65

169

-29%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.39

Mleté 
brav�ové mäso

Klementínky 089

-35%
kg

1.39

10 kg
XXL balenie

299

-48%

(1 kg = 0,30)

10 kg balenie

5.79*

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové
• neprané

 

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 

KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 30. 11. 

Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 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.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

Horalka

033

-21%

(100 g = 0,66)

50 g

0.42
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349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

Jacobs 
Velvet
• instantá káva

Milka 
Mlie�na �okoláda  
• rôzne druhy

069

-46%

(100 g = 
0,79/0,77/0,69)

87,5/90/100 g

1.29

Granko

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

Vinea  
• rôzne druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

Kelt 
• svetlé vý�apné pivo

099

-28%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.39

Jumbo arašidy  
• pražené, nelúpané

139

-22%

(1 kg = 2,78)

500 g

1.79

36/40 % 
alkoholu

Karatské KB 
• rôzne druhy

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99

Nitansky jogurt 
• rôzne druhy

029

-25%

(100 g = 0.19)

150 g

0.39*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 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.

OD PONDELKA
30. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

Deva
• rôzne druhy

019

-38%

(100 g = 0,72/ 
0,70/0,63)

26,5/27/30 g

0.31*
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Je to tu, pomoc sa ponúka, ale máte 
na ňu iba pár dní...

Ministerstvo kultúry spustilo do-
tácie na pomoc kultúre a kreatívnemu 
priemyslu. Cieľom Výzvy – pomoc pre 
technické a podporné profesie v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle je zmier-
niť dopady pandémie COVID-19 na pro-
fesionálov v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle, ktorí od marca do septem-
bra 2020 nemohli čerpať finančnú pod-
poru z projektu Prvá pomoc Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žiadosti o dotácie sa dajú podávať 
do stredy 2. decembra. Žiadatelia, ktorí 
splnia podmienky výzvy, dostanú do-
táciu do konca roka.
1.Žiadateľom o poskytnutie dotácie 
môže byť:

a) fyzická osoba – jednotlivec,
b) fyzická osoba – živnostník.

2. Podmienky poskytnutia dotácie:
dosiahol príjem zo závislej činnosti 

a/alebo z poberania dávok vypláca-
ných z dôchodkového poistenia a čistý 
príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/
alebo z poberania dávok vyplácaných 
z dôchodkového poistenia v kalendár-
nom mesiaci, za ktorý si uplatňuje ná-
rok na dotáciu, nepresiahol hodnotu 
vyššiu ako 540 eur,je zapísaný v evi-
dencii iných profesionálov v kultúre 
alebo ku dňu podania žiadosti o dotá-
ciu podal žiadosť o zápis do evidencie 
iných profesionálov v kultúre – http://

www.fpu.sk,nebol príjemcom finanč-
ného príspevku v rámci projektu „Prvá 
pomoc“,nebol poberateľom dávky v ne-
zamestnanosti za kalendárny mesiac, 
na ktorý si uplatňuje dotáciu,nebol 
žiadateľom o finančnú podporu v rám-
ci Mimoriadnej výzvy č.2 vyhlásenej 
dňa 18.09.2020 Fondom na podporu 
umenia,nebol žiadateľom o finančnú 
podporu v rámci Mimoriadnej výzvy 
č.1 vyhlásenej dňa 15.10.2020 Fondom 
na podporu kultúry národnostných 
menšín.
3. Dokumenty k podprogramu:

Výzva na predkladanie žiadostí na 
rok 2020 – COVID – 19.Návrh na uza-
tvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 
zo štátneho rozpočtu.Akceptačný for-
mulár (prijatie návrhu na uzatvorenie 
zmluvy).Vzor žiadosti o poskytnutie 
dotácie.Schéma minimálnej pomoci 
na podporu kultúry a kreatívneho prie-
myslu v súvislosti s pandémiou ochore-
nia COVID-19 – DM – 15/2020.Formulár 
na elektronickú registráciu žiadosti – 
https://ds.culture.gov.sk (elektronické 
podávanie žiadosti bude sprístupnené 
23. 11. 2020)Príručka pre elektronickú 
registráciu pre podprogram 6.2 na rok 
2020.

Žiadateľom na pomoc s elektronic-
kou registráciou je k dispozícii call cen-
trum v čase od 8:00 hod do 20:00 hod 
na +421 2 32 184 357.

Kreatívci, máte málo času!

» red
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 Prievidza - 3,60 €/hod. brutto + odmeny

Telefón: 0911 905 578
personalista@elv-slovakia.sk

Prijmeme 
upratovačku
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Adventný čas je mimoriadne vhodný 
aj na to, aby sme si dôsledne uvedo-
mili, ako zaobchádzame s potravi-
nami.

Príliš veľa ich totiž nevyužijeme 
na to, na čo sú určené, na potravu, ale, 
žiaľ, končia na skládkach odpadov a 
v spaľovniach. Valné zhromaždenie 
Organizácie spojených národov určilo 
29. september za Medzinárodný deň 
povedomia o potravinových stratách 
a plytvaní potravinami. Ten deň je už 
dávno za nami. Ale pred nami je čas na 
pripomenutie si jeho hlavného zámeru. 
A tým je najmä zvyšovať povedomie o 
tomto probléme, ako aj hľadanie riešení 
na všetkých úrovniach potravinového 
reťazca, zmiernenie negatívnych dopa-
dov a taktiež zníženie potravinových 
strát vo výrobe potravín i v dodávateľ-
ských reťazcoch už v najbližších rokoch.

Okrem Európskej komisie sa k ini-
ciatíve Organizácie pre výživu a poľno-
hospodárstvo OSN a k ďalším organi-
záciám v rámci globálnej výzvy na boj 
proti potravinovým stratám a plytvaniu 
potravinami pripája aj náš agrorezort, 
ktorý si plne uvedomuje závažnosť tohto 
celosvetového problému. Jedným z jeho 
dlhodobých cieľov je preto zvyšovať u 
obyvateľov Slovenskej republiky pove-
domie o tejto problematike.

V Európskej únii skončí  v odpade 

ročne takmer 89 miliónov ton potravín. 
Na Slovensku je to 35 až 168 kilogramov 
na osobu ročne. Mrhaniu potravinami 
a jedlom pritom môžeme predchádzať 
niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým 
ide o plánovanie našej spotreby jedla,  
ale aj správne rozoznávanie údajov, kto-
ré sú na výrobkoch uvedené. V prvom 
rade o rozlišovanie dátumu spotreby a 
dátumu minimálnej trvanlivosti. Ďal-
ším dôležitým faktorom, ktorý sa odpo-
rúča mať na zreteli a ktorým predídeme 
k znehodnocovaniu potravín v domác-
nostiach, je ich správne skladovanie.

Znižovanie potravinových strát a 
plytvanie potravinami je neoddeliteľ-
nou súčasťou stratégie Európskej únie 
„Farm to Fork“ pre spravodlivý, zdravý 
a ekologický potravinový systém, ktorý 
navrhuje stanoviť právne záväzné ciele 
na zníženie plytvania potravinami v ce-
lej Európskej únii do roku 2023.

Nemrhajme potravinami, 
nie je to civilizované

» red
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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Ministerstvo životného prostredia 
SR prijalo delegáciu Zväzu cho-
vateľov oviec a kôz (ZCHOK). Zá-
stupcovia zväzu počas rokovania 
predniesli pripomienky k návrhu 
vyhlášky pripravovanej envirore-
zortom, ktorá má spresniť pravidlá 
odškodňovania chovateľov pri 
škodách spôsobených chránenými 
dravcami určené zákonom o ochra-
ne prírody a krajiny.

Vyhláška na jednej strane v znač-
nej miere uľahčí uplatnenie nároku 
poškodeného chovateľa na náhradu 
škody tým, že výrazne zjednoduší 
podmienky na preukazovanie spôso-
bených škôd. Na druhej strane však 
ministerstvo naďalej zastáva názor, že 
ZCHOK nemôže očakávať, že štát bude 
kompenzovať škody vzniknuté na  ne-
zabezpečených stádach.

Členovia ZCHOK vítajú zjednodu-
šenie procesu nahlasovania škôd spô-
sobených chránenými dravcami, iné 
časti vyhlášky však kritizujú a budú 
ich písomne pripomienkovať.

Je na každom chovateľovi, aby na 
ochranu svojich hospodárskych zvie-
rat realizoval potrebné preventívne 
opatrenia. „Žiaľ niektorí chovatelia 
ochranu svojich chovov zanedbávajú. 
Rátajú s tým, že škody im uhradí štát. 
MŽP aj skutočne chovateľom škody 

uhrádza, súčasný zákon ale garantuje 
preplatenie iba tých škôd, ktoré si ne-
dbalosťou nespôsobili samotní chova-
telia“, vyjadril sa minister Ján Budaj.

Vedenie envirorezortu si uvedo-
muje, že niektoré naozaj efektívne 
opatrenia (pastierske psy, resp. elek-
trické oplotenie) sú finančne náročné. 
Práve preto bude MŽP SR aktívne pre-
sadzovať, aby pri nastavovaní spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky na nad-
chádzajúce finančné obdobie 2021-2027 
Slovensko v maximálnej miere využilo 
prostriedky pre podporu chovateľov 
hospodárskych zvierat. Vrátane prí-
spevkov na preventívne opatrenia sme-
rované k zabráneniu vzniku škôd.

MŽP SR bude pokračovať v stretnu-
tiach s dotknutými pripomienkujúcimi 
subjektami až do  30. novembra 2020, 
kedy uplynie lehota pripomienkova-
nia.

Ochrana vlka dravého 
na programe dňa

» red

Minister zdravotníctva Marek Kraj-
čí podpísal verejný prísľub pre-
rozdelenia financií vyčlenených 
zdravotníkom v prvej línii boja s 
pandémiou COVID-19. Zdravot-
níkom podriadených organizácii 
ministerstva zdravotníctva boli 
financie na vyplatenie odmien už  
odoslané a budú im vyplatené v naj-
bližšej výplate.

Verejným prísľubom sa minister 
zdravotníctva zaväzuje odmeniť aj os-
tatných zdravotníckych pracovníkov, 
ktorí od 1. apríla do 31. júla 2020 pra-
covali v prvej línii alebo tzv. červenej 
zóne nemocníc a poskytovali zdravot-
nú starostlivosť pacientom s COVID-19. 
Ministerstvo zdravotníctva tak rozdelí 
finančné prostriedky na odmeny aj tým 
zdravotníkom, ktorí pracujú u poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí 
nepatria medzi jeho podriadené orga-
nizácie. „Záleží mi na tom, aby všetci 
zdravotníci, ktoré pracovali v prvej línii 
počas prvej vlny pandémie, boli ohod-
notení, zaslúžia si to,“ uviedol minister 
zdravotníctva Marek Krajčí.

Cieľom je transparentný, efektív-

ny a motivačný spôsob odmeňovania 
jednotlivých skupín pracovníkov. „Vy-
dávame verejný prísľub týkajúci sa pre-
rozdelenia finančných prostriedkov vo 
výške viac ako 24 miliónov Eur medzi 
určených poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti pre zdravotníckych pra-
covníkov, ktorí v rozhodujúcom období 
pracovali u poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti v prvej línii alebo čer-
venej zóne alebo by v rozhodujúcom 
období pracovali v prvej línii alebo v 
červenej zóne, ak by neabsolvovali 
karanténnu práceneschopnosť v súvis-
losti so vzniknutou situáciou týkajúcou 
sa akútneho respiračného syndrómu, 
ktorý spôsobuje nový koronavírus,“ 
povedal Marek Krajčí. 

Odmeňovanie okruhu dotknutých 
poskytovateľov zdravotnej starostli-
vosti a zdravotníckych pracovníkov, 
ktorí patria do prvej línie a spĺňajú 
podmienky na priznanie odmeny sú 
nastavené v súlade s princípom záslu-
hovosti, motivácie a dobrovoľnosti. 

Rezortný minister posiela 
zdravotníkom verejný prísľub

» red
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Koledníci nebudú vstupovať do do-
mov, dodržaný bude aj odstup, dez-
infekcia aj nosenie rúšok.

Konkrétna podoba tohtoročného 
koledovania v rámci akcie Dobrá novi-
na bude závisieť od aktuálnej pande-
mickej situácie. Jednou z jej známych 
foriem je aj koledovanie popod okná. 
Práve na túto tradíciu počas akcie nad-
viažu koledníci. Informuje o tom Dobrá 
novina na svojom webe s tým, že ko-
ledníci nebudú vstupovať do domov, 
dodržaný bude aj odstup, dezinfekcia 
aj nosenie rúšok.

„Hoci prežívame náročné časy, 
kedy nevieme s istotou povedať, ako 
bude vyzerať budúci týždeň a čo nové 
nám nový koronavírus nedovolí zre-
alizovať, my v Dobrej novine veríme, 
že Vianoce už budeme sláviť v uvoľne-
nejšej atmosfére. Pripravili sme súbor 
opatrení a inštrukcií, ktoré budeme 
aktualizovať podľa platných usmerne-
ní, aby ste sa cítili bezpečne a pomohli 
nám zrealizovať koledovanie, hoci v 
obmedzenej forme,“ povedal riaditeľ 
Dobrej noviny Daniel Fiala. Ako do-
dal, je dôležité, aby táto kresťanská a 
ľudová tradícia pokračovala, aby sa ko-
ledníci opäť stali hlásateľmi radostnej 
zvesti o narodení Ježiša Krista.

Tohtoročná kolednícka akcia nesie 
názov Aj mama chodí do školy a pred-
staví v nej spoluprácu s Arcidiecéznou 
charitou Tororo v Ugande. Hlavnou 

postavou kampane je 25-ročná Mary 
Baluková, matka troch dievčat, ktorá 
sa po ôsmich rokoch vrátila do školskej 
lavice.

Tradičnú kolednícku akciu Dob-
rá novina organizuje eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí v spo-
lupráci s katolíckymi farnosťami v pri-
bližne 1270 mestách a obciach na celom 
Slovensku.

Je logické predpokladať, že po-
dobne sa situácii prispôsobia aj skauti 
s Betlehémskym svetlom. Samotná 
distribúcia po Slovensku sa uskutoční 
tak, aby pár dní pred Štedrým večerom 
bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo 
najväčšom počte miest. Odpaľovanie 
Betlehemského svetla bude prebiehať 
so zreteľom na všetky aktuálne platné 
bezpečnostné a hygienické opatrenia, 
vždy so snahou o bezkontaktnosť a 
bez zhromažďovania. Skauti majú radi 
výzvy a priniesť Betlehemské svetlo je 
bezpochyby jednou z nich. Tentoraz 
však budú chrániť okrem plamienka aj 
seba a svoje okolie.

Koledy budú tento rok inak
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Prievidza, 24. november 2020: Spoločnosť SAD Prie-
vidza v spolupráci s mestami Prievidza a Bojnice 
oficiálne zaradila do prevádzky päť nových nízko 
podlažných autobusov Solaris Urbino 10,5. Tie za-
čnú jazdiť v mestskej hromadnej doprave už v týchto 
dňoch. 

Do siete mestskej hromadnej dopravy pribudne ďalších 
päť nových autobusov značky Solaris Urbino. Nové auto-
busy disponujú ľahkým manévrovaním budú slúžiť k pre-
prave cestujúcich v Prievidzi a Bojniciach už v najbližších 
dňoch. „Modernizáciou vozového parku chceme docieliť 
modernizáciu a zatraktívnenie verejnej dopravy,“ pove-
dala primátorka Prievidze Katarína Macháčková

„Dôvodov na modernizáciu autobusov je viacero. Predo-
všetkým je to plnenie dohodnutých podmienok stanove-
ných v zmluve ohľadom obslužnosti mestskej hromadnej 
dopravy, z ktorej vyplýva, že žiadny autobus nesmie byť 
starší ako 16 rokov a priemerný vek  flotily nemôže pre-
siahnuť 10 rokov. Ďalší, veľmi podstatný dôvod je, že už 
v minulom roku sme obnovili flotilu troma novými auto-
busmi Solaris Urbino. Takto sme mali možnosť overiť si 
ich kvalitu priamo v praxi, ktorá zavážila pri rozhodovaní 

o vybranej značke ďalších nových autobusov ,“ vysvetľu-
je Michal Danko, generálny riaditeľ SAD Prievidza.

Technické parametre nových autobusov
Autobusy Solaris Urbino spĺňajú emisnú normu EURO 
6, sú vynikajúcou voľbou pri výbere vhodného autobu-
su do mestskej dopravy. Jeho dĺžka 10,5 metrov prispieva 
k ľahkému manévrovaniu v úzkych uličkách. Z hľadiska 
bezpečnosti je autobus vybavený zadnými parkovacími 
senzormi a kamerou, ktoré vodič využíva pri cúvaní. Ta-
kisto je k dispozícii automatická prevodovka a digitálny 
tachograf. Cestujúci si môžu spríjemniť jazdu využitím 
bezplatného wifi pripojenia, či USB portov, ktoré slúžia k 
nabíjaniu elektronických zariadení. 

Autobus je vybavený rampou pre nástup imobilných 
cestujúcich. Celkovo má prepravnú kapacitu 80 miest, 
pričom 23 miest je určených na sedenie. „O kvalitách 
a designe autobusu Solaris Urbino 10,5 by sa dalo veľa 
napísať,“ hovorí Delgado Turcerová, z marketingu SAD 
Prievidza. „Najlepšie je však overiť si všetko v praxi cez 
vlastnú skúsenosť,“ dodala, čím vyzvala cestujúcich, aby 
si sa šli previesť a vyskúšali si jazdu v novo nakúpených 
autobusoch.

Modernizácia autobusovej flotily pre MHD Prievidza
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Jedinečný obchod s outletovým 
oblečením a výberovým 

second - handom založený na kvalite.

Otvorené od 9:00 do 17:00 hod.

Outlet Galéria Prievidza & Second Hand, 
A. Hlinku 731/52, Prievidza,        outletgaleriapd
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 €

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA
VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K


