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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

Tretia
Ak sa niekedy aspoň na okamih
zastavíme a zauvažujeme o pravých
hodnotách v ľudskom živote, môžeme objaviť, že jedným obrovským
darom je zrak. A neexistuje iba slepota telesná, ale aj duchovná. Vidíme
či nevidíme znamenia našich čias?
Chápeme či nechápeme, čo nám
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo
niekoho veľkého vo vlastnej rodine?
Veľmi krásne to napísal Exupéry
vo svojom Malom princovi vari v najznámejšom citáte, ktorý v správnej
chvíli stojí zato opakovať: „Správne
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť
väčšími ako ktokoľvek iný na našom
malom svete moci a v našom bohatstve, ale skúsme zažiť aspoň chvíľku stať sa tými
najmenšími...
Pekný a pokojný,
myšlienkami naplnený
Advent, vážení čitatelia!

VŠETKÝCH
DRUHOV
SNEHOVÝCH
REŤAZÍ

Nováky, Fraňa Kráľa 112/2, tel: 0911 843 853
www.pewagsk.sk, pera@pewag.com,

13 120 0433

Paralelne prežívame všetko obvyklé svetské, no je fajn, ak zostane
čas zamýšľať sa aj nad tým duchovným. V tom svetskom je zhon, obavy,
neistota, často aj bolesť, v tom duchovnom nádej a očakávanie. Možno
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej
plnohodnotne, od radosti po smútok,
od bolesti po šťastie. Myslím si, že
človek sa stane ľudským až vtedy, ak
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a
v tom naučí vo svojom živote pokračovať.
Hulákajúci hlupák na akomkoľvek stupni moci, hoci len a výlučne
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu
nie je na to, aby nám ničil či znechucoval a zoškareďoval život, naopak,
práve “vďaka” takýmto sme schopní
vidieť ho aj krásny.
„Hľa, ja posielam svojho posla
pred tvojou tvárou a on pripraví
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom

kráľovstve menší, je väčší ako on.“
Mt 11, 2- 11

pewagworld

INZercIA
0905 719 148

2,45€/kg

131200012

Čas je zrýchlený, ešte nedávno
sme avizovali príchod Adventu a
už je tu jeho tretia nedeľa.

VÝROBA A PREDAJ

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

13 120 0444
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

13 120 0211

THAJSKÉ MASÁŽE
V PRIEVIDZI
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Ak ste odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby, poskytneme Vám
domácu opatrovateľskú službu
od 1.1.2021 v cene od 1,65€/hod.
podľa stupňa odkázanosti.
Kontakt 0917 786 925
Organizácia OPATRÍME VÁS, n.o.

13 120 0525

POTREBUJETE OPATROVATEĽKU?

politika, reality, služby

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

INZERCIA

Simona Pellerová

0905 719 148

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

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

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
Nie pre ťažké reformy, ktoré sa nedajú vydržať, lebo žiadne nerobia.
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali
za tých pár mesiacov neúrekom.
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho
vládu kvôli absolútnej neschopnosti riešiť vážne problémy, arogantnej
komunikácii k občanom a drzému
papalášizmu.
Očakávaná zmena k lepšiemu
s Matovičom neprišla a ani nepríde.
A za dverami stále čaká starý aj nový
Smer. Úlohou všetkých príčetných a
kompetentných strán je ponúknuť
alternatívu. Odbornú, profesionálnu a hodnotovú alternatívu, pre
ktorú Slovensko a jeho občania sú
cieľom politiky, nie iba nástrojom
na použitie vo voľbách.
Potrebujeme viac odbornej diskusie, debát o zdravotníctve, obnove
Slovenska o problémoch a riešeniach. Pri tejto vláde, pri spôsobe
vládnutia Igora Matoviča sa o tom
nedá ani snívať. Nechcem a neželám
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mysleli a hovorili, že keď vyhrajú voľby, môžu všetko. Nechcem Fica ani
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú

vládu, ktorá nebude robiť vlastným
občanom zle. A ktorá sa správa k
ľuďom s úctou! Pretože v tomto medzi Ficom a Matovičom prestáva byť
rozdiel.
Igor Matovič patrí do politickej aj
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj
zlý manažér. Každý, kto mu umožňuje zostať pri moci, je spoluzodpovedný za škody, ktoré premiér
spôsobí.

131200007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

POTREBUJEME NOVÚ
ALTERNATÍVU.

Plán súvislých opráv krajských ciest na rok 2021
V Zastupiteľstve TSK sme schválili zoznam ciest v správe
Trenčianskeho kraja, ktoré sú naplánované na súvislé opravy. Práce by mali byť realizované v roku 2021 v závislosti od
výsledku verejnej súťaže.
Na súvislé opravy ciest II. a III. triedy v okrese Prievidza je
v krajskom rozpočte pre rok 2021 naplánovaná finančná
čiastka 1 077 326 eur. V okrese Prievidza majú byť v nasledujúcom roku opravené nasledovné úseky ciest:

Slovensko má na viac!

Cesta III/1791 Lehota pod Vtáčnikom - Podhradie: v dĺžke 1km
Cesta III/1912 Križovatka Gápel: menší úsek 100m.
Cesta III/1786 v lokalite Gápel: v dĺžke 900m.
Cesta III/1774 Nitrianske Rudno - Šútovce: v dĺžke 2,2km
Cesta II/574 Temeš - Nitrianske Rudno: v dĺžke 4,4km

» Tomáš
Drucker

Chcem všetkých obyvateľov nášho regiónu ubezpečiť, že
pred schvaľovaním zoznamu súvislých opráv ciest na pôde
TSK som všetky cesty osobne v teréne prekontroloval, s
ohľadom na zhodnotenie reálneho stavu predmetných
vozoviek.

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

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Košovská 11B, Prievidza

131200010

Západné Slovensko

13 120 0512

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Výročia a udalosti
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pristátie na Venuši

15. decembra 1984

Ja osobne vnímam množstvo úsekov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu a samozrejme budem rád, ak ma aj Vy upozorníte na ďalšie úseky ciest, ktoré
si podľa vášho názoru vyžadujú
opravu. V súvislosti s náplňou výkonu mandátu krajského poslanca sa na vaše podnety aktívne
pozriem.

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

www.zaluzie-hudec.sk

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

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

0905 492 435

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

SLUŽBY

13 120 0059

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

12 120 0518

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

www.masterreal.sk
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domácnosť, služby, zdravie

prievidzsko

REKUPERÁCIE

0940 600 300

Klimatizácie, Rekuperácie

131200009

PREDAJ A MONTÁŽ

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

13 120 0509

KLIMATIZÁCIE

3

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Výber parochní rôznej
farby a strihu

BIODERMA ATODERM INTENSIVE
BAUME 500ml dvojbalenie +
Atoderm Sprchový olej 100ml
ZADARMO - upokojujúci balzám na veľmi
suchú, citlivú
pokožku
so sklonom
k atopii

EU
s

31,38€

o vecné ceny
od 20.11. do 20.12.2020

LA ROCHE-POSAY PURE
VITAMÍN C 30ml + Micelárna
voda 100ml - antioxidačné

obnovujúce sérum proti vráskam

EUCERIN HYALURON-FILLER
VICHY NEOVADIOL denný krém 50
denný krém 50ml + nočný
+ nočný krém 50ml
+ 2 darčekové taštičky s 5 produktmi krém 50ml + 20ml ZADARMO
+ Micelárna
voda 125 ml
ZADARMO
+ Odličovacie
€
tampóny
30ks
50,53€
ZADARMO

39,23€

29,23€

51,10

48,53€

RAPICLEAR COVID-19 IGG/IGM
- test na detekciu protilátok (koloidné

zlato), 1x1 set

21,47€

4,97€

MEDPHARMA
Vitamín C 500mg
so šípkami 30
+7 tabliet
zadarmo
- výživový

doplnok

27,14€

18,00€

AVENE DERMABSOLU denný
krém 50ml alebo
nočný krém 50ml
+ AVENE jemný
41,83€
sprchový
gél 100ml
€

2,96€

29,83

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI

131200017

VIANOČNÁ SÚŤAŽ

VINCENTKA
nosový sprej
25ml
+ LA ROCHE-POSAY odličovač
na oči a tvár
pre citlivú pleť
5ml
ZADARMO

MILÍ ZÁKAZNÍCI, ĎAKUJEME ZA
VAŠU PRIAZEŇ V TOMTO ROKU.
Želáme Vám krásne biele Vianoce
a veľa šťastných kilometrov v roku
2021.
13 120 0517

A.A. SERVICE
Letisková 2C, toyotaprievidza.sk
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01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim staré auto, motorku, babetu, diely, doklady, T: 0940 100 473
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom stave
alebo nepojazdný. T: 0949 350 195
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim HAKI lešenie, T: 0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A 10
ZVERINEC
záhrada
a zverinec
» Kúpim HD kože, T: 0948 799 362
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
12 DEŤOM
deťom
12
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Navštíviť väzňov
V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš
definuje kľúče od nebeskej brány
takto: „Bol som hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma; bol
som chorý a navštívili ste ma; bol som
vo väzení a prišli ste ku mne.“

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov
cítim snahu o nápravu života. Neviem,
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca
by sa zväčšila.
Našou úlohou na tomto svete nie je
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale pomáhať im dostať sa do nebeského kráľovViaceré z týchto požiadaviek na stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí,
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži- ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú
dovských alebo egyptských textoch, ale hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach nenavštevovanie väzňov spomína Ježiš zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe.
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na- ste urobili jednému z týchto mojich najvštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, menších bratov, mne ste urobili, hovorí
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých
a politici budú za svoje zločiny spravod- si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnoslivo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich ti, chudobní, chorí,
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za hladní, smädní, bez
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče- domova, opustení,
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa osamelí a opovrhovzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme vaní. V ich tvárach
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a nájdeme Ježiša skôr
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu ako medzi farizejmi
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo- v rôznych VIP
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z spolo čnosväzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou tiach.
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu
» Ján Košturiak

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
» Predám plne funkčný FULL HD
LED TV Panasonic Viera uhl. 107
cm, A+, LAN, Wi-Fi, USB, Ethernet,
3xHDMI, SCART, audio/video/
foto, diaľkové ovládanie, stojan
alebo možnosť zavesenia na
stenu, cena 199€. T: 0915 254 565
» Predám novú plastovú vaňu
2x1m, 300€. T: 0905 738 750
» Predám TV DAEWOO 29 (50cm), DVD
19, šijací stroj VERITAS 35, T: 0940 770 137

(Staré sídlisko)

PRIJMEM

ZDRAVOTNÚ SESTRU
DO ZUBNEJ AMBULANCIE
V DOLNÝCH VESTENICIACH.

0905 665 200

EXTRA

14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné
» Kto daruje chudobnému dievčatku nejaké sladkosti k Mikulášovi
aj nejaké CD, či plyšáky, sme veľmi
chudobní, len SMS, T: 0907 524 913
» Kúpim stroj na pečenie vianočných oblátok, T: 0940 100 473
» Kto daruje dvere z kúpelne a
WC 72x197cm, T: 0940 093 223

M. R. Štefánika 38, Prievidza

721200005

Partner
Wüstenrot

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá priateľa
na zoznámenie, T: 0944 724 181

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

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

5,99

-25%

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

99
131200016

Chcete si
podať inzerát?
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Občianska
riadková
inzercia

hlavu hore / služby, domácnosť

13 120 0501

4

domácnosť, služby

prievidzsko

5

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

0905 402 526

13 120 0506

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

INŠTALATÉR

Vám ponúka:

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU
Pravenec 411

tel.: 0907 787 089

Polohovacia opierka

PRAVNO-M26-MOD1/
POLOH-3BF195/PO-3/-R100/
PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26

0918 435 834

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

ROZMER:

166/383/258 cm
hurtis@advokathurtis.sk

s inz

Akcia platí do 31.12.2020

Spanie 128/285
Úložný priestor

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava =
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava =

1.760 €
2.690 €

13 120 0508

zľava
-2erá0%
tom

13 120 0502

Viac info na tel.

Chcete

www.zarpa.sk

Roh - pohodlné sedenie

Polohovacie operadlo

• rozvody vody
• rozvody kúrenia + podlahové kúrenie
• kanalizačné prípojky
• kompletovanie kúpeľní
• a mnoho ďalšieho ...

7221200008

13 120 0522

VODÁRSKE, KÚRENÁRSKE PRÁCE
A SANITA

Objednajte si
z bezpečia domova.
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13 120 0469

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

www.princestav.sk

13 120 0282

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• OMY N
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV

farmári / domácnosť, spomíname

6
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OD PONDELKA 14. 12.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi
Gouda

Kyslá
smotana

• blok

250 g

250 g

-30%

-43%

2l

1.59

0.87*

0

1

11

49
(1 kg = 1,96)

(1 kg = 4,44)

YÌàØÜØ
DUO
• rôzne druhy

145 g

-39%
0.41*

0

Slovenské
mlieko

25

2l

-48%

(100 g = 0,17)

Supercena

Tvaroh
hrudkovitý jemný

1.25

65

250 g

-30%

(1 l = 0,33)

1l

0

41

0.99

0

Kofola

69

• rôzne druhy

ZMRAZENÉ

(1 kg = 2,76)

250 g

-53%

400 g

-33%

2.79*

1

29

Rajo Maslo

(1 kg = 5,16)

2.99

ÒÌõóÏúȍ¨óÏ
• blok
• 100 % t�eska

1

99
(1 kg = 4,98)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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0

• t�vanlivé
• obsah tuku 1,5 %

služby, domácnosť

prievidzsko

7
OD PONDELKA
14. DECEMBRA

Nutella
600 g

-33%
5.99*

3

99

.ÙóúÙúȅÏĊ
• 100 % Robusta

200 g

(1 kg = 6,65)

-30%
3.99

2

79
(100 g = 1,40)

cena za 1 kg

-44%

+ pohár

5.39

2

99

0,5 l

0,5 l

-28%

-32%

0.69*

0

49
(1 l = 0,98)

ÒúēęÙú

• svetlé výčapné pivo

1.25

0

85
(1 l = 1,70)

Pilsner Urquell
• svetlý ležiak

0,75 l

Supercena

3.99

0,7 l

9

-30%

2

99

79

(1 l = 14,27)

Nestville
Whisky blended

Vïàó¨àJ%ïǯėėÙú¨

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Kuracie prsia

40 %
alkoholu

služby, spomíname
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štiepaný buk - odrezky dub

„Ten čas plynie veľmi rýchlo. Človek odišiel,
ale všetko krásne, čo nám dal, ostane v nás.“

Dňa 13.12.2020 je to neskutočných 7 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička a stará mama pani

0910 598 927
131200442

Mária ŠIMKOVÁ
z Novák.

DEZINFEKCIA OZÓNOM PROTI COVIDU-19

Deti s rodinami.

13 120 0493

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

Dezinfekcia a čistenie priestorov ozónovým
generátorom.

Pohodlne, dôkladne a účinne.

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

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

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

Ivan Kocka.

13 120 0481

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

Dňa 14.12.2020 si pripomíname 4. výročie,
kedy nás navždy opustil náš manžel,
otec a deduško

S láskou spomíname.

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

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

„Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz môžeme len spomínať ...“

Dňa 11.12.2020 si pripomíname
2. smutný rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec, starký a prastarký
pán Ľubomír Cagáň

13 120 0061

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

13 120 0492

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

z Hradišťa.

Výročia a udalosti
16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Manželka a deti s rodinami.

„Kto ťa poznal, spomenie si,
kto ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.“

13 120 0503

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

Dňa 17.12.2020 uplynú už 4 roky,
čo nás nečakane opustil náš manžel,
otec, dedko a pradedko

Dňa 13.12.2020 si pripomíname 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec

Rudolf Kmeť.

Peter Ondrejka.

13 120 0520

Smútiaca rodina.

PD20-50 strana-

Smútiaca rodina.
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13 120 0519

Prosíme všetkých príbuzných a známych,
aby mu spolu s nami venovali tichú spomienku.

Ďakujeme za tichú spomienku.

móda, voľný čas

9

13 120 0513

prievidzsko
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Odpočet mojej práce ako krajského poslanca

Vážení obyvatelia okresu Prievidza!
Sme viac ako v polovici súčasného volebného obdobia v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej
len TSK). Vo voľbách v roku 2017 ste mi dali dôveru na výkon poslaneckého mandátu krajského
poslanca. Dovoľte mi teraz priblížiť odpočet mojej
poslaneckej práce.

Hospodárnosť/Očistenie verejného života:
Zastavenie predražených právnych služieb v
bojnickej nemocnici: Nemocnica ukončila kontrakt na právne služby, ktoré ju stáli prijateľných
600 eur mesačne. Časom však uzavrela zmluvu s
istou externou advokátskou kanceláriou, na základe ktorej za právne poradenstvo v niektorých
mesiacoch mala platiť viac ako 5000 alebo 6000
eur. Po mojej intervencii bývalý riaditeľ zmluvu
ukončil.
Zrušenie manažérskej zmluvy na riadenie
krajských nemocníc: Zámer manažérskych
zmlúv na riadenie krajských nemocníc ešte z
roku 2015, po intervencii nezávislých poslancov,
padol. Ak by manažérska zmluva vstúpila do
platnosti, majiteľom nemocníc by síce bol Trenčiansky kraj, ale jej riadenie by zabezpečoval
akýsi externý manažér.

vidzskom gymnáziu: Rekonštrukcia kotolne
na gymnáziu bol, podľa môjho názoru, poriadny kšeft. Za dielo v sume 185 tisíc eur, ktoré ani
poriadne nefunguje, padlo trestné oznámenie a
bolo vznesené obvinenie. Podľa odbornej dokumentácie a posudkov sa dielo dalo vyhotoviť aj o
30 tisíc lacnejšie. Vec majú v rukách orgány činné
v trestnom konaní.

O svojej poslaneckej práci som informoval obyvateľov na sérii stretnutí s obyvateľmi v obciach a
meste okresu Prievidza.

Prepojenie v liekovej politike: Poukázal som
na konflikt záujmov, keď jedna osoba zodpovedala za nákup liekov v NsP Bojnice, a zároveň
bola prepojená na istú skupinu podnikajúcu v
zdravotníctve. Po mojej intervencii boli služby
ukončené.
Zdravotníctvo
Ukončenie personálneho prepojenia v liekovej politike: Od roku 2020 má NsP Bojnice vlastnú lekáreň. Tento krok sme presadzovali dlhšie a
za rozhodnutím je aj kus práce krajských poslancov. Peniaze z lekárne ostanú v nemocnici, a nie
u súkromného prevádzkovateľa. Nemocnica bez
vlastnej lekárne bola na Slovensku unikát.

služnosti alebo Plán udržateľnej mobility.
Posunutie odchodov autobusových spojov na
niektorých linkách tak, aby korešpondovali s
odchodmi/príchodmi vlakov: Za všetky uvediem posunutie prvého autobusového spojenia
na trase Kanianka - Prievidza tak, aby cestujúci
prišli na stanicu pred príchodom rýchlika.
Posilnenie autobusového spojenia medzi
Prievidzou a Trenčínom: Poukazoval som na
potrebu vyššieho počtu autobusových liniek z
Prievidze do krajského mesta Trenčín. Od septembra 2020 boli pridané viaceré autobusy.
Aktívny prístup k mandátu poslanca/ iná
podpora ľudí
Zmena VZN o dotáciách z rozpočtu TSK: Ako
poslanec som participoval na zmenách v dotačnej schéme z krajského rozpočtu tak, aby žiadatelia mali lepší prístup k dotáciám na svoje
projekty. Ide predovšetkým o zníženie miery spolufinancovania na projekty pre mládež.
Snaha a podpora pomôcť tým, ktorí pomáhajú: Pomoc pri riešení situácie s aktivitou otvárania kameňolomov v Cigli, Lehote pod Vtáčnikom
a snahou o sprevádzkovanie asfaltárne pri zdroji
pitnej vody v obci Podhradie.

Rozdávaním vody v kolóne sme chceli upozorniť
na potrebu obnovenia vlakovej dopravy medzi Prievidzou a Nitr. Pravnom

Provital: Mrzí ma, že sa mi nepodarilo presadiť
zámer odpredať priestor, v ktorom vykonáva svoju činnosť organizácia Provital, za jedno euro.
Následne však poslanci schválili niekoľkotisícovú odmenu pre bývalého hlavného kontrolóra,
ktorú som nepodporoval.

Napadnutý výsledok tendra na nemocničné
záchranky: Podnikol som kroky, aby Úrad pre
verejné obstarávanie prekontroloval podozrivý
tender na prevádzku záchraniek v nemocniciach,
t. j. aj v nemocnici v Bojniciach. Úrad momentálne preveruje všetky súťažné podklady.
Aktívne riešenie problému možnej exekúcie
nemocníc: Od 1. januára 2021 mal prestať platiť
zákon, ktorý chráni nemocnice pred exekúciami.
Miliónové záväzky NsP Bojnice predstavujú závažný problém, pretože jej pohľadávky skupuje istá
firma. Ako krajský poslanec som sa o. i. obrátil na
poslancov NR SR, ktorí sú členmi Výboru pre zdravotníctvo, s návrhom na riešenie problému.
Zastavenie nevýhodného predaja budovy po
zrušenom gymnáziu v Handlovej: Podarilo
sa mi presadiť zastavenie nevýhodného predaja
budovy gymnázia v hodnote cca 460 tisíc eur za
polovičnú cenu 231 tisíc eur istej súkromnej spoločnosti, ktorá je evidovaná v rôznych podlžnostiach.
Riešenie kauzy kotolňa a šafárenie na prie-

SVaLZ pracoviská ostali pod správou NsP Bojnice: Musel som viesť intenzívnu diskusiu o tom,
aby SVaLZ-ové pracoviská neboli poskytnuté
do koncesie súkromnej spoločnosti. (ide napr. o
rozbory vzoriek, mikrobiológiu, biochémiu, hematológiu a iné súčasti nemocnice). Samozrejme, presadzoval som ich ponechanie v správe
nemocnice. Našťastie, názory bývalého vedenia
NsP, ktoré hovorili o možnosti koncesie SVaLZ-ov
pod súkromnou spoločnosťou, zapadli prachom.
Podiel SVALZ-ov na celkových výnosoch od zdravotných poisťovní činí pre nemocnicu sumu 4 028
267,00 €. Peniaze tak idú tam, kam majú - do nemocnice, a nie akejsi súkromnej spoločnosti.
Cesty a doprava
Kroky k obnove osobnej vlakovej dopravy na
trati Prievidza - Nitrianske Pravno: Podnikol
som viaceré kroky na obnovenie osobnej vlakovej dopravy. Zámer sa dostal aj do strategických
dokumentov TSK, akými sú Plán dopravnej ob-
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Detaily o jednotlivých témach, prípadoch a
kauzách sa môžete dočítať na mojej FB stránke
Michal Ďureje-verejný profil.
V ďalších rokoch poslaneckej práce chcem
ešte presadzovať:
Rekonštrukciu mosta v Opatovciach nad Nitrou, opravu cesty medzi Lehotou pod Vtáčnikom a Podhradím, zvýšenie bezpečnosti na
priechodoch pre chodcov na krajských cestách
v Prievidzi, snahu o zámenu vlastníctva budovy bývalej polikliniky TSK na mesto Prievidza,
zokruhovanie trasy autobusových liniek smerom
do obce Poruba a Lazany cez Bojnice.
Vážení obyvatelia,
verím, že výpočet najzásadnejších vecí z mojej
poslaneckej aktivity vás presvedčil o tom, že svoj
mandát sa snažím vykonávať aktívne, so snahou
ochrániť verejný majetok a na prospech verejnosti. Moje tvrdenie opieram aj o skutočnosť, že
za celé tri roky mám ako poslanec stopercentnú
účasť na všetkých zasadnutiach Zastupiteľstva
TSK.

131180505

 Poslaneckú prácu vykonávam aj za pomoci rodiny :-)

prievidzsko

mesto prievidza

11

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta
Klub priateľov CO Prievidza ďakuje mestu Prievidza za
poskytnutie dotácie vo výške 5000 eur na účel pokrytia nákladov súvisiacich s nákupom dezinfekčných a
ochranných pomôcok používaných pri dekontaminácii
a so zabezpečením materiálno-technického vybavenia

súvisiaceho s činnosťou združenia.
Mesto Prievidza ďakuje
Mesto Prievidza touto cestou ďakuje Klub priateľov CO
Prievidza za vykonanú prácu pri dezinfikovaní priestorov počas plošného testovania.

Prievidza medzi najlepšími v hodnotení zadávania verejných zákaziek
Prievidza sa umiestnila na 2. mieste v hodnotení
zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní v kategórií menšie slovenské mestá. Slovenské samosprávy boli hodnotené odbornou verejnosťou podľa percentuálnej úrovne Zindex, ktorý predstavuje
hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek. Cieľom
projektu je analyzovať, ako verejné inštitúcie na Slovensku zadávajú verejné zákazky.
Zindex je výstupom akademického výskumu na Fakulte
sociálnych vied Karlovej Univerzity, je publikovaný združením Econlab v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu. Zároveň je nástroj na analýzu verejného obstarávania,
ktoré sa realizuje v režime zákona o verejnom obstarávaní. S využitím reálnych dát meria nakoľko transparentne
a hospodárne postupoval konkrétny zadávateľ.
Metodika hodnotenia
Zindex sa skladá z deviatich čiastkových ukazovateľov
sledujúcich konkrétne problémy pri zadávaní verejných
zákaziek. Tieto indikátory pokrývajú v zásade celý súťažný
proces. Výsledné hodnotenie sa vzťahuje k trom témam:
Otvorenosť - Sú zákazky dostupné dodávateľom?

Konkurencia - Prebieha kvalitná súťaž o zákazky?
Kontrola - Má verejnosť možnosť zistiť, kam išli peniaze?
O výsledkoch mesta Prievidza
Tím ekonómov a programátorov analyzoval samosprávy
v sledovanom období december 2018 až jún 2020. V porovnaní zadávania zákaziek v kategórii menšie mestá sa
Prievidza umiestnila na 2. mieste s percentuálnou výškou Zindexu 80 %.
1. Mesto Bardejov - 82%, 2. Mesto Prievidza - 80%, 3.
Mesto Trebišov - 76%
V hodnotení Zindexu sa uvádza, že mesto Prievidza ako
„zadávateľ sa nevyhýba súťaženiu podľa zákona. Dokumentácia zákaziek je dobre pripravovaná, nie je potrebné ich meniť či rušiť.“ Prievidza získala 100 % hodnotu
Zindexu až v troch hodnotiacich kritériách a to podiel
verejných zákaziek na celkových nákupoch, pochybenia
podľa ÚVO a súťažné konanie. Za zmienku stojí aj hodnotenie konzistentnosti konania. To znamená, že mesto
ako zadávateľ odrádza firmy častým rušením a zmenami
zákaziek. V hodnotení Prievidza nemá žiadne vypísané
a nevysúťažené zákazky ani žiadne zrušené zákazky.

Pre bezprístrešných ľudí vytvorili karanténne miesta
V kontajneroch je k dispozícii aj potrebná sanita ako
sprcha, umývadlo a WC. Sú pripojené na elektrinu, vodu
a odpad. Osadenie kontajnerov zabezpečila mestská
spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza

PD20-50 strana-

13 120 0507

Mesto Prievidza vytvorilo karanténne miesta pre
ľudí bez domova. Na týchto miestach budú môcť
klienti absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu po
ukončení hospitalizácie v nemocnici. Akcia je financovaná z rozpočtových zdrojov mesta.
V týchto dňoch boli umiestnené vo dvore Charity - domu
sv. Vincenta na Košovskej ceste dva obytné kontajtery.
Budú slúžiť ako karanténne miesta pre bezprístrešných.
Potreba takéhoto zariadenia súvisí najmä s povinnou
10-dňovou karanténou, ktorú sú aj ľudia bez domova
povinní absolvovať po ukončení hospitalizácie v nemocnici. Po ukončení karantény môžu klienti využiť sociálne služby poskytované v nocľahárni, alebo útulkoch.
„Pre umiestnenie karanténnych miest v charite sme sa
rozhodli preto, že je tu na to pripravené zázemie. Zásadné
je, že je tu denne vydávané klientom jedno teplé jedlo. Až
do 18. decembra je zabezpečované bezplatne, v spolupráci s firmou Philip Morris, ktorá stravu pre núdznych financuje už druhýkrát v tomto roku,“ priblížila vedúca Odboru
školstva a starostlivosti o občana, MsÚ Beata Révayová.
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zdravie
služby
/ služby
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Príjem plošnej inzercie
volajte 0905 719 148

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
bus

87-0077

prievidzsko@regionpress.sk

� WiFi zadarmo
armo
� WC v autobuse
obuse
� servis na palube
� najrýchlejšia
šia preprava

94-179

do ktoréhokoľvek okresu

3,99

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Lucia
a zvyky spojené s týmto menom

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach
na Sicílii, v rodine bohatých kresťanov. V mladosti dala sľub, že zasvätí
svoj život službe Spasiteľovi.

0903 405 588
0905 983 602

13 120 0383

www.masterfinance.sk

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.storočia dával do dverí stajne snop slamy.
Na strednom Slovensku boli bosorky z
chotára vyháňané mládencami, ktorí
práskali korbáčmi, pískali na píšťalKeď ju neskôr nútili vydať sa za po- kách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na rohanského mládenca, ktorému sa páčili hoch či cengať kravskými zvoncami,
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylú- podstatou bolo spraviť čo najväčší
pila a poslala mu ich. Zomrela muče- hluk.
níckou smrťou.
V dňoch okolo Lucie sa z gazdovTak ako aj pri iných stridžích stva nepredávali nijaké produkty a
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a ča- nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce.
rodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnako- mala obsahovať roztlčené ľudské kosvé pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na ti. V predvečer Lucie, 12.decembra vevečeru býval bežný chlieb s cesnakom, čer, po západe slnka a celý ďalší deň
prípadne cesnakové hrianky. Podakto- nedovolili žiadnej cudzej žene z domu
rí si kreslili cesnakom krížik na čelo, vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili prísť pýtať mlieko jedine striga, aby
jeho ochranný účinok.
prostredníctvom neho mohla uškodiť
Cesnak nechýbal ani pri ochran- krave.
ných rituáloch domov a stajní, spolu
s trojkráľovou kriedou sa využívali na
kreslenie krížov na dverách príbytkov
a maštalí.
Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť
z jedľovej vetvičky a obilného klásku
akúsi metličku. Do svätenej vody dali
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc potom kropili touto vodou a metličkou
celý príbytok, stajne a maštale.
Jedným zo zvykov bývalo kravy
okiadzať dymom z posvätných rastlín.
» red
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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

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

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

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

47-029

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

14. decembra 1911

Výročia a udalosti

Roald Amundsen dosiahol Južný pól

S

7

8

2 6
8

U

3
4 6
2 3
1
6
D
4
2
8
O4
1 7

K
U

4 5 2 1 7
8 7
5

3

PDzel20-50 strana- 2

Najčítanejšie regionálne noviny

domácnosť

3

13 120 0523

prievidzsko

PDzel20-50 strana- 3

vianoce
vianoce,
služby

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Skvelé recepty na sladké vianočné pečivo
Začiatkom decembra sa už našimi
príbytkami zvyčajne šíri príjemná
vôňa vianočného pečiva. Medovníky sa pečú štandardne v predstihu
pár týždňov pred Vianocami, aby
stihli zmäknúť, ostatné suché pečivo postupne.
Medovníky
Suroviny: 600 g hladká múka, 250 g

práškový cukor, 200 g maslo, 6 PL med,
2 PL kakao, 3 ks vajcia, 1 ks kypriaci prášok do perníka, 1 ČL perníkové korenie
Postup: Z uvedených surovín vypracujeme cesto a necháme ho odpočinúť
do druhého dňa. Vyvaľkáme na hrúbku
3 až 5 milimetrov, pečieme na 160 stupňov asi 4 až 7 minút, podľa rúry.

180 g studené maslo, štipka soli, 5 balíčkov vanilkový cukor
Postup: Do misky preosejeme múku,
pridáme mleté mandle, štipku soli, 90
gramov cukru a na vločky nastrúhané
maslo. Vypracované hladké cesto zabalíme do potravinovej fólie a necháme
hodinu odpočívať v chlade. Potom z cesta vyformujeme valčeky s priemerom 1,5
cm, ktoré pokrájame na asi 5 cm dlhé
kúsky a z nich vytvoríme rožteky. Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi 15 minút. Zatiaľ si na tanieri premiešame 75g
práškového cukru a 5 balíčkov vanilkového cukru. Ešte teplé rožteky obalíme v
pripravenom cukre.

Zlepované linecké kolieska
Suroviny: 150 g hladká múka, 50 g

Medvedie labky
práškový cukor, 100 g maslo, 1 žĺtok,
Suroviny: 150 g hrubá múka, 125 g lekvár podľa výberu, práškový cukor na
maslo, 120 g mleté orechy, 150 g práškový cukor, 1 PL kakao, práškový cukor na
obalenie
Postup: Všetky suroviny na cesto
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených
formičiek. Pečieme v rúre vyhriatej
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v
práškovom cukre.

Vanilkové rožky
Suroviny: 250 g hladká múka, 100 g
mleté mandle, 165 g práškový cukor,

posypanie
Postup: V miske zmiešame múku,
práškový cukor, zmäknuté maslo a žĺtok. Vypracované hladké cesto odložíme na 20 minút do chladničky. Potom
ho vyberieme a rozvaľkáme medzi dvoma potravinárskymi fóliami na hrúbku
asi 2mm. Pomocou formičiek vykrajujeme z cesta rovnaký počet plných koliesok a koliesok s otvorom – napríklad
hviezdička, srdiečko či stromček. Pečieme v rúre vyhriatej na 175°C asi 5 až 7
minút. Upečené plné koliesko potrieme
lekvárom, koliesko s otvorom posype-

autor foto: HoliHo pixabay
me práškovým cukrom a spojíme ich.

sáčku - nezabudneme odstrihnúť špičku) a nastriekame na pripravené oblátky. Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi
Orechové snehové sušienky
Suroviny: 3 bielky, 250 g práškový 15 až 20 minút.
cukor, 250 g pomleté orechy, práškový
cukor na posypanie, tortové oblátky
Náš tip
Pri pečení sme použili teplovzdušnú
Postup: Bielky vyšľaháme do tuha. Po
častiach pridáme práškový cukor a ore- rúru, pričom rozdiel v teplote medzi klachy. Z tortových oblátok vykrojíme po- sickou elektrickou rúrou a teplovzdušmocou okrúhlej formičky s priemerom nou rúrou je asi 15 až 20 °C. Pri pečení
3 až 4 cm kolieska a poukladáme ich na v klasickej elektrickej rúre teda pridáme
plech vyložený papierom na pečenie. približne 15 až 20 °C, treba však priePripravenú hmotu naplníme do cukrár- bežne kontrolovať, pretože každá rúra
skeho vrecúška (alebo mikroténového pečie inak.
Renáta Kopáčová

7-DŇOVÉ ALEBO 30-DŇOVÉ

Viac informácií:

13 120 0504

www.sadpd.sk
www.sadtn.sk
www.tsk.sk
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spravodajstvo / služby

Betlehemské svetlo
príde na Slovensko aj tento rok

Keď vás škriabe v hrdle, pomôžu bylinky
Harmanček či rumanček
kamilkový - čaj
Harmanček nielenže stimuluje činnosť imunitného systému, ale pomáha pri chrípkach, nádche či zápaloch
priedušiek a horných dýchacích ciest.
Jednu čajovú lyžičku sušeného kvetu
Repík lekársky - kloktadlo
Pre svoje protizápalové účinky sa harmančeka zalejete 1/4 l vriacej vody
repík používa ako účinné kloktadlo a nechajte 15 minút vylúhovať v pripri zápaloch v ústnej dutine. Jednu až krytej nádobe. Čaj sceďte a pite vlažný.
dve polievkové lyžice sušeného repíka Môžete dosladiť podľa chuti, najlepšie
lekárskeho vložte do šálky, zalejte 0,3 medom. Pozor, čaj sa nesmie variť.
litra vriacej vody a prikryte tanierikom.
Nechajte lúhovať 10 minút a potom pre- Pozor – neprežeňte to
ceďte. Vlažný, vždy čerstvý odvar klokBylinky sú výborným pomocníkom
tajte viackrát denne.
pri rôznych ochoreniach, užívať by sme
ich však mali s rozumom. V prípade
Šalvia lekárska - kloktadlo
bylinkových čajov odborníci radia piť
Šalvia podporuje hojivé procesy kože, jeden druh najviac dva týždne v kuse,
slizníc a ich obranyschopnosť. Dve ly- potom je nutné urobiť si prestávku. Ak
žičky sušenej šalvie lekárskej vložte do užívate lieky, poraďte sa o vhodnosti
šálky, zalejte 0,3 litra vriacej vody a pri- použitia byliniek s lekárom alebo lekryte tanierikom. Nechajte lúhovať 10 kárnikom. Opatrní buďte aj v prípade
minút a potom preceďte. Vlažný čerstvý malých detí a tehotných žien.
odvar kloktajte viackrát denne.
Bežné nachladnutie častokrát sprevádza aj nepríjemná bolesť hrdla.
Uľaviť môže kloktadlo pripravené z
repíka či šalvie, s nachladnutím zatočí aj materina dúška či harmanček.

Materina dúška - čaj
Materina dúška podporuje obranyschopnosť a obsahuje tiež účinné látky,
ktoré majú priaznivý vplyv pri chrípke a ochoreniach horných dýchacích
ciest. Čaj pripravíte tak, že 1,5 gramu
sušenej materinej dúšky zalejete 1/4 l
vriacej vody a nechajte 10 minút vylúhovať v prikrytej nádobe. Čaj sceďte a
pite vlažný 2 až 3x denne.

» Renáta Kopáčová

zdroj foto congerdesign pixabay

33-0073

Betlehemské svetlo skauti prinesú distribúcia po Slovensku bude prebiehať
na Slovensko už po tridsiaty prvý v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred
raz a počas predvianočného obdobia Štedrým večerom bolo Betlehemské svetzabezpečia jeho distribúciu po celej lo dostupné v čo najväčšom počte miest.
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude
krajine.
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne
Slovenskí skauti prevezali v sobo- platné bezpečnostné a hygienické opattu 12. decembra Betlehemské svetlo od renia, vždy so snahou o bezkontaktnosť
skautov z Rakúska. Tento rok sa netra- a bez zhromažďovania. Aj tento rok pridične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v pravujú skauti interaktívnu mapu s vysúvislosti s koronavírusom, presunulo hľadávaním, kde bude v rámci Slovenska
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so
hraničný priechod neďaleko Bratislavy. zoznamom je dostupná na internetovej
Skauti tak neprekročia štátne hranice, stránke www.betlehemskesvetlo.sk a
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa skautskí dobrovoľníci ju každým dňom
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že
V dopoludňajších hodinách nasledu- vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpajúceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odo- ľovaním zo sviečky na sviečku je v skuvzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slo- točnosti jeho dostupnosť mnohonásobne
venských hraniciach poľským skautom a vyššia.
následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny.
V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na
Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom počas
nasledujúceho, posledného predvianočného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19.
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po
celom Slovensku, kde bude rovnako ako
vo väčšine slovenských kostolov k dispo» red
zícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná
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Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov
Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a

ančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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interiér - exteriér - dekorácie

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE
NA 0908 244 019

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

PODLAHY
ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 536,90 EUR

Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 1 08€

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

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

0908 244 019

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

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

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

13 120 0524

DEŇ A NOC

