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O ďalšom z našich
prehreškov celkom civilne
jeden zo zneužitých aktérov. Surovo
a nechutne, zištne zneužití.
Fanatizmus sa stáva rohožkou
pre bezohľadne ambicióznych jedincov pred dverami k politickej moci.
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú
Dante Alighieri popísal žiadosti- na základné princípy samotnej viery,
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú lebo veria iba v seba a svoje vlastné
lásku k iným“. Tento literát, rene- zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň
sančný humanista, to vystihol nao- v nejakú politickú odrobinku, ktorá
zaj dokonale. Najviac nenávisti na spadne na zem, medzi nich, z preSlovensku spôsobuje „prílišná láska stretej tabule mocných. A napokon,
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po- aj na ten prehýbajúci sa stôl musí
panstvu niekto nosiť...
litický.
Človek a občan je povinný poUpozorňoval som na to už pred
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz- užívať vlastný mozog. Je povinný
mu“. Tento druh politického fanatiz- myslieť samostatne a musí sa sám
mu, priam „božskej adorácie“ sa však starať o to, ako a čím svoju myseľ porokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ- čas života zdokonaľuje a obohacuje.
mi eufemisticky voláme „stranícke Prejavovanie prílišnej pudovej lásky
k iným ako k najbližším je jeden zo
sympatizantstvo“.
Nebudeš mať iného Boha okrem základných hriechov viery. Práve
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe- tak, ako prílišné „zbožňovanie“ poním niečoho, čo je hore na nebi, dole litikov a ich politík. To však už je aj
na zemi alebo vo vodách pod zemou. hriech spoločenský. Čo tak
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, zamyslieť sa nad tým?
Pekný týždeň konečani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé
z desatoro prikázaní. Pripomínam ne na vzduchu a už aj asfanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa- poň v čiastočnej sobode,
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, vážení čitatelia!
ako sa zdá, práve cez manipuláciu
hodnôt viery si niektorí politici u nás
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A
viera a veriaci sú v tomto prípade iba
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odstavčatá
T: 0908 13 11 99

IA
C
AK

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

0948 468 858

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

Objednajte si
z bezpečia domova.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0005

604 515 863

85-0262

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I
UBYTOVANIE

Výročia a udalosti
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

18. apríla 1966
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13 121 0157

PALIVOVÉ DREVO

PRÁCA V BRANDYS
NAD LABEM (ČR)

+420

131210049

V poradí ďalším v našom seriáli nectností či priam hriechov je
smilstvo. Ale pozrime sa na tento
fenomén pohľadom bežného života bežných ľudí.

13 121 0208

Pečené
prasiatka

REALITY, SLUŽBY, GASTRO
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INZERCIA
Simona Pellerová

0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

Branislav Gigac
poslanec MsZ Prievidza

www.lepsiapd.sk

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

Západné Slovensko
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

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

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza
mirka.dobrotkova@gmail.com

0948 353 000

PONÚKNITE

13 121 0040

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

 0905 638 627 finančná ochrana

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku
www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

13 121 0159

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

13 121 0006

Košovská 11B, Prievidza

Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.

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.

13 121 0004

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

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

66-0079

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Milí Prievidžania, dostal som možnosť prihovárať sa Vám a prezentovať aj touto cestou výsledky mojej poslaneckej práce, moje návrhy riešení, ale aj oprávnenú kritiku pomerov v našom meste.
Dostávam od Vás množstvo zaujímavých podnetov a postrehov. Viaceré z nich sa aj podarí presadiť či vyriešiť a ja mám potom radosť z
poznania, že poslanecká práca má zmysel.
Dva príklady z uplynulého obdobia, kedy sa dobrá vec podarila a kedy
zase nie...
1. Doslova ste ma zasypali sťažnosťami na neférovosť nášho mesta
pri vyberaní školských poplatkov. Dnes musia rodičia platiť za svoje deti
100% školských poplatkov, hoc ich dieťa navštívi školu len jeden deň v
mesiaci. Pripravil som návrh riešenia, ktorý si osvojila aj väčšina mojich
poslaneckých kolegov v komisii a vďaka tomu by už žiaci, ktorí by sa zúčastnili menej ako 15 dní v mesiaci výuky alebo odobrali stravu, zaplatili 50% poplatkov. Ak viac ako 15 dní, tak 100% poplatkov. Takto vieme
priniesť férovosť a spravodlivosť vo výbere poplatkov a pomáhať šetriť
rodinám každé jedno euro.
2. Búrku nevôle a sklamania vyvolal stav, kedy si aj v tejto pandemickej situácii mesto Prievidza vymáhalo poplatky za prenájom športovísk
od detských a mládežníckych športových klubov v našom meste. Zamrzelo ma, že väčšina poslancov neschválila môj návrh, ktorým by sme odpustili poplatky za prenájom týmto klubom do júna 2022, kedy dopady
pandémie budeme čo najviac cítiť. Prešiel len návrh nevyberať poplatky
do konca roka 2021. Mládežnícky šport v našom
meste si zaslúži skutočnú podporu.
Toto bol iba zlomok mojich poslaneckých aktivít
za posledné obdobie. Pokiaľ Vás práca poslanca
zaujíma, budem rád ak si viac prečítate na mojom Facebooku - Braňo Gigac za lepšiu Prievidzu.

13 121 0177

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

62-0006

Redakcia:

Z POSLANECKÉHO DIÁRA

13 121 0191

PRIEVIDZSKO
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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

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

13 121 0152

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

13 121 0140

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Celaskon Long eﬀect 500mg
60 tabliet + Celaskon Long
eﬀect 500mg 30 tabliet za
0,01€ - podporuje odolnosť
organizmu pri chrípke a nachladnutí.
Liek obsahuje
kyselinu
askorbovú

13,09€

8,49€
BIODERMA NODE DS 1+1 + Darček
- intenzívny šampón

proti lupinám,
pretrvávajúce
lupiny
a svrbenie
2x125ml
+ 8ml,
Sensibio DS
+ krém 5ml

18,72€

MICROVENAL PLUS 60+30 tbl
- výživový doplnok s obsahom

ﬂavonoidov diosmínu a hesperidínu
doplnených o aescín vo forme rastlinného
extraktu pagaštanu konského

Veľký výber
detských
prezúvok
aj na www.lekarenstm.sk

pečeňových funkcií v dôsledku toxicko metabolického poškodenia
pečene a pri zápale
pečene. Liek
obsahuje
esenciálne
fosfolipidy,
liek na vnútorné
použitie.

17,90€

15,35€

Naturprodukt VITAMIN
D3+E v olivovom
oleji 30 toboliek
+ CONTRA VÍRUS
60 kapslí
- výživové doplnky,

VICHY LIFTACTIV COLLAGEN
SPECIALIST 50ml AKCIA
od 19.4.2021- 23.04.2021
- podpora produkcie

kolagénu v pleti,
hlboké vrásky,
strata pevnosti
pleti, unavený
vzhľad, pre zrelú
pleť nad 40 rokov,
pomáha v boji
so známkami
starnutia pleti

prispievajú k normálnej
činnosti
imunitného
systému

8,03€

- liek sa používa na liečbu akútnej (náhlej)
hnačky u dospelých od 18 rokov v prípadoch,
keď nie je možné liečiť príčinu hnačky.
Ak je možné liečiť
príčinu hnačky,
liek sa môže
užívať súbežne
s danými liekmi

13,29€

10,63€

6,47€

38,84€

28,84€

ENDITRIL 10 tvrdých kapsúl

LA ROCHE-POSAY
- 7€ zľava na všetky
séra do 19.4.2021

Respirátory pre
deti aj dospelých

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€

Essentiale 300mg 100 kapsúl
- je určený pacientom s poškodením

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 m2, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň
s rozlohou 113 m2 (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m2 (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 0198

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

TÉMA TÝŽDŇA / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

03 BYTY / 3predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
» Predám novú plastovú
vaňu 2x1m, T: 0905 738 750

0918 683 559 www.alternativ.sk

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

» red

izolácie plochých striech

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

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim zváračku k-200, ks250 aj bez káblov, T: 0944
634 153
» Predám pánsky bicykel
cena 80€ k tomu zdarma
horský bicykel a malú káru
15€, T: 0905 761 809
» Kúpim starý nábytok a
rôzne doplnky na zariadenie
chalupy, T: 0911 190 055

13 121 0132

Popri práci na záhrade, ale aj na oddych nám veľmi dobre padne záhradné
„sedenie“. Ideálne s pripojiteľnosťou
na elektrický prúd a vodovodný systém. Zdroj energie potrebujeme napríklad na večerné osvetlenie, alebo na
pripojenie elektrického grilu či iných
spotrebičov. A hoci aj počítača, ak sme
sa rozhodli naďalej vykonávať home
office zo záhrady. Vodovodná prípojka
je zas vhodná kvôli hygiene stolovania,
ale aj na čistenie celého zariadenia „posedenia“.
Pritom nemusí ísť o náročnú inštaláciu. V podstate všetko v podobe prenosných káblov a hadíc či ich spojok,
použiteľných v hlavnej sezóne, možno
dostať v predajniach so sortimentom
pre záhrady. To sa týka aj prípadného
zaclonenia od slnka. Hoci nám dlhé
mesiace chýbalo, predsa len rátajme s
tým, že v lete jednoducho bez nejakej
slnečnej clony vonku cez deň byť nemôžeme.
K dispozícii je množstvo podlahových systémov, od umelej a odolnej
trávy cez chodníkovú dlažbu, kamenie, až po terasovú dlažbu z umelých či
prírodných materiálov.
Vybrať si možno z bohatej ponuky
záhradného mobiliáru, podľa vkusu i

praktičnosti jeho údržby. V očakávaní
horúceho eta je možno dobré nezabudnúť ani na záhradnú sprchu. Určite ju
ocenia napríklad deti a rád sa pod ňou
vyšantí aj psík.
Takto vytvorený záhradný životný
priestor vám poslúži niekoľko sezón,
na zimu jednoducho zariadenia a nábytok demontujete a uskladníte v krytých priestoroch. Určite bude zo zdravotného hľadiska vhodnejšie, ak sa
vaše rodinné stretnutia budú ešte istý
čas odohrávať na čerstvom vzduchu,
ako v interiéroch.
Ak sa rozhodnete zariadiť si takto
doplnkový obytný priestor, radíme
vám nezabudnúť pri jeho vybudovaní
ani na moderné systémy na odpudzovanie hmyzu. Aebo – zaobstarať si okolo záhradného sedenia také rastliny,
ktoré hmyz už zďaleka oblúkom oblieta, napríklad – levanduľu.

13 121 0008

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim Simson Stelu Pionier ponúknite, T: 0949 505
827
» Kúpim Jawa CZ Manet Tatran Stadion Babetu a inú
diely doklady, T: 0940 100
473
» Kúpim staré auto Škoda
Ford Tatra Simca Trabant
Wartburg a iné, T: 0940 100
473

Pol roka sme boli zavretí medzi „štyrmi stenami“ a tak nám dozaista dobre
padne v nasledujúcom období tráviť
čo najviac času na čerstvom vzduchu.

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

13 121 0002

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

Ďalšia obytná miestnosť – záhrada

www.plochastrecha.eu
www.
plochastrecha.eu

0905 807 194
KOMINÁR
Peter Čuga
· kontrola a čistenie komínov
· frézovanie zadechtovaných
komínov
131210175

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

Chcete si
podať inzerát?

OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

mobil: 0902 376 433, 0903 215 348
e-mail: petokominar@centrum.sk

13 121 0193

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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22.4.2021 o 16.00 h.

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

Chcete

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 22.4.2021

vymaľovať
RD, či bytovku?
Stačí zavolať

0915 173 007

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 22.4.2021

22.4.2021

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

PD21-15 strana-

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.

A - motocykle (AM, A1, A2, A)
5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

4

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.
Služba
Chcete si Upozornenie!
podať inzerát?
nefunguje
u operátora
4ka.10.
Návod nájdete
na strane

13 121 0163

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

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

PRIEVIDZSKO

PLYN

SANITA

OBKLADY

DLAŽBY

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

JARNÁ AKCIA

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

na kontrolu a čistenie
kotlov
€
už od 40

0903 414 723

+421 910 598 927
13 121 0173

tel.:

ceny

www.unimat.sk

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

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

T:0948 975 710

131210170

0905 402 526

www.drevopd.sk

E+G STAV s.r.o.
13 121 0185

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
• Uhlie hnedé, čierne sypané
Doprava hydraulickou rukou.

13 121 0110

KÚRENIE

13 121 0003

VODA

5

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

99
13 121 0021

M. R. Štefánika 38, Prievidza

PRINCE STAV

13 121 0169

(Staré sídlisko)

Výročia a udalosti
Španielsko a Krištof Kolumbus podpísali
kontrakt na dovoz korenia z Ázie.

17. apríla 1492

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• DOMY NA KĽÚČ
• DOVOZ ŠTRKOV
info@princestav.sk

www.princestav.sk

Partner
Wüstenrot

PD21-15 strana-
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13 121 0007

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

13 121 0202

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ACN / SLUŽBY, SPOMÍNAME
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Viac ako 3 roky väznená teroristami
„Spomienka na teba zostane navždy v našich srdciach.“

S hlbokým zármutkom oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že nás dňa 12.3.2021 vo veku 55 rokov
navždy opustil náš drahý syn, otec a brat

Jozef Štifel
z Tužiny.
Smútiacia rodina.

13 121 0192

Ďakujeme priateľom a známym za finančné dary.

„Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal.
Zostanú spomienky a v srdci žiaľ.
To, že sa rana v srdci zahojí, je len zdanie,
v našich srdciach stále zostáva bolesť a žiaľ,
spomienky na všetko to krásne,
čo sme s tebou otec náš, prežili.“

Dňa 12.4.2021 sme si pripomenuli
2. smutný rok, čo nás navždy opustil
pán Štefan Urík

S láskou spomínajú manželka Anka, synovia a dcéry, vnúčatá, pravnúčatá,
prapravnučka a všetci, ktorých si miloval a oni milovali teba.

» Zdroj: ACN pre REGIONPRESS

„Už len kytičku kvetov z lásky vám na hrob môžeme dať.
Spokojný a večný spánok priať.“

„Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska,
úcta a spomienky v srdciach zostavajú.“

Dňa 2.7.2021 si pripomenieme 53 rokov,
čo nás opustil

Dňa 19.4.2021 uplynie 9. výročie,
odkedy nás navždy opustila naša
drahá manželka, mama a stará mama

Ľudovít Šimorka
a 20.4.2021 si pripomíname 21 rokov,
čo nás opustila

Zdenka Balážová, rod. Rafaelová

Mária Šimorková.

z Nitrianskeho Pravna.
13 120 0200

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Synovia Miroslav, Zdeno a Anton s rodinami.

13 121 0154

z Kanianky.

Smútiacia rodina.

13 121 0188

Leah Šaribu bola unesená spolu so
109 ďalšími žiačkami dňa 19. februára
2018, keď skupina Boko Haram prepadla internátnu školu v meste Dapči
v štáte Borno v severovýchodnej Nigérii. Niektoré z dievčat zomreli v zajatí.
O mesiac neskôr boli tie, ktoré prežili,
spolu 101 dievčat, prepustené.
Výnimkou je Leah – ako jediná
bola kresťankou. Teroristi sa ju pokúšali prinútiť, aby prestúpila na islam,
no ona to odmietla. V lete minulého
roku dostala rodina správu, že ich dcéra porodila jednému z veliteľov syna a
potom konvertovala na islam.
Vo videoodkaze pre nadáciu ACN
– Pomoc trpiacej Cirkvi pastor Gideon
Para-Mallam ubezpečuje, že v tomto
prípade ide buď o falošné tvrdenie,
alebo muselo dôjsť k znásilneniu a nútenej konverzii. „Neverím, že by Leah
v svojom veku súhlasila s tým, aby sa
stala matkou. Chcela ísť na univerzitu,
práve teraz mala začínať štúdium. Ak
bola nútená tak urobiť a bola znásilnená, nemožno predsa vravieť, že dala
súhlas,“ konštatuje evanjelický pastor.
Pastor Para-Mallam podobne reaguje aj na správy, že Leah konvertovala na islam: „Vieme, že jej kresťanské

presvedčenie bolo dôvodom rozhodnutia, že chce zostať uväznená. Keby
sa bola chcela stať moslimkou, aby
znovu získala slobodu, jednoducho
by Krista poprela a bola by 21. marca
2018 spolu s ďalšími prepustená. Leah
to však odmietla. Ak sa jej odmietnutie
zakladá na kresťanskej viere a ona bola
dôvodom, pre ktorý zostala v zajatí, je
proti všetkej logike tvrdiť, že sa stala
moslimkou.“
„Musíme pokračovať v našom úsilí
o prepustenie Leah aj v modlitbách sa
za ňu. Mali by sme sa tiež modliť za jej
rodinu, pretože rodičia prechádzajú
veľmi ťažkým obdobím. Každý prichádzajúci deň mi pripomína, že tu máme
vzácnu dušu, ktorej sa odopiera sloboda ako základné ľudské právo.“
Prípad väznenej Leah Šaribu žiaľ
vôbec nie je ojedinelý. Viac informácií
o tejto téme ako aj o dostupných možnostiach pomoci trpiacim nájdete na
www.acnslovensko.sk.

Dňa 13.4.2021 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný
manžel a otec

Ján Gross.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinou.
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13 121 0182

„Ako by mohla 17-ročná dievčina,
ktorá bola ako 14-ročná unesená, súhlasiť s tým, že privedie na svet dieťa
svojho únoscu?“ pýta sa nigérijský
kňaz a hovorca rodiny Šaribuovcov.

HLAVU HORE / SLUŽBY

Zobuďte sa, páni doktori
Zobuďte sa. Podobnou vetou možno
prebúdzajú lekári svojich pacientov
po ťažkom úraze alebo operácii. Podobne by mohli prebúdzať svojich
lekároch ich pacienti, z ktorých si urobili poslíčkov.

prenájom

jú často príklad s babičkou z odľahlej dediny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom
do okresnej nemocnice, aby mohla celý
deň presedieť v čakárni u lekára. Moja
osemdesiatdvaročná svokra z Moravy s
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagrame a komunikujú cez skype a gmaily. Jednoduché digitálne technológie by ušetrili
čas lekárom aj pacientom, redukovali
by stratený čas, chyby aj náklady. Verím
odbornosti našich lekárov, ale v organizácii práce iba nechápavo krútim hlavou
a hovorím si – zobuďte sa páni doktori.
Chodím v posledných týždňoch na rôzne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť
do svojich čakární páni doktori a počúvajte svojich nespokojných pacientov.
Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich
zákazníkov, tak ešte jeden argument –
v USA prichádza kvôli
nedokonalému systému objednávania
a riadenia toku pacientov systém zdravotnej starostlivosti
ročne o 150 miliárd
dolárov.

LEŠENIA

a DEBNENIA
Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

0918 867 518

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

ODVOZ A ODBER
ODPADOV

» Ján Košturiak
13 121 0030

Aj keď existuje internet, väčšina lekárov používa počítač stále ako písací
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás napríklad na röntgen. Tam lístoček prepíšu,
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete
prísť na druhý deň po výsledok a zaniesť
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, hovorieval vetu, že lekár je človek, ktorý zabáva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdraví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava
behať s lístočkami medzi doktormi, často
so zlomenými nohami, a robiť im poštárov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné
vzdelanie a používajú drahé a moderné
prístroje majú organizáciu devätnásteho
storočia. Nasleduje krátke vysvetlenie
pre lekárov: Internet je celosvetový systém prepojených počítačových sietí. Ľudia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vymieňajú rôzne informácie a komunikujú
– textom, hlasom, videami a obrázkami.
Keď sa niekedy pýtam lekára prečo
nemajú elektronický systém objednávania a komunikácie s pacientmi, používa-

7

13 121 0136

PRIEVIDZSKO

komplet dvere + zárubňa 110€
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

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

Výročia a udalosti
po prvý raz sa na obrazovke objavili Simpsonovci

PD21-15 strana-
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225/60 R 17 99 H
r. v. 2017

98,40 €

49,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.mi kona. sk
SUV SUMMER

37-0059

V ÝPREDA J

19. apría 1987

8

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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NAŠA BEZPEČNOSŤ / SLUŽBY
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Pozor na falošných podomových
„sčítacích asistentov“!
Podvodníci sú neskutočne vynaliezaví
a prispôsobiví dobe a jej okolnostiam.
Posledným marcovým dňom sa skončilo elektronické sčítanie ľudu, jeho ďalšia podoba je v sčítaní cez komisárov.
Oficiálne má celá aktivita vyzerať asi
takto. Vaša obec na obvyklých miestach
a obvyklým spôsobom vyhlási, že vtedy a
vtedy budú v obci sčítací komisári a budú
mať také a onaké identifikačné znaky.
Teda, obec to dá na informačnú tabuľu či
vyhlási v obecnom rozhlase. Napríklad. V
ozname budú dátumy, kedy budú sčítací
komisári (spravidla to má byť dvojica) navštevovať domácnosti. Musia byť označení
špeciánymi preukazmi iniciátora akcie –
Slovenwkého štatistického úradu. Na nich
musia byť aj telefonické kontaktné údaje,
aby bolo možno komisára v prípade pochybností overiť.
Ak si občania dajú pozor v zásade už
len na toto upozornenie, nemalo by sa im
stať nič nekalé. Inak, vychádzajúc z jednoduchostio a počtu otázok v elektronickom
sčítaní, ani dvojicu oficiálnych sčítacích
komisárov nemusíte vpúšťať za bránku,
všetko bude možné zodpovedať za niekoľko minút aj vonku.

Podvodníkov od oficiálnych komisárov spoznáte ľahko. Budú vás obťažovať v
čase, keď ste sa vopred o ničom nedozvedeli. To po prvé. Po druhé – nebudú sa mať
čím preukázať sa vám a ak aj ano, dajte si
pozor, preukaz v tom prípade bude falošný.
Po tretie – budú sa vás snažiť presvedčiť, že
ich musíte vziať dnu, lebo to, tamto a hento.
Toto v zásade nerobte, nepustitze ich ani za
bránku, prípadne vchodové dvere.
V prípade akýchkoľvek pochybností
volajte políciu na čísle 158, prípadne 112 a
upovedomte obecnú samosprávu. (Aj preto
je dobré mať po ruke aj číslo na staristku,
starostu obce, najmä, ak ide o menšie a
opustenejšie usadlosti.)
Sledujte a počúvajte obecné zoznamy, inrormujte sa u susedov, nezostaňte
prekvapení až keď vám nejakí podvodníci
zazvonia na dvere.

» red

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

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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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

RADÍME / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Chalupa či chata
po polročnom lockdowne

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "E"
Odmena: mesačne 728€ + prémie
+ príplatky + cestovné náhrady

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

Prijmeme spoľahlivých

MURÁROV do Belgicka
 Živnosť (PD A1)
 Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
 Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
 Ubytovanie zabezpečené a hradené
 Nástup možný ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

VODIČA na MANITOU
OBSLUHU na MALÝ MOBILNÝ ŽERIAV
MONTÁŽNIKOV

11

Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce
Samostatná práca podľa výkresovej dokumentácie
Nástupný plat:
vodič 2000 €, montér 1800 € netto
Ubytovanie a doprava na náklady ﬁrmy
Nutná prax
Nástup ihneď
0907 261 793 / ivana.konickova@kmmont.eu

43-0075

85_0219

801210031

www.ic-aumont.sk

PRIJME na TPP

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE
- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ

PD21-15 strana-

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

Spoločnosť pôsobiaca
V NEMECKU, ŠVAJČIARSKU, FRANCÚZSKU, VB

ZAMESTNANIE

950 301 301

Manipulant
základná mzda 881 €
+ príplatky
Výrobný
pracovník
pre montáž
základná mzda 981 €
+ príplatky

xx-xx

- VODIČ VZV

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE
Nástup:
apríl 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozície:
Vodič VZV
základná mzda 957 €
+ príplatky

PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

HĽADÁME
SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421

13 121 0205

Kontakt: 00421 917 999 400
e-mail: dispo@gvslovakia.eu

85_0261

dostupných prostriedkov dezinsekciu
a deratizáciu.
Kuchynský riad a všetko, čo používame na stolovanie, treba dôkadne
umyť. Okrem toho, že nevieme, čo po
tom „chodilo“, vieme zas to, že mikroA tak sa mnohí z nás až teraz, prak- pliesne v dlho nevetraných priestoroch
ticky po po roku dostanú prvý raz na sa dokážu usadiť napríklad aj na posvoje chaty, chalupy, víkendov domy vrchu tanierov.
Osobitnú pozornosť venujme na
a iné rekreačné zariadenia. Šesť mesiacov boi nevetrané, neupratovalo sa v chalupe či chate prezimujúcemu oblenich, zastavil sa v nich bežný život.
čeniu. To najmenšie, čo môžeme spraPreto je najdôležitejšie po prícho- viť je vystaviť ho na záhrade slnečnému
de do takéhoto objektu najskôr zakúriť žiareniu. Ak nesie stopy pliesne, radšej
– a to aj napriek jarným vonkajším tep- sa ho zbavme. To isté sa týka aj obuvi.
lotám. V druhom rade je nevyhnutné
Potom nás čaká už len dôkladné
dôkladné vyvetranie pri súbežnom vy- upratanie. V každom prípade je to prátváraní vysušovacieho tepla v interiéri. ca na niekoľko víkendov, ale obísť sa
Čo možno, treba vyniesť na dvor nechať nedá, najmä v záujme vlastného zdrapresušiť na priamom slnku. Sú to pre- via a potom aj s cieľom ochrany dlhodovšetkým súčasti postelí, matrace, dobo opusteného domu, bytu, chalupy,
obliečky, paplóny, podušky. Dobre to chaty.
spraví pokrovcom a závesom. Záclony
je najvhodnejšie vyprať a nechať na
slnku vysušiť.
Dobre treba pretriediť komoru aj
so zvyškami vlaňajšej múky, cukru a
iných vo vlhkom prostredí rýchlo sa
kaziacich potravín.
Je veľmi pravdepodobné, že za ten
dlhý a nikým nerušený čas si vaše
rekreačné obydlie obľúbil neželaný
hmyz a hlodavce. Treba na to myslieť a
spraviť si tak svojpomocne s použitím
» red

Napriek ústavnému právu na používanie vlastníctva toto nám rozhodnutím vády v rámci protipadndemických opatrení bolo prakticky od
jesene znemožnené.
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Čoraz viac nás je zaočkovaných

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 719 148

09-39

V podstate celkom dobre ovládame, šia alebo máte obavy, zavolajte a poraďako sa dostať do čakárne na očkova- te sa so svojim lekárom.
Po podaní prvej dávky naďalej
nie, no menej už vieme o zásadách,
ktoré by sme mai dodržať po očko- dodržiavajme ochranné opatrenia a
prísne sa chráňme pred prípadnou návaní.
kazou. Po prvej vakcíne sa protilátky
Po zaočkovaní vždy bezodkladne začínajú tvoriť, avšak ich hodnota nie
informujte o svojom očkovaní svojho je dostatočná, aby bol dosiahnutý mavšeobecného lekára. Ukážte mu alebo ximálny možný účinok vakcín garanzašlite kópiu záznamového lístka o oč- tovaný výrobcom. V prípade, že sa po
kovaní, aby v prípade výskytu vedľaj- zo závažných dôvodov nebudete môcť
ších účinkov, ich vedel správne posúdiť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak
a poradiť vám.
Medzi veľmi časté vedľajšie účinky neabsolvujete obe plánované podania
patria: Pocit zvýšenej teploty sa môže injekcie, nemusíte byť pred ochorením
vyskytnúť prvých 2 až 3 dní po očko- COVID-19 chránený tak, ako to garanvaní. Ak je však teplota vysoká, môže tuje účinnosť vakcín.
48 hodín po očkovaní sa odporúča
to znamenať, že máte COVID-19 alebo
inú infekciu (v takom prípade kon- vyvarovať sa nadmernej fyzickej aktitaktujte svojho všeobecného lekára). vite a požívaniu alkoholu.
Menej častým vedľajším účinkom je
začervenanie v mieste vpichu a opuch
lymfatických uzlín. Mali by ste si pri
výskyte nežiadúcich účinkov oddýchnuť. V prípade bolesti a vyššej teploty,
užite niektorý z liekov obsahujúcich
paracetamol napr. Panadol, Paralen a
pod. (postupujte podľa pokynov v príbalovom letáku), aby ste sa cítili lepšie.
Tieto príznaky zvyčajne trvajú menej
ako týždeň. Ak sa vaše príznaky zhor» Zdroj: MZ SR
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NAJLACNEJŠIA

STROJOVÉ
POTERY

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

59-121

ETERNITOVÝCH STRIECH

61-0056

0948 300 988

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.
9.15 - 10.00 h.
10.20 h. - 10.30 h.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

PD21-15 strana-
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75-15

Nováky-Lelovce 29.4.
Lehota p. Vtáčnik.-pošta 29.4.
Lazany: 29.4.
Kľačno, pri cintoríne: 29.4.

INTERIÉR

PRIEVIDZSKO
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interiér - exteriér - dekorácie

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE
NA 0908 244 019

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

PODLAHY

od 576,90€

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

NOVINKA:
MOŽNOSŤ NÁKUPU
AJ NA SPLÁTKY.
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

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

PD21-15 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

13

13 121 0207

www.inexdecor.sk
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OPLATÍ SA
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Najčítanejšie regionálne noviny
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PRIEVIDZSKO

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, POLITIKA

Na počesť skautov a skautingu
Kto by nepoznal knižky Jaroslava
Foglara, významného spisovateľa! Napísal 29 kníh, ktoré oslovili
niekoľko generácií čitateľov. Pod
prezývkou „Jastrab“ viedol po celý
život skautské oddiely.
Sobota, 24. apríla je Deň skautov.
Patrónom skautov je sv. Juraj, ktorý je
legendou bojujúcou za dobro a spravodlivosť. Zakladateľom skautingu je
Lord Baden-Powell, ktorý vybral pre
skautov znak v podobe ľalie. Pôvodne
slúžil na označovanie severu na mapách námorníkov. Skauti by v tento
deň mali obnoviť svoj skautský sľub,
záväzok boja dobra proti zlu, pravdy
proti lži, lásky proti nenávisti. Skauti
sú ochrancovia chorých a slabších, sú
vždy pripravení vykonať dobrý skutok,
pomôcť blížnemu, chrániť prírodu a
cenné ľudské výtvory. Preto im patrí
spoločenská vďaka a uznanie!
Skauting je výchovné hnutie mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Má výrazné
filantropické, humanistické a kozmopolitné črty.
Skauting využíva zmysel mladých
ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v rôznych praktických
zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci,
vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a pod.

Slovenský skauting je dobrovoľná,
nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu,
národnosti, rasy alebo náboženstva.
Jeho cieľom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt. Táto
organizácia bola na Slovensku trikrát
zakázaná. No v roku 1989 bol SLSK oficiálne obnovený a odvtedy funguje už
31 rokov, čo je v jeho doterajšej histórii
najdlhšia etapa bez prerušenia činnosti. Slovenský skauting je členom hlavných svetových skautských organizácií
WOSM a WAGGGS.
Skauting je takisto hnutím dospelých, ktorí chcú pomáhať mladým
ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály
kontakt s mladými ľuďmi umožňuje
dospelým predĺžiť svoju vlastnú mladosť, myslieť dynamicky a moderne.
Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno
uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa
a pomáhať dobrej veci.

» red
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-dňové turOVTy, rBkÞTkB žJWOPTť
tmáme stále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
tTNFQBrtnerom rBkÞTLFIPČervFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
t vždy informujeme, ako cestovať cez hranice

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

Facebook: aiwsk

32-001-2

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

19 ROKOV NA TRHU
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32-0017

85_0271

e-mail: velcon@velcon.sk
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