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Týždenne do 41 340 domácností

Magické číslo 7 v poradí cností
Doprava v cene!
Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

T:0948 975 710

13 121 0003

BEZKONKURENČNÁ CENA!

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí
MQORNGVFXGTG\ÁTWDċC€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk www.q-zett.sk

13 121 0048

Aby činorodosť prinášala plody,
potrebujeme aj tvorivé rozjímanie, a
keď to dosiahne istý stupeň intenzity,
prelieva svoj prebytok práve do činorodosti.
Činorodosť je konanie v prospech,
predovšetkým, iných. Ak si niekto
myslí, že byť činorodým znamená prijať svoju mzdu či podporu, nakúpiť si
svoje víno, jedlo, odevy v bazáre a odletieť na svoju dovolenku do Hurghady,
je chudák.
Alebo zaliezť do svojho bytu, medzitým ignorovať to, že žijem v dome s
ďalšími päťdesiatimi bytmi a ich obyvateľmi a že žijem v spoločenstve s päť
a pol miliónmi občanov. Robiť si svoje,
ignorovať všetko, čo sa mne osobne nepáči a zháňať to, čo má na sebe každý
druhý hlupák. Alebo v čom sa ten každý druhý vozí. Aj keď je to dovezený bazárový šrot, len nech naleštený vyzerá
cool.

Činorodosť je v myslení, v cítení, v
nápadoch, v originalite.
Známa mi písala, ako jej na pľúcnej ventilácii pomáha vážna hudba.
Menovala svojich obľúbených autorov.
Na sociálnych sieťach čítam, ako iným
pomáhajú knihy, dobrý film. Virtuálne
prehliadky galérií. Autori týchto diel
boli činorodí.
Čo zostane raz po tých, ktorí sa životom iba preflákali a prejedli? Prepili,
prežúrkovali a egoisticky a arogantne
pretlačili až po svoju smrť? Jeden zbytočný život? Jedna duchovne prázdna
„rodina“? Čo zostane po tých, ktorí v živote nedali potrebnému ani euro, ktorí
sa v živote o nikoho nestarali aspoň pár
dní, ktorých v živote spoločnosti nikdy
nič nezaujímalo, ktorí nevolia, lebo zo
zásady ich to obťažuje? Nič. Absolútne
nič. A ak aj náhodná spomienka, tak
iba také mávnutie rukou!
Preto je činorodosť
cnosťou. V našom miniseriáli poslednou predjarnou.
Všetko dobré, vážení čitatelia!

13 121 0026

Činorodosť. Úsilie, pracovitosť, pilnosť, pričinlivosť, iniciatíva. Horlivá a dôkladná prirodzenosť v konaní. Energická pracovná morálka.
Dobré hospodárenie s časom, vyvarovanie sa lenivosti, osobnej pohodlnosti a konzumného egoizmu.

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

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových
metrov + doprava

EXTRA

13 121 0035

www.drevopd.sk

13 121 0110

+421 910 598 927

ODVOZ A ODBER

13 121 0007

Partner
Wüstenrot

ODPADOV

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

721200109

MÄKKÉ 30€/prm

13 121 0030

PALIVOVÉ DREVO
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pápež František / reality, služby

2

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO Svätý Otec uvažuje o návšteve

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

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

„Teraz mám ísť do Maďarska, na
záverečnú svätú omšu Medzinárodného Eucharistického kongresu; nie
je to návšteva krajiny [oficiálna, pozn.
prekl.], ale idem len na svätú omšu.
Ale Budapešť je len dve hodiny autom
od Bratislavy, tak prečo neurobiť aj
návštevu Slovenska?“ povedal pápež
František.
V hlavnom meste Maďarska sa pápež František plánuje zúčastniť na záverečnej omši Medzinárodného eucharistického kongresu. Tá je naplánovaná
na nedeľu 12. septembra 2021 o 11. hodine na Námestí hrdinov v Budapešti.
Hoci cesta ešte nebola oficiálne potvrdená, o pozornosti, ktorú Svätý Otec
tomuto plánu venuje, svedčí aj jeho informácia o vzdialenosti oboch miest,
keď uviedol, že Bratislavu od Budapešti delia len dve hodiny cesty autom.
Medzi krajinami, ktoré pápež František zamýšľa v budúcnosti navštíviť, je
aj Libanon. Novinárom sa však tiež priznal, že sa už hlási aj jeho vek, keďže

13 121 0004

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

Pomohli sme tým, ktorí pomáhajú
Súčasné obdobie je náročné aj pre naše rodiny. Členovia
našich rodín, ale aj veľa našich známych sa lieči alebo liečilo na kovidovom oddelení bojnickej nemocnice. Ľudia v nemocnici pomáhajú pacientom najlepšie ako vedia a robia
to perfektne.
Pri jednej osobnej skúsenosti sme sa dozvedeli, že vankúše
sú pre nemocnicu spotrebný tovar. Vankúše sa musia často
prať a tým rýchlo dochádza k ich degradácii. Povedané
inak, nemocnica potrebuje pre spokojnosť pacienta častú
výmenu vankúšov a posteľnej bielizne.
Spolu s priateľmi z iniciatívy Jasná Voľba - Tomášom Tinesom, Alojzom Vlčkom a Andrejom Kmotorkom sme zabezpečili nákup vankúšov pre oddelenie bojnickej nemocnice,
ktoré sa stará o pacientov s ochorením COVID-19.
V prípade, že máte záujem pomôcť s nákupom špeciálnych
nemocničných vankúšov aj Vy, môžete nám poslať peniaze na
transparentný účet Jasnej Voľby: SK0383300000002601939776.
Do poznámky prosím uveďte: VANKUSE.

» red

Špeciálne zdravotnícke vankúše
zakúpime a do nemocnice dovezieme. Už teraz ĎAKUJEME

Spoločnosť VÚOOD a. s.,

13 121 0075

INZERCIA

Simona Pellerová

pri ceste do Iraku pociťoval viac únavy
ako doteraz.
Posledná návšteva pápeža sa uskutočnila na Slovensku od 11. do 14. septembra 2003. Bola už treťou návštevou
Jána Pavla II. na Slovensku. Jej vrcholom bolo blahorečenie biskupa Vasiľa
Hopku a sestry Zdenky Schelingovej na
svätej omši v bratislavskej Petržalke.
Vtedajšia návšteva Slovenska bola
102. zahraničnou cestou pápeža Jána
Pavla II. Navštívil počas nej Bratislavu,
Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu.
Ubytovaný bol v sídle Apoštolskej nunciatúry v Bratislave, kde strávil tri noci.
O jeho bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť
ostatných členov sprievodu a pútnikov
sa staralo 6.000 policajtov, 500 bodyguardov, na zabezpečení návštevy sa
podieľalo aj 630 vojakov.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

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.
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

prenájom

LEŠENIA

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

a DEBNENIA

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

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

0918 867 518

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

PD21-10 strana-

Objednajte si
z bezpečia domova.

13 121 0005

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

Pri tlačovej konferencii počas spiatočného letu z návštevy Iraku pápež
František prezradil, že uvažuje aj
nad návštevou Slovenska. V odpovedi na otázku o destináciách jeho zamýšľaných ciest menoval Bratislavu,
ktorú možno navštívi popri eucharistickom kongrese v Budapešti.
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Košovská 11B, Prievidza

13 121 0006

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Bratislavy v septembri

13 121 0090

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0136

Redakcia:

domácnosť, služby
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stredisko

Ako vypočítať dane?

DREVOVÝROBA

Ako vyplniť formuláre daňového úradu,
zdravotnej alebo sociálnej poisťovne?
a
es
t
i
- vedenie účtovníctva
n
ľah ás!
- spracovanie daňového priznania
o
p
S na n
- výpočet mzdy a odvodov

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

13 121 0081

13 121 0040

0918 683 559 www.alternativ.sk

13 121 0132

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

0905 807 194

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

Murárske, maliarske práce,
omietky, sadrokartóny,
maľovanie, obklady.

izolácie plochých striech

www.plochastrecha.eu

13 121 0052

- komunikácia s úradmi
- administratívne práce

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

13 121 0069

prievidzsko

NAJLACNEJŠIE ZEMIAKY
SÚ V AGRODANE
ZEMIAKY
konzumné:
Üȱȱ£

0,29 €/kg

ǻ¤ȱȱŗǼ
ȱȮȱȱǱȱŝǱřŖȱȮȱŗŝǱŖŖ

sadba - 1. trieda:

ȱǱȱŞǱŖŖȱȮȱŗŘǱŖŖ

0,85 €/kg

ȱȱ ñȱǻ¤ȱǼ
ȱȮȱȱǱȱŝǱŖŖȱȮȱŗŚǱřŖ

2. trieda - na sadenie:

¢

0,28 €/kg

ŖŚŜȱȦȱśŚŗȱşşȱŚŖȱǻ£Ǽ
ŖŚŜȱȦȱśŚŘȱŗřȱŚŝȱǻ ñǼ

Chcete

13 121 0133

(Staré sídlisko)

13 121 0112

M. R. Štefánika 38, Prievidza

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

99
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13 121 0002

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

hurtis@advokathurtis.sk

13 121 0021

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

13 121 0008

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

tradície / služby, kurzy
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01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Kúpim staré auto Škoda
Ford Tatra Simca Trabant
Wartburg a iné, T: 0940 100
473
» ČZ - Jawa odkúpim motocykel / diely – seriózna dohoda, T: 0908 205 521
» Odkúpim továrenský
traktor alebo malotraktor,
aj v zlom stave alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim Jawa CZ Manet
Tatran Stadion Babetu a
iné diely, doklady, T: 0940
100 473
» Kúpim staré motorky aj
nekompletné ponúknite, T:
0949 505 827
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
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T:
0908 532 682

Jozef, tesár z Nazaretu
Matúš charakterizuje Jozefa ako
„spravodlivého“. Slovo spravodlivý
sa v Biblii najčastejšie používa vo
význame dodržiavania Zákona.
Za spravodlivého človeka sa primárne považoval ten, kto sa riadil
podľa Božích príkazov, obsiahnutých
najmä v Tóre. Jozef takto veľmi vhodne
zapadá do Matúšovho evanjelia. Jedna
z hlavných tém prvého evanjelia, je obsiahnutá v Ježišovom výroku: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo
Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale
naplniť“ (Mt 5,17). Je to prítomné aj v
Jozefovom príbehu. Aj v ňom sa zákon
napriek komplikovaným situáciám
neruší, ale napĺňa. Vidno to hlavne v
okolnostiach jeho manželstva s Máriou. Toľko Jozes „biblický“.
Podľa ľudovej tradície ukončuje svätý Jozef zimu. Jeho meniny 19.
marca bývali významným predelom
v poľnohospodárskom roku. Deň svätého Jozefa považovali gazdovia vždy
za prvý jarný sviatok, v tento deň odkladali zimné šaty a obliekali si letný
odev. Pranostiky tento deň považujú
za určujúci bohatosť úrody. „Keď je na
Jozefa pekne, bude úrodný rok a urodia
sa najmä zemiaky,“ hovorievalo sa na
svätého Jozefa na Valašsku.
Sviatok sv. Jozefa oslavovali predovšetkým sklári, pre ktorých sa končila
práca pri umelom osvetlení. Brusiči
skla sa v sobotu po sviatku vydali s

veľkým lampášom k lesu. Tam ho zavesili na vetvu, veselili sa a popíjali pod
ním až do rána a napokon ho zakopali
do zeme. Hovorilo sa, že „pochovávajú
svetlo“.
V niektorých krajoch dievčatá vysievali osivo do misky s hlinou práve na
sviatok svätého Jozefa. Do Veľkej noci
im pekne vyrástlo a ony doň potom
kládli zafarbené veľkonočné vajíčka.
Popularita svätca a nadchádzajúca
jar lákali ľudí na rôzne jozefské zábavy.
Na vidieku vyhrávali kapely, v Prahe
oslavovali sviatok jarným jozefským
jarmokom, ktorý sa konal pred kapucínskym Kostolom svätého Jozefa na
dnešnom Námestí republiky.Žiaľ, toto
si môžeme iba pripomínať, pandémia
tieto zábavy už druhý rok znemožňuje.
Zamilované páry si na sviatok patróna manželstva sľubovali vernosť.
Mládenci kupovali svojim vyvoleným
na dôkaz lásky medovník v tvare srdca.

801210031

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

» red

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim staré veci z povaly
stodoly humna pajty garáže pozostalosti, T: 0940
100 473
» Kúpim heligónku môže
byť aj poškodená, T: 0903
317 515
hľadám
prácuPRÁCU
15
15 HĽADÁM
zoznamka
16
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať inzerát?

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1¾$87202%,/$0272&<./(

16.3.2021 o 16.00 h.

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu

MURÁRSKE
PRÁCE

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

3UÎýVDSUHVYHGðLĘìHVPHQDMOHS{Î

+ obklad/dlažba

0911 443 293

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH
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NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
[$8',$7'LN:

,YDQ*UROPXV
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13 121 0039

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.

13 121 0135

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

zdravie, reality

prievidzsko
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Respirátor FFP2
- 1kus

1,02€
užívanie. Obsahuje Imunoglukan®
vo vhodnej kombinácii s vitamínom
C, ktorý prispieva k správnemu
fungovaniu imunitného systému.
Tekutá forma bola vyvinutá
špeciálne pre deti a dospelých
uprednostňujúcich tekuté formy
prípravkov

12,72€

CETEBE IMMUNITY FORTE 30ks
- výživový doplnok

COLAFIT 120 kociek
- výživový doplnok, čistý

kryštalický bovinný
lyoﬁlizovaný kolagén typu
I, čistoty 99,9 % v tvare
kocky. 1 kocka (8 mg)
lyoﬁlizovanéhho
kolagénu zodpovedá
800 mg kolagenového
gélu.

29,38€

14,69€

24,00€
JAMIESON VITAMÍN D3 1000IU 200+40
- výživový doplnok - Vitamín D3 v ľahko prehĺtateľných

kapsulách. Vitamín D prispieva:

IMUNOGLUKÁN 250ml
- výživový doplnok pre dlhodobé

ABC DERM dostanete 1 postavičku
tučniaka

M
vh

LA ROCHE-POSAY LIPIKAR
sprchovací olej 400ml + telový
ﬂuid 200ml- náhradná náplň
- náhradná náplň - kúpeľový a sprchovací olej

proti podráždeniu a svrbeniu + HYDRATAČNÝ A
UPOKOJUJÚCI OCHRANNÝ FLUID

13,50€

• k správnemu vstrebávaniu a využitiu
vápnika a fosforu,
• k zdravému rastu a udržaniu
zdravých kostí a zubov a k správnej
činnosti imunitného systému a svalov,
• vitamín D zohráva úlohu v procese
delenia buniek.

8,53€

MOBIVENAL MICRO 100+20 tabliet
- výživový doplnok,

hlavnými zložkami
prípravku MOBIVENAL
micro sú mikronizovaný
diosmin s hesperidínom
a aescin, získaný
z plodov pagaštanu
konského.

obsahuje komplex
troch látok: vitamín C
s postupným
uvoľňovaním,
Vitamín D a zinok,
ktoré prispievajú
k normalnej
funkcii
imunitného
systému

19,69€

8,61€

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

14,77€

13 121 0010

BIODERMA TUČNIAKOVE
DOBRODRUŽSTVÁ
- ku každému produktu z rady

Pulzný oximeter

Ponúkame na prenájom priestory v Prievidzi,
v bývalej škole na Ul. Ľ. Ondrejova na sídlisku Zapotôčky.

Priestory majú výhodnú polohu pri hlavnej ceste, s možnosťou voľného parkovania, v centre sídliska, nad supermarketom potravín. Ponúkané priestory sú vhodné na školské, predškolské zariadenie, mimoškolské a voľnočasové
aktivity, ako aj na lekárske ambulancie...
Voľné priestory zahŕňajú 5 tried, každá s rozlohou 55 m�, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň
s rozlohou 113 m� (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m� (vhodné na aktivity v exteriéri).

Bližšie informácie: +421 46 519 91 09, +421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk

PD21-10 strana-
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V priestoroch sa začiatkom roka 2021 vymenili všetky okná. V prípade potreby pripravíme priestory podľa požiadaviek nájomníka.

úvaha / služby, spomíname
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Ako dlho nás ešte budú
držať zamknutých?

„Ja nenechám ťa samého,
ja vrátim sa k tebe zas,
len musíš ešte chvíľu počkať,
kým príde aj môj čas...“

Kam sa človek pozrie, ktorý lekársky ústavných práv zakazuje snažiť sa neoodborný časopis si prečíta, všade je chorieť. Nesmieme n slnko, nesmieme
veľký dôraz na prevenciu v podobe do záhrad, do sadov, nesmieme ani na
podpory imunitného systému.
svoje polia. Nesmieme tam, kde sme
sami a širokoďaleko niet nikoho. NaoPodľa našej štátnej moci a jej „od- pak, musíme sa chodiť v davoch testoborníkov“ musíme sedieť medzi štyrmi vať a vzájomne si roznášať nákazu.
Choré, neľudské, neodborné, hlústenami, vychádzať iba na výnimky a
do prírody vôbec. Geniálne. Vďaka ti, pe a primitívne! Do Nemecka nás odmilá štátna moc, vďaka vám, odborní- veziete aj vládnym špeciálom, keď už
ci, plaziaci sa pri jej nohách...
umierame. Ale na vlastné záhrady nám
Každý, kto vie narátať aspoň do nedovolíte ísť, kým sme ešte zdraví!
dvoch predsa vie, že imunitu zvyšuje
Hlúposť je hlúposť. Nedá sa proti
vitamín D a jeho najprirodzenejším nej bojovať, možno si ju iba nevšímať.
zdrojom je slnko, slnečné lúče, po zime Ak je však zaštítená mocou, políciou
najvzácnejšie jarné. Zakazujte nám aj a vojskom, potom niet voči nej žiadnej
naďalej chodiť na slnko, do záhrad v možnosti obrany. Smutnú podobu má
inom okrese, na chalupy, do sadov a vi- demokracia na Slovensku v roku 2021.
nohradov! Držte nás v panelákoch, kde Hlúpu, nedemokratickú a beznádejnú.
už v každom druhom byte nákaza je.
Donútite nás, aby sme sa nakzili aj my!
Zakazujte nám aj ďalšie mesiace
samozásobiť sa jarnými vitamínmi,
zeleninou, bylinkami zo záhrad, záhonkov! Robíte to naozaj múdro a ohľaduplne.
Len sa nás už nepýtajte, prečo je
stále toľko nákaz, ťažkých priebehov
ochorení úmrtí. A nepýtajte sa nás ani,
prečo vaše volebné preferencie padajú
ako poľovníkmi strelená kačica.
Na Slovensku nám naša moc pod
hrozbou pokút a iných trestov pri súčasnom ignorovaní našich základných
» red

18.3.2021 je dňom tvojich
nedožitých 75. narodenín

S láskou spomína družka Vlasta s rodinou, bratranec Marián a sused Vlado s rodinou.

13 121 0134

Jozef Mikulec

„Neplačte že som odišla, ten pokoj mi prajte,
len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.“

Dňa 9.3.2021 sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
pani Anny Bandíkovej,
ktorá nás opustila vo veku nedožitých 67 rokov.
Kto ste ju poznali, spomínajte spolu s nami.
Smútiaca rodina.

Dňa 16.3.2021 uplynie 10 rokov
života čo nás „navždy“ opustila
naša drahá mama, babka a prababka

Dňa 18.3.2021 si pripomíname
1. výročie úmrtia nášho otca,
starého otca, brata a švagra

Margita Dadová

Štefana Gábelu.

13 121 0056

6

z Čerenian.
S láskou spomínaju syn, brat, sestra, švagrovci a ostatná rodina.

13 121 0093

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
13 121 0109

Spomienka na teba: V našich srdciach ostávaš navždy.

„... osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 15.3.2021 uplynul 1 rok od chvíle,
kedy naposledy dotĺklo srdiečko našej
drahej manželky, mamičky a babinky
pani Gitky Karakovej
z Prievidze.
Manžel Karol, dcéra Marika s manželom, dcéra Renatka s priateľom a vnuci Patrik, Erik, Juraj.
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S láskou na teba spomíname.

tradície / služby, zdravie
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Nenápadný,
no stále najväčší sviatok ľudstva

32-0018

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádzal
Jar je už doslova „za rohom“, príde o
týždeň, v sobotu 20. marca 2021. na v učebniciach a mnohí ľudia ho dodnes
prvý pohľad to bude znamenať, že považujú za prvý jarný deň, platil iba v
deň a noc sú rovnako dlhé.
prvých dvoch desaťročiach 20. storočia.
Podobne ako deň zimného slnovratu
Rovnodennosť je v astronómii oka- patril aj príchod jari k najväčším sviatmih, keď má Slnko k svetovému rovníku kom ľudstva v predkresťanskej ére. Na
nulovú deklináciu a slnečné lúče dopa- Slovensku sa najkrajšie ročné obdobie
dajú v mieste rovníka kolmo na zemský vítalo vynášaním Moreny, slamenej fipovrch. V okamihu rovnodennosti sa guríny odetej do ženských šiat. Morena
Slnko nachádza v jarnom alebo jesen- symbolizovala slovanskú bohyňu zimy
nom bode.
a smrti. Figurínu nosili ľudia po dedine a
Tento jav je spôsobený sklonom nakoniec ju hodili do potoka alebo spálizemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. li. Verili, že takto odoženú od seba choroV čase jarnej rovnodennosti sa začína na by a smrť. Tento zvyk si možno vykladať
severnej pologuli jar a na južnej pologu- rôzne. Podľa jedných slamená figurína
li jeseň. Počas jesennej rovnodennosti symbolizovala zimu, ktorej odchod mal
nastáva na severnej pologuli jeseň a na otvoriť cestu pre nástup jari a po nej leta.
južnej pologuli jar.
Podľa iných bola Morena zosobnením
V deň jarnej a jesennej rovnodennos- smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť proti je na všetkých miestach na Zemi deň s speritu celej obci. Zvyk rozlúčky so zimou
rovnakou dĺžkou slnečného svitu - 12 ho- a privítania jari sa na Slovensku uchoval
dín (výnimku tvorí južný a severný pól). aj po prijatí kresťanstva.
V tento deň na severnom póle prvýkrát
po šiestich mesiacoch vychádza Slnko
- končí sa polárna noc a nastáva polárny deň. Na južnom póle nastáva presne
opačný jav. Slnko zapadá, končí sa polárny deň a nastáva polárna noc.
Okamih jarnej rovnodennosti nenastáva každý rok v rovnakom čase. Príčinou je rozdielna dĺžka astronomického
a občianskeho roka a vkladanie prestup» red
ného dňa - 29. februára - každý štvrtý rok.

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

47-026

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

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

0905 402 526

PD21-10 strana-

7

13 121 0138

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

13 121 0012

Bc. Alena Majorová

služby, zamestnanie
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OD PONDELKA 15. 3.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

42 %
alkoholu

Spišiacka
óÒÀĊàĊÀĮ
Ì½à¤àĊÀ

Supercena

Staropramen
Smíchov

Birell

0,7 l

• rôzne druhy

• svetlé pivo

9

99

0,5 l

Supercena

-42%

0

(1 l = 14,27)

0.95*

0,55 l

0

44

55

(1 l = 0,80)

(1 l = 1,10)

CHLADENÉ

dúïóÏ
àØ ÏĮ
Majonéza

Supercena

À¤Ïà

• rôzne druhy

250 ml

650 ml

Supercena

-40%
2.99*

1

450 g

0

79

• 10 % tuku

59

(1 l = 2,75)

dïĊÙÒÀĊ
óØàúÙ
na varenie

0

59
(1 l = 2,36)

(1 kg = 1,31)

270 - 300 g

-51%

Supercena

3.69

1

100 g

79

CÀÒÏØÒÀ¨ Ù àÏàÒ¤
• rôzne druhy

À¤Ø

• plátky
• rôzne druhy

(1 kg = 6,63 - 5,97)

0

89

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƎı¤àƍƌıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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OD PONDELKA
15. MARCA
CHLADENÉ

CHLADENÉ

cena za 1 kg

Supercena

-40%
5.39

1 kg balenie

2

99

CÒ¨ú©ïĊ àĊ©
Øóà

;ÿïÀ¨ìïóÙ©ï¨ėÙ¨

Sprchovací
gél

-40%

• rôzne druhy

• rôzne druhy

4.49

Supercena

500 ml

1

kg

ĊÀĊę

Supercena

3

Biele hrozno
¨ėÌ¤À¨ïÏàĊ©

99

(1 l = 3,98)

2

69

108/111 praní

99

3

19

żƌìïÙÀ¨ŭƋİƋƏŽ

ƌƋÏ¸

ƔƋìïÙÂ
ƌìïÙÀ¨ŭƋİƌƌŝ

]ÿ½©ÏïȄÀĊà
ìï¨ìóĒ
10 kg

-64%

-50%

27.99*

15.99*

(1 kg = 0,79)

V¨ïóÀÒ

• prací gél
• prací prášok
• pracie kapsuly - rôzne druhy

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍıƎıƍƋƍƌı

9

... a mnoho ďalších výrobkov naċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƎı¤àƍƌıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

33-0002

59-079

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

Výročia a udalosti
Otto Smik, najúspešnejší slovenský pilot v službách RAF počas
Druhej svetovej vojny dosiahol svoj prvý zostrel

13. marca 1943

ETERNITOVÝCH STRIECH

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.
3. 2

splátky od 99 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD21-10 strana-
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splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átky
d49€€€
splátky
odood

interiér
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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

PD21-10 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

11

13 121 0138

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

služby,
zdravie
zamestnanie
/ služby

Najčítanejšie regionálne noviny

prijme

͠͠ß3,ɉ+ǽ!%ß-/!,3+ǽ!%
ß*&Þ01ßJRǫFß>GßǫBKV

na medzinárodnú
prepravu tovaru

́ßÞ)Þ(1/,1Þ!%+&(Ș( (50 miest)

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

Nemecký jazyk podmienkou!
Potrebná vlastná doprava.

Mzda od 13€/hod./brutto
+ diéty + príspevok na ubytovanie.
práca na rakúsku PZ,
príspevok na ubytovanie

Životopisy posielajte
na cv@mahax.sk.
Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o.

43-0048

VODIČOV KAMIÓNOV

PRÁCA - stavebný priemysel
- Rakúsko - rôzne pozície!!

ZAMESTNANIE

(930 €/mesiac a viac + príplatky + stravenky)
-ß*,+1Ǘǩ+&(Ș( (20 miest)
(880 €/mesiac + príplatky + stravenky)
Miesto práce:ß+LSiß*BPQLßK ß3ǾELJ
- ,-Þ/Ǘ1,/(ß3ǽ/, 6 (20 miest)
(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)
Miesto práce:ß*VG>S>
́ß )&Ș )&Ș( (10 miest)
(4,82 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)
Miesto práce:ß*>I>@HV
2?VQLS>KFBßMLPHVQRGBJBß7"/*
Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)
ƠGTMRMNGQWÐNMQGCJ?ƄÐL?ÐK?GJÐPQ>G>KPILS>HF>>WBQ PH

.PGHKCKC
PARTIE alebo JEDNOTLIVCOV

ǩ&3+,01+ǲ(,3,

85_0174

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

Ponuka
práce

781210012-9

na tieto pozicie

Nemecko: ELEKTRIKÁR,
nástupný: plat 14€/hod,
S@WRMT?LGCÐFP?BCLh Ð˿PCKLhÐ?SRM LĖP?BGC
Nemecko: *,+1Ǘǩß
PREVETRÁVANÝCH
a PRIEMYSELNÝCH FASÁD
a STRIECH, práca na úkol,

0948 300 988

61-0056

STROJOVÉ
POTERY

S@WRMT?LGC Í˒PCKLgÍĉSRÍ?ÍLĉP?BGC

HĽADÁTE

Francúzsko: KLAMPIAR,
-,(/ǽ3Ș, LĉQRSNLďÍNJ?RÍÎ FMB

S@WRMT?LGCÍFP?BCLg Í˒PCKLgÍ?SRMÍ?ÍLĉP?BGC

Kontakt:
I + 421

576 261

911 576 261

ZAMESTNANCA?
0905 719 148 inzerujte u nás

52-0037

+ 421 902

85_0175

12
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Rekonštrukcie ciest aj v roku 2021

V Prievidzi budú realizované ďalšie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníka v roku 2021. V týchto dňoch
bola podpísaná zmluva so spoločnosťou, ktorá vzišla z
verejného obstarávania.
Aj v tomto roku budú v Prievidzi realizované súvislé rekonštrukcie ciest a chodníkov. Mesto v roku 2021 do súvislých
opráv preinvestuje sumu 253 485,67 eur. V rámci tohto objemu dôjde
-Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica energetikov:
78 608,63 eur
-Rekonštrukcia miestnej komunikácie Úzka ulica, 68 120,77
eur
-Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cesta poľnohospodárov 59 859,26 eur
-Rekonštrukcia chodníka Bojnická cesta 46 897,01 eur (úsek
od Ul. J. G Tajovského po Ul. Š. Závodníka)
Ceny za rekonštrukciu jednotlivých ciest sú uvedené vrátane
DPH.

štrukcie miestnych komunikácií, dôjde na viacerých úsekoch
k čiastočným alebo úplným uzávierkam cestnej premávky.
Realizátor prác predpokladá začiatok začatia prác v polovici
mesiaca apríl.

Rozsah prác bude spočívať predovšetkým vo frézovaní,
oprave pôvodných podkladných vrstiev vozovky. Súčasťou
bude realizácia nových konštrukčných vrstiev vozovky, resp.
zdvihnutie všetkých poklesnutých šácht, poklopov, vpustov,
vybúranie pôvodných kamenných obrubníkov, osadenie nových betónových obrubníkov. Z dôvodu, že pôjde o rekon-

Režim otvorenia MsÚ pre verejnosť

Od stredy 24. februára 2021 je Mestský úrad v Prievidzi
pre verejnosť otvorený.

mesta, ktorý zároveň bude kontrolovať vstupujúcich klientov.

MsÚ je pre verejnosť otvorený od pondelka do piatka v čase
od 8.00 h do 12.00 h. Klienti sa musia pred vstupom na úrad
preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako sedem dní. Akceptované bude aj potvrdenie od lekára o prekovaní ochorenia COVID 19. Je potrebné, aby klienti mali pred
vstupom na úrad ochranu tváre a použili dezinfekciu rúk.
Vstup do budovy MsÚ - A bude regulovaný zamestnancom

Naďalej žiadame obyvateľov, aby prioritne riešili svoje požiadavky telefonicky alebo e-mailom, prípadné poplatky platili
cez internetbanking. Verejnosť môže na doručenie písomností využiť aj špeciálnu schránku pred budovou MsÚ.
Kontakty na jednotlivých zamestnancov MsÚ nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza.

Materské školy boli úspešné

Štyri materské školy boli úspešné v získaní mimorozpočtových prostriedkov. Za získané peniaze môžu kúpiť knihy alebo didaktické pomôcky.

Štyri materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, MŠ Ul. J. Matušku, MŠ P. Benického, MŠ Nábr. sv. Cyrila a MŠ A. Mišúta boli úspešné v projekte „Múdre hranie“,
ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Každá z týchto materských škôl získala sumu 1000 € na
zlepšenie vybavenia v oblasti detských kníh a didaktických
pomôcok.
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Projekt „Múdre deti“ vedy, výskumu a športu SR má za cieľ
podporiť zlepšenie vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a
hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie.

15

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

���TO, RÝCHL���������������

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0918 726 754
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0045

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

0800 500 091

85_0166

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

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,
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a
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St otrebujete.

