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Revízie bytov, domov, bleskoz-

vodov, hál, elektrických ruč-

ných náradí, garáží, regulač-

ných staníc plynu, stolárskych dielní, kusové 

skúšky rozvádzačov NN do 100 A. 

T: 0903 751 204, www.mcrev.sk
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete

7
2
2
12
0
0
0
0
8

13
 1
2
1 
0
0
4
0

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm
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• Čistenie a preplach vykurovacieho systému - podlahové 
kúrenie, radiátory • Dezinfekcia a preplachovanie 

rozvodov pitnej vody • Obnova prietoku vody, 
úprava vody • Voda, kúrenie

0949 245 508 
waterandsk@gmail.com

        Waterand 
www.waterand.sk

Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
iba tak, akoby mimochodom, povedala 
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo-
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú-
ci sviatočný deň.

O pokore som písal na väčšej ploche už 
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied-
mich cností, je to slobodné, nie vynútené 
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti 
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom 
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem 
hlavných hriechov. Pripomínam najmä 
mocným tohto nášho geograficky malého 
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu-
mentujú tradičnými hodnotami viery iba 
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, 
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!

Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou 
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitív-
ne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodno-
tová a názorová integrita, pravdivosť, pria-
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako 
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží 
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená 
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.

Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu 
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma 
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr 
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to 
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie. 

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, náš-
ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu 
života. Samozrejme, myslené väčšinovo. 
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo 
voľbách, tiež väčšinovo.

O pyšné lži sa potkýnam na každom kro-
ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne 
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na 
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej praco-
vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka, 
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom 
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prí-
tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen 
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu 
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho 
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody, 
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú at-
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svo-
je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizej-
stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.

Preto ma zaujali slová o pokornej poc-
tivosti. A preto sa k nim stále 
vraciam. A preto tiež viem, že 
svet, aj ten náš, je taký preto, 
lebo tie dve slová sme poslali 
do vyhnanstva. Lebo mno-
hým z nás to bez nich ide 
akosi ľahšie.

Pekný týždeň, 
milí čitatelia

Pokorná poctivosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Rado-
bica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

Na Kolotoči, J.Kráľa 2 - zo zadu, z dvora

TEL.: 046/381 11 48

REZANIE KAPUSTY

Zelovoc vedľa Mäsiarstva u Borku

režeme

AJ V NECPALOCH

TEL.: 046/381 14 90
už režeme
 už režeme
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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STANOVENIE TRHOVEJ 
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 
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Bojnická nemocnica oslávila 
60 rokov. VEĽKÉ ĎAKUJEM 

V závere septembra som mal česť stráviť odbornú aj kultúr-
nu časť  na podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti  60. vý-
ročia otvorenia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom 
v Bojniciach. Rád by som aj týmto spôsobom vyjadril môj 
obdiv ľuďom, ktorí pracovali a pracujú v nemocnici. Oni sú 
tí, ktorí vždy pomáhali hornej Nitre v ťažkých momentoch - 
pri výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku, počas 
pandémie, či počas úrazov v strategických podnikoch hornej 
Nitry. V ťažkých časoch obstáli a svoj výkon vykonávali pro-
fesionálne. Pomoc lekárov a zdravotného personálu nebe-
riem ako samozrejmosť, ale ako dar.

Áno, na jednej strane nás môžu tešiť niektoré úspechy z 
posledných rokov, ako sú nové nemocničné pavilóny, zre-
konštruované časti nemocnice, aj tie, ktoré sa majú čoskoro 
vybudovať. Na strane druhej musíme hovoriť o slabej eko-
nomike nemocnice. Avšak ako krajský poslanec sa aj naďalej 
budem snažiť ponúkať pomoc a presadzovať záujmy ne-
mocnice. Musíme hľadať spôsoby ako nemocnicu vymaniť z 
dlhov, pomôcť pri probléme možných exekúcií nemocníc, atď.

Verím, že naša nemocnica bude 
aj naďalej prístavom nadeje pre 
všetkých chorých a zároveň bude 
dôstojným pracoviskom pre tých, 
ktorí nám v nej pracujú a pomá-
hajú.    

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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SOŠ Nováky ponúka 
na prenájom

nebytové priestory o celkovej výmere 1 m2.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.sosnovaky.sk, na úradnej tabuli TSK 

a na telefónnom čísle 046/546 13 10.

Svet okolo nás je často plný neistoty, 
nedôvery, strachu, nepokoja, kon-
fliktov, bolesti, osamelosti, smútku. 

A médiá nás denne informujú o hád-
kach medzi politikmi, nehodách, agre-
sivite, bojoch, zvyšovaní cien, katastro-
fách, podvodoch a klamstvách. 

Ježiš svojim učeníkov oslovoval slo-
vom šalom, ktoré sa niekedy prekladá 
ako pokoj vám, alebo choďte v pokoji. 
Šalom nevyjadruje iba pokoj a mier, ale 
aj život v plnosti dobra a šťastia, život v 
súlade s Bohom a sebou samým, hlboký 
mier v ľudskom srdci, harmóniu, nepo-
rušenosť a spokojnosť.

Toto všetko si prajú ľudia v pozdrave, 
ktorý nám zanechal Ježiš keď povedal: 
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a 
nestrachuje. (Ján 14:27).“ 

Pokoj, dôvera a spolupráca sú od 
Boha, nepokoj, rozdeľovanie a hádky od 
Zlého. Starý indián raz rozprával svojmu 
vnukovi príbeh o tom, že v každom z nás 
žijú dvaja vlci, medzi ktorými prebieha 
boj. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť, 
žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, 
arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť, 
pocit menejcennosti, falošnosť, namys-

lenosť, nadradenosť a ego. Druhý vlk je 
dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, 
vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovie-
vavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit 
a dôvera. Keď starý otec dorozprával 
svoj príbeh, vnuk sa ho spýtal ktorý vlk 
nakoniec vyhrá. Ten, ktorého kŕmiš, od-
povedal mu múdry starec.

Ježiš nám daroval pokoj preto, aby 
sme ho obnovovali a šírili ďalej. Pokoj 
znamená uzdravenie, nepokoj je ne-
-moc. Ne-mocní ľudia odovzdávajú moc 
nad sebou nenávisti a zlu. Ježiš nám 
zanechal aj návod na dosiahnutie po-
koja: Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo 
Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi tak i na 
Zemi, chlieb náš každodenný daj nám 
dnes a odpusť nám naše viny ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom, a neopusť 
nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého. 
Môžeme sa sami roz-
hodnúť, čo budeme 
prijímať do seba a 
rozširovať do svojho 
okolia - zlo, hnev a 
nemoc, alebo 
pokoj, dobro 
a zdravie.

Šalom

» Ján Košturiak

ODSTÚPIM funkčnú, zabehnutú
VICTORIA RESTAURANT

na Ul. Štefánika 8 v Prievidzi za
obstarávacie náklady. Kuchyňa,
soc. zariadenie, sklady, pivnica,

výhodná poloha, vlastné
parkovanie pred reštauráciou.
Info: 0905 456 438, sbslubo@gmail.com 13
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

TEREZIA Hliva ustricovitá 
+ lactobacily 
so šípkami 
- imunita, 
trávenie úľavu

BIODERMA ATODERM 
INTENSIVE BAUME 
500ml
- vysoko upokojujúci balzám 
pre veľmi suchú, 
podráždenú pokožku so 
sklonom k atopii

ARTERIN 120tbl 
- výživový doplnok z 
červenej 
fermentovanej ryže, 
pre normálnu 
hladinu cholesterolu

OCUTEIN 
ALLERGO 
15ml
- sú sterilné, 
hydratačné a 
lubrikačné očné 
kvapky, ktoré 
obsahujú tekutý 
obsah Helichrysum 
Italicum, pri 
očných alergiách

Nové modely domácej obuvi

MICROVENAL PLUS 60+30 tabliet 
ZADARMO 
-  výživový doplnok s obsahom flavonoidov 
diosmínu a hesperidínu doplnených o aescín vo 
forme rastlinného extraktu pagaštanu konského 
(Aesculus hippocastanum)

VITAMIN D TEST 
- samodiagnostický rýchlotest pre stanovenie 

vitamínu D zo vzorky krvi získaného 
pichnutím do prsta

12,14€ AKCIOVÁ

CENA 18,05€

1,95€
6,51€

10,63€
13,29€

15,47€
19,47€

Nové darčekové balenia kozmetiky 
VICHY

DORITHRICIN 20 tvrdých pastiliek 
- používa sa na liečbu zápalu a bolesti hrdla spojenej 
s bolestivým prehĺtaním a na liečbu zápalu ústnej 
dutiny, hrtana a ďasien vyvolaného baktériami

6,60€

7,33€

14,25€
17,81€

TEREZIA Hliva ustricovitá 
s rakytníkovým olejom 
60 kapsúl akcia 
1+1 ZADARMO 
- imunita, 
vitalita

13,63€
17,04€
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PEKÁREŇ - PIRÔŽKÁREŇ PRIEVIDZAPEKÁREŇ - PIRÔŽKÁREŇ PRIEVIDZA
MišútaMišúta 10 Prievidza ( sídl. Zapotôčky, pri Pošte 6 ) 10 Prievidza ( sídl. Zapotôčky, pri Pošte 6 )

Mojmírova 16 Prievidza ( sídl. Sever, pri Coop Jednota )Mojmírova 16 Prievidza ( sídl. Sever, pri Coop Jednota )

VámVám ponúka ako jediná na predaj denne od 23:00  ponúka ako jediná na predaj denne od 23:00 
do 18:00 hod. široký sortiment pekárskych do 18:00 hod. široký sortiment pekárskych 

a cukrárskych výrobkov.a cukrárskych výrobkov.
VšetkoVšetko je ručne vyrobené bez konzervantov,  je ručne vyrobené bez konzervantov, 

pečené s láskou       za najlepšie ceny pre váspečené s láskou       za najlepšie ceny pre vás

  chlieb,chlieb, bagety, pagáče, sladké a slané koláče, zákusky, torty,  bagety, pagáče, sladké a slané koláče, zákusky, torty, 
obl. žemle, chlebíčky a pod.obl. žemle, chlebíčky a pod.

PRÍJMAMEPRÍJMAME AJ OBJEDNÁVKY NA AKCIE A OSLAVY. AJ OBJEDNÁVKY NA AKCIE A OSLAVY.

PRIJMEME PEKÁROV/KY ZA VÝHODNÝCH PODMIENOKPRIJMEME PEKÁROV/KY ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK
T: 0915 567 077,     Pirôžkáreň PrievidzaT: 0915 567 077,     Pirôžkáreň Prievidza
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Zdravotné zariadenie 
Sv. Vincent - rádiológia, s.r.o.  
so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

ponúka vyšetrenie na počítačovom 
tomografe CT Toshiba Aquilion.

Zmluvný partner: UNION zdr. poisťovňa, a.s., Poisťovňa Dôvera
                                a VŠZP v zmysle cenníka pre samoplatcov.

Objednávanie: e-mail: info@sonomamo.sk, tel.: +421 907 888 486
                           osobne: Recepcia, Hviezdoslavova 3, Prievidza 

16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti

Keď som sa stal riaditeľom jednej 
bratislavskej školy, netušil som, v 
akom stave ju nájdem. Škola bola 
personálne, materiálne i esteticky 
zanedbaná. Vnútorné priestory boli 
neprívetivé a málo pripomínali, že 
ide o inštitúciu pre deti, ktoré v nej 
trávia pol dňa. 

Keďže som prívržencom humani-
zácie, pustil som sa do spríjemňovania 
priestorov. Samozrejme, narážal som 
na časť personálu školy, ktorá považo-
vala umiestnenie sedačky či gauča na 
každé poschodie za smrteľný hriech. 
Rovnako aj malých basketbalových 
košov na penové loptičky. Mám však 
jednu zlú vlastnosť. Ak niečomu verím, 
neustúpim. Bolo úžasné pozorovať, ako 
sa z temných socialistických chodieb 
stáva druhý domov pre deti. Napriek 
tomu, že škola bola aj ekonomicky zru-
inovaná. 

Obrovský nedostatok pre mňa bol 
fakt, ktorý si ani nebudete vedieť pred-
staviť. Napriek tomu, že táto škola má 
rozsiahly areál, nemala na ňom okrem 
popraskaného ihriska s bránkami jedi-
nú preliezačku! To bola výzva. Najprv 
sme s veľkými žiakmi za peniaze zo-
zbierané na vianočných trhoch vlastno-
ručne spravili pieskovisko. Aj so slneč-
níkom. Mali ste vidieť tú radosť detí. 

A pokračoval som. Mestská časť má 
participatívny rozpočet. Tak som sa doň 
zapojil s projektom na kúpu dvoch jedi-

nečných certifikovaných preliezačiek - 
dvojitej hojdačky a kolotoča. Trvalo dva 
roky, kým sa nápad zrealizoval. Hodiny 
môjho času a pomáhali aj rodičia. Z roz-
počtu mesta to odkrojilo 5000 eur. Stálo 
to za to, v školskom areáli pribudli po 
prvý raz dve perfektné preliezačky. Are-
ál školy ožil, slúžili aj deťom zo sídliska. 

Napokon sa mi v spolupráci s ob-
chodným reťazcom podarilo zakúpiť 
veľkú trampolínu. V rámci techniky ju 
poskladali opäť žiaci. Zaviedli sme pra-
vidlá používania a pribudol ďalší hrací 
prvok. Moja vízia sa pomaly napĺňala.              

Nie každý to vnímal pozitívne. Vý-
hovoriek, prečo také niečo nemá byť v 
škole, bolo veľmi veľa. Súčasná riadi-
teľka, ktorá ma nahradila, znefunkč-
nila tieto preliezačky. Počúvla ľudí, čo 
sa stavajú proti zmenám a najradšej 
by mali školu bez detí. Premrhali sa 
teda štátne prostriedky a hodiny môj-
ho času. Predpokladám, že rovnako 
postupovali s hracími prvkami v škole. 
Napriek tomu má táto riaditeľka pohod-
lie v škole na rozdiel odo mňa, je vzorná 
úradníčka, poslúcha svojich. Nič to na 
tom, že nevníma trendy v pedagogike 
21. storočia. Čo na tom, že sú v škole 
deti, ktoré sa v nej chcú cítiť príjemne? 
Ale ani sa jej nečudujem. Človek, ktorý 
chce veci meniť, sa ťažko udrží na pozí-
cii riaditeľa štátnej školy. Aj preto som 
musel odísť.

Aj preliezačky patria k škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-Jawa odkúpim motocykel, 
diely – seriózna dohoda, T: 0908 
205 521
» Kúpim staré motorky, diely, do-
klady, mopedy, Babetu, T: 0940 
100 473
» Kúpim staré auto Škoda, Ford, 
Simca, Tatra, Volga, Trabant a iné, 
T: 0940 100 473

byty/predaj 3
» Predám garsónku na Žabníku, T: 
0908 222 200

byty/prenájom 4
» Ponúkam do prenájmu 1.izb. 
byt, zariadený, v tichom prostredí, 
mes. 220€ osoba. T: 0944 589 022

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908 532 
682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Darujem mačiatko do dobrých 
rúk, T: 0911 237 107

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám komplet kolesá na fa-
biu1,185/60/14, gumy sú staršie, 
cena 20€, strúhadlo na kapustu 
10€, detské sánky 15€, T: 0905 
761 809
» V Handlovej predám plechovú 
búdu: 5x5x2,5m 1ks, 3x2,5x2,5m 
1ks, 6x3x2,5m 1ks, 5x3x2,5m 1ks, 
Unimobunku 5x3x2,5m 1ks, sú na 
paneloch, cena dohodou, T: 0944 
437 247
» Predám nový nepoužitý mobil 
CPA 60€, teraz 20€, orech. dosky 
na pažby, T: 0903 132 399
» Predám prac. kožené kapce 2 
páry č.9 a 10, pár 10€, televízor 
Philips 80 obrazovka 10-ročný 
30€, T: 0905 761 809

rôzne/iné 14
» Hľadám zvárača na prácu zvá-
ranie železných schodov. Dohoda, 
T: 0944 589 022

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatický 55r. muž, hľadá pria-
teľku z PD. Len vážne, T: 0948 242 564
» Sympatická 55r. hľadá priateľa 
na zoznámenie, T: 0944 724 181

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane  » 5
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Menšia stavebná firma ponúka:

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.

Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC

• rekonštrukcie bytov
• búracie práce
• obklady, dlažby
• omietky, stierky
• sadrokartón
• pokládka zámkovej dlažby

• zateplenie RD
• maliarske 
  a natieračské práce
• plávajúce podlahy
• atď.

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 13
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Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?

Tak ihneď volaj na toto číslo

0948 616 881
Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)
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V uplynulých dňoch zverejnilo mesto Prievidza rozsiahly zámer výpredaja mestského 
majetku.

Ani po škandále s predajom pozemkov pod autobusovou stanicou za cenu 20€/m2 sa 
vedenie mesta nevzdáva ambícii previesť na iné osoby, krátko pred voľbami, vlastníctvo 
ďalších lukratívnych mestských nehnuteľností za slušne povedané - nevýhodné ceny.

Veď posúďte len niekoľko príkladov:
- tri budovy Polikliniky s pozemkami za cenu 780 tisíc €, teda za cenu niekoľkých bytov!!! ��
- pozemky vhodné na priemyselný park 2 za cenu cca 9€/m2
- ďalšie pozemky v priemyselnom parku za necelých 17€/m2
- lukratívny dom s pozemkom na nábreží Andreja Kmeťa za 138 tisíc €
- a ďalšie a ďalšie a ďalšie... ��

 
Nepochopiteľné je, že napr. budovy bývalej polikliniky máme na liste vlastníctva iba ne-

celé 4 týždne a už sú označené za prebytočný majetok...

Primátorka roky tvrdila, že má s týmto majetkom zámery prospešné pre obyvateľov a ich 
realizácii bráni iba neochota Trenčianskeho kraja previesť ich do majetku mesta Prievidza. 
Kraj nakoniec žiadostiam vyhovel a obratom sa aj tento majetok dostal do výpredaja. Na-
vyše za ceny, ktoré sa mne javia škandalózne. Pre porovnanie, vlastným obyvateľom pre-
dávalo mesto pozemky typu predzáhradky, vjazdy k domom, garážam a pod o rozlohách 
niekoľkých metrov za 20€/meter!!! A tu, za 9€, ponúkame lukratívny pozemok o rozlohe 
viac ako 175 000 m2 - vhodný napr. na výstavbu ďalšieho priemyselného parku - za 9€!

Napĺňa sa žiaľ scenár, ktorého sme sa obávali. Mesto Prievidza sa pod vedením Kata-
ríny Macháčkovej neúmerne zadĺžilo. Tento stav hasí výpredajom mestského majetku. 
Navrhovaný výpredaj navyše dokazuje, že súčasnému vedeniu mesta absolútne chýbajú 
vízie a nápady na rozvojové programy, jediný nápadom je 
„predať“. 

Mesto Prievidza sa pod vedením súčasnej primátorky 
zmenilo na veľkú realitnú kanceláriu, rozpredávajúcu 
vlastný majetok. Peniaze sa minú na predvolebné asfal-
tovanie, no ten majetok nám v budúcnosti bude chýbať...   

Nebudem sa nečinne prizerať takémuto lacnému rozpre-
dávaniu a urobím všetko pre to, aby sme strategické ma-
jetky ako poliklinika, zachránili! Budem čoskoro informovať.         

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

MESTO SPÚŠŤA VEĽKÝ VÝPREDAJ SVOJHO MAJETKU

www.lepsiapd.sk

Keď som sa stal riaditeľom jednej 
bratislavskej školy, netušil som, v 
akom stave ju nájdem. Škola bola 
personálne, materiálne i esteticky 
zanedbaná. Vnútorné priestory boli 
neprívetivé a málo pripomínali, že 
ide o inštitúciu pre deti, ktoré v nej 
trávia pol dňa. 

Keďže som prívržencom humani-
zácie, pustil som sa do spríjemňovania 
priestorov. Samozrejme, narážal som 
na časť personálu školy, ktorá považo-
vala umiestnenie sedačky či gauča na 
každé poschodie za smrteľný hriech. 
Rovnako aj malých basketbalových 
košov na penové loptičky. Mám však 
jednu zlú vlastnosť. Ak niečomu verím, 
neustúpim. Bolo úžasné pozorovať, ako 
sa z temných socialistických chodieb 
stáva druhý domov pre deti. Napriek 
tomu, že škola bola aj ekonomicky zru-
inovaná. 

Obrovský nedostatok pre mňa bol 
fakt, ktorý si ani nebudete vedieť pred-
staviť. Napriek tomu, že táto škola má 
rozsiahly areál, nemala na ňom okrem 
popraskaného ihriska s bránkami jedi-
nú preliezačku! To bola výzva. Najprv 
sme s veľkými žiakmi za peniaze zo-
zbierané na vianočných trhoch vlastno-
ručne spravili pieskovisko. Aj so slneč-
níkom. Mali ste vidieť tú radosť detí. 

A pokračoval som. Mestská časť má 
participatívny rozpočet. Tak som sa doň 
zapojil s projektom na kúpu dvoch jedi-

nečných certifikovaných preliezačiek - 
dvojitej hojdačky a kolotoča. Trvalo dva 
roky, kým sa nápad zrealizoval. Hodiny 
môjho času a pomáhali aj rodičia. Z roz-
počtu mesta to odkrojilo 5000 eur. Stálo 
to za to, v školskom areáli pribudli po 
prvý raz dve perfektné preliezačky. Are-
ál školy ožil, slúžili aj deťom zo sídliska. 

Napokon sa mi v spolupráci s ob-
chodným reťazcom podarilo zakúpiť 
veľkú trampolínu. V rámci techniky ju 
poskladali opäť žiaci. Zaviedli sme pra-
vidlá používania a pribudol ďalší hrací 
prvok. Moja vízia sa pomaly napĺňala.              

Nie každý to vnímal pozitívne. Vý-
hovoriek, prečo také niečo nemá byť v 
škole, bolo veľmi veľa. Súčasná riadi-
teľka, ktorá ma nahradila, znefunkč-
nila tieto preliezačky. Počúvla ľudí, čo 
sa stavajú proti zmenám a najradšej 
by mali školu bez detí. Premrhali sa 
teda štátne prostriedky a hodiny môj-
ho času. Predpokladám, že rovnako 
postupovali s hracími prvkami v škole. 
Napriek tomu má táto riaditeľka pohod-
lie v škole na rozdiel odo mňa, je vzorná 
úradníčka, poslúcha svojich. Nič to na 
tom, že nevníma trendy v pedagogike 
21. storočia. Čo na tom, že sú v škole 
deti, ktoré sa v nej chcú cítiť príjemne? 
Ale ani sa jej nečudujem. Človek, ktorý 
chce veci meniť, sa ťažko udrží na pozí-
cii riaditeľa štátnej školy. Aj preto som 
musel odísť.

Aj preliezačky patria k škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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VianočnáVianočnáVianočná
objednávkaobjednávkaobjednávka

kolekcia MALÁ  10€ (30ks) 
kolekcia VEĽKÁ 14€ (45ks)

(banketková veľkosť)

PD,Bojnice, Handlová,
Žiar nad Hronom,
PE,TO,dediny v smere ,
Malinová,Pravno,Poluvsie,...

Info a objednávky
046/540 0410

www.cukrarka.sk

cukrárka Magdaléna
Letavajová,
Lipová 29,
Kanianka

Rozvozy
na odberné
miesta 
ZDARMA

(uzávierka do naplnenia kapacity)
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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

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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Alkohol je najčastejšou príčinou hos-
pitalizácií na psychiatrii. Muži boli 
hospitalizovaní častejšie ako ženy. 
Najvýraznejšia prevaha mužov bola 
pri hospitalizáciách s poruchami psy-
chiky a správania sa, zapríčinených 
užívaním alkoholu.

Na psychiatrických oddeleniach bolo 
v minulom roku pre duševné poruchy a 
poruchy správania uskutočnených 36.862 
hospitalizácií, z toho muži tvorili 55,9 per-
centa. Najviac hospitalizácií si vyžiadali 
poruchy psychiky a správania zapríčine-
né užívaním alkoholu, ktoré prestavovali 
25 percent všetkých hospitalizácií. In-
formovala o tom hovorkyňa Národného 
centra zdravotníckych informácií (NCZI) 
Alžbeta Sivá.

V dôsledku pandémie NCZI evidovalo 
minulý rok o 7208 hospitalizácií menej 
ako v roku 2019, čo predstavuje pokles o 
16,4 percenta. Z celkového počtu hospi-
talizácií bola takmer tretina pacientov 
hospitalizovaná vôbec prvýkrát v živote. 
„Druhou najčastejšou skupinou diagnóz 
hospitalizovaných pacientov s podielom 
0,7 percenta bola skupina diagnóz schi-
zofrénia, schizotypové poruchy a poruchy 
s bludmi,“ priblížila Sivá.

Muži boli hospitalizovaní častejšie 
ako ženy. Najvýraznejšia prevaha mužov 
bola podľa Sivej pri hospitalizáciách s 
poruchami psychiky a správania zapríči-

nených užívaním alkoholu. Pri druhej naj-
častejšej skupine diagnóz schizofrénia, 
schizotypové poruchy a poruchy s bludmi 
taktiež mierne prevažovali muži. „Najviac 
ženy prevažovali nad mužmi pri hospita-
lizáciách so skupinou diagnóz afektívne 
poruchy,“ spresnila Sivá.

Najviac hospitalizovaných mužov 
pre poruchy súvisiace s užívaním alkoho-
lu malo trvalé bydlisko v Trenčianskom 
kraji, nasledoval Košický kraj a Prešovský 
kraj. Najviac žien, ktoré boli prijaté na hos-
pitalizáciu s touto diagnózou, pochádzalo 
zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, na-
sledoval Košický a Prešovský kraj.

Medziročný pokles NCZI zaznamenal 
pri všetkých vekových skupinách, najviac 
pri skupine do veku 14 rokov, kde sa počet 
hospitalizácií na 10.000 obyvateľov znížil 
o 28,1 percenta. „Celkový počet psychiat-
rických hospitalizácií na 10.000 obyvate-
ľov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 16,4 
percenta,“ uviedla Alžbeta Sivá.

Ak sa chcete dostať na psychiatriu, 
vieme, čo skráti vašu cestu

» Zdroj: Internet, upravila red

20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti

Chcete si podať riadkovú občiansku inzerciu?

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 vy-
účtuje 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.
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pani Veronka Dobiašová. 

„Aj slnko zapadá ústupom do noci, 
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci. 

Svieca dnes horí pre teba mamička, 
posielam ti tichú spomienku do nebíčka. 

Na krásne chvíle, láskavé oči, teplo tvojich dlaní...
Si stále a navždy v mojom srdci, mami.“ 

Dňa 20.10.2021 si pripomíname 

piaty rok, čo nás navždy opustila 

moja milovaná mamička

S láskou spomína dcéra Viera. 
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Anton Dubský 

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda. 
To si ty, otec náš a pozeráš sa na nás z neba. 

Tam v raji nebeskom pokoj večný maj, 
buď naším anjelom, na zemi nás chráň.

Už nepočujeme trúbenie z trombity, 
ani tvoj hlas, necítime tvoju prítomnosť, 

ani tvoje kroky pri nás. Hoci si odišiel, nie si medzi nami, 
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“ 

Dňa 17. októbra 2021 uplynie rok, 
čo nás opustil

z Lipníka.

S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia Tonko s rodinou, Mirko s dcérou, mama, 
súrodenci a ostatná blízka rodina. 
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pán František Hrehuš.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás. 

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš navždy s nami.“ 

Dňa 17. októbra si pripomenieme 

1. smutný rok, čo nás navždy opustil 

manžel, otec, dedo, brat, 

švagor a kamárat

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

Dňa 21.10.2021 uplynie rok, 

čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko 

a pradedko

z Bojníc. 

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

S láskou spomína smútiaca rodina. 
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Zároveň varuje, že chodci a cyklisti 
v tmavom oblečení sú v tme pre vo-
dičov motorových vozidiel takmer 
neviditeľní.

Polícia opätovne upozorňuje na dô-
ležitosť reflexných prvkov. Za zníženej 
viditeľnosti musí mať chodec idúci po 
krajnici a cyklista jazdiaci po krajnici 
alebo po okraji vozovky na sebe vidi-
teľné reflexné prvky alebo oblečený re-
flexný bezpečnostný odev nielen mimo 
obce, ale aj v obci. Polícia to pripome-
nula na sociálnej sieti.

„Správne umiestnené reflexné 
prvky ovplyvnia, aby človeka na ces-
te bolo vidieť. Dôležité je, aby reflexné 
prvky boli viditeľné a nezakrývali ich 
ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne pre-
nášaná batožina,“ zdôraznila polícia.

Zároveň pripomína, že chodci a 
cyklisti v tmavom oblečení sú v tme pre 
vodičov motorových vozidiel takmer 
neviditeľní. „Ak skombinujete nápad-
nú farbu odevu s reflexnými prvkami, 
prestanete byť neviditeľní a zvýšite tak 
svoju bezpečnosť,“ dodala polícia.

Vidieť a byť videný je pravidlo, 
ktoré si nie vždy všetci vodiči, chodci 
a cyklisti berú dostatočne k srdcu, hoci 
môže pomôcť zvýšit ich bezpečnosť v 
dopravnej premávke a predísť doprav-
ným nehodám s tragickými následka-
mi. Nespoliahajte sa na všeobecné tvr-

denia, že biele alebo svetlé oblečenie je 
predsa len lepšie vidieť! Potme, v šere 
ani v sychravom počasí reflexné prvky 
v akejkoľvek podobe skrátka nič nena-
hradí.. Chodci aj preto a už v zmysle 
zákona musia nosiť tzv. reflexné prvky, 
a to vtedy, keď sa pohybujú za zníženej 
viditeľnosti na ceste mimo obec, alebo 
pokiaľ idú po neosvetlenej vozovke v 
obci. Zníženou viditeľnosťou sa potom 
myslí nielen tma, ale aj hmla, dážď ale-
bo snehová fujavica. Neosvetlenému 
chodcovi hrozí pokuta.

Väčšinou ide o žlté, biele, šedé, 
zelenožlté či oranžové fluorescenčné 
prúžky umiestnené na prednej, bočnej 
a zadnej strane školských aktoviek a 
batohov alebo športových a mestských 
batohov či tašiek. Čoraz častejšie bý-
vajú reflexné prvky taktiež súčasťou 
oblečenia, predovšetkým športových 
nohavíc, búnd, viest a mikín.

Polícia upozorňuje na viditeľnosť 
účastníkov cestnej premávky

» red

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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PALIVOVÉ DREVO 
TVRDÉ, MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno    T: 0944 664 496

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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Náplň práce:
• Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
• Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných    
     vagónov

Požiadavky:
• Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1 
• Prax v odbore aspoň 1 rok

Zamestnanecké výhody a benefity:
• Nástupná tarifná mzda od 855 EUR
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí.
• Stravné lístky v hodnote 4,50 EUR (doplatky zo sociálneho 
     fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 

971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovnú pozíciu: 

 Zvárač – palič

mechanika – montážnika 
na stavbách vŕtania, pretláčania, 

ktoré sú väčšinou od Bojníc do 100 km

POŽADUJEME:
- učňovské alebo stredoškolské vzdelanie "MECHANIK STROJOV 
  A ZARIADENÍ" alebo strojárskeho, (baníckeho, stavebného) zamerania
- VP sk. B (C,E vítané)

vítané:
- prax s hydraulickými strojmi, zváračský preukaz, práca na montážach 

bydlisko: Prievidza, Bojnice a Horná Nitra 

PONÚKAME:
- zaujímavú prácu s náležitým finančným ohodnotením,
- 13. plat,
- vstupenky na kultúrne a športové podujatia a iné benefity  

HYDROTUNEL, s.r.o. hľadá

Tel.: 0915 475 380, email: hydrotunel@hydrotunel.sk
www.hydrotunel.sk 13
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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Hľadáme
upratovačku/ča 

do objektu v Prievidzi 
Mzdové ohodnotenie: 623 €/brutto + odmeny

Pracovná doba: ranná, poobedná

NáSTUP MOžNý IHNEď

V prípade záujmu volajte

na tel. č. 0917 553 176 
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 18. 10 .

379

-32%
cena za 1 kg

Kuracie 
prsné rezne 

Jacobs 
Krönung
• mletá káva

399

-50%

(1 kg = 7,98)

500 g

399

-16%
cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

119

-45%
cena za 1 kg

049

-28%
cena za 100 g

349

Supercena
1 kg balenie

• hovädzie a bravčové

309

-34%
cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

• rôzne druhy

029

-30%

(100 g = 0,19)

150 g
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• var�ý typ B - pr�lohové
• neprané

319

Supercena

10 kg

Hubert 

• blanc/rosé

399

-37%
0,75 l

139

-50%
cena za 1 kg

0

150 g 089

-47%
150 g

399

-27%
600 g

0

-22%
120 g

• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

3

-35%
8/16 kapsúl

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

28.10.2021 o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 28.10.2021

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
28.10.2021

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 28.10.2021

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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Mnohí, ktorí vykurujú plynom či elek-
trickou energiu, pri informáciách o 
rastúcich cenách zvažujú aj dodatoč-
né kúrenie pomocou kachlí či krbo-
vých kachlí.

V zásade nejde technologicky o veľ-
ký rozdiel, krbové kachle ponúkajú 
pohľad na oheň, klasické nie. Rozdiel 
medzi pecou a krbovými kachľami je 
v možnosti sledovať plamene. Krbové 
kachle majú presklené dvierka, kdežto 
pece nie. Sú samostatne stojace. Kúrte 
v nich výhradne drevenými briketami 
alebo ekobriketami. 

Ale to sa už predbiehame. Pripojiť 
kachle na starý, roky nepoužívaný ko-
mín môže byť cesta do pekla. Preto je 
najlepšie, ak si na stránke Komory ko-
minárov Slovenska https://www.kks-
-sr.sk/ najskôr vyhľadáte „svojho komi-
nára“ a požiadate ho o revíziu komína. 
On usúdi, či môžete komín pripojiť do 
prevádzky, alebo až po splnení akých 
jeho úprav. A on vám vydá doklad o 
revízii komína pre poisťovňu, ak by 
nebodaj...

Ideálne využitie krbových kachlí 
je na chalupe, stavbe, ale aj v domoch 
ako doplnok ústredného kúrenia. Ce-
nový rozdiel krbových kachlí sa odrá-
ža v kvalite. Lacnejšie verzie krbových 
kachlí majú menej kvalitnú vnútornú 
úpravu, čo znižuje ich životnosť. Pri 

drahších typoch je vďaka kvalitnejšej 
úprave životnosť dlhšia.

Najdôležitejší parameter palivo-
vého dreva je vlhkosť. Čerstvo spílené 
drevo obsahuje 50 – 60 percent vody. 
Čím viac vody drevo obsahuje, tým 
viac energie je pri horení potrebné na 
jej odparenie a tým menej energie sa 
premení na využiteľné teplo. Vysuše-
né drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie 
ako čerstvé. To v praxi znamená, že 
drevo by ste pred spálením mali nechať 
schnúť asi dva roky

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlep-
šie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká 
vzduch zo všetkých strán. Papier po-
užívajte pri rozkurovaní čo najmenej, 
pretože z neho ostáva veľa popola. Od 
pevného podpaľovača, ktorý horí viac 
ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália 
triesky a od nich polená. 

Uvažujete o výrobe tepla 
z tuhého paliva?

» red
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Profesionálna práčovňa v Prievidzi  

Na ulici Vápenická č. 20 

Komplexná starostlivosť o vašu bielizeň 

Gastro, hotelierstvo, potravinársky priemysel, 
priemyselné prevádzky 

Zvoz a rozvoz bielizne zabezpečujeme 

Kontakt na manažéra práčovne 0917 553 176  
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk
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0944 366 615

Sociálna poisťovňa opäť pripravila 
pre dôchodcov užitočnú pomôcku – 
Kalkulačku na výpočet 13. dôchod-
ku. Kalkulačka im rýchlo vypočíta, v 
akej výške dostanú tento dôchodok 
už v novembri 2021.

Kalkulačka je zverejnená na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne (Kalkulačka 
na výpočet 13. dôchodku). Jej použitie 
je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše 
sumu dôchodku, resp. jednotlivých dô-
chodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na 
políčko Vypočítať ihneď zistí v akej výš-
ke dostane 13. dôchodok v roku 2021.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v 
inej mene ako euro, pričom zabezpečí 
prepočet danej meny na euro (výška 
dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na 
najbližší eurocent nadol). Na prepočet 
dôchodku z cudziny sa použije referenč-
ný výmenný kurz určený Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska, ktorý je platný 1. 
septembra 2021.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dô-
chodok v novembri 2021 automaticky. 
Znamená to, že o tento dôchodok netre-
ba žiadať.

Maximálna suma 13. dôchodku v 
roku 2021 bude 300 eur a dostanú ju tí 
dôchodcovia, ktorí majú dôchodok v 
sume 218,06 eur a nižšej. Poberateľom 
dôchodku v rozpätí od 218,07 eur do 

912,50 eur sa 13. dôchodok bude znižo-
vať až do minimálnej sumy 50,01 eur. 
Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú 
dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 
912,51 eur a vyšší.

Ešte jedno avízo od Sociálnej po-
isťovne – Do konca októbra dostane 
takmer 73 tisíc SZČO oznámenia o vzni-
ku, zániku či trvaní sociálneho poiste-
nia aj s výškou platby. Tieto informácie 
dostanú automaticky, nemusia o nič 
žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. 
októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej 
trvá povinné sociálne poistenie a tiež 
vymeriavací základ a výšku poistného, 
ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch 
uhrádzať do Sociálnej poisťovne.

Najvyšší počet oznámení bude zo 
Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, 
ktorým sa na základe odložených daňo-
vých priznaní za uplynulý rok zmenil 
vymeriavací základ pre platbu poistné-
ho – takých je 54 977. O vzniku povinné-
ho sociálneho poistenia sa dozvie 12 621 
SZČO. Naopak, povinné poistenie k 30. 
septembru 2021 zanikne 5 354 SZČO.

Sociálna poisťovňa všetky tieto 
dôležité informácie zašle SZČO poštou 
alebo do ich e-schránky (ak ju majú ak-
tivovanú) do 21. októbra 2021. Poistné v 
novej výške potom prvý raz zaplatia za 
mesiac október so splatnosťou do 8. no-
vembra 2021.

Ste zvedaví, koľko vám pošlú 
pred Vianocami „naviac“?

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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Evanjelizačný koncert, ktorý každo-
ročne navštevujú desaťtisíce mladých 
ľudí je tu opäť a prináša jasnú správu: 
Boh nie je mŕtvy! 

Projekt Godzone pozýva na 13. roč-
ník hudobného turné, ktoré sa uskutoční 
v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež od 15. 
do 20. novembra v 5 slovenských a 1 čes-
kom meste. Ktoré to budú?

Godzone turné je zoskupením umel-
cov, hudobných štýlov, pútavej produk-
cie a  osobných príbehov ľudí zo života 
s  Bohom. Pre účastníkov je pripravený 
originálny program, ktorý sľubuje neza-
budnuteľný zážitok tak po hudobnej ako 
aj vizuálnej stránke. Téma hudobného 
turné Godzone vyjadruje myšlienku, že 
Boh je živý a koná v životoch ľudí aj dnes, 
čoho dôkazom sú aj mnohé príbehy ľudí, 
ktorí v rámci kampane na blížiace sa kon-
certy pripravili videá, v ktorých hovoria 
o osobnej skúsenosti so živým Bohom. 

„Niekedy sa zdá, akoby spoločnosť a 
svet hovorili, že Boh je mŕtvy. My vieme, 
že Boh je živý, zažili sme to. Sme pre-
svedčení, že napriek rúškam nemáme 
zostať umlčaní, máme svedčiť o tom, čo 
Boh urobil v  našich životoch, a napriek 
izolácii nemáme prestať budovať Cirkev. 
Boh totiž žije v nás mocou svojho Ducha. 
Otázka však znie: Je to v našich životoch 
vidieť?“ vysvetľuje tému riaditeľ projektu 
Godzone Július Slovák.

Godzone tour navštívi mestá nie len 
s  večerným programom, ale aj s  dobro-
činnou aktivitou do ktorej bude zapojený 
tím organizátorov. Dobročinná aktivita 
má za cieľ pomôcť v miestnych komuni-
tách, charite, nocľahárňach a v meste. Ak 
to situácia dovolí Godzone tím navštívi 
v deň podujatia aj miestne školy a zorga-
nizuje evanjelizáciu na námestiach. Té-
mou „Boh nie je mŕtvy“ chcú organizáto-
ri odpovedať na výzvu pápeža Jána Pavla 
II: „Nie je čas hanbiť sa za evanjelium, je 
čas ohlasovať zo striech“. 

Všetky informácie ako aj miesta 
a  časy koncertov nájdu záujemcovia na 
webovej  stránke  www.tour.godzone.sk 
Vstup na koncerty je ZADARMO a registrá-
cia vopred nie je potrebná. Turné sa usku-
toční v každý deň koncertu zvlášť pre sku-
pinu OTP a očkovaných v časoch, ktoré sú 
uvedené na webovej stránke projektu.

Godzone tour 2021 prichádza 
s jasným posolstvom

» Zdroj: Godzone
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Jeden polkilový chlieb. Alebo liter 
mlieka. To si v priemernom sloven-
skom obchode dokážete kúpiť za 86 
centov (v prepočte 1 dolár). Stačil 
by vám nákup v takejto hodnote na 
celý deň?

Práve to je totiž suma, z  ktorej sa 
mnohí ľudia napr. v  Libanone alebo 
Sýrii snažia denne vyžiť. Musia však 
pritom rátať aj so všetkými ostatnými 
nákladmi, ako je ubytovanie, cestovné, 
oblečenie, lieky...

Uvidieť tu malé dieťa prehŕňať sa 
vo veľkom kontajneri s odpadkami, vy-
ťahovať odtiaľ veci a podávať ich blízko 
stojacej mame, je čoraz bežnejšie. Situ-
áciu v týchto krajinách najlepšie vysti-
hujú slová ako úpadok či zúfalstvo.

Dramaticky tu klesol počet sobá-
šov, pretože mladí si nemajú za čo vy-
budovať spoločný domov. Mnohí ďalší 
ľudia jednoducho opúšťajú svoju vlasť, 
pretože ďalej nevládzu bojovať o preži-
tie a  o naplnenie základných potrieb 
svojich rodín.

Otec Marwan Mouawad (46), ktorý 
slúži veriacim v  Libanone, napríklad 
hovorí: „Pred výbuchom niektorí farní-
ci chodili za mnou a dávali mi peniaze, 
aby sme mohli nakúpiť potravinové 
balíčky pre chudobných. Po výbuchu 
tí istí ľudia prichádzajú do kostola a 
prosia o pomoc. ‚Pán farár,‘ hovoria, 
‚odpustite nám, potrebujeme pomoc.‘“

V Sýrii je situácia veľmi podobná. 

Na ľuďoch vidno únavu a  vyčerpanie 
z  náročných podmienok, ktoré tam 
vládnu už 10 rokov. Na severozápade 
krajiny sa stále bojuje. Hoci sa v oblasti 
Damasku, Homsu či Aleppa už nemu-
síte cítiť bezprostredne ohrození, ťažko 
si nevšimnúť skazu, ktorá vládne všade 
naokolo.

Sýrčania sa spytujú, ako sa im po-
darí nanovo vybudovať krajinu a kto im 
pri tom pomôže. V prvom rade však tre-
ba nastoliť mier. Viacerí hovoria o tom, 
že počas vojny mohli aspoň očakávať, 
že sa raz skončí. No čo majú očakávať 
teraz? Usilujú sa len prežiť... Za jeden 
dolár denne.

Len v roku 2021 podporila pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 
v  Libanone a  Sýrii viac než 100 pro-
jektov v  celkovej výške 5 mil. €. Viac 
informácií o konkrétnych možnostiach 
pomoci nájdete na webovej stránke: 
www.acnslovensko.sk.

Dolár na deň

» Zdroj: ACN

sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp
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Nepostačuje Vám jedna nádoba na biologicky rozložiteľ-
ný odpad z Vašej záhrady? Požiadajte o ďalšiu.

Obyvatelia mesta, ktorým nepostačuje súčasná nádoba na 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov si 
môžu podať žiadosť o pridelenie ďalšej nádoby na biologic-
ky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov. Žiadosť je 
potrebné doručiť do podateľne mestského úradu. Následne 

budú žiadosti postupne vybavované v období jar 2022.

Cieľom mesta je zvýšene kvality triedenia odpadov a zároveň 
zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a tým 
súvisiacich poplatkov za uloženie odpadov na skládku.

Žiadosť o nádobu na BRO je dostupná na internetovej stránke 
mesta Prievidza.

Požiadajte o ďalšiu nádobu na BRO

Mesto začína s distribúciou druhej várky biodegradova-
teľných vrecúšok, ktoré doručí priamo do domácností. 
Sú určené výlučne na zber biologicky rozložiteľného ku-
chynského odpadu. Distribúcia začína počas 41. kalen-
dárneho týždňa.

V týchto dňoch sú do každej domácnosti doručované biod-
egradovateľné vrecká, na biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad. Mesto Prievidza ich zabezpečuje pre obyvateľov bez-
platne. 

Kto dostane špeciálne vrecká
Vrecká na kuchynský odpad budú doručované obyvateľom 
mesta Prievidza ktorí platia poplatok za komunálny odpad. 
Celkovo budú doručené do 19 400 domácností. Jedna domác-
nosť dostane rolku s 25 kusmi vrecúšok. 

Vhodné sú len kompostovateľné vrecká
Na zber kuchynského odpadu je nutné používať výlučne kom-
postovateľné vrecúška s certifikátom. Igelitové vrecká nie sú 
na zber kuchynského odpadu vhodné. Používať je možné aj 
papierové vrecká, ktoré sú na to určené. Takisto je v poriad-
ku, ak je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nasypaný 
alebo vhodený do hnedej zberovej nádoby bez vrecúška.

Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?
- zvyšky ovocia a zeleniny
- pečivo a cestoviny
- škrupiny z vajec
- kávová usadenina, čajové vrecká alebo sypaný čaj
- zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok
- mäsové a mliečne výrobky
- potraviny po dátume spotreby (bez obalov)
- menšie kosti (kuracie, rybie)
- zvyšky izbových rastlín či kytíc

Do vrecúšok nepatrí:
- jedlé oleje
- zvyšky jedla v obaloch
- tekuté potraviny (mlieko, polievky…)
- iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy, VKM, papier…)

Mesto opäť distribuuje vrecká na kuchynský odpad
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU


