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Týždenne do 41 340 domácností

Duchovná znechutenosť

• opravy asfaltových povrchov
• manuálna a strojová
www.pd-cesty.sk
T: 0911 820 342

Pečené
prasiatka
Odstavčatá
T: 0908 13 11 99

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

tel.: 0905 462 875

13 121 0231

pokládka asfaltu

13 121 0159

Duchovná znechutenosť, zlenivelosť, apatia z dostatku, lenivosť,
nevšímavosť. Takmer až duchovná
prázdnota. Uspokojovanie svojich
vlastných fyzických potrieb bez akejkoľvek hodnotovej nadstavby. Zvláštne, ako sa tie hriechy z pôdy viery
dajú čítať v každodennom živote, aj a
najmä v tom materiálnom. Žiaľ, nielen.
Duchovná znechutenosť pustiť sa
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo
prínosom pre všetkých, nielen pre
mňa samotného. Hlavne aj pre iných,
pre okolie známe i neznáme, pre ľudské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď
sa z lenivosti stáva ľahostajnosť, človek prestáva byť človekom.
Mať svoj pokoj, mať svoje pohodlie, mať svoje ticho, mať naplnené
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ,
častý obraz zo života mnohých súčasníkov. Vycediť si tú svoju fľašku do
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.
Dožadovať sa vlastných práv mož-

ASFALTOVANIE

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako
dožadujeme a hlavne aj osobne angažujeme v odstraňovaní nepráv iných.
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme
aktívne, nielen zo spoločenskej nutnosti či až uniformity všímaví, ohľaduplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v
mene dobra iných, ako som ja.
Preto je lenivosť hriechom, alebo
inak, ťažkým prehreškom. Preto je nevšímavosť neľudskosťou a preto je duchovná znechutenosť iba prázdnym
alibistickým gestom.
„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaujímam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prípadne - „ja voliť nechodím“ a potom
iba štyri roky nadávať.
Duchovná znechutenosť je deštrukcia. Opustený dom, v ktorom
nikto neupratuje, neskrášľuje ho, nezametá, pred ktorým nikto nekosí záhradku a na ktorej nepestuje kvetiny pre potešenie
okoloidúcich.
Otvorené oči i dušu
želá všetkým čitateľom

13 121 0238

Zostal som vcelku prekvapený, keď
som sa dočítal, že duchovná znechutenosť je posledným z hriechov
v našom práve sa končiacom seriáli cností a hriechov.

PALIVOVÉ DREVO

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

T:0948 975 710

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

0948 468 858

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU
polohovateľné opierky 3ks

roh na sedenie

polohovateľné opierky 4ks

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

M37/TAB/-3BF195
PO-3/-R100/PLYT/
PO-1/-2BU132/PO-2
MOD1/PO-1/-M26

Madlo 37cm
+ taburetky

ROZMER: 335/320/160cm

Úložný priestor
Úložný priestor

Úložný priestor

Spanie š138x198cm

s inz

Akcia platí do 15.5.2021 s inzerátom

1.760 €
2.680 €

LÁTKA - B - 2.168€ - 15% zľava =
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.154€ - 15% zľava =
+ darček-taburet+okrasné vankúše ZDARMA
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zľava
-1erá5%
tom

13 121 0157

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

13 121 0003

13 121 0035

E+G STAV s.r.o.

1

HLAVU HORE / REALITY, SLUŽBY

2
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PRIEVIDZSKO Aj vás prepadli?

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

13 121 0004

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza
mirka.dobrotkova@gmail.com
statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM

Košovská 11B, Prievidza

Mesto Bojnice

výhodná poloha – v centre Prievidze

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

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
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

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

- v Dome služieb o celkovej rozlohe 12 m2.

(budova baní, sídlo Sociálnej poisťovne)

Kontakt: +421 906 771 202 akrpelanova@hbp.sk

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

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

0905 402 526

13 121 0210

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

celková plocha 220 m2 - 3. poschodie

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke
mesta www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.

0948 353 000

PONÚKNITE

prenájom

LEŠENIA

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

Partner
Wüstenrot

0918 867 518

13 121 0216

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

ponúka na prenájom nebytové priestory
v meste Bojnice:

na Ul. Matice slovenskej 10

13 121 0185

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

13 121 0177

INZERCIA
Simona Pellerová

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

13 121 0006

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

jeden riaditeľ hovoril, že po návrate z dovolenky (riaditeľ si môže dovoliť na dovolenke neotvárať maily) našiel v počítači
stovky správ. Povedal asistentke, nech
ich vymaže. Ak tam bolo niečo dôležité,
tak sa ozvú ešte raz, povedal si. Ozvalo
Ste na záchode, v aute, v kostole a sa pár ľudí a nič vážne sa neprihodilo.
všade vás prepadávajú. Kradnú čas,
Bojíme sa, že nás v noci na ulici prepokoj a schopnosť sústredenia. V mi- padnú zlodeji, máme strach, že na nás
nulosti boli takéto prepady zriedkavé. preskočí vírus, ale denne sa nechávame
Občas zazvonil telefón, medzimesto sa prepadávať zlodejmi, ktorí nám berú
prepájalo ručne a na spojenie sa muse- čas, sústredenie, energiu a pokoj. Ako
lo čakať. Dnes sa pokúšajú rôzni ľudia sa dá pred nimi chrániť? Veľmi jednovlámať do vášho života 24 hodín den- ducho. Vypnite sa z on line sveta - aspoň
ne. Vraj to už robia aj naprogramované na pár hodín počas dňa. Keď som medzi
roboty. Technológie kradnutia času sú mníchmi v kláštore, zdá sa mi prirodzerôzne - mobil, sms, mms, chat, email, nejšie pripojiť sa na Pána a odpojiť sa od
cloud. Majú aj rôzne mená - WhatsApp, operátora. Dá sa to aj doma. Nemusíme
byť na všetkých sieťach a internetových
Zoom, Teams, WeChat, Slack, ...
Mobil je najhorší. Ten, kto vám volá fórach, nemusíme čítať emaily a smsky
očakáva, že zdvihnete. Najlepšie hneď. pri každom cinknutí.
Vôbec nerieši, čo práve robíte - či je ráno Aj zvonenia sa dajú
a ste na prechádzke, je predpoludnie a vypnúť. Viem, zlosústredíte sa na dôležitú prácu, alebo deji sú rafinovaní
podvečer čítate dobrú knihu.
a nájdu si vás. PoJe zaujímavé, že silná stránka mobil- vedzte im, že chcete
ného telefónu sa stáva aj jeho stránkou mať pokoj. A donajslabšou. Všade je signál a môžete ho prajte ho aj
nosiť so sebou vo vrecku. Keď nedvíhate im. Hotovo.
mobil, tak vám chodia rôzne správy. Keď
sa odpojíte, čakajú na vás. Nedávno mi
» Ján Košturiak

13 121 0232

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Predstavte si, že sedíte v obývačke v
kresle, čítate dobrú knihu a niekto vám
vtrhne do domu. Kráčate v prírode a
užívate si krásu a ticho a z ničoho nič
na vás niekto vyskočí spoza stromu.

62-0006

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.
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Začíname s rekonštrukciou bytu

FRÉZOVANIE PÔDY
Poskytujeme prípravu pôdy
pre výsev alebo pokládku
trávnika so strojom

Green Climber.

13 121 0221

v troch krokoch. Pôdu rozmelie,
zakope kamene a zrovná povrch,
čím vytvorí ideálne lôžko.
Viac na info@greenclimber.sk,

0908 774 282

KOMINÁR

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

VODA

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

KÚRENIE

PLYN

SANITA

OBKLADY

13 121 0193

Peter Čuga
· kontrola a čistenie komínov
· frézovanie zadechtovaných
komínov

DLAŽBY

JARNÁ AKCIA

na kontrolu a čistenie
kotlov
€
už od 40

tel.:

0903 414 723

ceny

www.unimat.sk

13 121 0173

Pred rekonštrukciou bytu je nutné abZmluvu s dodávateľom uzavrite
solvovať viacero krokov. Nezabudnite vždy písomne a dbajte pritom na to,
ani na vašich susedov a bytových spo- aby bola prehľadná, s jednoznačnými
luvlastníkov!
formuláciami, s podrobným opisom
jednotlivých prác a materiálov a spôsoRekonštrukcia bytu by sa mala bom finančného vyrovnania. Dopredu
ohlásiť príslušnému stavebnému by ste mali platiť iba 10 percent predpoúradu, v závislosti od miery a rozsa- kladaných nákladov a potom postupne
hu úprav (stavebné povolenie, príp. preplácať každú časť vykonaných prác
ohláška). Odporúča sa, skontrolovať a dodaného stavebného materiálu.
aj vyhlášku obce, či mesta o časových
Ak sa rozhodnete, že si budete volať
obmedzeniach rekonštrukcií (napr. či remeselníkov a všetky činnosti pri reje možné vykonávať stavebné úpravy konštrukcii organizovať samostatne,
počas víkendov a podobne). To isté pla- beriete si na seba veľa starostí. Zosúlatí v prípade bytového domu s vlastnou diť ich tak, aby práce prebiehali bez dl„samosprávou“. O rekonštrukcii bytu hých prestávok, je veľmi náročné. Keď
musí byť informované spoločenstvo sa príde na chybu, jedni remeselníci
vlastníkov, ktoré má právo k zámeru sa sa vyhovárajú na predchádzajúcich.
vyjadriť.
A obvykle laik amatér takéto situácie
Nezabudnite však aj na vašich su- nezvládne.
sedov. Pre dobré susedské vzťahy sa
odporúča nalepiť niekoľko dní pred
začiatkom úprav oznam o rekonštrukcii bytu na viditeľné miesto vo vchode.
Dovtedy však musíte mať celú rekonštrukciou pripravenú. Začínate s predpokladaným rozpočtom. Môžete sa
totiž pustiť iba do takého rozsahu prác,
ktorý môžete finančne pokryť. Preto si
určite do nákladov zarátajte búracie
práce, stavebné práce, rozvody, obklady, dlažby, sanitu podlahy, dvere, maľovanie, svetlá, nábytok. Nezabúdajte,
že k väčšine položiek treba pripočítať
aj montáž, ktorá môže prevýšiť cenu
materiálu.
» red

13 121 0152

PRIEVIDZSKO

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.

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim Simson, Stelu, Pionier,
ponúknite, T: 0949 505 827
» Kúpim Jawa CZ Mnaet Tatran
Stadion Babetu a iné, diely, doklady, T: 0940 100 473
» 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
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY 6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim záhradu, chalupu v
Sebedraží, v Cigli, T: 0940 770
137
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908
532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

Milí Prievidžania,
vo februári som Vás v článku s názvom „Hospodárenie Prievidze je katastrofálne“ informoval o našom zahanbujúcom 126. mieste, v rebríčku hospodárenia slovenských miest. Iba 15 miest na Slovensku hospodári ešte horšie,
ako to naše.
Schválne píšem naše, pretože zodpovednosť je na nás všetkých a aj preto
Vám dnes predkladám prepočet a vývoj dlhu mesta na jedného jeho obyvateľa.
V pondelok nám bol primátorkou predložený Záverečný účet mesta za rok
2020.
Aj z neho je zrejmé, že špirála dlhov
pokračuje. Počúvame argumentáciu,
že to preto, lebo sa v meste buduje. Tu si treba uvedomiť, že mesto
je v ostatných rokoch prijímateľom
miliónov eur z európskych fondov.
Takmer všetky väčšie investičné akcie
sú financované z európskych peňazí.
Dramaticky sa zvýšili príjmy mesta z
podielových daní. A napriek tomu žijeme na dlh stále viac.
Z opozície nemáme možnosť tento stav zvrátiť, žiaľ ani pribrzdiť. Na naše
námietky a návrhy poslanci strany Spolu ani samotná primátorka nereagujú. Sme osočovaní a zosmiešňovaní s „argumentáciou“, že tomu nerozumieme.
Zostáva nám žiaľ zatiaľ iba upozorňovať na to verejnosť a veriť, že stále väčšine Prievidžanov, nie je
mesto a jeho finančné zdravie ľahostajné.
Branislav Gigac
www.lepsiapd.sk

poslanec MsZ Prievidza

izolácie plochých striech

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

www.plochastrecha.eu
www.
plochastrecha.eu

0905 807 194

13 121 0156

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

KAŽDÝ PRIEVIDŽAN, VRÁTANE DETÍ,
UŽ DLHUJE 265 EUR !!!

M. R. Štefánika 38, Prievidza
13 121 0191

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

(Staré sídlisko)

13 121 0169
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11 HOBBY
hobby
a športA 11ŠPORT
» Kúpim staré hodinky PRIM a
iné hodinky, T: 0905 767 777
12 DEŤOM
deťom
12

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné
» Kúpim kosu Nováky, T: 0910
989 498
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU

13 121 0040

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
» Kúpim heligónku, môže byť aj
poškodená, T: 0903 317 515

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá priateľa na zoznámenie, T: 0944
724 181
» Mám 34 rokov, som katolík,
rád by som spoznal ženu, ktorá
je tiež veriaca, T: 0949 254 805

-25%

5,99

99
13 121 0021

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

Chcete si
podať inzerát?

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

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

+421 910 598 927
13 121 0110

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

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

www.drevopd.sk
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ODVOZ A ODBER

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

ODPADOV

131210175

13 121 0030

PRIEVIDZSKO

131210170

• podlahy • koberce • vinyl • záclony

13 121 0002

4,59€

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

Vás pozýva na výpredaj skladov
od -33% do 50% na vybraný tovar.
Máme otvorené

hurtis@advokathurtis.sk

Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,
So od 9:00 - 13:00 hod.

0948 300 988

13 121 0237

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza

5

61-0056

STROJOVÉ
POTERY

tel. číslo +421 919 288 832
Objednávky prijímame aj e-mailom
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk
Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk
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Sila matiek a pokoj vo svete

Aké pravdivé sú tieto slová v prípade matiek – ktoré sa otvárajú novému
životu, prijímajú ho, živia, ochraňujú,
a starajú sa oň, aby rástol. V každodenných situáciách sa tieto ženy rozhodujú
milovať život a slúžiť mu, a tak vytvárajú vzácny pokoj nie len vo svojej domácnosti, ale všade, kde pôsobia.
Každá spoločnosť – či už tá, príliš
zameraná na úspech a výkon, alebo tá,
presiaknutá biedou a krutým násilím
– zúfalo potrebuje ich prítomnosť. Ich
silu a odvahu, ale tiež jemnosť a úctu,
s akou pristupujú k slabším.
Trpiaca Afrika je toho živým dôkazom. Keď sa tu násilníci rozhodujú vytrhnúť život z koreňov a hlboko zraniť
dušu afrického ľudu, vyberajú si ten
najúčinnejší nástroj: zničenie, zneuctenie a poníženie žien a matiek.
V Afrike sa však hovorí, že keby sa
africké matky mali vzdať, sama obloha
sa prepadne.
Na svojich pleciach nesú váhu každého nezmyselného konfliktu. Mnohé
sú donútené utiecť zo svojich domovov
a uchýliť sa do chatrného prístrešku
prekrytého plachtou k ďalším utečencom. Každodenne sa snažia zabezpečiť
deťom aspoň základnú stravu a bojovať
o ich budúcnosť.

Niektoré z nich zviera bolesť a smútok, keď strácajú svoje deti, jedno za
druhým. Kvôli terorizmu, chorobám,
podvýžive... Biskup Jesús Ruiz Molina
z diecézy Bangassou v Stredoafrickej
republike hovorí, že keď sa rozpráva so
ženami, niekedy sa ich spytuje, koľko
majú detí. „Odpovedajú mi: ,Tri, ktoré
sú stále nažive, no štyri mi zomreli.ʻ
alebo ,Mala som osem, ale už mám len
dve...ʻ“
Aj napriek utrpeniu, ktoré africké
ženy a matky prežívajú, však biskup
Molina zdôrazňuje, že Afrika prežije
práve vďaka nim – vďaka postavám
odvážnych a silných matiek, ktoré pokračujú ďalej aj vtedy, keď sa utrpenie
dostáva do špiku kostí. Pretože „tieto
matky aj uprostred tých najhorkejších
sĺz naďalej tvoria život.“
Každý z nás im môže pomôcť
svojou troškou. Viac o tom, ako pomôcť trpiacim v Afrike sa dozviete na
www.acnslovensko.sk

Dňa 1.5.2021 si pripomíname
1. výročie, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec

Marián Mokrý
bydliskom Prievidza - Necpaly, rodák z Nedožier-Brezian.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

13 121 0220

Podľa emeritného pápeža Benedikta XVI. sú to práve ženy a ich svätosť,
ktoré majú byť v srdci kresťanstva.
Ony môžu zachrániť pokoj vo svete.

„Odišli ste od nás, zostali sme v žiali, vždy ale budete žiť v
srdciach, čo vás radi mali.“

Dňa 30.4.2021 si pripomíname 50 rokov,
čo nás opustila mama

Anna Szorádová,
dňa 19.12.2021 si pripomenieme 6 rokov,
čo nás opustil otec
pán Ladislav Szorád,
dňa 17.10.2021 si pripomenieme 30 rokov,
čo nás opustila vnučka

Janka Šimorková,

» Zdroj: ACN

dňa 21.11.2021 si pripomenieme 3 roky,
čo nás opustila sestra
pani Anna Pajgertová, rod. Szorádová,
Dňa 26.4.2021 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia

dňa 29.12.2020 nás navždy opustil brat

Ladislav Szorád
z Brezna vo veku 73 rokov

a 23.2.2021 nás navždy opustila sestra

pána Dušana Vatrta

Dňa 30.4.2021 si pripomíname 20 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil
náš milovaný otec, starý otec, svokor,
brat, švagor, ujo a dobrý kamarát

Pavla Gordana.

Ján Petráš - Paleše
z Necpál.

Ostáva navždy v našich srdciach a spomienkach.
S láskou manželka Anka, syn Pavol s priateľkou Sonkou a dcéra Beáta.
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05.05.2013

Dňa 5.5.2013 sa naše životy
úplne zmenili.
V tento deň prestalo biť srdce
nášho manžela, ocka, švagra,
uja a suseda

13 121 0233

16.01.1934

13 121 0194

S láskou spomína smútiaca rodina.

z Horného Trhovišťa vo veku 63 rokov.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Dcéry a sestry Helenka, Milka a mama Janky s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

13 121 0200

Vlasta Erdeková, rod. Szorádová
z Bojníc.
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Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči
Až jedna tretina zástupcov NR
SR žije v Bratislave. Je to 44 poslancov zo 150-tich. Možno aj boli
niekedy v Zákamennom, v Krupine, Dunajskej Strede, vo Svidníku
či v Plaveckom Podhradí, možno
sa tam aj zhovárali s ľuďmi. Zažitý
ten svet ale mať nemôžu. Dnešná
pandemická doba nám v rukolapných súvislostiach ukázala,
že z rečí sa človek nenaje, že slová
nás neuzdravia a že pomáhať
treba srdcom a rukami, nie heslami.
Aj veľkokapacitné očkovacie
centrá v samosprávnych krajoch
sú toho dôkazom. Ich fungovanie
v krízovej situácii nenastavili poslanci z bratislavského hradného
kopca, nastavili sme ju my, župani
z celého Slovenska. Vieme, čo je
dôležité pre obce, mestá, dediny.

KDH má 220 starostov a primátorov, 2994 miestnych a regionálnych
poslancov, vieme, o čom hovoríme
a čo na Slovensku potrebujeme.
Len poctivou prácou, každodennou a bez chaosu, sa obnoví dôvera
ľudí vo fungovanie našej krajiny.

49-0012

KDH podporuje zavedenie 8 volebných obvodov pre voľby do NR
SR, čo umožní zvoliť si poslanca
zo svojho regiónu. Decentralizácia verejnej správy je proces, ktorý
zvýši kvalitu života nás všetkých.
Zabezpečí
väčšiu
dostupnosť
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu
tam, kde sú najviac potrebné.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0005

Objednajte si
z bezpečia domova.

Vzdelávaním k lepšej práci
kód ITMS projektu 312011M208

BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV A SZČO
v nemeckom a anglickom jazyku
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Otvárame nové kurzy: Obchodná angličtina (4.5.2021 - 9.45 a o 18.15) - začiatočníci,
Obchodná angličtina (6.5.2021 - 9.45 a o 18.15) - pokročilý, Obchodná nemčina (5.5.2021 - 9.00 a o 15.00) - začiatočníci,
Obchodná nemčina (7.5.2021 - 9.00 a o 14.30) - pokročilý
viac na www.anglictina-nemcina-bezplatne.sk

Oprávnenými účastníkmi sú zamestnanci súkromného (verejného), neziskového sektoru a samostatne zárobkovo
činné osoby s prevádzkou a poskytovaním služieb na Slovensku avšak mimo Bratislavského kraja.
Pre kolektívy/firmy je možné na požiadanie zorganizovať uzavreté kurzy
s jazykovou terminológiou „ušitou na mieru“.
Úroveň kurzov – A1 až C2

Trvanie kurzu - 50 x 90 minút

www. employment.gov.sk

www. minedu.sk
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13 121 0239

Bližšie otázky ohľadom školení vám zodpovieme na elfi@elfi.sk alebo na 0911 398 778
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Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu

Vzácne expozície
sú už opäť otvorené
● Slovenské národné múzeum – to je 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku. V akej kondícii ste
po pandemickej nútenej prestávke otvorili vaše expozície?
Roky 2020 a 2021 sa stanú určite našimi medzníkmi,
ktoré, ako všetci dúfame, sa nebudú tak skoro
opakovať. Už tretie otvorenie múzeí dokážeme
zvládnuť veľmi rýchlo. Pre nás to nie je len povinnosť,
ale aj nevyhnutnosť. Naše múzeum je veľmi závislé
od príjmov od návštevníkov, napriek pomoci
zriaďovateľa v minulom roku musíme zabezpečiť
financie aj na rok 2021. Druhým aspektom, a dá sa
pokojne povedať aj hlavným, je otvorenie múzea
pre návštevníkov, ktorí u nás môžu stráviť niekoľko
hodín. Či už individuálne alebo so svojimi rodinami.
SNM ponúka priestory od klasických kamenných
múzeí, parky, záhrady alebo skanzeny. Smozrejme
nesmieme zabudnúť, že múzeum sprostredkováva
aj nové poznatky z našich dejín, života v minulosti,
alebo u nás môže návštevník poznávať prírodu.

● Prečo sú múzeá dôležité pre verejnosť
vážnejšom. V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania. Po jeho skončení verím, že budeme a spoločnosť? V čom je ich poslanie?
môcť začať novú éru - obnovu Románskeho paláca
Múzeá môžu ľudia vnímať rozlične, ako miesta
a západných palácov. Bude znamenať aj určité
obmedzenie pre návštevníkov, ktorí sa nedostanú trávenia voľného času, miesta poznania, alebo ako sa
im páči. Je to úplne v poriadku a je to tak správne. To,
čo návštevník nevidí je práca v zákulisí – uchovávanie
nášho dedičstva – či už kultúrneho alebo prírodného.
Možno sa nám v súčasnosti niektoré veci zdajú
samozrejmé, ale o pár rokov mnohé z nich nájdeme
už len v múzeu. Múzeá uchovávajú odkaz minulosti,
dokumentujú súčasnosť. Jedným z veľkých cieľov
múzeí je aj vysvetľovanie udalostí v minulosti – ktorá
nie je až tak ďaleká, ale prináša rôzne traumy pre
celú spoločnosť. Jedným z takýchto projektov, ktorý
v súčasnosti vzniká na pôde Slovenského národného
múzea je Múzeum 20. storočia.
Pokračovanie budúci týždeň.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk

Bratislavský hrad: Trianon – zrod novej hranice

do niektorých častí. Ale na jej konci budú môcť
návštevníci vidieť nové expozície a miesta, ktoré boli
desaťročia neprístupné. V prípade Krásnej Hôrky
sme v stave dokončovania projektov, stavebných
povolení a súhlasov s realizáciou. Tento rok máme
v pláne začať verejné obstarávanie a veríme, že
Obidva hrady, Spišský hrad aj Krásna Hôrka, veľká obnova začne v roku 2022. Tento rok sa však
sa nachádzajú v kľúčovom období. V prípade stavebný ruch na hrade nezastaví a kontinuálne
Spišského hradu z pohľadu nutnosti opravy ešte budú prebiehať niektoré predstavebné práce.

» Zhováral sa Jozef Bednár

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých
expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

195/65 R 15 V
r. v. 2018/2019

42,36 €

24,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.mi ko na .sk
37-0059

VÝPRE
VÝP REDA
DA J

● Pod Slovenské národné múzeum spadajú aj hrady
Spišský hrad a Krásna Hôrka. Čo sa na oboch hradoch
podarilo SNM za posledné roky urobiť z hľadiska ich
obnovy?

ROYAL PASSENGER

AIW - Práca pre opatrovateľky seniorov v Rakúsku
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• 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:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!
Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

0800 24 24 44
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HĽADÁME

stavebno - montážna firma
prevádzka: Vápenická 195, Prievidza

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

PONÚKAME: • práca v regióne
• sociálne výhody
(preplácanie dopravy, stravné)

• doplnkové dôchodkové sporenie
• mzda od 700€ do 920€
Záujemcovia hláste sa na t. č. 0903 277 753
alebo pošlite žiadosť na mail: mzdy@dak.sk

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

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659
www.ic-aumont.sk

Spoločnosť pôsobiaca
V NEMECKU, ŠVAJČIARSKU, FRANCÚZSKU, VB
PRIJME na TPP

VODIČA na MANITOU
OBSLUHU na MALÝ MOBILNÝ ŽERIAV
MONTÁŽNIKOV
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

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

Prijmeme spoľahlivých

prijme

MURÁROV do Belgicka

VODIČOV KAMIÓNOV

 Živnosť (PD A1)
 Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
 Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
 Ubytovanie zabezpečené a hradené
 Nástup možný ihneď

11

na medzinárodnú
prepravu tovaru

87-0035

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

PD21-17 strana-

13 121 0228

0905 883 273
global@globalsro.sk

MURÁRA, TESÁRA

Nástup:
apríl 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozície:
Vodič VZV
základná mzda 957 €
+ príplatky

75-09

046/542 46 75
www.globalsro.sk

13 121 0234

• inštalatér / voda - plyn - kúrenie /
• zvárač / plameň, oblúk /
• vodič - strojník
• murár
• elektrikár

na pracovnú zmluvu

43-0075

hľadá zamestnancov
na obsadenie pracovných pozícií:

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

43-0076

PRIEVIDZSKO

SOCIÁLNY
ZDRAVIE
LABYRINT
/ SLUŽBY
/ SLUŽBY
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PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148

- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov

» Zdroj: SP

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
8.00 - 8.15 h.
Nováky-Lelovce 19.5.
8.30 - 8.45 h.
Lehota p. Vtáčnikom 19.5.
9.15 - 10.00 h.
Lazany: 19.5.
10.15 h. - 10.30 h.
Kľačno, pri cintoríne: 19.5.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

47-026

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

75-15

Toto zvýšenie uskutoční Sociálna
poisťovňa bez podania žiadosti a dávku im rovno vyplatí. Rovnako to platí
aj v prípade pandemického nemocenského.
Klienti môžu požiadať iba o znovu
rozhodnutie o nároku na pandemické
ošetrovné (OČR), ak sa od pôvodného
priznania dávky zmenila ich životná
situácia. Pandemické OČR priznáva
Sociálna poisťovňa k prvému dňu potreby starostlivosti/ošetrovania na celú
krízovú situáciu (začala sa 12.3.2020 a
stále trvá). Aj preto Sociálna poisťovňa
klientov upozorňovala, aby počas krízovej situácie podali iba jednu žiadosť
o pandemické OČR a v každom mesiaci
krízovej situácie už podávajú iba čestné vyhlásenia k tejto žiadosti.
Novela zákona o sociálnom poistení z 10. apríla 2021 umožnila tým poistencom, ktorých životná situácia sa od
priznania nároku na pandemické OČR

zmenila, požiadať o znovu rozhodnutie
o nároku na túto dávku. Napríklad ide
o prípady, kedy bolo pandemické OČR
priznané ešte v roku 2020 z príjmov dosiahnutých v roku 2019, ale v roku 2020
už mal poistenec vyššie príjmy. Alebo
môže ísť o situáciu, že v roku 2020 nemal poistenec priznaný nárok na túto
dávku, pretože v tom čase nespĺňal
podmienky nároku. V takýchto prípadoch môže poistenec požiadať o znovu
rozhodnutie o nároku na pandemické
OČR (Žiadosť je zverejnená na webovej
stránke tu: Formulár Žiadosť o znovu
rozhodnutie o nároku na pandemické
ošetrovné) a Sociálna poisťovňa jeho
nárok prehodnotí.
Nové rozhodnutie bude platiť do
konca krízovej situácie, t. j. po znovu
rozhodnutí o nároku na pandemické
ošetrovné je opäť potrebné zasielať
iba čestné vyhlásenie k žiadosti. Takto
požiadať o prehodnotenie nároku na
pandemické OČR môže klient dvakrát v
kalendárnom roku (spravidla po 30.6. a
31.12.), pričom prvýkrát tak môže urobiť
odo dňa účinnosti schválenej novely,
teda od 10. 4. 2021.

801210031

V mesiaci apríl majú poistenci nárok
na pandemickú OČR vo výške 75 percent. Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že o zvýšenie pandemického ošetrovného netreba žiadať.

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Zvýšenie pandemickej OČR
a znovu posúdenie nároku

PD21-17 strana-
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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

PD21-17 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 121 0236

www.inexdecor.sk
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SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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Hodina pre seniora – „darujme
čas seniorom, darujeme radosť“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR začalo spolupracovať s o. z.
Pre seniora na projekte „Hodina pre
seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v
dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

začali rozmýšľať, ako by sme mohli využiť
náš čas pre dobro iných. Napadlo nám,
že by sme ho darovali tým najzraniteľnejším, seniorom v pobytových zariadeniach
sociálnych služieb, ktorí zostali odlúčení
od svojich blízkych,“ priblížila Hana
Koblišková, manažérka projektu „HodiJej cieľom je „naštartovať“ spoločen- na pre seniora.“ Mechanizmus projektu
ský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu zatiaľ spočíva v telefonickom kontakte
dobrovoľníka a seniora. „Na základe
koronavírusu na rok zastavil.
Po tom, ako sa rezortu práce podari- informácií, ktoré nám poskytne jednak
lo dostať ochorenie COVID-19 v zariade- zariadenie o svojom klientovi, a jednak
niach sociálnych služieb pod kontrolu a sám dobrovoľník, vytvoríme dvojice. Tie
zaistiť psychologickú a duchovnú službu si pravidelne telefonujú. Postupne, ako
pre klientov i zamestnancov, smerujú to budú opatrenia umožňovať, by sme ale
jeho kroky na zabezpečenie a rozvoj chceli priniesť kultúru a umenie priamo
kultúrno-duševnej služby. „Po takom do záhrad či miestností zariadení.“
dlhom čase izolácie potrebujú naši seDo projektu „Hodina pre seniora“ sa
niori v zariadeniach sociálny kontakt aj môžu prihlásiť dobrovoľníci a zariadenia
kultúrne aktivity. Preto som veľmi rád, že sociálnych služieb prostredníctvom forsme začali spolupracovať s občianskym mulára, ktorý je zverejnený na stránke
združením Pre Seniora, a môžeme tak do www.hodinapreseniora.sk .
zariadení postupne prinášať spoločenské
činnosti. Vyzývam zariadenia sociálnych
služieb, aby neváhali a prihlásili sa do
projektu. Verím, že tak spolu pomôžeme
seniorom dostať sa do psychickej pohody
a osviežiť aj ich duševné zdravie ,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
Projekt „Hodina pre seniora“ funguje už viac ako rok. „Keď vypukla pandémia koronavírusu, kultúrny život na
» red
Slovensku sa zastavil. My umelci sme ale

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

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje
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

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604
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87-0007

farba
ANTRACIT

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

5

ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*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.
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52-0003



