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Závisť je iba neschopnosť mať

13 121 0030

ODPADOV

0918 683 559 www.alternativ.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových
metrov + doprava
13 121 0110

+421 910 598 927
www.drevopd.sk
Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM MESTE
PONÚKAME AJ ORIGINÁLNE KRMIVÁ PRE VŠETKY DRUHY HYDINY

13 121 0040

88-0053

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

Pečené
prasiatka

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

T: 0908 13 11 99

13 121 0178

Po lopate povedané – závisť je tretí veľký hriech. A proti nej v ringu spoločenských vzťahov je v obrannom
postoji doboprajnosť. Žiaľ, väčšinou
prehráva, ale našťastie sa vždy postaví a bojuje ďalej. Kniha Exodus (20,17):
„Nepožiadaš dom svojho blížneho,
ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku,
ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho
blížneho!“ Lenže, z každého hriechu
sa predsa dá vyspovedať, nie?
Ste zdraví, závidia vám. Darí sa
vám, závidia vám. Nesťažujete sa
nonstop na niečo a na niekoho, tak
vám tiež závidia. Závidia vám aj vašu
prácu, ktorú robíte radi, hoci by ju
neboli schopní nikdy robiť. A zas ja
by som nedokázal nikdy to, čo mnohí
iní. Závidia vám rodinu, ako aj to, že
žijete bez rodiny.

ODVOZ A ODBER

Závisť predovšetkým ničí svojho
nositeľa. Ubíja ho, oberá ho o úsmev,
nedá mu poznať dobro, ženie ho do
zúfalstva a nenávisti.
„Závisť je pot neschopných.“
Napísal raz Josef Fousek, český básnik, fotograf, humorista, spisovateľ
a spevák. A keď už citovať, tak ešte
raz: „Najväčšia závisť vzniká proti
tým, ktorí vlastnou silou vzlietli, a tak
unikli zo spoločnej klietky.“ To je výrok Francesca Petrarcu talianskeho
učenca a básnika.
Len leťte ľudia, len unikajte z klietky, staňte sa Bachovou čajkou menom
Jonathan. Odmietnite frázy, že musíte
byť takí a onakí. Buďte sami sebou!
Raz z toho možno tú závisť okolo nás a
z nej vyplývajúcu nenávisť definitívne
šľak trafí! Raz sa jej (ich) zbavíme. Neschopných závistlivcov. Tých, čo stále
od niekoho niečo žiadajú.
A sami k nášmu spoločnému blahu a šťastiu neprispejú ničím.
Pekné sviatky, plné
žičlivosti za celé vydavateľstvo všetkým
vám želá

13 121 0132

Koľko jej je medzi nami, okolo nás
a často aj v nás? Závisť je jedna z
ľudských emócií, spočívajúca v
túžbe po niečom, čo má niekto
iný. V snahe získať predmet tejto
túžby, niekedy i za cenu zavrhnutiahodných činov. Spolu so žiarlivosťou či nenávisťou patrí medzi
konceptuálne ľudské emócie.

hlavu hore / reality, služby
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PRIEVIDZSKO Nič im nechýba

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

13 121 0004

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A
Prievidza

mirka.dobrotkova@gmail.com

prenájom

LEŠENIA

a DEBNENIA

Všetci obyvatelia Prievidze vnímame, že súčasný stav
budovy polikliniky je zlý. Majiteľom budov bol TSK.
Mesto preto nemohlo realizovať ich údržbu, ktorá by
bola potrebná na odstránenie nedostatkov. Mesto
zabezpečovalo aspoň čistenie okolia. Ale po niekoľkých dňoch bol neporiadok späť. Tak to s opustenými budovami žiaľ chodí. Kraj celé roky nedokázal pre
polikliniku nájsť vhodné využitie a nechal majetok
chátrať.

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

0918 867 518

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

Aktuálne sa ukončili vzájomné rokovania medzi TSK a
mestom a pripravili sa potrebné právne podklady. Na
marcovom rokovaní Zastupiteľstva TSK bola schválená zámena vlastníctva k budovám býv. polikliniky s
mestom Prievidza. Som rád, že krajskí poslanci hlasovali ZA zámenu vlastníctva tejto budovy s mestom
Prievidza.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

Gustave Flaubert

Zastupiteľstvo TSK schválilo zámenu
polikliniky s mestom Prievidza

Budova súrne potrebuje ďalšie využitie. Som presvedčený, že mesto naštartuje riešenie problému a
objekt bude mať adekvátny spôsob využitia. Práve
riešenie problému "ČO S POLIKLINIKOU?" bol jeden z krokov,
ktoré som pred nástupom do
krajského zastupiteľstva presadzoval. ĎALŠIA DOBRÁ VEC
SA PODARILA.

0905 638 627 finanÎná ochrana

Citáty
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako
ľudia múdri a premýšľaví.

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

NiÏia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAĿBY obydlia?

66-0079

0905 719 148

721190213

INZERCIA

Simona Pellerová

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

13 121 0136

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

príbehy, ale niekedy im chýbajú poslucháči. Zrak im slabne, ale často vidia
veci, ktoré mnohí, ponáhľajúci sa, mladí
ľudia vôbec nevidia. Médiá a politici ich
strašia vírusmi, konfliktmi a katastrofami. Ale oni sa už nemajú čoho báť. Mnohí
Niektorí hundrú na politikov alebo z nich majú už viac príbuzných a priatespomínajú na staré časy. Čítajú knihy a ľov na druhom brehu. Niektorým neslúži
sledujú svet okolo seba, filozofujú a mud- zdravie, občas možno prichádzajú pocity
osamelosti alebo nepotrebnosti. A narujú tak, ako to chlapi vedia.
Jedna pani sa mi zdôverila, že stratila priek tomu z ich slov často cítim obrovský
svojich rodičov pred vyše 60 rokmi. „Vyše pokoj.
Život ich naučil prijímať dary aj bo60 rokov rodičia nežijú a toľko rokov už
nie som dieťaťom. Hovorí sa, že dovtedy lesti s pokorou. Starnutie je jeseň života,
ste dieťaťom, pokiaľ máte koho osloviť je to umenie, ktoré sa treba učiť. V mlaotec alebo mama“. Už 50 rokov je táto pani dosti sme objavovali svoje schopnosti a
vdova. Hovorí, že jej nikdy nič nechýbalo, svet okolo nás, v starobe máme čas na
lebo sa o ňu Pán Boh vždy postaral. Iná spoznávame svojej duše. Naše telesné
dáma mi píše: „Nemám telefón, počítač, limity klesajú, ale môžeme sa vybrať na
televízor, NIČ. Nepotrebujem to.“
nové expedície – dovnútra. Môžeme číAký kontrast s mnohými ľuďmi, ktorí tať, modliť sa, v tichu
na všetko nadávajú a stále im niečo chý- premýšľať, počúvať
ba. Starí páni a staré dámy. Aj seba už hudbu, pozorovať
zaraďujem medzi nich. Aj oni mali det- prírodu, hrať sa s
stvo, lásky, pretancované noci, pracov- deťmi. Staroba nené úspechy, koníčky, radosti a starosti z musí byť bremeno, ale
detí. Sú na dôchodku, ale zaujímajú sa posledný dar, predo svet. Chodia už menej a pomalšie. Už tým, ako sa
sa nemusia nikam ponáhľať ani nikomu stretneme s
zapáčiť. Už nemusia pracovať, ale chcú Pánom.
byť užitoční. Vedia rozprávať zaujímavé
» Ján Košturiak

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

Citáty
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku
lásky.
Marcus Aurelius
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Občas sa mi ozvú milé staršie dámy.
Napíšu mail alebo list. Normálny list
ako kedysi. Napísaný krásnym písmom na papieri a v obálke. Píšu a telefonujú aj starší páni.

13 121 0006

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0075

Redakcia:
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reality, zdravie

prievidzsko
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Respirátory v rôznych
farbách

SOLEDUM 20 mäkkých
gastrorezistentných kapsúl
- na liečbu príznakov zápalu priedušiek
(bronchitídy) a bežného nachladnutia

Široký
výber
detských
prezúvok
aj na www.lekarenstm.sk

životaschopných baktérií v maximálnej dennej
dávke

44,60€

THERAFLU PRECHLADNUTIE
A CHRÍPKA 14 vrecúšok
+ MAGICKÝ HRNČEK
- liek sa používa na zmiernenie

príznakov chrípky a prechladnutia,
ako sú horúčka a zimnica, bolesti
svalov a kĺbov a bolesti hlavy,
upchatý nos a prenosové dutiny, 14
výtok z nosa a kýchanie.

Eucerin
Hyaluron-Filler
denný krém
50ml + nočný
krém 50ml +
20ml

Probio-ﬁx 60+30 kapsúl
- výživový doplnok, obsahuje 12 miliárd

23,67€

6,67€

vrecúšok
+ hrnček

M
vh

10 vrecúšok
+ hrnček

10,15€ 8,76€

LA ROCHE-POSAY
zľava 7€ pri
nákupe
nad 21€
+ darček
Micelárna
voda
100ml

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

13 121 0010

VICHY zlosovacia súťaž o celoslovensky
exkluzívne ceny pri nákupe nad 21€

Pulzné oximetre
od 17.95€ do 49.50€

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
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13 121 0105

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

radíme / služby, zamestnanie

Občianska
riadková
inzercia

Ako spríjemniť našim starkým
sviatky – radí odborníčka

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

Čakajú nás ďalšie sviatky, počas
ktorých sa budeme musieť zriecť
osobných stretnutí. Odborníci ani
počas Veľkej noci neodporúčajú
návštevy seniorov, ktorí tak môžu
opäť o čosi viac pociťovať osamelosť
a smútok. Prinášame rady odborníčky ako im môžeme aspoň trošku
tieto neľahké časy spríjemniť.

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T:
0908 532 682
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
» Predám LED TV SONY BRAVIA, uhl. 82cm, HD, 2xHDMI, 1xUSB / aj nahrávanie,
1xScart, energet. trieda A,
cena 149€, T: 0915 25 45 65

Ponúknite pomoc, telefonujte, píšte
Rodinní príslušníci však majú podľa
Ľubice Gálisovej viacero možností ako
zmierniť osamelosť svojich rodičov či
starých rodičov. „Výhodou tejto doby
je, že máme možnosť kontaktov cez
telefóny a rôzne informačné technológie. Ja osobne viem čo znamená pre
starších, keď môžu zavolať na našu Senior linku a porozprávať sa, ak počujú
milé, láskavé a povzbudzujúce slová.

(Možnosť vybaviť a ﬁnancovať potrebné doklady
k výkonu povolania vodiča MKD)
Taktiež hľadáme spoľahlivých

vodičov na vnútroštátnu dopravu
(s vodičským preukazom C,E)
Pracovná zmluva na dobu neurčitú.

Nástup možný ihneď. Mzda: dohodou
Kontakt: 0917 801 287, e-mail: legarde@legarde.sk

Hasičská 4, 971 01 Prievidza

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
Práca na živnosť

» Renáta Kopáčová

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
13 121 0035

Chcete si
podať
inzerát?

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

2500€ - 3500€ brutto

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

vymaľovať
RD, či bytovku?
Stačí zavolať

0915 173 007
• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku

www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

85_0223

Chcete

www.simon-ﬂeisch.de
job@simon-ﬂeisch.de
+421 944 995 400

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

Práce pre:

Tesár, murár a
sadrokartonista
ubytovanie hradí ﬁrma

7 - 8 €/ hod. NETTO
+ možné príplatky

0904 516 707 Práca na TPP
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85_0220

0905 492 435

13 121 0152

www.zaluzie-hudec.sk

Práca na Slovensku

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na zadnej strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Základná znalosť nemeckého, alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva I Vybavíme všetko
potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

13 121 0163

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

Pomôžeme Ti so všetkými dokladmi,
ktoré sú potrebné pre prácu
v Nemecku

PONÚKAME PRÁCU V ČR

Práca v Nemecku
VODIČ KAMIÓNA

13 121 0159

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

Ak je potrebné, zabezpečíme
náradie a ﬁiremné auto

0950 301 301

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

13 121 0172

06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj

na TPP.
Jazdia sa prevažne koliečka - trasy SK-CH-SK
alebo SK-DE-SK, nakládky a vykládky v Prievidzi.
Podmienkou pre našu prácu je vodičský preukaz
C, E a všetky potrebné doklady.

85_0219

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5

O tom, čo môžeme v tomto smere
pre našich starkých urobiť sme hovorili s Ľubicou Gálisovou, prezidentkou
Fóra pre pomoc starším. Aj počas Veľkej noci je podľa jej slov veľmi nutné
striktne dodržiavať odporúčania odborníkov. „Táto situácia je mimoriadne
vážna a ohrozenie starších je vysoké
a nechceme im ublížiť tým, že by sme
priniesli vírus, ktorý žiaľ práve túto
skupinu ľudí najviac zabíja,“ hovorí
odborníčka.

vodičov MKD

0800 500 091

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Od 1.4. dám do prenájmu
garáž na Riečnej ulici 50€, T:
0905 738 750

Dopravná spoločnosť LEGARDE s.r.o.,
so sídlom v Prievidzi prijme
zodpovedných, spoľahlivých

85_0198

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3

Takže volajte im, môžete urobiť aj videohovor, starkých veľmi poteší ak vás vidia, hoci aj takýmto spôsobom. Každé
milé slovo, ktoré im poviete, ich naplní
pokojom a istotou, že nie sú sami. Nájdite si aspoň takúto formu stretnutia
s vašimi najbližšími a povzbuďte ich,
dajte im nádej, urobte im radosť a vlejte
do ich života optimizmus, ktorý práve
teraz možno v ich živote chýba,“ radí.
„Určite môžete svojim starkým urobiť
predsviatočný nákup, prípadne ak sa
dá a ste blízko, pripravte im sviatočné
jedlo. Nachystať im môžete aj nejaký
malý darček, ktorý im vás bude pripomínať. Môžete im poslať aj pekný list s
vyjadrením lásky a pripísať, že sa tešíte
na skoré stretnutie. Veľmi ich to poteší,“ uzatvára Ľubica Gálisová.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» ČZ - Jawa odkúpim motocykel, diely – seriózna dohoda, T: 0908 205 521

Najčítanejšie regionálne noviny

20-22 €/ hodina
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domácnosť, služby

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

VODA

KÚRENIE

PLYN

SANITA

OBKLADY

'/$æ%<

JARNÁ AKCIA
tel.:
13 121 0157

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

5

na kontrolu a čistenie
kotlov
€
už od 40
ceny

0903 414 723

13 121 0173

prievidzsko

www.unimat.sk

PONÚKAME

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
NA MIERU PODĽA POŽIADAVKY KLIENTA

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

Bc. Alena Majorová

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

0915 168 170

(TapHome)

alena.majorova@masterfinance.sk

• zabezpečovacia technika

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

• bleskozvody
• infra-panely
• podlahové elektrické kúrenie
• cenová ponuka rýchlo a bezplatne

kliment@lkelektrik.sk

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

13 121 0008

131210170

0905 402 526

Objednajte si
z bezpečia domova.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0005

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

13 121 0138

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

13 121 0002

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

13 121 0021

Tel.: 0911 601 153

13 121 0142

(Paradox, Jablotron)

13 121 0012

• rodinné domy
• byty
• nebytové priestory
• inteligentné inštalácie
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S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že nás dňa 8. marca 2021 navždy
opustila vo veku 55 rokov
drahá manželka, mamička,
starká a sestra

Dňa 31.3.2021 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký

pani Dagmar Gatialová, rod. Sujová

Anton Pekár

z Kanianky.

z Nitrianskeho Pravna.

Posledná rozlúčka sa uskutočnila 11. marca 2021 v Bojniciach.

S láskou a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou.

13 121 0158

Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti, smútiaca rodina.

13 121 0171

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

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

„Zostal som len vánkom, ktorý vás bude hladiť,
aby ste na mňa nezabudli...“

Dňa 4.4.2021 uplynulo 20 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starký a prastarký

Dňa 30.3.2021 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, odkedy nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko, brat a švagor

pán Pavel Krajner

pán Kurt Jelšic
z Prievidze.

z Kľačna.

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

S láskou spomínajú manželka Gizka, deti Jozef, Anna a Pavol s rodinami a ostatní príbuzní.

„Odišiel si tíško, ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka len.“

Dňa 31.3.2021 sme si pripomenuli 3 roky,
čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mama a babka

Dňa 30.3.2021 sme si pripomenuli 20 rokov,
čo nás opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

Jozef Máček

pani Ľudmila Herchelová, rod. Šujanová
z Poluvsia.

z Chrenovca - Brusna.

S láskou spomínajú manžel a synovia s rodinami.

13 121 0129

Svetlo večné nech ti svieti.
13 121 0161

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

13 121 0166

13 121 0127

S láskou spomína manželka Viera a synovia Peter, Martin a Ivan s rodinami.

Navždy ostaneš v našich srdciach.

Spomíname si na drahých rodičov,
starých a prastarých rodičov

„Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.
Ten, kto ťa poznal si spomenie a ten,
čo ťa mal rád nikdy nezabudne!“

Ľudmilu a Jozefa Petrášovcov

Dňa 24.3.2021 uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil náš drahý

z Prievidze - Necpál
Dňa 10.12.2020 uplynulo 27 rokov, čo nás opustila
naša milovaná mama, starká a prastarká.
Zároveň sme si 1.2.2021 pripomenuli jej nedožité
100-té narodeniny.

Millo Škultéty.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

13 121 0174

S láskou spomína smútiaca rodina.

PD21-13 strana-
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13 121 0180

Od smrti nášho otca, starkého a prastarkého
uplynulo 23.3.2021 20 rokov a jeho nedožité 100-té
narodeniny si pripomíname 4.4.2021.

zdravie / služby

7

Pokúsme sa dodržiavať „Veľkonočné desatoro“

Veľkonočné desatoro:
-Obmedzme stretnutia.
-Odložme šibačku a polievačku.
-Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne.
-Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme
zodpovední a nenakazíme ho.
-Oddychujme v prírode.
-Cestujme len v rámci okresu.
-Chráňme sa nosením rúšok aj vonku.
-Rešpektujme 14-dňovú karanténu svojich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia, registrujme ich v e-hranici.
-Nenavštevujme ani očkovaných starých
rodičov a rodičov
-Športujme bezpečne - individuálne a v
prírode.
Odborníci tiež ľudí vyzvali na nosenie rúšok aj počas individuálneho športu
v prírode a respirátorov v interiéroch.

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

www.plochastrecha.eu

0905 807 194

13 121 0156

Protipandemické opatrenia by sa
cez Veľkú noc na Slovensku nemali sprísňovať. Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger spolu s odborníkmi
predstavili v piatok desať odporúčaní pre
veľkonočné sviatky. Ľudí zároveň poprosili počas týchto dní o zodpovednosť.

izolácie plochých striech

Ak počty hospitalizovaných neklesnú pod hraničné hodnoty, nič sa v apríli
uvoľňovať nebude, vysvetľujú na svojom
webe analytici z projektu Dáta bez pátosu. Práve počet hospitalizovaných je totiž
kritickým parametrom COVID automatu.
Najbližšou hraničnou hodnotou je pokles
na 3000 hospitalizovaných, ktorý nám
prinesie prechod z čiernej do bordovej
fázy, Potom nasleduje v COVID automate
hranica 2500 hospitalizovaných, ktorá
znamená prechod z bordovej do červenej.
„Predpokladáme, že čoskoro budeme
s počtom hospitalizovaných pod 3-tisíc,“
píšu analytici na svojom webe. K prvému
zásadnému uvoľneniu v druhej vlne pandémie by tak malo na Slovensku dôjsť od 12.
apríla. „Ak vydržíme cez Veľkú noc doma,
vírus opadne, príde teplo, hospitalizovaných bude 5. apríla 2021 menej ako 2500 a
19. apríla 2021 príde ďalšie uvoľnenie z tmavočervenej do červenej,“ uvádzajú analytici
s tým, že to už bude “návrat do normálu”.

» Renáta Kopáčová

32-0031

Veľkonočné sviatky sú už za dverami
a tento rok budú opäť iné. Odborníci
vyzývajú ľudí k trpezlivosti a dodržiavaniu opatrení. Pripravili Veľkonočné
desatoro.

M. R. Štefánika 38, Prievidza
(Staré sídlisko)
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ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

13 121 0003

E+G STAV s.r.o.

131210049

13 121 0007

Partner
Wüstenrot

33-0023
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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 576,90€

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

PD21-13 strana-
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A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 121 0176

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

tradície
zdravie // služby
služby

Tradičné veľkonočné pokrmy u nás

Na zelený štvrtok sa malo jesť vždy
niečo zelené, aby bol človek zdravý
po celý rok. Takže, či už ste si vybrali
špenát, bylinkovú polievku alebo šalát, spravili ste dobre. Všetko zelené je
vítané.
Obed je na Veľkonočnú nedeľu vo
väčšine slovenských domácnostiach
vždy slávnostný, podávajú sa zvyčajne
rezne so zemiakovým majonézovým
šalátom, jedia sa zákusky, studené
obložené misy, chlebíčky a iné jedlá.
Ostatné dobroty sa odlišujú podľa regiónu.
Západné Slovensko
Na Zelený štvrtok alebo Veľký piatok
sa piekli tzv. judášky, čo bolo niečo ako
fánky, ale mohli byť aj z kysnutého cesta. Ďalší obradový koláč sa volal niekde
baba, alebo calta, či mrváň. Bábovka v
tvare baránka sa tu pečie v hlinených
formách.
Stredné Slovensko
Aj v tejto oblasti sa robia najmä tradičné kysnuté koláče. Podobne ako na

východe sa tu pripravuje predovšetkým koláč pod názvom paska. Jeho
tvar však nie je okrúhly, ale podlhovastý. Novším rozšíreným veľkonočným
jedlom je pečený zajac. Táto tradícia
prichádza z Rakúska a Nemecka, no
udomácňuje sa tu stále viac.

HĽADÁTE

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

Východné Slovensko
Na východe Slovenska je dodnes rozšírené tradičné obradové jedlo, nazývané žolta hrudka alebo syrek, ktoré sa
robí pomalým varením vajec a mlieka
vo vode, kým sa nepozrážajú a potom
sa nechá precediť cez gázu. Môže sa
robiť na sladko, ale aj na slano. Syrek
sa podáva na Veľkonočnú nedeľu všetkým členom rodiny a na Veľkonočný
pondelok sa ním ponúkajú kúpači. Tiež
sa pripravuje plnina, čo je jedlo podobné plnke do kuraťa. Pripravuje sa
z rožkov, trochy údeného mäsa, vajec,
petržlenovej vňate a iných ingrediencií.

» red

33-0002

Na stôl všeobecne patria vajíčka,
symbolizujúce plodnosť, nový začiatok, kontinuitu a kolobeh života.
Súčasťou starých tradícií bolo aj pečenie jahňaťa, zajaca alebo kuraťa.
Údená šunka tiež nesmie chýbať
spolu s domácimi klobáskami, syrmi,chrenom, cviklou a koláčmi.

Najčítanejšie regionálne noviny

61-0056

12

PD21-13 strana-

12

charita / služby

prievidzsko

13

Centrum konkrétnej pomoci Femina, n. o. so sídlom v Leviciach
sa osamostatnilo ako samostatný
právny subjekt.
V januári tohto roku Fórum života,
po siedmich rokoch, opäť založilo samostatnú neziskovú organizáciu zameranú predovšetkým na pomoc ženám
v ťažkej životnej situácii alebo neplánovane tehotným ženám a dievčatám.
Centrum konkrétnej pomoci Femina, poradňa s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytuje bezplatné základné
sociálne, právne, psychologické poradenstvo ako aj poradenstvo z oblasti
gynekológie bez ohľadu na sociálnu
alebo ekonomickú situáciu klientky.
Poradňa pomáha klientke zorientovať
sa v jej situácii a zároveň poukazuje na
možnosti riešenia. Samotný spôsob a
výber riešenia danej životnej situácie si
určuje výlučne klientka. Takisto poradňa pomáha rodinám v núdzi poskytovaním charitatívnej činnosti, konkrétne zbierkami potravín a šatstva.
„Napriek tejto ťažkej dobe sa veľmi tešíme, že naše projekty sú úspešné a vďaka podpore môžu ísť svojou
vlastnou cestou,“ hovorí predsedníčka
občianskeho združenia Fórum života,
Marcela Dobešová.
Anna Siekelová, ktorá bola menovaná do funkcie riaditeľky Centra

konkrétnej pomoci Femina dodáva:
„Veľmi si vážim príležitosť, že môžem
začať ďalšiu etapu tohto zmysluplného a krásneho projektu v samostatnej
organizácie. Je krásne vidieť v realite
bežných dní ako naše jednorazové alebo aj opakované poradenstvo pozitívne
ovplyvňuje životy našich klientov. Spolupracujeme aj s ostatnými organizáciami, ktoré sa venujú ženám v núdzi
alebo sociálne slabým rodinám.“
„Pozývame k spolupráci aj ostatných, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto
pomoci formou dobrovoľníctva alebo
finančnej podpory,“ dodáva Anna Siekelová.
Všetky informácie o Centre konkrétnej pomoci Femina sú dostupné na
webe https://centrumfemina.sk/.

SLUŽBY

» Kristína Majerová, Fórum života
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Centrum konkrétnej pomoci
Femina sa osamostatnilo
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Pozor, v apríli bude plošná
vakcinácia líšok
Ministerstvo pôdohospodárstva a ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou
rozvoja vidieka Slovenskej republiky a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane
oznamuje, že sa v dňoch od 7. apríla na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka,
do 18. apríla 2021 uskutoční štyridsia- je potrebné okamžite vyhľadať lekárske
ta tretia kampaň orálnej vakcinácie ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej
návnady je potrebné sa vyvarovať manilíšok proti besnote.
pulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto
Až 363 898 návnad bude plošne roz- nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej
miestnených leteckou pokládkou na stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od
území Slovenskej republiky. Agrorezort príjmu vakcinačnej návnady.
V posledných dňoch sa aj z dôvodu
žiada ľudí, ktorí sa v týchto dňoch vyskytujú v prírode, aby boli obozretní a náv- opatrení voči šíreniu pandémie koronadám sa vyhli.
navírusu, výrazne zvýšil počet osôb v
Na orálnu vakcináciu líšok proti bes- prírode. Ministerstvo preto apeluje na
note bude použitá vakcinačná návnada občanov s prosbou, aby svoj pohyb v
LYSVULPEN por. a. u. v. v celkovom poč- uvedených lokalitách aplikácie návte 363 898 vakcinačných návnad. Zmes nad na pár dni obmedzili a zdržiavali
je naplnená do plastikových toboliek sa viac v blízkosti zastavaného územia,
(blistrov), ktoré sú obalené návnadovou aby mohlo dôjsť k úspešnej vakcinácii.
hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, Obozretní by sme mali byť najmä pri preguľatého alebo hranatého tvaru, pevnej chádzke so svojimi psami v prírode.
konzistencie. Vakcinačné návnady sú v
Letecká pokládka bude vykonaná z
čase aplikácie v zmrazenom stave. Apli- letiska Poprad, v Žilinskom kraji, na úzekácia je vykonávaná plošne leteckou po- mí okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové
kládkou.
Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, DolAgroreort upozorňuje, že pre člove- ný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území
ka je vakcinačná návnada pri bežnom za- celého Prešovského kraja a Košického
obchádzaní neškodná. Ak sa obsah blis- kraja.
tra zapracovaného v návnade dostane na
» red
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3,80 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

BARUM Brillantis2 165/70 R14
r. v. 2019

48 €

29,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.m i ko na.s k
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
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Nenavštevovať sa
neznamená byť bez rodiny

43-0067

Začínajú sa sviatky, pre niektorých je ich iba to, čo je okolo nás.
Stále nám ešte zostáva možnosť
cirkevné, pre iných sviatky jari. V
každom prípade ich zas všetci preži- pokojne a v rozjímaní či spomienkach
jeme obmedzení najrôznejšími vy- prežitých dní, možnosť vychádzky do
hláškami, zákazmi a nariadeniami. bízkej prírody a samozrejme, možnosť
vytvorenia si svojej vlastnej sviatočnej
Aj keď to na prvý pohľad vyzerá „mikroklím“ u nás doma. A ak náhotak, že nás nejaká „vyššia moc“ už dou zostane troška voľného času, dá sa
druhý rok po sebe o sviatočné chvíle stráviť aj hodnotnejšie, ako sledovaním
obrala, nie je to celkom tak. Stane sa to televízií s bohatou ponukou myšlieniba vtedy, ak to my pripustíme.
kovo prázdnych programov.
Kontakt s rodinou je v podstate v
Nuž a pre materialistov – niet azda
obmedzenej forme možný. V čase in- vhodnejšieho času ako založiť si vlastformačných technológií, po roku práce nú minizáhradku na balkóne či terase,
z domova a on-line vyučovania je dnes alebo zasiaš bylinky, často popužívané
možné spojiť sa prakticky kedykoľvek, v kuchyni.
s kýmkoľvek. „Stačí“ na to vhodná
Krásne sviatky vám všetkým, pretechnológia a jej programové vybave- žite ich v rámci možností podľa vašej
nie. A ak to nejde pomocou videopre- chuti, predstáv a najmä v zdraví!
nosov, zavolať sa dá vždy. Alebo aspoň
napísať správu, ale to je vhodné tak nanajvýš známim, s rodinou by sa malo
minimálne telefonovať.
Návštevy medzi okresmi možné nie
sú, v rámci okresu je maximálne doporučované návštevy obmedziť a nechať
ich maximálne na rodinné udalosti.
Veľkonočný pondelok rozhodne nebude v zmysle podomových šibačkových
zvyklostí a veriaci, žiaľ, nemôžu navštíviť ani obvyklé bohoslužby v dňoch
pred ním.
Sviatky sú však sviatkami, ak ich
prežívame vo svojom vnútri, nedefinu» red
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

Veľmi obľúbené

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

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo



0800 24 24 44

Facebook: aiwsk

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

a dohodnite si pohovor.

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

32-001-2

www.aiw.sk

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

52-0003

Kritériá
pre spoluprácu :

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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87-0007

farba
ANTRACIT
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