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PRIEVIDZSKO
O dvoch júlových štvorkách

Tak si pripomeňme - 4. júla 1775
je štátnym sviatkom USA a je to Deň
nezávislosti. To možno ešte tušíme.
A viac iba ak zopár aktuálnych každoročných púťových atrakcií. Lenže
– tento dátum vstúpil do histórie ako
deň, keď 56 vysoko postavených osobností z 13 pôvodných amerických štátov podpísalo Deklaráciu nezávislosti. A to nielen na kolóniách, cudzích
mocnostiach a iných uzurpátoroch.
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla
1775 inštitucionalizovala ústavné zakotvenie princípu suverenity národa
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane
našich ústavných právnikov a mocou
opojených politikov. A hlavy štátu samotnej.
Tá druhá júlová štvorka je súčasťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle

PALIVOVÉ DREVO
MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm

0948 468 858

ODVOZ A ODBER
ODPADOV

Všetko dobré,

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PRINCE STAV

13 121 0375

0944 366 615

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To
bol začiatok nielen ich ľudovej revolúcie. Ale iba začiatok. Pretože skutočným dôvodom k najvýznamnejšiemu
štátnemu sviatku Francúzska sa stali
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok neskôr, na deň presne. Každoročne tak
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento
dátum bol za štátny sviatok stanovený v roku 1880 za Tretej Francúzskej
republiky. Pripomína sa ním sviatok
Federácie, ktorý založili Lafayette a
Parížska komúna, revolučná vláda
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto
príležitosti sa usporiadali vojenské
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal
zvrchovanosť ústavy vypracovanej
Národným zhromaždením. Zopakujme si – posilniť jednotu v krajine,
zmietanej krízou.
Dve júlové štvorky. Stojí za to, vysvetliť si, prečo
ich máme v kalendári,
prečo vlastne máme kalendáre a na čo slúži historická pamäť.

13 121 0030

Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľudstva. Dva mimoriadne významné
dni, z ktorých si dne pamätáme
ledva ak ich skreslenú a myšlienkovo vyšedivenú symboliku.

Týždenne do 41 340 domácností

13 121 0157

Najčítanejšie regionálne noviny

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

tel.: 0905 462 875

• DOMY NA KĽÚČ

EXTRA

• DOVOZ ŠTRKOV

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

13 121 0006

Košovská 11B, Prievidza

info@princestav.sk
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www.princestav.sk
13 121 0202

www.stahovacia-sluzba.com

• BÚRACIE PRÁCE
13 121 0330

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku
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HLAVU HORE / REALITY, SLUŽBY
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PRIEVIDZSKO Už ma majú

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, Radobica, 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,
Ráztočno, Sebedražie, Tužina,
Veľká Čausa, Kľačno

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

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
48.090
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

13 121 0004

Stále je možnosť využiť výjazdovú očkovaciu službu nemocnice. Očkovanie priamo v teréne realizuje Nemocnica s
poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Ak ste imobilný alebo Váš zdravotný stav je natoľko vážny,
že nemáte iný spôsob, ako sa dať zaočkovať na COVID-19
v zriadených očkovacích centrách, potom môžete požiadať
o očkovanie mobilnú očkovaciu jednotku. Zdravotný personál príde priamo k Vám domov v rámci celého okresu
Prievidza. Výjazdovú očkovaciu službu v Trenčianskom kraji
prevádzkuje naša bojnická nemocnica.
Využite túto službu alebo ju ponúknite vašim rodičom
alebo starým rodičom. V prípade záujmu je potrebná registrácia o tento spôsob očkovania. Registrovať sa môžete
nasledovne:
• cez infolinku, ktorú prevádzkuje Trenčiansky samosprávny kraj, 032/65 55 150
alebo
• prostredníctvom-mailovej adresy zdravotnictvo@tsk.sk.

E+G STAV s.r.o.
www.zaluzie-hudec.sk

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

Očkovanie prostredníctvom
výjazdovej očkovacej služby
priamo u Vás doma

0905 492 435

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

T:0948 975 710

nebytové priestory o celkovej výmere 22,5 m2.

Máte pocit, že nič nestíhate, alebo deň má málo hodín, alebo týždeň málo dní? V 21. storočí žiadna novinka.
V dnešnej dobe na nás číhajú na každom rohu tzv. zlodeji
času! Majú aj svoje mená, napríklad: televízia, počítač,
mobil, facebook, youtube, krčma, ale aj naša slabá vôľa,
nezáujem, lenivosť... Je ich nespočetne veľa, ale pokiaľ si
neuvedomíme ich prítomnosť a výrazne neobmedzíme
ich vplyv, naozaj nestihneme nič. Ak však chceme získať
svoj čas naspäť a využiť ho efektívne, či už v pracovnom
alebo súkromnom živote, tak fáza spoznania vlastných
zlodejov času, je nevyhnutným predpokladom k úspechu.
Spôsobom, ako správne riadiť svoj čas sa venuje čoraz
širší okruh odborníkov, pretože súčasná technologická a
digitálna éra prináša nielen pokrok, ale i chaos, nátlak,
úpadok a množstvo ďalších sprievodných javov, ktoré
preukázateľne ohrozujú naše mentálne i fyzické zdravie.
Ak ste zamestnancom HBP, a.s. alebo účastníkom projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra,
navštívte odborného pracovníka v oblasti psychológie v
Kontaktnom centre Prievidza a nastavte si optimálny spôsob riadenia vášho času.
Mgr. Branislav Ondruška,

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

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

poslanec
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zlodeji času alebo ako správne
pristupovať k času, ktorý nám
bol daný

SOŠ Nováky ponúka
na prenájom
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.sosnovaky.sk, na úradnej tabuli TSK
a na telefónnom čísle 046/546 13 10.

V prípade akýchkoľvek problémov
ma môžete kontaktovať e-mailom
na michaldureje@gmail.com. Pomôžeme.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.

13 121 0075

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

odborník pre oblasť psychológie Kontaktného centra Prievidza

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk.

SOŠ Handlová ponúka na prenájom
nebytové priestory v Handlovej
o výmere výmere 60m² a 20m².
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej
tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 35.
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Výročia a udalosti
kapitán James Cook začal svoju tretiu výpravu.

11. júla 1776

13 121 0322

0905 719 148

13 121 0003

INZERCIA
Simona Pellerová

13 121 0376

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

13 121 0358

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V januári som prekonal Covid 19 a po- ho, majú dlhoročné praktické skúsenosti
tom mi dvakrát pichli vakcínu Astra a využívajú vo svoje práci princípy, systémový prístup a kritické myslenie.
Zeneca. Už ma majú.
Ľudia, ktorí nikdy nestretli migranNajskôr na mňa poslali vírus a po- ta, cítia k nemu nenávisť a strach. Boja
tom ma očipovali. Sprisahanci, ktorí sa iluminátov, mimozemšťanov, sorochcú ovládnuť svet. Zatiaľ ma iba mo- šovcov, gatesovcov, dúhových spolkov
nitorujú a čakám kedy aktivujú čipy a iných nebezpečných zoskupení. Kde to
a začnú riadiť môj život. Myslíte si, že skončí? Nemali by sme vychádzať von,
mi preskočilo? Nie, iba žartujem. Naka- lebo na nás lietadlá rozprášia ďalšie chezil som sa, prekonal som to a som rád, mikálie. Dýchať vzduch a piť vodu môže
že som zaočkovaný. Tak, ako som začal byť tiež nebezpečné, veď nikto nevie, čím
tento článok, premýšľajú mnohí ľudia. ich nejakí zloduchovia z Ameriky infikoVlastne nepremýšľajú, ale uverili mani- vali. A čo tak odpojiť sa aj od elektriny?
pulátorom a bláznom. Niektorí neveria, Možno aj cez ňu dnes prúdia do našich
že vírus existuje, iní si myslia, že ho na domácnosti nebezpečné vírusy. Nikto
nás rozprašujú z lietadiel. Veď čo iné by nebude veriť ničomu, len svojej vlastnej
mohli byť tie biele čiary, ktoré vidíme za rozprávke. A budeme brániť vede a poklietadlami na oblohe? Odkiaľ berú ľudia roku tak, ako nevzdelaní ľudia pred stovtieto hlúposti? Niektorí si ich možno vy- kami rokov. Múdrosť a hlúposť nie sú abmýšľajú sami, iní čítajú podivné stránky solútne. Človek môže
na internete alebo sledujú konšpiračné byť múdry v nejakej
médiá. Ľudia, ktorí nerozumejú danej disciplíne a hlúpy
problematike sa orientujú podľa toho, čo v inej. Múdri ľudia
im povedia rôzni šamani, Putinovi trolo- kriticky analyzujú a
via, blázni a samozvaní „odborníci.“ Nie študujú, lebo vedia čo
som odborník na vírusy a pandémie, ale nevedia. U hlupáosobne poznám Vladimíra Krčméryho. Je kov je to naoto výborný odborník a človek. Preto mu pak.
verím. Tak ako ďalším ľuďom, ktorí majú
múdrosť v danom odbore – vyštudovali
» Ján Košturiak

13 121 0365

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0152

Redakcia:

GASTRO, ZDRAVIE
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13 121 0379

PRIEVIDZSKO

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
LIOTON gél 100g+30g

AVICENUM
TRAVEL 70
2ks
- podporné

- gél obsahuje heparín vo forme sodnej soli,
patrí do skupiny liekov na ochorenia žíl a je
vhodný aj na ošetrenie zápalových alebo
úrazových stavov

cestovné
podkolienky
zaisťujú podporu
a zlepšenie
krvného obehu

14,05€

6,78€
lekárske účely. Obsahuje enzým
diaminooxidázu (DAO). Používa sa ako doplnok
k dietetickým opatreniam (nízkohistamínová
diéta) pri histamínovej intolerancii a/alebo
nedostatočnosti enzýmu diaminooxidáza
(DAO). Enzým DAO je prírodného pôvodu,
nevstrebáva sa - pôsobí v čreve. Urýchľuje
proces odbúrania v potravinách prijatého
histamínu, ktorý by sa inak mohol stať
spúšťačom prejavov

34,78€

ENDITRIL 10 kapsúl
- na symptomatickú liečbu akútnej hnačky

6,47€

5,96€
REPELENTNÝ
NÁRAMOK 1ks
- náramok proti

komárom a kliešťom s
vysokým repelentným
účinkom až po dobu 3
mesiacov, je vhodný
pre celú rodinu

Nové modely dámskych a pánskych letných
zdravotných vychádzkových topánok

Fotoprotekcia proti
pigmentovým škvrnám.
• Vysoká špeciﬁcká ochrana
pred slnkom: redukuje
pigmentové škvrny a vrásky.
• S obsahom vitamínov E, C a
extraktu z rastliny Centella
Asiatica.
• Vynikajúci ako základ pod
make-up.
• Nekomedogénny.
• Jemný parfum.
• Veľmi dobrá kožná a očná
znášanlivosť.

prípravku MOBIVENAL micro sú
mikronizovaný diosmin s
hesperidínom a aescin,
získaný z plodov
19,69€
pagaštanu
konského.

13,78€

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS

17,91€

13,91€

PERSEN FORTE 20tbl
- Liek obsahuje extrakt

- hydratačné mlieko
s UVA/UVB ochranou
pre citlivú pleť SPF30
250ml
+ CERAVE hydratačné
mlieko pre suchú
až veľmi
suchú pokožku

z koreňa valeriány, listu
medovky a listu mäty.
Liek má mierne upokojujúci
účinok.

2,51€

7,33€

5,50€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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23,21€

17,21€

13 121 0010

DAOFOOD mini 60ks
- DAOfood® mini je potravina na osobitné

MOBIVENAL MICRO
100+20tbl ZADARMO
- Hlavnými zložkami

BIODERMA
PHOTODERM SPOT-AGE
SPF50 - Gél - krém.

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ, DEŤOM
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

02 AUTO-MOTO
/ iné
auto-moto/iné
2
» ČZ – Jawa odkúpim motocykel,
diely – seriózna dohoda, T: 0908
205 521
» Kúpim motocykle Jawa, ČZ, Babetta, Stadio, Simson aj iné, T: 0949
371 361
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor aj v zlom stave
alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj

CHCETE POTEŠIŤ SVOJE DETI?

hurtis@advokathurtis.sk

13 121 0008

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

PRÍĎTE DO NOVO-OTVORENÉHO ŠPORTOVO
- ZÁBAVNÉHO AREÁLU HAPPYLAND v Prievidzi
NA VÁPENICKEJ UL. cca 100 m od Gewisu.

Či prší - či slnko svieti, u nás pod stanom sa hrajú deti.
OTVORENÉ KAŽDÝ DEŇ OD 10:00 hod. DO 19:00 hod.
fb: Happyland

04 BYTY / 4prenájom
byty/prenájom
131210170

05 DOMY 5/ predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj
13 121 0345

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908 532
682

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE 13/ predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
» Hľadám pani na výpomoc s opatrovaním seniorky v Handlovej v
prac. dni podvečer a víkendy dohodou, T: 0905 545 159 volať po 15 tej.
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15 PRÁCU
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RP medzera PD medzera Číslo rubriky medzera
Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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.

Súčasťou právomocí poslanca mesta je i sobášiť, pokiaľ ho k tomu
splnomocní uznesením mestské zastupiteľstvo. V realite Prievidze,
kde sa žiaľ obchoduje i so svedomím, sa aj táto výsada stala predmetom politického kupčenia. Preto sú vedením obradov poverení
najmä tí najoddanejší. Nakoniec, je to slušne honorované. Takýto
poslanec dostane z rozpočtu mesta okrem 20 eurovej hodinovej odmeny za každý obrad i do 550 € ročne na krajčíra a kaderníka.

13 121 0002

11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
» Kúpim staré, mechanické hodinky a bankovky. T: 0905 767 777

Ja preto pochopiteľne medzi sobášiacich poslancov nepatrím. Obrátili sa však na mňa dvaja mladí snúbenci so žiadosťou, aby som
ich v našom meste zosobášil ja.
Ani ma moc neprekvapillo, že poslanci túto požiadavku dvoch
mladých Prievidžanov okamžite zamietli. Úplne ma však odrovnalo
zdôvodnenie, ktoré na svojom FB profile zverejnila poslankyňa Svítková (SPOLU). Vraj podľa príslovia „Ako sa do hory volá...“ sa nemám
čudovať, že zamietli moju súkromnú žiadosť, lebo som sa nepokúsil
vopred dohodnúť. Nuž, vôbec nešlo o moju súkromnú žiadosť! Je
mi však úplne proti srsti robiť akési dohody, obzvlášť v záležitosti,
akou je sobáš dvoch ľudí. V skutočnosti tú žiadosť zamietli im. A
mne to je aj za nich veľmi ľúto.

Objednajte si
z bezpečia domova.

„Ako sa do hory volá..., Oko za oko..., Človek človeku vlkom...“ - v takomto duchu sa
žiaľ v ostatných rokoch nesie prievidzská
komunálna politika. Musíme to zmeniť!
www.lepsiapd.sk

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

Branislav Gigac
poslanec MsZ Prievidza

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148

PRIEVIDZSKO
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13 121 0005

10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
» Predám páva, T: 0949 225 092

VRAJ IDEME SYSTÉMOM „AKO SA DO HORY
VOLÁ, TAK SA Z HORY OZÝVA ...“

13 121 0191

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

ASFALTOVANIE

PALIVOVÉ DREVO
metrovica

• opravy asfaltových povrchov
• manuálna a strojová

45€/prm

pokládka asfaltu

vrátane dovozu

www.pd-cesty.sk
T: 0911 820 342

13 121 0035

13 121 0307

0904 262 684

5

13 121 0316

PRIEVIDZSKO

• podlahy • koberce • vinyl • záclony
5,49€

4,59€

13 121 0007

Partner
Wüstenrot

DIEGO Prievidza
Vás pozýva na výpredaj skladov
od -33% do 50% na vybraný tovar.

Certifikované druhy hnedého a čierneho
uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet
sypané,balené,vrecované,big-bag
sypané,balené,vrecované,big-bag
www.uhlieprievidza.sk
www.uhlieprievidza.sk

Máme otvorené

0905 402 526

13 121 0351

PREDAJ
PREDAJ A
A DOVOZ
DOVOZ UHLIA
UHLIA
A
A BRIKIET
BRIKIET

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

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Vaše DIEGO Prievidza

PD21-27 strana-
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ETERNITOVÝCH STRIECH

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-205

13 121 0380

DOVOZ TOVARU ZDARMA

6

ŠKOLOVEDA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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Koho majú školy „vytvoriť“?
Od stredoškolákov sa zase očakáČasto sa vedú debaty o tom, čo má
škola naučiť. Samozrejme s kritikou va, že budú stopercentne pripravení na
škôl. Za stav v školstve sú zodpoved- každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na
né vlády.
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby
žiaka pripravili na detaily rýchlo sa
No i tak sa očakáva od škôl všetko: meniacich povolaní. Aj tu je vždy poaby bol žiak polyglot, projektant, aby trebné doškolenie od zamestnávateľov.
bol pripravený na každé povolanie, Tí poznajú okrem materiálno-technicaby ovládal financie, administratívu, kých možností aj mnoho modelových
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal situácií, na ktoré absolventov sami
informačné technológie, financie či pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť schopnosti, aby žiaci mohli plynulo
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova- nadviazať na požiadavky firiem, aby
ný známkami, nepísať písomky, mať poznali základné postupy, aplikáciu,
miernych učiteľov, nememorovať sa a teoretické východiská. Ak by školy
pod. Nadľudské požiadavky.
mali komplexne pripravovať na budúce
Základná škola má okrem vzde- povolanie, museli by sme rezignovať
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú na všeobecnovzdelávacie predmety,
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento ktorých poznatky majú tiež význam.
stupeň učí základy rôznych vied tak,
Isté je to, že obsah vyučovania je viaby si deti vedeli zvoliť budúce štú- nou zbabraných reforiem mimo potrieb
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. doby. Preto sa otázky zlej prípravy žiaNie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo kov majú klásť riadiacim inštitúciám,
rôznych stredoškolských odborov. Nie ktoré nás kritizujú, no samy menia veci
je to ani možné, lebo počet hodín je zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová reforobmedzený, a keďže ide o základné ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len iba školy „vytvoria“ hotového človeka
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci na úkor svojho iného poslania a v podnaučia plynulo po anglicky či dokona- mienkach, ktoré politika roky ignorolo programovať. Vieme zo života, že na vala, je utópiou. Škola poskytuje iba
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže návod na život, inštitúcie ho formulujú
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí a zamestnávatelia v procese vzdelávajazyk, informatika či technika. Ani ten nia pokračujú.
najlepší učiteľ nemá šancu na malom
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
experta. Popri iných poslaniach školy.
pedagóg ZŠ a VŠ

Oznamujeme týmto,
že nás dňa 7.3.2021 navždy opustil
náš syn a brat

Štefan Skála
z Malej Čause vo veku nedožitých 58 rokov.

S láskou spomínajú rodičia a bratia s rodinami.

„Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, to nám osud vzal.
Bez teba už žiť musíme. Snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme s tebou každučký deň.“

Dňa 14.7.2021 si pripomenieme
2. smutné výročie, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otecko,
starký, brat a švagor
pán Peter Hrdý
z Bojníc.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

VODA

PLYN

tel.:

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

DLAŽBY

40

• stabilná firma
• nástup ihneď
• pre viac info:
0902 164 303
unimat@unimat.sk

0903 414 723

13 121 0302

www.unimat.sk

PD21-27 strana-
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13 121 0303

a DEBNENIA

OBKLADY

VODÁR/KÚRENÁR

na kontrolu a čistenie
kotlov
€
ny už od
ce

SANITA

Hľadáme kolegov

AKCIA

LEŠENIA

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

KÚRENIE

13 121 0377

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

prenájom

0918 867 518

13 121 0373

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

PRIEVIDZSKO

PÁPEŽ / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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Pápež František príde
na Slovensko 12. - 15. septembra
www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

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

Bc. Alena Majorová

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

13 121 0012

Svätý Otec František oficiálne ozná- skych autorít a biskupských konferenmil svoju septembrovú návštevu cií, v nedeľu 12. septembra 2021 bude
pápež František v Budapešti pri príleSlovenska.
žitosti svätej omše na záver 52. medziNa cestu sa vydá 12. septembra a národného eucharistického kongresu;
zúčastní sa najprv na záverečnej svätej následne sa od 12. do 15. septembra
omši 52. medzinárodného eucharistic- 2021 odoberie na Slovensko, kde nakého kongresu v Budapešti. Odtiaľ sa vštívi mestá Bratislava, Prešov, Košice
ešte v ten deň presunie na Slovensko, a Šaštín. Program cesty bude časom
kde pobudne do 15. septembra a navští- zverejnený.“
Návšteva pápeža Františka bude v
vi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.
Počas nedávneho poludňajšieho poradí štvrtou apoštolskou návštevou
stretnutias veriacimi pri modlitbe An- Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján
jel Pána pápež František po udelení Pavol II. navštívil krajinu spolu trikrát:
v roku 1990 počas návštevy Českopožehnania uviedol:
„Mám radosť oznámiť, že od 12. do -Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére
15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem samostatnosti pricestoval v roku 1995
na Slovensko na pastoračnú návštevu do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc,
– Slováci sú spokojní! Popoludní pred Prešova, Levoče a Tatier, a v roku 2003
tým budem koncelebrovať v Budapešti pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňazáverečnú svätú omšu Medzinárodné- vy a Bratislavy
ho eucharistického kongresu. Ďakujem
zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto
cestu, a modlím sa za nich. Modlime sa
všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pracujú na jej organizovaní.“
Medzi pútnikmi na námestí sv. Petra Svätý Otec osobitne pozdravil Slovákov, ktorí prišli aj so zástavami.
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej
stolice Matteo Bruni informoval o apoštolskej ceste v komuniké:
„Ako oznámil Svätý Otec pri mod» red, zdroj – Vatikánsky rozhlas
litbe Anjel Pána, na pozvanie občian-

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

-25%
99

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

13 121 0350

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

13 121 0021

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

RADÍME / SLUŽBY, SPOMÍNAME

8
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od pondelka 12. 7.

ƎƐƋ¸

U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

Supercena
350 g balenie

49

1

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
óúȝìàĊ©

NOVÝ
OBAL,

Supercena

(1 kg = 4,26)

ROVNAKÁ
KVALITA

100 g balenie

49

3

Mleté mäso mix

270 - 300 g

40 g

-50%

-26%
ƋıƌƔ

ƎıƔƔ

99

CÀÒÏàÏàÒ¤
• rôzne druhy

1

]àÿúĒĮ
ì¨ÙÀÙÏĒ

(1 kg = 7,37 - 6,63)

• rôzne druhy

14

0

(100 g = 0,35)

0,5 l

ƋıƔƔ

69

0

(1 l = 1,38)

]ĊÀÌÙóÏēCė
• svetlý ležiak

Supercena

-30%
ƎıƔƔ

0,55 l

44

0

(1 l = 0,80)

ÒúēęÙú

• svetlé výčapné pivo

79

2

Supercena
1 kg

99

8

(100 g = 1,40)

.ÙóúÙúȕÏĊ
• 100% Robusta

9àó;ïäÙÿÙ¸
]¨Ò¨úǿàÙ
• zr�ková káva

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƝıƢı¤àƜƣıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0024

-30%

200 g

FINANCIE

PRIEVIDZSKO

od pondelka

9

ƜƝıÌĀÒ

C¸ÙÿØ
• rôzne druhy

120 g

-41%
ƌıƎƐľ

Supercena

79

0

95/100 g

19

1

ƌƜƛƛØÒŽƛİơơƍ

(100 g =
1,25/1,19)

+ïĊ©
ìï¨ÙÀ ÏĒ

100 g

• rôzne druhy

-22%
ƋıƓƔ
Detský
ìï¨ÙēóĒï
• rôzne druhy

69

0

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

99

3

Maslo
250 g

-48%

ƌƜÏàúĀ ÀÏ
= 0,25)

dàÒ¨úȕēììÀ¨ï
• 3-vrstvový

ƍıƒƔľ

45

1

(1 kg = 5,80)

dïĊÙÒÀĊ©
mlieko
• 1,5 % tuku

125 kapsúl

1,5 l

ƋıƍƔ

19

0

(1 l = 0,13)

-60%

Supercena

ƎƔıƔƔľ

1l

40

0

99

15

CÀÙ¨ï

ƌƜÏìóÿÒŽƛİƜƞƍ

9ïÏìóÿÒ¨

• jemne sýtená/sýtená

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

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƝıƢı¤àƜƣıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0024

-34%

EKOOKIENKO / SLUŽBY
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Výzva na zabezpečenie
odpadu pred medveďmi

75-22

» red

SLUŽBY
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Nezabezpečený a ľahko dostupný
odpad, ktorý obsahuje zvyšky jedla,
predstavuje pre medveďa hnedého
jednoduchý zdroj obživy. Odpad preto musí byť zabezpečený tak, aby sa
medvede k nemu nedostali. To najľahšie dosiahneme umiestnením zbernej
nádoby na odpad do uzatvoreného
priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,
alebo použitím uzamykateľnej zbernej
nádoby, respektíve zbernej nádoby,
ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje
prístup medveďa hnedého k odpadu.
Obzvlášť dôležité je zabezpečiť komunálny odpad v oblastiach, ktoré nájdete tu. Pripomíname, že ministerstvo
viackrát podalo samosprávam pomocnú ruku cez Envirofond a poskytlo im
finančný príspevok na zabezpečenie
zberných nádob.
V prípade, ak ste spozorovali vo vašom okolí odpadové nádoby, ktoré nie
sú správne, resp. dostatočne zabezpečené, môžete sa obrátiť na Zelenú linku na telefónom čísle 0800 144 440 (v
pracovné dni od 8.00 do 16.00). Práve

Zelená linka je určená širokej verejnosti a jej úlohou je zabraňovať envirokriminalite, ale aj získať informácie o
environmentálnej legislatíve a o problematike životného prostredia.
Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR za rok svojho fungovania zaevidovala 2500 podaní od ľudí
v oblasti ohrozenia životného prostredia. Z toho bolo 460 podnetov, najviac z
nich (148) sa týkalo odpadového hospodárstva - najmä nelegálnych skládok.
Zelená linka riešila podnety týkajúce
sa nelegálneho vyrúbu stromov alebo
ich rúbania počas hniezdenia vtákov.
Pracovníci evidujú aj porušovania týkajúce sa poškodzovania ovzdušia, 79
podnetov sa týkalo porušenia v oblasti
ochrany vody a pôdy. Najmenej podnetov, 36, sa podľa Veselej týkalo ochrany
živočíchov a rastlín.

47-026

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky vyzýva občanov, aby nahlasovali nezabezpečené kontajnerové stojiská, ktoré
môžu lákať jedince medveďa hnedého do intravilánu obcí. Urobiť tak
môžu pomocou Zelenej linky.

10

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

PD21-27 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 121 0347

www.inexdecor.sk

ZDRAVIE
KULTÚRA/ /SLUŽBY
RELAX

Najčítanejšie regionálne noviny

13 121 0372

12
12
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ZAMESTNANIE

13

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PRIJMEME VODIČOV
NA KAMIÓNOVÚ DOPRAVU
- F, DE, SK, turnusy 3 týždne z DE
- vítaná ADR, výhodné platové podmienky,

info 0905 490 644

0905 719 148

13 121 0356

PRIEVIDZSKO

85_0489

prijmeme do zamestnania
Pracovná pozícia majster
oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita

Hľadáme kolegu do závodu v Prievidzi na pozíciu:

NASTAVOVAČ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Náplň práce:

- vykonávať nastavenie, prechody, prestavby a opravy výrobných, skladových
a ostatných zariadení
- vykonávať preventívne prehliadky zariadení podľa plánu
- dopĺňať technický materiál a náhradné diely na zariadeniach
- pracovať v SAP-e (vyhľadávanie náhradných dielov a zaznamenávanie pracovného
výkonu AMM-SAP)
- podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní čistiacich plánov technickej dielne, štandardov
a plánov preventívnej údržby
- v prípade potreby sa zúčastňovať na projektoch a pracovných skupinách

nástup: od 1.8.2021
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou

Požadujeme:

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť
alebo poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.

- minimálne stredné odborné vzdelanie technické s výučným listom
- odborná spôsobilosť elektrotechnika, podmienkou prijatia je minimálne §22
- skúsenosti s prácou nastavovača alebo mechanika, elektromechanika
- manuálnu zručnosť a technické myslenie
- prácu s MS Excel na užívateľskej úrovni, znalosť práce so SAP výhodou
- preukaz pre prácu v potravinárstve

13 121 0371

účasťou - 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG
Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 5,83€/hod. + základné prémie 40%

Ponúkame:
Ihneď po nástupe:
- Základný plat 1.150€ a mesačný bonus 125€
- Zmenové a ďalšie príplatky min 50€ až 150€
- Práca na trojzmennú alebo nepretržitú prevádzku
- Ročný bonus – až 600€
- Stravovanie za dotovanú cenu, nápoje zdarma
- Firemné kultúrne a športové podujatia

Žiadosť so životopisom posielajte na e-mailovú adresu: hr@sk.nestle.com
alebo na adresu: Personálne oddelenie, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza.
Bližšie informácie na tel.č.: 046/5197107.

13 121 0325

Po odpracovaní šiestich mesiacov v hlavnom pracovnom pomere:
- Príspevok na detskú výživu – až 360€ za 2 roky
- Príspevok na DDS – až 35€ mesačne
- Ďalšie finančné príspevky: detská rekreácia, životné a pracovné jubileum, darovanie krvi
- Návratné bezúročné pôžičky – až 1.500€

Chata priehrada
Nedožery-Brezany prijme

• čašníčky s praxou
môžu byť aj absolventi,

• pomocné sily do kuchyne

47-020

Kontakt: 0915 788 185
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Plat dohodou.

13 121 0367

môžu byť aj dôchodkyne, či ZŤP.
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Najčítanejšie regionálne noviny

Zbierame a uskladňujeme bylinky
Horúce a suché počasie je ako stvorené pre sušenie byliniek, ktoré dokážu pomôcť pri mnohých zdravotných problémoch. Ak sa rozhodnete
zbierať počas júla, vybrať si môžete
naozaj z bohatej prírodnej ponuky.
V tomto období máme naozaj dobrý výber. Minule sme písali o Repíku,
tentoraz upozorňujeme napríklad na
Ibiš lekársky, Rozmarín lekársky, Harmanček pravý či Pŕhľavu dvojdomú.
Aby ste však z nazbieraných byliniek
mali úžitok a zároverň nepoškodili
zbytočne prírodu, ponúkame zopár
poznatkov skúsených bylinkárov. Totiž
- vedieť ako ich zbierať a uchovávať je
polovicou úspechu.
Nikdy rastlinku „neoderte“ celú.
Vezmite si maximálne tretinu z jej celkového vzrastu a olistovania. Bylinky
sa tak rýchlejšie zregenerujú a znova
porastú. Výnimkou je pažítka, ktorá
rýchlejšie narastie, keď ju zostriháte na
výšku jeden až dva centimetre od zeme
a tiež mäta, ktorú je dobré ostrihať naraz a úplne.
Listnaté bylinky, ako je bazalka
zbierame po celých vrcholkoch, ktoré
odtrhneme aj s lístkami. Bylinky s dlhými stonkami, ako petržlen, koriander alebo levanduľa, striháme vo výške
dva centimetre nad zemou. Bylinky
ako šalvia, tymián alebo oregano môžeme zbierať po jednotlivých lístkoch
alebo po celých výhonkoch.

Ak si bylinky chceme nasušiť, jednoducho odrežeme dlhé stonky, vytvoríme kyticu a zavesíme ju „dole hlavou“
kým nevyschne. Bylinky, ktoré zbierame na sušenie, nesmú byť orosené, aby
sme sa vyhli ich plesniveniu. Ak chceme uchovať nazbierané liečivky v čerstvom stave, jednoducho ich vložíme
do fľaše, zalejeme octom a uzavrieme
korkovou zátkou. Je dobré použiť slabší
koncentrát. K rozmarínu a bazalke sa
hodí jablčný ocot. Chuť krehkých listnatých byliniek však zachováme lepšie
zmrazením než usušením. Môžeme ich
zamraziť umyté a osušené, rozdrvené
na pastu, nasekané, ako sa nám len
zachce.

» red
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Nové vízie KaSS: Knižnica v Kine Baník
a galéria v Meštianskom dome
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi predstavilo na rokovaní mestského zastupiteľstva víziu centralizácie troch pobočiek
Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi v budove Kina Baník. Rovnako predstavila víziu vytvorenia Galérie Imricha Vysočana, ktorá
by mohla vzniknúť v Meštianskom dome na Námestí slobody.
Pobočky knižnice pod jednou strechou
Budova bývalého kina Baník môže ponúknuť ďalšie využitie svojich
priestorov pre centralizáciu mestskej knižnice. Sústredením knižnice
do kina Baník by boli naplnené dva ciele. Prvým z nich je modernizácia
objektu kina Baník resp. jeho časti – vstupného foyeru z pohľadu stavebno-technických úprav za účelom vytvorenia jednej centrálnej Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi. centralizáciou pobočiek knižníc do
vlastného priestoru sa zrealizuje obnova a zhodnotenie staršieho objektu, ktorý naďalej zostane zachovaný ako významný kultúrny stánok,
keďže vždy patril k tradičným kultúrnym inštitúciam v Prievidzi.
„Našou víziou je vybudovanie nového komunitno – relaxačného
priestoru mestskej knižnice zlúčením všetkých troch našich pobočiek
(pobočka Dom kultúry, pobočka Zapotôčky, pobočka Kopanice) a vytvoriť tak jeden kompaktný celok – novú mestskú knižnicu vo vstupnom foyeri bývalého kina Baník. Týmto krokom by sa vytvorila moderná a súčasným podmienkam vyhovujúca knižnica s perspektívou
prilákať nových a zároveň udržať aj súčasných návštevníkov,“ uviedla
Dana Horná, riaditeľka Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.
Spojením troch pobočiek do jedného celku by sa vytvoril nový viacúčelový priestor, ktorý zahrnie oddelenie pre deti a mládež, oddelenie
krásnej literatúry pre dospelých, oddelenie beletrie a náučnej literatúry, čitáreň, odpočinkovú zónu, vrátane sekcie vybavenej počítačmi a
pripojenia na internet pre registrovaných čitateľov. Knižničný fond by
bol ucelene a prehľadne rozdelený do niekoľkých častí od detskej literatúry cez beletriu až po náučné tituly. Centralizácia počíta s ponukou
najnovších knižných noviniek vrátane časopisov a dennej tlače.
Zámer centralizácie knižníc obsahuje aj vytvorenie zóny na formálne a
neformálne vzdelávanie pre malé i väčšie triedne kolektívy a skupiny
detí a jeho súčasťou bude aj sála na filmové projekcie, divadelné predstavenia a koncerty. Kinosála môže v rámci knižnice slúžiť na podujatia
ako napr. literárne večery, besedy, semináre, prednášky, workshopy,

vzdelávacie aktivity, či rôzne charitatívne akcie. Terasa pred hlavným
vstupom do knižnice umožní počas letných mesiacov menšie vonkajšie
aktivity.
Galéria v Meštianskom dome
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi taktiež predstavilo plán na
vytvorenie mestskej Galérie Imricha Vysočana, ktorá by bola umiestnená do Meštianskeho domu na Námestí slobody v Prievidzi ako stála expozícia prievidzských výtvarníkov. Hlavným zámerom činnosti v Meštianskom dome je priniesť prievidzským divákom alternatívu v zmysle
menšinových žánrov z nekomerčnej kultúry. „Naším cieľom je naplniť
program Meštianskeho domu v dvoch líniách, a to pravidelné aktivity s
frekvenciou opakovania sa raz za jeden alebo dva mesiace a v druhom
rade aktivity neopakovateľné, ako koncerty, divadlá, vzdelávacie aktivity, diskusie,“ opísala Horná.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi sa pokúsi získať finančné
prostriedky na vybavenie galérie a dobudovanie knižnice z výziev Fondu na podporu umenia.

V budove môže pôsobiť centralizovaná mestská knižnica.

Možnosti testovania na COVID-19 v Prievidzi

Tak ako na celom Slovensku, aj v Prievidzi od štvrtka 1. júla 2021
ukončilo činnosť päť mobilných odberných miest na bezplatnú
diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 formou
antigénových testov, ktoré boli zazmluvnené ministerstvom zdravotníctva. Obyvatelia môžu po zmene národnej testovacej stratégie využiť testovanie u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za

úhradu.
Na vyšetrenie testom na ochorenie COVID-19 je možné objednať za úhradu, ako samoplatca v nasledovných odberných
miestach v Prievidzi:
• MOM v budove hotela Magura
• MOM v kine Baník
• MOM na Ul. Šumperská 44
Podrobné informácie o možnosti prihlásenia na testovanie, výške
úhrady, ako aj prevádzkových časoch jednotlivých odberných miest
nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk
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13 121 0349

Od štvrtka 1. júla 2021 ukončilo činnosť päť mobilných odberných miest na bezplatnú diagnostiku COVID-19 formou antigénových testov. Na vyšetrenie antigénovým testom je možné sa
objednať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za úhradu.
K dispozícii v Prievidzi sú aj možnosti PCR vyšetrení.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

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

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0342

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:
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