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Po pokore a štedrosti dnes
o dobroprajnosti

Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

stredisko

DREVOVÝROBA

ponúka stavebné rezivo:
• Hranoly • Fošne
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa
projektovej dokumentácie

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ DREVO
MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

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

13 121 0080

0905 719 148

13 121 0069

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785

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

13 121 0040

Novo
ot
prev vorená
ádzk
a
slovenských syrových výrobkov,
nakladané syry, jogurty
aj holandské kozie syry.

DOMOV DÔCHODCOV
Možnosť nástupu ihneď.
kontakt 0911 774 361
www.seniornr.sk
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13 121 0070

Prievidza
Ľ. Ondrejova 17
0944 371 246
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Nájdete nás
na sídlisku
Zapotôčky
na jednosmerkách
pri autobusovej
zastávke.

13 121 0038

INZerCIA

Doprava v cene!

13 121 0048

Žičlivosť ako povahová črta človeka nie je samozrejmosť. Naopak, čím
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú,
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité,
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by
šťastím pre nás všetkých na našom Slovensku, ak by zlobu, faloš, boj o zisky
a moc a vplyv na bezbranných a často
aj bezmocných občanov v takej miere
surovosti a bezcitnej neempatie neprenášali politici.
Niektorí ľudia v rámci takzvaného
„spoločenského bontónu“ dokážu nasadiť masku charity, čo je vlastne iba
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdychom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je
skutočne pravda, čiže ich vnútorné
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože

BEZKONKURENČNÁ CENA!

sa s tým nijako nechvália ani bulváru,
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.
Málokto si však uvedomuje, že z
prajnosti voči druhému čerpáme vitálnu duševnú energiu pre vlastný život. Žičlivosť má v sebe účet uznania
voči nášmu priateľovi či známemu, na
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďačnosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicínskych odborníkov zdravej dlhovekosti
pomáha optimizmus, skromnosť, dobroprajnosť.
Dobroprajnosť sa vyjadruje v radovaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu,
že želáme dobro blížnemu. Dobroprajnosť je treťou zo siedmich cností, je to
predovšetkým
láskavosť,
ľudskosť, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez
predsudkov a príčiny. Že
už takmer ani nepoznáte?
No ale – v kom je chyba?
Pekný týždeň,
milí čitatelia!

13 121 0026

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď
dokážeme inému človeku dopriať a
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocenenia, alebo „iba“ každodenného šťastia a spokojnosti, to je vzácnosťou,
ktorú keď darujeme, získame ešte
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

hlavu hore, reality, služby
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PRIEVIDZSKO Peniaze alebo život

Simona Pellerová

0905 719 148

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

Môj učiteľ, benediktínsky mních
P.Anselm Grün, OSB hovorí, že sa po
smrti stretneme s Bohom v jeho láske,
ale aj s pravdou o sebe, čo môže byť bolestivé, lebo si uvedomíme, ako málo
sme využívali svoje možnosti. Anselm
hovorí, že peklo nie je miesto, ale bolesť
zo stretnutia s absolútnou Božou láskou,
ktorá nás očistí od všetkého. Peniaze
potrebujeme na život na tomto svete. Na
tom druhom svete výpisy z banky, kreditné karty, výsledovky
a výkazy ziskov a
strát potrebovať nebudeme. Aj s našimi
vinami nás tam
objíme Božia
láska.

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
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.

Západné Slovensko
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
42.810
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

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

V tomto období sú enormné tlaky na rozširovanie ťažby
andezitu v katastroch obcí Cigeľ, Lehota pod Vtáčnikom,
Podhradie. Taktiež sú stále otvorené procesy možnosti
ťažby andezitu v Bystričanoch. Andezitové lomy na hornej
Nitre, ktoré sa rozširujú na úkor lesov predstavujú problém pre celý náš región.
Už v minulosti som poukazoval na to, že priemysel do
lesa nepatrí. Rovnako do lesa nepatrí ani nadmerný výrub stromov a už vôbec nie masívna ťažba kameňa – andezitu.
Začal som pracovať na podnete zmeniť Územný plán
Trenčianskeho kraja (ÚP). Preto som na poslednom rokovaní krajského zastupiteľstva otvoril potrebu jeho aktualizácie. Ako krajský poslanec budem požadovať, aby
do nasledovných zmien a doplnkov ÚP boli zapracované
vymedzenia presných lokalít od Bystričian cez Lehotu až
po Cigeľ. V týchto územiach by bolo možné realizovať len
presne stanovené činnosti vhodné pre les. Presným vymedzením lokalít - území by mohlo dôjsť k znemožneniu
akejkoľvek činnosti kameňolomov v našich lesoch.
Životné prostredie už v našom
regióne dostalo zabrať viac než
dosť. Je najvyšší čas na ochranu
našej prírody.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

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

0905 402 526

Ponúkam

murárske práce,
omietky, obklady,
dlažby.

0914 283 055

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

5,99

-25%

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
13 121 0021

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Zastavme lomy na hornej Nitre

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

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

» Ján Košturiak

13 121 0004

Otázka voľby medzi peniazmi a životom je však aktuálna aj dnes. Sú ľudia,
ktorí veľkú časť svojho života slúžili peniazom a nemali čas žiť. Lenže čas sa za
peniaze kúpiť nedá. Ani život. Sú ľudia,
čo obetujú peniazom svoje svedomie. A
sú aj takí, ktorí pre ne celý život ťažko
pracovali. Zarobili viac, ako sa dá a jeden
ľudský život minúť. Odchádzali na druhý
svet osamelí a neodniesli si so sebou nič.
Všetko tu nechali. Peniaze nie sú zlé, keď
slúžia nám. Horšie je, keď slúžime my im.
Peniaze nie sú v živote dôležité, hovoria
bohatí. Chudobní vedia, že život bez nich
nie je jednoduchý. Ale peniaze bez života
sú úplne nanič. Poznám boháčov osamelých vo svojom bohatstve a poznám
aj takých, ktorí ho premenili na pomoc
pre druhých. Bohatstvo môže byť darom
aj trestom. Na svete sú však aj miliardy
ľudí, ktorí často stoja pred otázkou - peniaze alebo život. Nemajú prístup k vode,

13 121 0075

INZERCIA

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

13 121 0055

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

jedlu, liekom a zdravotnej starostlivosti,
zomierajú na choroby, ktoré naša časť
sveta už ani nepozná. Profesor Vladimír
Krčméry hovorí, že desiatky miliónov
detí ročne zomrú na tuberkulózu, maláriu, HIV alebo hlad. Vladko k tomu
kedysi povedal toto: „Veríme, že každý
z nás chce mať pri poslednom súde tieto
deti na lavici obhajcov.“
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Takto vraj kedysi kričali zbojníci na
ľudí, ktorých chceli okradnúť. Tí, čo
si chceli zachrániť život, obetovali
peniaze, ktoré mali pri sebe. Dnes už
svojim obetiam zbojníci takéto otázky nekladú. Sú to často dobre oblečení páni s peknými rečami a s právnickým vzdelaním.

13 121 0006

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0088

Redakcia:

služby, domácnosť, zdravie
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MULČOVANIE, FRÉZOVANIE, DRTENIE

ODVOZ A ODBER

Poskytujeme údržbu
zelene svahovou kosačkou

Green Climber.

13 121 0062

0908 774 282

13 121 0030

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

Ako vypočítať dane?

T:0948 975 710

Ako vyplniť formuláre daňového úradu,
zdravotnej alebo sociálnej poisťovne?
sa
ite
- vedenie účtovníctva
n
!
ľah
- spracovanie daňového priznania
po a nás
S
- výpočet mzdy a odvodov
n

1LÏLDV£V'/+Y6'Y'5$ĿBY,
(;(.&,(32'V2'1&,"2GGOŀenie!
0905 638 627 finanÎná ochrana

66-0033

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
13 121 0052

Kontakt
Telefón: 0950 699 875
Mail: uctovnikhn@gmail.com

- komunikácia s úradmi
- administratívne práce

13 121 0003

ODPADOV

Mulčujeme trávnaté porasty,
frézujeme náletové dreviny
a krovité porasty, ktoré následne
drtíme priamo na mieste.
Viac na info@greenclimber.sk,

TEPELNÉ ČERPADLÁ

PREDAJ A MONTÁŽ

SLUŽBY

Klimatizácie, Rekuperácie

0940 600 300

13 121 0054

prievidzsko

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

8,96€
BIODERMA
ATODERM KRÉM
JEMNE
PARFUMOVANÝ
500ml
- výživný telový

krém na každodennú
starostlivosť
o normálnu až suchú
citlivú pokožku

20,92€

10,45€
COLAFIT 60kociek
- výživový doplnok s

čistým kryštalickým
bovinným lyoﬁlizovaným
kolagénom, čistoty 99,9
%, hubovitej konzistencie,
v tvare kocky (8mg)

16,73€

14,22€

THERAFLU PRECHLADNUTIE
A CHRÍPKA 14 vrecúšok
+ MAGICKÝ HRNČEK
- liek pripravený bojovať s príznakmi

prechladnutia
a chrípky už
o 10 minút

CALCIUM CHLORATUM
100ml - liek vo forme roztoku

4,63€

3,70€

obsahujúci vápenatú soľ. Priaznivo
vplýva na pevnosť kostí, podporuje
hojenie zlomenín. Vhodný pri
nedostatku vápnika.

4,50€

3,83€

10,44€
VOLTAREN FORTE 2.32% gél 150g
+ VOLTAREN FORTE 2.32% gél 50g
- analgetikum

vo forme gélu
s účinkom proti
bolesti až na 24h
pri aplikácií 2x denne
ráno a večer. Uľavuje
od bolesti chrbta,
svalov a kĺbov

18,20€

OTRIVIN 0.1%
10ml + Hygienicko
- dezinfekčný
roztok 200ml
- na liečbu nádchy,

predchádza suchosti
a podráždeniu
nosovej
sliznice

4,88€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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GLUCADENT
LIMITOVANÁ
EDÍCIA 2x95g
- s účinnou kombináciou

látok - laktát hlinitý,
beta-glukán, ﬂuorid
sodný, rastlinné silice,
alantoin - pri
parodontitíde, pri krvácaní
ďasien

M
vh

6,08€
PLEUMOLYSIN 10ml - liek
obsahuje liečivá rastlinného
pôvodu, ktoré uvoľňujú sekrét z
dýchacích ciest a kodeín, ktorý tlmí
dráždenie na kašeľ. Liek sa používa
pri suchom dráždivom kašli, pri
zápaloch hltanu, hrtanu,
priedušnice a pri akútnych a
chronických zápaloch priedušiek.
Liek môžu užívať dospelí,
dospievajúci a deti od 12 rokov.
DARČEKOVÝ KUPÓN
ku každému nákupu produktu VICHY
na VICHY HYALU MASK 15 ml
kupón platný do 27.2.2021

13 121 0010

HYAL-DROP MULTI 10ml 2.4mg
kyselina hyalurónová,
okamžité zvlhčenie pre
úľavu podráždených a
unavených očí + OCUVITE
COMPLETE výživový
doplnok 10 kapslí

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim 2-izbový byt v
Handlovej na Morovne alebo ul. Mostná do 43.000€,
T: 0918 786 026 len SMS
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Kúpim hd kože tv, T: 0948
799 362
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim staršiu vzduchovku VZ-35,47, Slavia, T: 0910
419 469
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
» Dôchodca hľadá brigádu
vodiča „B“ a čo bude k tomu
treba aj pre rodiny, T: 0915
343 208
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Chcete si
podať inzerát?
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.

SKÚSENÉHO STOLÁRA
S DLHOROČNOU PRAXOU
plat 1.400€ brutto/mesačne
Miesto výkonu práce PRIEVIDZA

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám,
sú zjavne pod úroveň našich ministrov.
Nemocnice vyhadzujú nepoužité vakcíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné
striekačky, ale premiér Matovič s ministrom Krajčím majú čas riešiť vlastné fantazmagórie o výrobe vakcín. V krajine,
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu
registráciu na očkovanie.
Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva
v úplne základných opatreniach proti
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozumiteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.
Naozaj treba začať krízovo riadiť štát.
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pripustiť? Pochybujem. Slovensko má na
viac!

Kontakt 0910 454 044

13 121 0086

» ČZ – Jawa odkúpim motocykel, diely – seriózna dohoda, T: 0908 205 521
» Kúpim motocykle Jawa /
CZ / Babetta / Stadion aj
iné, T: 0949 371 361
» Kúpim staré motorky aj
nekompletné ponúknite, T:
0949 505 827

Slovensko každý deň počíta desiatky až
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča,
aby prestala riešiť samých seba a svoje
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZOVO RIADIŤ ŠTÁT.
Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie
postihnuté krajiny na celom svete a vláda
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko
neskoro! Covid automat spúšťame až v
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred
spustením. Na nové hrozby nereagujeme
vôbec!
Premiér si po fantazmagórii s plošným
testovaním vymyslel novú hračku s výrobou vakcíny na Slovensku.
Matovičova vláda fatálne zlyhala
pri nástupe agresívnejšieho britského
variantu koronavírusu. Celá Európa
reagovala ešte pred Vianocami prísnym
lockdownom, zabezpečili pre obyvateľov účinnejšie FFP2 respirátory a čo naši
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o nákupoch Ag testov. Výsledok vidíme všetci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista”
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí
má u nás britskú mutáciu...
Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa
zamotala do svojich semaforov, s ktorými
prišla tak pol roka po funuse. Základné

IHNEĎ PRIJMEME

twinyxpd@gmail.com

» Tomáš
Drucker

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

13 121 0046

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY

Ak by bolo všetko normálne,
pochovávala by sa basa
Koniec fašiangov sa blíži. Tento rok
boli iné a iný bude aj ich záver. Na reálne pochovávanie basy v zmysle folklórnych tradícií môžeme zabudnúť,
na tradíciu ako takú však nie.
Fašiangy sa končili v utorok o polnoci.
Popolcová streda v roku 2021 pripadá na
stredu, 17. februára 2021. Posledné tri dni
fašiangov bývali najveselšie, najbujarejšie
a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou
muzikou pred Popolcovou stredou. Fašiang sa končil pochovávaním basy.
Pri tomto symbolickom pohrebe občania v prestrojení za farára, organistu
či kostolníka vykonali obrad, pri ktorom
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných. Kňaz paroduje obrad
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade,
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou,
ktorú za náreku prítomných vynášajú
von. Priebeh pochovávanie basy je nasledovný: oznámenie o ochorení, vyšetrovanie lekárom, odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, pohrebný sprievod, plač
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú
často popretkávané humornými príbehmi
a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.
Ukončia sa všetky zábavy a svet sa
vráti opäť na rok do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa práve preto

predvádza symbolické pochovávanie basy.
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst.
Obdobie veľkonočného pôstu sa začína dňom, ktorý poznáme pod názvom
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta
podľa lunárneho kalendára a pripadá na
40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku
pripadá Popolcová streda na 22. februára.
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené
v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku
nájsť cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň obliekali v zmysleprvokresťanských tradícií
kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk
posýpať sa popolom pretrval dodnes, avšak už len symbolicky, kedy kňaz urobí
popolom krížik na čelá veriacich. Odev
bol ladený do smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá
mliečna polievka.
Veľkonočný pôst sa končí Veľkým
piatkom.
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PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME
VÁM

COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0115

01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj
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Chcete chovať hydinu?
PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
Objednávky: www.matejovdvor.sk

0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290

» red

4

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0032

Občianska
riadková
inzercia

politika, tradície, zamestnanie

33-0012

4

téma školy

prievidzsko
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Je iba jeden div sveta
Sedem? Osem? Dokonca desať – už
sa často uvádza? Nie, je iba jeden
div sveta a tým je láska. Doba síce
nepraje romantikom a tak lásku zastiera kadečo a kadekto kadečím,
ale ona je. Stále je.
Mimochodom, je zvláštne a pre
ľudstvo tak typické, že symbol lásky
vzišiel z nenávisti. Asi v súčasnosti najvzývanejší symbol lásky zišiel kedysi
zo sveta sťatím hlavy. Pre to, čo si myslel a preto, že si myslel niečo iné, ako sa
vtedy myslieť malo. Ešteže sa dnes nestína, to by padalo denne hláv!
Claudius II. bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju
bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal vojakom uzatvárať manželstvá.
Kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a
naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Cisárovi dal rebelujúceho kňaza uväzniť.
Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14.
februára 269 kat mečom ukončil jeho
život. Na Via Flaminio pri známom
Mulvijskom moste ho sťali. (Most v severnom Ríme je jeden z najdôležitejších
mostov cez rieku Tiber.) Pred svojou
popravou stihol Valentín prinavrátiť
zrak a sluch postihnutej dcére svojho
žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy,
dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria,
uzdravenie dcéry presvedčilo o moci

Ježiša Krista a s celou svojou rodinou
sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou
smrťou poslal Valentín dievčaťu lístok
s podpisom „Od Tvojho Valentína.“
Neskôr traja učeníci Valentínovo telo
previezli do svätcovho rodného mesta
Terni (Umbria), kde ho aj pochovali a
nad jeho hrobom postavili jemu zasvätenú baziliku (tam, avšak v chráme
prestavanom v 17. storočí odpočívajú
dodnes). Na podnet pápeža Pavla V. sa
v roku 1605 uskutočnil archeologický
prieskum, pri ktorom boli pozostatky
svätého Valentína objavené. Lebka
bola oddelená od trupu čo dosvedčovalo usmrtenie sťatím.
No, toľko o Valentínovi – o symbole lásky, o oddanosti, vernosti, nezlomnosti. Vidíte v tom niekde – dnešným
slovom – biznis? Je to predsa jediný div
sveta – láska. Deň lásky.

» red

V ktorých odboroch sa u nás môçete pripravovaĨ?
S T RO J Á R S K YC H

S TAV E B N Ý C H

4-URĀné študijné odERU\

4-URĀné študijné odERU\

mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení

staviteĕstvo
technické a informatickéVOXçE\
v stavebníctve

3-URĀné XĀHbné odbor\

reality a podnikanie v stavebníctve

E L E K T R OT E C H N I C K Ý C H

D O P R AV N Ý C H

4-URĀQý študijný odbor

4-URĀné študijné odERU\

mechanik elektrotechnik

prevádzka a ekonomika doprDY\

3-URĀnìXĀHbný odbor

technika a prevádzka doprDY\

elektromechanik – silnoprúdová
technika

E-mail: www.sospd.sk
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13 121 0036

3-URĀné XĀHbné odbor\
REUiEDĀkovov
autoopravár – mechanik
inštalatér
autoopravár – elektrikár
2-URĀQý odbor
mechanik opravár – stroje a zariadenia stavebná výroba

spoločnosť, spomíname
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Kruh radosti
„Pre mňa?“ mních sa začervenal pretože si nemyslel, že by si zaslúžil takýto
nádherný dar prírody.
„Áno“, naliehal muž. „Pretože vždy,
keď som klopal na dvere, bol si to ty, kto
ich otvoril. Keď som potreboval pomoc v
čase, keď úroda bola zničená suchom, ty
si mi každý deň dal kúsok chleba a pohár
vína. Dúfam, že tieto strapce hrozna ti
prinesú trochu slnečnej lásky, daždivej
krásy a zázraku Boha, pretože je to On,
kto dal, aby vyrástlo tak nádherne.
Mních sa stále pozeral na košík hrozna a uvažoval nad tým, aké je nádherné.
Pre jeho krásu sa rozhodol priniesť tento
dar opátovi, ktorý ho vždy povzbudzoval
múdrymi slovami.
Opát bol veľmi potešený košíkom
hrozna, ale spomenul si, že majú chorého brata v kláštore a pomyslel si: dám mu
hrozno.
Ale hrozno nezostalo v miestnosti
chorého mnícha dlho, pretože ten si uvedomil: že kuchár sa o neho už dlho stará,
kŕmi ho iba najlepším jedlami. Som si
istý, že ho poteší.
Keď sa kuchár na obed zjavil nesúc

„Ako ticho žil, tak ticho odišiel. Skromný vo svojom
živote, veľký vo svojej láske a dobrote. “

mu jeho jedlo, obdaroval ho hroznom.
„Tieto sú pre teba“ povedal chorý mních.
„Pretože vždy prichádzaš do kontaktu s
plodmi prírody, budeš vedieť čo robiť s
týmto Božím darom.“
Kuchár bol nadšený krásou hrozna a
ukázal svojmu pomocníkovi, aké je úžasné. Tak úžasné, premýšľal v sebe, že nikto ich viac neocení ako kostolník, ktorý
je zodpovedný za Najsvätejšiu sviatosť a
mnohí v kláštore ho považujú za svätého
muža.
Kostolnik pre zmenu dal hrozná ako
dar najmladšiemu novicovi, ktorému to
pomôže porozumieť práci Božieho stvorenia.
Keď ich prijal novic, jeho srdce bolo
naplnené vďačnosťou pretože nikdy nevidel tak nádherné hrozno.
„Jedz a vychutnaj si ho“ povedal.
„Pretože si tu strávil väčšinu svojho času
sám a toto hrozno ťa urobí veľmi šťastným“.
Mních pochopil, že dar bol naozaj určený pre neho a vychutnal si každú guličku hrozna predtým ako spokojne zaspal.
Tak sa kruh uzavrel. Kruh šťastia
a radosti, ktorý vždy jasne svieti v okolí
štedrých ľudí.

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
že nás dňa 2. februára 2021 vo veku 64 rokov
náhle navždy opustil náš milovaný syn, brat,
manžel, otec, svokor, dedko, švagor a priateľ

Jozef Škoda.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

13 121 0078

Vidiečan silno zaklopal na dvere kláštora. Keď mních otvoril bránu, vidiečan mu dal nádherný košík hrozna.

„Odišiel si bez rozlúčky, odišiel si sám,
veľký smútok a žiaľ zostal v nás.“

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
dňa 3.2.2021 navždy rozlúčiť s naším
milovaným manželom, otcom, dedkom,
bratom, švagrom a kamarátom

Petrom Frázom.

» Bruno Ferrero

Výročia a udalosti
v Česko-Slovensku bol oﬁciálne spustený internet, ako prvé bolo
pripojené České vysoké učení technické v Praze

13. februára 1992

Manželka, synovia Peter a Vladimír, nevesta, vnuci Tomáš a Vladko,
sestry, švagrovia a švagriná.

„Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...“

Dňa 27.1.2021 sme si pripomenuli
1. smutné výročie, odkedy nás navždy
opustila manželka, matka,
babička a prababička

Dňa 9.2. uplynul rok,
čo nás opustila naša drahá
mamička

pani Ľudmila Stupková

Mária Ľochová.

z Lehoty pod Vtáčnikom.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Tvoje deti Ivan a Silvia s rodinami.

„Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.“

13 121 0053

Vždy budeme na teba s láskou spomínať...
13 121 0089

S úctou a láskou spomína celá rodina.

13 121 0091

Opustil nás 30.1.2021 vo veku 67 rokov, ďakujeme ze prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Dňa 12.2.2021 uplynulo 40 rokov,
čo nás po ťažkej chorobe opustil
náš drahý otec

Dňa 16.2.2021 uplynú 3 roky,
čo nás opustila
pani Anna Hepnerová, rod. Mečiarová

Július Marko.

PD21-06 strana-

S láskou spomína dcéra Zita Tomášiková s rodinou.
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13 121 0079

Smútiaca rodina.

13 121 0076

z Opatoviec nad Nitrou.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

interiér

prievidzsko
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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€

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
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kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

7

13 121 0087

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

téma týždňa - školy

8
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OD PONDELKA 15. 2.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

250 g

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

Supercena
250 g balenie

2

29

Maliny

(1 kg = 9,16)

Supercena
250 g
150 g

0

-30%

95

CHLADENÉ

(100 g = 0,63)

Camembert

Tvaroh hrudkovitý
• jemný

500 g

0.99

0

69
(1 kg = 2,76)

-40%
3.99

2

39
500 g

(1 kg = 4,78)

-28%

Spišské párky

3.49

2

110/112 g

49

CHLADENÉ

-34%
0.99

(1 kg = 4,98)

CóïȌàÙ¨
• 41 % tuku

Gazdovská parenica
• údená/neúdená

0

65

(100 g =
0,59/0,58)

cena za 1 kg
200 g

-40%

-22%

5.39

3

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏà½ÿú¨Ù
• rôzne druhy

0

69
(100 g = 0,35)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƍı¤àƍƌıƍıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0010

Kuracie
prsné rezne

19

0.89

CHLADENÉ

interiér

prievidzsko
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OD PONDELKA

100 g

-38%

15. FEBRUÁRA

1.29

0

79

Supercena

àÏàÒ¤

• rôzne druhy
• v ponuke aj Or�ešková
čokoláda 100 g za 0,89 €

135 g

0

29
(100 g = 0,21)

Supercena

Prominent
smotanový jogurt
• rôzne druhy

130 g

0

75
(100 g = 0,58)
0,5 l

Rodinné
oblátky

-44%

• rôzne druhy

38 %
alkoholu

Radler

0.79

• cit�ón/
t�avý cit�ón

Supercena
1,5 l

0

59

Kofola

(1 l = 0,39)

• rôzne druhy

0,5 l

0,75 l

-30%

-25%

5.99

4

19
(1 l = 8,38)

Stará
myslivecká

(1 l = 0,88)

1 kg

9

99

3.99

2

0

44

99
(1 l = 3,99)

Lavazza Caffè
Crema Classico

Prosecco DOC
%ïǯėėÙú¨

• zr�ková káva
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƍı¤àƍƌıƍıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

spravodajstvo, služby
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Asi sme si na vine aj sami
Načo?
Túži premiér alebo predseda takej či onakej strany meniť život môj?
A nebodaj ešte k lepšiemu?
Kašle na mňa tak zvysoka, ako sa len z
jeho postu dá.
Všetku energiu a rozhodnutia venuje jedinému cieľu - byť za zaujímavého a ak to
mediálne ide - aj za dobrého a pekného.
Najmä v zahraničí.
Za naše peniaze, ale kašľať aj na tie.
Ľudia, ktorí toto majú v prioritách svojich
potrieb sú najskôr smiešni, bavia takmer
každého, neskôr otravní, oberajú nás o
čas, ktorý im neustále venujeme, potom
už sú neznesiteľní a zapĺňajú nás iba negatívnymi emóciami a nenávisťou.
Čo tak čas, ktorý venujeme im, časť našich životov, celkom nesebecky venovať
sebe, svojim priateľom, blízkym a ľuďom,
ktorí už nečakajú, že sa o nich niekto
bude aj zaujímať...
Čím dlhší je náš život, tým je kratší.
(Predpremiéra)
A čím je kratší, tým menej času zostáva na všetko nepodstatné, zaťažujúce,
únavné, deprimujúce.
Teda, aj na hlúpych a inak postihnutých
politikov. A ich suít.
Nech si sprivatizujú všetky pozície v
štáte, nech si pre svojich verných a odda-

ných vymyslia desiatky nových inštitúcií
a úradov!
Nech sa hádajú verejne ako prasatá pri
válove, pokojne vážení, je to ich válov, je
to ich boj, je to ich život.
Oni si vybrali ich spôsob života.
Prečo by sme si ho mali dať vnútiť?
Sme tak slabí, prázdni, sme už naozaj bez
akýchkoľvek ideálov, predstáv a túžob?
Pozrite sa za seba, koľko času ste tu
premárnili a koľko vám ho odhadom ešte
zostáva.
Radšej ešte zasadím pár stromov, opäť
po zime preberiem muškáty, skrášlim záhradu, prejdem sa so psíkom.
V paralelnom svete, do ktorého tí prázdni
nezablúdia ani náhodou.
A keby aj chceli, vidlami ich odtiaľ vyženiem!
To, čo nám stojí za to, nám predsa nemôže nadiktovať žiadne uznesenie vlády,
určite to nezávisí na žiadnom rozmare
politika, najmä, ak nám nestojí za nič.

Dôležitá správa
pre neziskovú kultúru
Ministerka kultúry Natália Milanová
na rokovaní s ministrom financií Eduardom Hegerom získala zdroje na finančnú pomoc pre neziskovú kultúru.
Žiadateľom dlhodobo profesionálne
pôsobiacim v sektore kultúry ministerstvo kultúry cez dotáciu preplatí 20 percent ročných prevádzkových nákladov a
80 percent medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je pandémia COVID-19.
„Nezriaďovaná kultúra je dôležitá
súčasť našich regiónov a komunít, preto
jej podávame pomocnú ruku. Neziskové
subjekty majú svoje publikum a všetky zdroje použijú na kultúrne aktivity.
Pomôžeme im toto „covidové“ obdobie
zvládnuť aby opäť prinášali publiku a
návštevníkom radosť,“ uviedla ministerka.
Pravidlá poskytovania dotácie sú
výsledkom spolupráce zástupcov nezriaďovanej kultúry a ministerstva.
„Ministerstvo aktívne komunikuje a
počúva argumenty, nepolitikárči a hľadá
reálne riešenia. Peniaze na podporu budeme poskytovať vždy férovo a transparentne. Ďakujem zástupcom subjektov

nezriaďovanej neziskovej kultúry, že
spoločne s mojimi kolegami našli dobré
riešenie,“ uzavrela Milanová.
Oprávnenými žiadateľmi budú občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie fungujúce ako divadlá,
profesionálne hudobné a tanečné telesá,
prevádzkovatelia kultúrnych priestorov, organizátori rôznych kultúrnych
workshopov a vzdelávania, ktoré vznikli
pred 1.1.2020 a dlhodobo pôsobia v rámci
sektora kultúry. Maximálna výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa
môže byť 50 000 EUR, a to vždy na základe jeho špecifických finančných parametrov.
„Som rád, že sa ministerstvo kultúry
vyrovnalo aj s týmto problémom. Nepochybujem, že peniaze, ktoré sme na tento
program pomoci uvoľnili, padnú naozaj
na úrodnú pôdu. Nezisková alebo nezávislá kultúra, ako sa zvykne hovoriť,
je súčasťou našej kultúrnosti a v týchto
ťažkých časoch musí byť štát tým, o koho
sa umelci môžu oprieť,“ povedal minister
financií Eduard Heger.
Možnosť predkladať žiadosti by mala
byť už koncom februára.

» red

Výročia a udalosti
v Prahe sa začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu

15. februára 1947
» Ivan BROŽÍK

33-0002

(Aj keď nie veľa, trošku áno...) Príliš
veľa času našich životov venujeme
tomu, aby sme menili životy iných!

Najčítanejšie regionálne noviny
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služby, domácnosť

11
sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

Objednajte si
z bezpečia domova.

izolácie plochých striech

• zatepľovanie plochých striech
• viac ako 20 ročné skúsenosti
• zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0005

13 121 0002

hurtis@advokathurtis.sk

13 121 0008

Chcete

www.plochastrecha.eu

0905 807 194

13 121 0081

prievidzsko

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA
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13 121 0012

Bc. Alena Majorová

12

spravodajstvo,
zdravie / služby
služby
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Hrozí nám úplná likvidácia
slovenskej výroby potravín?
Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári otvoreným listom vyzvali poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky
(NR SR), aby nepodporili likvidačné
zmeny v novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
„Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári roky trpeli nekalými obchodnými
praktikami obchodných reťazcov. Stretávali sa s nemorálnymi požiadavkami,
ktoré na vyspelých trhoch Európy nemajú
miesto. Boli to napríklad povinné finančné príspevky na jubileá obchodných
reťazcov, platby za nikdy neposkytnuté
služby či zamestnávanie pracovníkov,
ktorí v skutočnosti pracovali priamo v prevádzkach obchodných reťazcov. Zákon
91/2019 konečne priniesol slovenským
výrobcom potravín rovnoprávne postavenie. Vďaka nemu sú po prvýkrát v histórii
obchodné vzťahy slovenských výrobcov
potravín a obchodných reťazcov vyvážené,“ vysvetlil Milan Lapšanský, výkonný
riaditeľ Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Predložená
novela však ruší nedávno zavedený zákaz
predaja pod výrobné náklady a túto nekalú praktiku nepovažuje za neprimeranú
podmienku. Existenčne ohrozujúce pre
slovenských výrobcov potravín je aj opätovné umožnenie nakupovať potraviny
pod ekonomicky oprávnené náklady vý-

robcu potravín a vynechanie predaja potravín pod nákupnú cenu zo zakázaných
nekalých obchodných praktík.
„V praxi by poslanci novelou znova umožnili, aby dodávatelia základnej
potraviny chleba a pečiva, ale aj ďalší
slovenskí výrobcovia potravín, boli nútení akceptovať akúkoľvek požiadavku
reťazcov na predajnú cenu. Aj keď by bola
pod výrobné náklady a každou dodávkou
tovaru by vytvárali stratu. Existenčne
sme totiž v súčasnosti, aj kvôli pandémii,
takmer úplne závislí na využívaní predaja cez siete reťazcov, ktoré zabezpečujú
predaj cez 80 percent potravín,“ vysvetľuje Tatiana Lopuchová, predsedníčka
predstavenstva SZPCC.
„Poslanci by otvorili dvere likvidácii
posledných malých výrobcov a predajcov
regionálnych potravín, malých nezávislých predajní potravín, večierok, bistier,
podnikových predajní chleba a pečiva,
mäsiarstiev a ďalších. Obchodné reťazce
totiž disponujú takou ekonomickou silou,
že využitím predaja potravín pod nákupné ceny, teda zámerne nereálne nízkymi
cenami, by ľahko zlikvidovali akéhokoľvek menšieho výrobcu či predajcu v regióne.
kontakt: Milan Lapšanský,
výkonný riaditeľ Slovenského zväzu
pekárov, cukrárov a cestovinárov.

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU

» red

v našich novinách

0905 719 148

Staňte sa súčasťou Zelených oáz
Máte nápad, ktorý zlepší životné
prostredie vo vašom okolí? Program
Zelené oázy dlhoročne zvyšuje kvalitu života v komunitách a mestách
po celom Slovensku.

najpálčivejšie problémy, ktorým momentálne ako ľudstvo čelíme – klimatickej zmene a zmene biodiverzity.
Po uzávierke vyhodnotí všetky prijaté žiadosti odborná komisia podľa
podmienok na udelenie grantu, uveCieľom programu je budovať spolu- dených v Propozíciách Komisia má
prácu na lokálnej úrovni. Organizátori právo na úpravu celkovej výšky grantu
programu revitalizujú, alebo sa trvalo aj jednotlivých rozpočtových položiek.
starajú o parky, vodné toky, školské Po zhodnotení žiadostí odbornou koareály a mnoho iných.
misiou bude môcť aj laická verejnosť
V tomto ročníku je prioritou vý- vyjadriť svoju podporu vybraným prosadba a starostlivosť o už existujúcu ze- jektom formou verejného hlasovania.
leň v duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. Granty budú udelené žiadateľom proSnahou je podporiť výsadbu správnych jektov s najvyšším hodnotením podľa
druhov zelene na správnych miestach krajov.
a zároveň motivovať k zabezpečeniu jej
Do hodnotenia projektov sa môže
správnej starostlivosti.
zapojiť aj verejnosť hlasovaním za
Na Slovensku pribudne ďalších 23 ten-ktorý v každom kraji Slovenska.
nových alebo revitalizovaných zele- Hlasuje sa do 18. februára na stránke
ných plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci https://www.oazy.sk/hlasovanie/?fbs podporou grantového programu Ze- clid=IwAR1WIZ6NEs8uihMcorrc4xPlené oázy, ktorý im pomôže celkovou CEc2NJYsl3W_AtRUDXCL4xHKXlsumou 60.000 eur
P6rYvQbLso
Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať
na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. V tomto ročníku sa organizátori zamerali na výsadbu zelene
a starostlivosť o už existujúcu zeleň v
duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. Ide
predovšetkým o výsadbu vhodných
druhov zelene – hlavne drevín – na
vhodných miestach a zároveň zabezpečenie správnej starostlivosti o ňu.
Program chce týmto reagovať na dva
» red

Výročia a udalosti
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej
televízie

14. februára 1970
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• podlahy • koberce • vinyl • záclony

13 121 0035

13 121 0007

Partner
Wüstenrot

DIEGO Prievidza

Vás pozýva na výpredaj skladov
od -33% do 50% na vybraný tovar.
pre živnostníkov máme otvorené
Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,
pre zákazníkov
na tel. čísle +421 919 288 832

65-019

Objednávky prijímame aj e-mailom
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA

Výročia a udalosti

začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir

13 121 0086

19. februára 1986

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk
Vaše DIEGO Prievidza

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE NOVOROČNÉ 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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Slovensko zostáva od pondelka v čiernej fáze
Covid – automatu, pravidlá sa nemenia
Situácia u nás sa nezlepšuje, naopak, níctva chce na vláde otvoriť otázku kontroly tisíc dávok spoločnosti Moderna, informohraníc. „Mali by sme sa zamyslieť nad tým, val minister Marek Krajčí. K schvaľovaniu
trend ukazuje na mierne zhoršenie.
■ Posledné dni opätovne narastá počet
hospitalizovaných na covid-19, hoci týždeň
predtým mierne klesol. Momentálne je v
nemocniciach viac ako 3650 ľudí. Denne
zomiera v priemere sto pacientov. Minister
Marek Krajčí upozornil, že narastá mobilita,
čo spôsobuje najmä to, že ľudia cestujú za
testovaním. A to zas spôsobuje nárast pozitívnych.

ako by sme kontrolovali tých, čo vstupujú ruskej vakcíny povedal, že Slovensko „hľado Slovenskej republiky,“ povedal Marek dá všetky možné spôsoby, ako zabezpečiť
Krajčí.
pre ľudí vakcíny čo najskôr.“ Na otázku, či
vakcínu schválime skôr ako EÚ, Krajčí od■ Školy su v čiernych okresoch zatvorené, povedal, že „všetko budeme robiť legálne“.
v bordových rozhodujú samosprávy, v ružo- ib
vých sú otvorené.

Dáta aktuálne
k 9. 2. 2021

■ Vstup a výstup do a z čiernych okresov
nie je možný, ani pri návšteve prírody a s
testom, upozornil Marek Krajčí. Situácia sa v
jednotlivých regiónoch zhoršila, podľa covid
automatu je 15 okresov čiernych, 51 bordových a 13 červených. Slovensko je – zopakujme si - celkovo v čiernej fáze

■ V tejto súvislosti je o to viac dôležité
dodržiavať osvedčené a odborníkmi odporúčané zásady vlastnej aktívnej obrany voči
možnému infikovaniu sa, ale aj pasívnej empatickej a ohľaduplnej ochrany voči iným,
ktorých by sme potenciálne mohli nakaziť ■ V Bordových a červených okresoch je
možné prechádzať do prírody z okresu do
my.
okresu, ale iba s platým testom. Do príro■ Minister zdravotníctva Marek Krajčí tvr- dy v čiernych okresoch môžu ísť len ľudia,
dí, že po otvorení škôl bude situácia „prav- ktorí tam žijú. Ľudia z iných okresov nedepodobne ešte vážnejšia“. Zároveň varuje, môžu ísť do prírody v čiernom okrese ani s
že britská mutácia je nákazlivejšia a „vo negatívnym testom. Platí aj, že ľudia z čierveľkom útočí“ aj na mladších ľudí. Minister nych okresov nemôžu ísť do prírody v iných
zatiaľ nevedel potvrdiť, že by na Slovensku okresoch. V čiernych okresoch možno ísť do
prírody aj bez testu, ale iba v rámci okresu.
bola prítomná juhoafrická mutácia.
■ Pri mobilite za prácou platí povinnosť ■ Tento mesiac by na Slovensku malo byť
sedemdňového testu v čiernych okresoch, k dispozícii 250-tisíc dávok Pfizeru, 210-tiv ostatných 14 dňový test. Minister zdravot- síc dávok AstraZeneca a niekoľko desiatok
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Bratislava V
Dunajská Streda
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1.10 - 1.15

Minimálna národná úrovHĊ
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varovania
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3652
0,95 - 1,05

mesto prievidza

prievidzsko
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Pozor elektronické sčítanie obyvateľom začína

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do nájdu na www.scitanie.sk.
31.3.2021. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilnéElektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa usku- ho zariadenia. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní
toční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Rozho- svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle nodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky úda- vely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
je, ktorý obyvateľ vyplní alebo poskytne je polnoc zo štvrtka
31. decembra na piatok 1. januára 2021 (v praxi to znamená, že Kto sa má zúčastniť sčítania obyvateľov?
ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčítava sa).
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosSčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpeč- ťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania
né a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike
a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

Stále mobilné odberné miesta v Prievidzi
V Prievidzi sú k dnešnému dňu v prevádzke dve mobilné odberné miesta na bezplatné antigénové testovanie COVID-19. Otestovať sa môžete v Hoteli Magura a pred Zimným štadiónom.
Záujemci o bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19 majú
možnosť využiť v Prievidzi dve mobilné odberné miesta.
Odberné miesto na bezplatné antigénové testovanie na COVID-19 je vytvorené v Hoteli Magura (Námestie J. C. Hronského 126/4, Prievidza). Prevádzka odberného miesta je od pondelka do soboty, v čase od 8:00 do 16:00.
Záujemci o testovanie sa môžu objednávať prostredníctvom
aplikácie mojeezdravie.

Druhé odberné miesto sa nachádza pred Zimným štadiónom, na ktorom sa môžu záujemci otestovať od pondelka do
soboty, v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Poskytovateľ plánuje v najbližších dňoch spustiť aj objednávkový
systém, do tohto času nie je potrebné sa objednávať. Treba na odberné miesto iba prísť, a záujemcovia budú vybavovaní postupne.
Okres Prievidza patrí medzi okresy, v ktorých za určené obdobie vykonané antigénové testy vykázali väčšiu mieru pozitivity. K viacerým výnimkám obmedzenia slobody a pohybu podľa
uznesenia Vlády SR č. 30/2021 bude potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu.

Obchodná verejná súťaž
Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14,
Prievidza vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaž o
najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti podľa § 9a ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 22/21 zo dňa 25.1.2021.

1. účel využitia: podnikateľský účel nevýrobného charakteru, s
možnosťou prípravy jedál bez tepelného spracovania
2. nájomné: minimálne vo výške 80 €/mesiac + úhrada nákladov na energie podľa splátkového kalendára
3. úhrada nájomného: mesačne
4. doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou
5. úprava priestorov na vlastné náklady záujemcu.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v
k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského
domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2,
ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve
miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti
pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do
nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.

Obhliadka predmetnej nehnuteľnosti sa uskutoční dňa
23.2.2021. Stretnutie účastníkov bude o 10.00 h. pred vchodom
do nebytového priestoru na Rastislavovej ulici (vo vnútrobloku).
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Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu
na uzavretie nájomnej zmluvy:

Termín na predloženie súťažných návrhov končí dňa
5.3.2021 o 8.00 hod.
Úplné znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže vrátane
úplného znenia podmienok a vzoru nájomnej zmluvy je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na webovom sídle
mesta www.prievidza.sk/predaj a prenájom majetku. Bližšie
informácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dv. 215, tel. 046/5179529,
e-mail: pravne@prievidza.sk.
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Viac ako

- VODIČ VZV

750 000

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Stannah

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

inštalácií
výťahov

VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
52- 0003

0800 162 162

0800 500 091

85_0091

www.stannah.sk

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

