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O tak chýbajúcej trpezlivosti
Trpezlivosť, sebaovládanie, umiernenosť, láskavosť. Ozaj, iba tak, na margo toho, čo sa deje v mnohých prípadoch všade okolo nás – a najmä toho,
čo je obrazom našej trápne bezmocnej
moci – tam, kde chýba láskavosť, tam
dominuje slabošstvo.

Slovensko stavajú v tých najtragickejších
číslach na prvé miesto na svete? Ako byť
trpezlivým pri počúvaní našich politikov, ktorí nám neustále vnucujú divadlo
ako sa nepočúvať?
Trpezlivo a vytrvalo kráčať za svojimi snami. Všetci máme túžby. Dostatok
objektívnych informácií, umenie si ich
Zlo a nenávisť je záštitou slabých, vyhľadať a oddeliť od záplavy propamalých a zakomplexovaných. Domáha- gandy, vzdelanie, sčítanosť, potrebné
jú sa ním pozornosti a uznania. A tak im zručnosti a skúsenosti a správne postoje
trpezlivo doprajme – nezáujem. Dokonca ovplyvňujú či človek dokáže ísť za svojím
môžeme byť pri tom aj láskavo trpezliví. zámerom, cieľom. Správne postoje sú i
Patience and persistence ako trpez- správne zoradené hodnoty. Ak teda vielivosť a vytrvalosť. „Svet je plný bláznov, me, čo hodnoty sú a čo zas predstavuje
ktorí chcú všetko rýchlo a jednoducho ich opak.
– úspech, peniaze, pozornosť.“ (Curtis
Iba trpezlivosťou sa dostaneme z
Jackson alias 50Cent.) Trpezlivosť a vy- kráľovstva krivých zrkadiel, z bludiska
trvalosť potrebujeme nielen na to, aby hlúposti, zla, primitivizmu, mocenskésme sa stali „niekým“, ale aj na to, aby sa ho egoizmu a odborného diletantizmu.
nám podarilo pre ľudstvo spraviť „niečo“. Trpezlivosť je láskajúca upokojujúca vníInak sme len marionety na špagátikoch, mavá chápavosť a empatia.
o ktorých nevieme ani len to, kto a čo ich To ostatné sú iba trápne
ovláda. Nevieme, lebo to vedieť nechce- teatrálne gestá mizerných
hercov.
me. Lebo sa toho poznatku bojíme.
A o mesiac je tu jar,
Momentálne okolnosti, v ktorých
žijeme, nás skúšajú až na dno našich milí čitatelia – tak, hlavsíl. Ako byť trpezlivým, ak nemám z ne, trpezlivo a opatrčoho uživiť rodinu? Ako byť trpezlivým, ne, dožime sa jej v
ak nesmiem nikam a nesmiem nič? Ako zdraví!
byť trpezlivým, ak vidím štatistiky, ktoré
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Doprava v cene!
Odstavčatá

13 121 0095

T: 0908 13 11 99

13 121 0026

BEZKONKURENČNÁ CENA!

ODVOZ A ODBER

ODPADOV
PREDAJ
MLÁDOK

13 121 0030
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NA STRANE č.

46-0003

13 121 0002

od 2.3. 2021

KLIMATIZÁCIE

izolácie plochých striech

REKUPERÁCIE

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

PREDAJ A MONTÁŽ
Klimatizácie, Rekuperácie
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0940 600 300
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13 121 0054

0905 807 194

13 121 0081

www.plochastrecha.eu

TEPELNÉ ČERPADLÁ

hlavu hore / reality, služby
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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

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

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

13 121 0004

Zastavme lomy na hornej Nitre
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.

» Ján Košturiak

Spoločnosť VÚOOD a. s.,
Prievidzská 53, 972 01 Bojnice
oznamuje

vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v areáli spoločnosti, že v roku
2021 bude vykupovať pozemky druhovo označené ako orná pôda,
ovocný sad a trvalý trávny porast v cene 1 €/m2.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

13 121 0075

0905 719 148

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

Pozemky nachádzajúce sa pod existujúcimi stavbami vo vlastníctve
VÚOOD a.s. odkúpime v cene 5 €/m2.
V prípade záujmu o predaj pôdy nás môžete kontaktovať:

písomne na adrese spoločnosti • telefonicky na čísle
046/543 90 39 • e-mailom na info@vuood.sk

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

Novo
ot
prev vorená
ádzk
a

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

slovenských syrových výrobkov,
nakladané syry, jogurty
aj holandské kozie syry.

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

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

Košovská 11B, Prievidza

13 121 0006

INZERCIA

Simona Pellerová

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

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

Výročia a udalosti
v obci Veľká Mača došlo k vražde investigatívneho novinára Jána
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej

21. februára 2018
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13 121 0048

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

Spomínam si na príbeh, ktorý mi
kedysi rozprávala moja starká z Varína:
Mládencovi nahováral jeho priateľ svoju
sestru za manželku. Chlapec sa bráni a
hovorí: „Veď je strašne škaredá.“ „Buď
rád, aspoň ti za ňou nebudú chodiť ďalší
chlapi z dediny,“ oponuje priateľ. „Ale
je aj veľmi hlúpa,“ zaznieva ďalšia námietka. „Ty blázon, veď je to dobré, aspoň nebudeš pod papučou ako ja,“ posmeľuje ho priateľ. „No dobre, ale vraj je
v druhom stave,“ oponuje mu kandidát
na ženícha. „Buď rád, vieš aký je dnes
problém otehotnieť?“ „Ale každý deň je
opitá,“ nevzdáva sa mládenec. Veď aj
ty si rád vypiješ, tak môžete piť spolu,“
hovorí brat nevesty. „Dobre, ale počul
som, že už pripravila o život niekoľkých
svojich partnerov.“ „Ty si ale netolerantný človek. Ponúkam ti ženu s toľkými
výhodami a ty si na nej nájdeš jednu
maličkosť, ktorú nedokážeš prijať.“
V živote som navštívil mnoho firiem
a stretol som sa v niektorých z nich so
zaujímavým javom. Firmy, kde bola
najväčšia spokojnosť zamestnancov

a najväčšia „tolerancia“ majiteľov, sa
vyznačovali podpriemernou výkonnosťou. Všetci boli vo firme spokojní a
tolerantní – k nedostatočným výkonom
a flákaniu. Žijeme v dobe, keď si chce
každý vykrikovať a robiť čo chce. Chýba
nám 3P - poslušnosť, pokora a poriadok.
Pri inovačných projektoch sú
rôznorodosť a inakosť dôležité. Spochybňovanie názorov, iné pohľady na
vec, rúcanie paradigiem – to všetko je
užitočné. Treba hľadať nové cesty, objavovať, spochybňovať, vynachádzať,
inovovať. Okrem potrebnej zmeny
však potrebujeme chrániť princípy,
ktoré sú pevné a nemenné. Je dobré,
keď z chlapca vyrastie otec a z dievčaťa
matka rodiny. Je dobré ak rodina tvorí
základ spoločnosti, v ktorej žijeme.
Verím, že sme Pánom utkaní tak, aby
ženy a muži plnili
rôzne role. Verím
v nemenné Božie
princípy fungovania sveta. A som netolerantný k ľuďom,
ktorí chcú obrátiť
náš svet hore
nohami.

13 121 0090

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Priznávam pred všetkými, že som
netolerantný extrémista. Slová ako
tolerancia a korektnosť vo mne vzbudzujú niekedy odpor.

66-0033

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0038

Redakcia:

služby, domácnosť

prievidzsko
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MULČOVANIE, FRÉZOVANIE, DRTENIE
Poskytujeme údržbu
zelene svahovou kosačkou

Green Climber.

13 121 0062

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

0908 774 282

PALIVOVÉ DREVO

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

13 121 0069

0948 468 858

DREVOVÝROBA

13 120 0533

MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie do 8€/prm

stredisko

Ako vypočítať dane?

- komunikácia s úradmi
- administratívne práce

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

Objednajte si
z bezpečia domova.

13 121 0005

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

-25%

5,99

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

PD21-07 strana-

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

13 121 0021

hurtis@advokathurtis.sk

T:0948 975 710

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

13 121 0008

Chcete

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

13 121 0003

0905 402 526

13 121 0088

E+G STAV s.r.o.

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

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

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

13 121 0052

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

3

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Kúpim motocykle Jawa /
CZ / Babetta / Stadion aj
iné, T: 0949 371 361
» Kúpim staré motorky aj
nekompletné, ponúknite, T:
0949 505 827
» ČZ – Jawa odkúpim motocykel/diely – seriózna dohoda, T: 0908 205 521
03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
» Predám 2-izbový byt v
Handlovej, T: 0905 313 616

GLAZÚROVANIE
VANÍ

Ponúkam

murárske práce,
omietky, obklady,
dlažby.

„Keď stratíme niekoho, koho sme veľmi ľúbili,
potom sme nestratili len toho človeka,
ale aj kúsok seba.“

Dňa 13.2.2021 uplynulo 10 rokov od chvíle,
keď naposledy dotĺklo srdiečko
nášho milovaného

0914 283 055

26

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

94-003-6

01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

13 121 0055

Občianska
riadková
inzercia

služby, spomíname

Lukáška Trgiňu
z Chrenovca - Brusna.
13 121 0077

4

Spomínajú rodičia a brat Matúš.

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim garáž na sídlisku
Sever ulica Gorkého a Energetikov prosím kontaktovať
na 0918 744 298
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

Dňa 28.2.2021 si pripomíname
5. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama,
starká a prastarká

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

pani Mária Šovčíková

13 121 0046

06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj

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

z Lazian.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
13 121 0082

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5

S láskou spomína smútiaca rodina.

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá
priateľa na zoznámenie, T:
0944 724 181
» Ponúkam lásku žene, T:
0940 389 211

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.

801210031

pani Ľudmila Stupková
z Lehoty pod Vtáčnikom.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
13 121 0089

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné

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

S úctou a láskou spomína celá rodina.

„Za predobré srdce materské na svete náhrady nie je,
preto tak bolestne je s mamičkou rozlúčenie.“

Dňa 20.1.2021 sme sa navždy rozlúčili
s našou drahou mamičkou, sestrou,
starkou a prastarkou

Evou Dobiášovou.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí
prejavom sústrasti zmiernili náš žiaľ.
Synovia a dcéra s rodinami.
Touto cestou by sme chceli poďakovať rovnako aj lekárom a zdravotným sestrám
z JIS a interného oddelenia, za príkladnú starostlivosť v posledných dňoch života
našej drahej mamičky.
Smútiaca rodina.
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13 121 0097

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
» Predám suché orech. drevo, ZN: rezbár, T: 0903 132
399

4

téma školy

5
Stredná odborná škola
Rastislavova 332
972 71 Nováky
046/546 14 72, 0901 918 325
e-mail: riaditel@sosnovaky.sk
www.sosnovaky.sk

V školskom roku 2021 - 2022
otvárame
tieto študijné odbory:

SLUŽBY

Maturitné vysvedčenie + výučný list:
• mechanik hasičskej techniky
• mechanik - mechatronik
– možnosť duálneho vzdelávania
• mechanik počítačových sietí
– možnosť duálneho vzdelávania
• technik spracovania plastov
– možnosť duálneho vzdelávania

Maturitné vysvedčenie:
SOŠ Nováky

SOS Nováky

13 121 0047

• biotechnológia a farmakológia
• poradenstvo vo výžive

32-0018

prievidzsko
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OD PONDELKA 22. 2.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

550 g

1

29

Rama Classic

(1 kg = 2,35)

20 kusov

1

79

500 g

Vajcia „M”

-33%

(1 kus = 0,09)

2.99

1

99

Inovecká
saláma

1l

(1 kg = 3,98)

cena za 100 g

-14%

-35%

0.62
Trvanlivé
mlieko
• 3,5 % tuku

0

53

1.99
CHLADENÉ

1

29

=àóàóúÒÙúǯÏē
• f�leta s kožou

CHLADENÉ

Kuracie
stehná
• bez kost�
a kože

0,5 l

cena za 1 kg

-34%

-46%

0.75

49

Budvar

• svetlé výčapné pivo

2

49

(1 l = 0,98)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƍıƍı¤àƍƓıƍıƍƋƍƌÒ¨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

4.69

interiér

prievidzsko

7
OD PONDELKA
22. FEBRUÁRA

* Biocídne výrobky
ìàÿęÂĊÌú¨¨ėì¨ Ù¨ĸ
Pred aplikáciou
óÀìï¨ ÂúÌú¨Ā¤Ì¨
na obale
ìïǯìàÌ¨Ù©ÀÙ³àïȄÀ¨
àĊēïàÏÿĸ

Supercena
ƍƋÏàúĀ ÀÏàĊ

4

99

Supercena

Supercena

• 3-vrstvový

żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƍƐŽ

1,5 l

750 ml

2

dàÒ¨úȅēììÀ¨ï

0

49

99
(1 l = 3,99)

¨ėÀÙ³¨Ï Ùē
sprej*

(1 l = 0,33)

Minerálna voda

3 x 60 g

• jemne sýtená/sýtená

• rôzne druhy

180 g

Lina

• rôzne druhy

1

29
(100 g = 0,72)

200 g

-23%
0.85
Smotanová
Ùúǯ¨ïÏ
• pr�rodná

0

Supercena

65

kg

(100 g = 0,33)

YÿęàĊ©½ïàėÙà
¨ėÌ¤À¨ïÏàĊ©

2

79

CYD

CYD

200 g

-37%
3.99

500 g

• s náplňou
• rôzne druhy

1

29
(1 kg = 2,58)

49

1.55

500 g

Tvarohové
ÏÙ¨¤ÒÀ ÏĒ

2

-23%

Supercena
_ĀÔÙ¨

• makové/orechové

1

19

(100 g = 1,25)

.ÙóúÙúȅÏĊ

(1 kg = 2,38)

• 100 % Robusta
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƍıƍı¤àƍƓıƍıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Mesto Bojnice, zastúpené PhDr. Františkom Támom, MBA,

IHNEĎ PRIJMEME

ako zriaďovateľ príspevkových organizácií mesta Bojnice vyhlasuje:

SKÚSENÉHO STOLÁRA

Výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ - Technických služieb, príspevková organizácia mesta Bojnice

13 121 0086

Kontakt 0910 454 044

twinyxpd@gmail.com

Zamestnávateľ: Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice,
Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, IČO: 00163988
Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Technické služby, príspevková organizácia
mesta, Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice
Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete
na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk
Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2021
Ponúkaný plat: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prijímania žiadostí je 12.3.2021 do 14.00 hodiny.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky.

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

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

ZABEZPEČÍME
VÁM

COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE

Partner
Wüstenrot

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

85_0132

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

13 121 0007

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

PD21-07 strana-
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13 121 0096

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

SLUŽBY

interiér

prievidzsko

9

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

PD21-07 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

9

13 121 0098

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

10
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Výročia a udalosti
Druhá vojna v Perzskom zálive: pozemné jednotky prekročili saudskoarabskú hranicu a vošli do Kuvajtu, čím začala pozemná fáza vojny

33-0002

23. februára 1991
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mesto prievidza

prievidzsko
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Zoznam stálych MOM: Miesta na testovanie COVID-19 v Prievidzi

V meste Prievidza pribudli ďalšie stabilné mobilné odberné miesta (MOM) na bezplatnú diagnostiku infekčného
respiračného ochorenia COVID-19 formou antigénových
testov. Záujemcovia o bezplatné testovanie na ochorenie
COVID-19 majú možnosť využiť v Prievidzi už päť mobilných odberných miest.

ník, prevádzkujú ich dve spoločnosti, a ich prevádzka preto
nie je spojená.
Odberné miesto A v Kine Baník prevádzkuje ADOS Szibillová s.r.o. a pracuje denne od pondelka do nedele, v čase
od 10:00 do 18:00. Zatiaľ funguje bez rezervačného systému,
následne bude fungovať na objednávanie cez stránku korona.
gov.sk na tomto odkaze.
Prvé MOM na bezplatné antigénové testovanie na COVID-19 je Odberné miesto B v Kine Baník prevádzkuje Kuratíva s.r.o. a
vytvorené v budove hotela Magura (Námestie J. C. Hronského pracuje denne od pondelka do nedele, v čase od 9:00 do 17:00.
126/4, Prievidza). Prevádzka odberného miesta je každý deň od Zatiaľ funguje bez rezervačného systému, následne bude fungopondelka do nedele, v čase od 8:00 do 16:00. Testovanie je vať na objednávanie cez stránku korona.gov.sk na tomto odkaze.
Piate odberné miesto sa nachádza v telocvični ZŠ Rastislavona objednávku cez stránku korona.gov.sk na tomto odkaze.
Druhé MOM sa nachádza na parkovisku pred Zimným štadió- va so vstupom od Nábr. sv. Metoda (od rieky Handlovka) Odnom (dva modré kontajner). Prevádzka odberného miesta je od berné miesto bude v prevádzke od 16. februára 2021 denne
pondelka do soboty, v čase od 8:00 do 16:00. Testovanie je na od pondelka do nedele, v čase od 9:00 do 13:00 a popoludní v čase od 14:00 do 18:00. Odberné miesto dočasne funguje
objednávku cez stránku korona.gov.sk na tomto odkaze.
Ďalšie dve MOM sú vytvorené v budove bývalého Kina Ba- bez rezervačného systému.
Zoznam MOM - mobilných odberných miest na bezplatnú diagnostiku infekčného respiračného
ochorenia COVID-19 formou antigénových testov:
Miesto/lokalita

Prevádzkový čas

1.

Ivan Fuljer:
Budova hotela Magura, Námestie J. C. Hronského 126/4, Prievidza

Rezervačný systém

pondelok - nedeľa:
8:00 - 16:00

www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

2.

STEFFI, s.r.o.:
Parkovisko pred Zimným štadiónom

pondelok - sobota:
8:00 - 16:00

www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

3.

ADOS Szibillová s.r.o.:
Budova bývalého kina Baník
Odberné miesto A

pondelok - nedeľa:
10:00 - 18:00

Dočasne bez registrácie

4.

Kuratíva s.r.o.:
Budova bývalého kina Baník
Odberné miesto B

pondelok - nedeľa:
9:00 - 17:00

Dočasne bez registrácie

5.

Laser therapy k.s.:
Telocvičňa ZŠ Rastislavova
(vstup od Nábr. sv. Metoda)

Pondelok - nedeľa:
9:00 - 13:00 a 14:00 - 18:00

Dočasne bez registrácie

Nové ostrovčeky majú zlepšiť dopravnú situáciu
Mesto plánuje zvýšiť bezpečnosť chodcov a cestnej pre- povolenia pre stavebnú časť a verejné osvetlenie, ako aj zabezmávky na Včelárskej ulici a Ulici Za depom. V týchto pečenie inžinierskej činnosti.
dňoch bola zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektu na vybudovanie deliacich
cestných ostrovčekov.
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13 121 0072

V rámci zlepšenia dopravnej situácie v mieste existujúcich
priechodov pre chodcov na Včelárskej ulici a Ulici Za depom má mesto zámer vytvoriť ochranné deliace ostrovčeky.
Dôvodom na vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov je
zaručenie bezpečnejšieho prepojenia oboch husto frekventovaných strán ulice. Približne v strede komunikácie v mieste
priechodu budú navrhnuté dva stredové ostrovčeky.
Samotná realizácia deliacich ostrovčekov bude závislá predovšetkým od spracovania projektu pre vydanie stavebného

11

spravodajstvo,
zdravie / služby
služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

88-0034

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-1

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

0800 500 091

85_0091

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

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

kd

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

,
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