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PRIEVIDZSKO

Č. 46 / 19. NOVEMBER 2021 / 25. ROČNÍK

TOYOTA 
PROACE CITY
Záruka 5 rokov / 250 000 km

Už od 15 600 €

Letisková 2C          0905 509 925

Využite krátku čakaciu dobu na servis u nás

toyotaprievidza.sk

13
 1
2
1 
0
5
9
2

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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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

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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PRIJMEME VODIČA
0948 008 826 13
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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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0944 366 615

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Pečené prasiatka
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EXTRA

Advent sa tento rok podľa dostup-
ných údajov začína v nedeľu 28. no-
vembra. Advent by nás mal meniť a 
my by sme mali meniť nastávajúce 
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal 
a mali.

Pre veriacich je obdobie adventnu 
akýmsi očakávaním vstupu do nového 
cirkevného roka a pre materiálne zmýš-
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ-
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o 
túžbe byť lepším človekom.

Žijeme už druhý rok v atmosfére 
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj 
uprostred strachu, nenávisti, zla, agre-
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak 
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna-
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. 
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť 
chápané a pochopené. Najhoršie na 
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že 
vládnucim politikom doslova záleží na 
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. 
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, 
iba šíria informácie o katastrofe, nechut-
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a 
beznádeje, zla a nenávosti.

Advent by nám mohol pomôcť. 

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť 
nechce. Advent by nás mohol nasmero-
vať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu, 
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dob-
ru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás 
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Ad-
ventu by sme mali pochopiť, žťe nielen 
my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní, 
ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari 
2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta 
kričať menej toho nášho JA. Prosím. A 
dávajme najavo viac MY. Lebo ak to ne-
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne 
jednoduchá matematika.Kde sa dvaja 
bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, po-
trebuje vyhrávať priam existenčne.

Takže, blíži sa advent a ten nám 
priam ponúka, aby sme prestali útočiť 
sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na 
ob čanov.  Materiálne zalo-
žení občania môžu skúsiť 
zmier a veriaci zas nastoliť 
vládu mieru a  pokoja vo 
svojich vnútrach. Bol by to 
fajn Advent, verte mi.

Všetko dobré 
vám želá

Blíži sa advent, 
ale nič tomu nenapovedá

» 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)
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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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Ako by nášmu regiónu v ťažkých 
časoch mal pomáhať Trenčiansky kraj 

Ako krajský poslanec sa dlhodobo venujem účelnému využívaniu 
dotácií z krajského rozpočtu. Považujem za dôležité, aby Tren-
čiansky kraj nevyčleňoval rozpočtové dotácie len na rôzne men-
šie obecné oslavy, zmyslom ktorých je často iba prezentácia lo-
kálnych politikov. Kraj by mal pomáhať hlavne v ťažkých časoch.

V tomto roku tvrdo udreli prívalové povodne v obciach okresu 
Prievidza – Valaská Belá a iné. Prívalová voda za sebou zane-
chala zničené mosty, podmyté krajnice obecných ciest, zničené 
verejné priestranstvá.

Ihneď po povodniach som navrhoval, aby kraj vyčlenil pre po-
stihnuté obce finančnú pomoc z kapitoly nevyčerpaných dotá-
cií. Návrh riešenia sme na poslednom krajskom zastupiteľstve 
prechádzali s vedúcou finančného odboru TSK. Dobrou správou 
je, že do konca roka by mali byť obciam vyčlenené financie z 
krajského rozpočtu na odstránenie následkov prívalových po-
vodní. Samozrejme na tento prísľub vedenia kraja, budem ako 
poslanec dozerať, aby neostalo iba pri politických sľuboch.

Držte palce, aby sa našla vôľa aj na 
systémové riešenie živelných po-
hrôm v našom regióne, t. j. aby sa do 
budúcna vopred počítalo s finanč-
nou pomocou pre mestá a obce už 
pri schvaľovaní rozpočtu.
    

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

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 ...

0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk
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0915 720 743
0911 194 667 

krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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Vyšší vek môže byť benefitom 
pre zamestnávateľa  

Nové trendy na trhu práce kladú zvý-
šený dôraz na zamestnancov a väčšie 
požiadavky predovšetkým na pamäť, 
myslenie, pozornosť a schopnosť riešiť 
problémy, tiež na ich vedomosti nového 
druhu, na vyššiu pružnosť a rýchlejšiu 

adaptabilitu. Vzhľadom na vekom podmienené zhoršenie adaptačných 
mechanizmov, pomalšie vnímanie a reaktivitu, javia sa na prvý pohľad 
tieto nároky práce pre starších zamestnancov (najmä nad 55 rokov) ako 
ohrozenie ich pracovnej spôsobilosti a neodstrániteľné zdroje rizika pri 
práci. Rovnako neoddeliteľná súčasť týchto prirodzených faktorov v ži-
vote každého človeka môže predstavovať nové príležitosti na využitie 
silných stránok starších zamestnancov, ako sú vlastnosti: spoľahlivosť, 
zodpovednosť, angažovanosť, kladenie väčšieho dôrazu na kvalitu práce, 
lepšie sociálne zručnosti apod. Aj starší zamestnanci sú schopní naučiť sa 
a osvojiť si nové pracovné zručnosti, ak na to dostanú príležitosť, zvolia sa 
primerané metódy vzdelávania a posilňovania ich sebadôvery. Potenciál 
funkčnej kapacity organizmu vo vyššom veku je závislý okrem genetické-
ho základu od celého predchádzajúceho života – od druhu vykonávanej 
práce v priebehu života a ňou vyvolaného namáhania organizmu, ale aj 
od voľnočasových aktivít a celkového životného štýlu človeka. Aktívnym 
prístupom si človek môže aj vo vyššom veku svoju funkčnú kapacitu i pra-
covnú schopnosť udržať na dobrej úrovni a bez výraznejších obmedzení.   

  Ing. Jaroslav Vojtáš
koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja 

Kontaktné centrum Prievidza

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 
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FINANČNÁ OCHRANA pred
EXEKÚTORMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI!

! Volajte na 0905 638 627 !

20. novembra 1945    
začiatok norimberského procesu.

Výročia a udalosti

Chodím po Slovensku a nestačím sa 
čudovať. Počúvam čudný jazyk, plný 
cudzích slov, ktorému by Ľudovít 
Štúr sotva rozumel. 

Namiesto úloh plníme tasky, rozpo-
čet sme nahradili budgetom a schôdzu 
meetingom. Zaujímavé sú aj nápisy na 
budovách. Ak hľadáte zubára, tak v Žili-
ne hľadajte Dental Clinic, vydavateľstvo 
má na fasáde domu nápis Publishing 
House a ak budete hľadať cestovnú 
kanceláriu, tak sa to teraz volá Travel 
Agency. Aj autá sú pomaľované rôznymi 
nápismi - Rescue, Parcel Service alebo 
Home Delivery. To keby ste potrebovali 
záchranku alebo doručiť balíček. Vyzerá 
to tak, že u nás žije veľa cudzincov, kto-
rí si prišli opraviť zuby, alebo si zavolať 
prvú pomoc. Aj názvy reštaurácii hýria 
anglickými, talianskymi alebo francúz-
skymi názvami a niekedy potrebujete 
prekladateľa, keď si chcete objednať 
jedlo (food). Môj syn má malú reštaurá-
ciu a zmysel pre humor. Niekedy dáva 
svojim jedlám zábavné anglické názvy. 
Prekladanú kapustu nedávno nazval 
Translated Cabbage. Nuž čo, naše deti 
študujú v zahraničí a my, starší, mô-
žeme cudzie krajiny spoznávať aspoň 
takto. Namiesto fašírky si objednáme 

burger, káva má tiež rozličné názvy - Es-
presso, Ristretto, Lungo alebo America-
no. Spomínam, že aj ako deti sme mali 
zahraničné jedlá na tanieri - francúzske 
zemiaky, španielske vtáčiky, maďarský 
guľáš alebo ruské vajcia. Jediné, kde si 
slovenčina drží svoju slovnú zásobu, sú 
nadávky a vulgárne slová. Oproti takým 
Američanom alebo Nemcom, ktorí pri 
nadávaní opakujú pár slov, máme celý 
ohňostroj vulgárnych výrazov. Stačí sa 
pozrieť na internet, kde si ľudia chodia 
nadávať. A mladí už neplytvajú slovami. 
Posielajú si rôzne obrázky a skratky. Veď 
kto by strácal čas. BF vraj znamená pria-
teľ, BFF - najlepší priateľ, DW je drahá 
manželka, ale môže byť aj nemaj strach. 
To je riadna úspora slov. Z krčmy stačí 
napísať žene DWDW a je to. Ak si chcete 
povzdychnúť a použiť meno Božie, tak 
na to je skratka OMG.

Ak naďabíte na 
svetovej počítačo-
vej sieti na nejakú 
oázu, kde sa ešte 
rozpráva normálnym 
jazykom a slušne, 
pošlite mi, 
prosím, ad-
resu.

Hello Slovaks

» Ján Košturiak

0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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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.

Na obklady a dlažbu 

vo vašej novej kúpeľni.

STAVEBNINY

S KÚPEĽŇOVÝM ŠTÚDIOM
Košovská cesta 23, Prievidza

www.nbd.sk

0905 531 814

Systémové 

riešenia Ceresit 
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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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-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

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

6,996,99
139139
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle, saxafón, T: 0915 
876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 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?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera PD me-
dzera 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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PD zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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
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     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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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)

Minister školstva Gröhling prezentuje 
reformu, ktorá má školy preniesť do 21. 
storočia. Takmer v strede svojho mandá-
tu. Asi má plné ruky práce s propagáciou 
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto nača-
sovaná reforma môže skončiť tak, že ďal-
ší minister = nová „reforma“. 

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu 
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle-
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi-
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče-
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v 
školských kluboch, znižovanie byrokracie a 
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor-
ma sa začína inak. 

Ak chceme zmeniť školy, treba do nich 
investovať! Aby sme motivovali kvalitných 
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v 
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard-
ným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V 
časoch, keď počítače na školách sú zastara-
né? A napojené na nekvalitný štátny internet? 

Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a 
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie 
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá-
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili 
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všet-
kých s iným názorom. 

Zámer zmeniť obsah vzdelávania je 
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne-
vyhnutné poznatky a kompetencie využí-
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení 
memorovania je málo. 

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa 
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďal-
ších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby 
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je 
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie 
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní 
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, kto-
rý má v náplni úradnícke práce. 

Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko za-
viesť až po tom, keď školy budú pripravené. 
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už 
dávno mali byť na každej škole so zdravotne 
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však 
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež po-
trebujú pozornosť.  

V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zá-
mer zvyšovania počtov žiakov v triedach. 
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny 
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v 
triede. A nebude treba ani asistentov. Neho-
voriac o tom, ako sa zvýši kvalita. 

Prečo stále nie je súčasťou vysokoškol-
ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna 
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor 
pedagogický asistent? To naozaj stačí len 
maturita? Odborné vzdelanie je základným 
predpokladom.    

Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil 
sa iba marketing. Na druhej strane pochy-
bujem, že minister bez pedagogickej gra-
motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby 
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

Potrebujeme reformu 
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

7.12.2021  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 - 7.12.2021 

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
7.12.2021 

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 7.12.2021 

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

EŠTE ZA STARÚ CENU !!! 

EŠTE ZA STARÚ CENU !!! 
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

mám
 50% 
šancu

stret
nút L

ÁSKU

svojh
o živo
ta
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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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Ladislav Chlupka

„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami.“ 

Dňa 15.11.2021 sme si pripomenuli 

5. výročie, čo nás navždy opustil 

náš drahý otec a starý otec

z Diviak nad Nitricou.

 S láskou spomína celá rodina.
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Milan Rakytka

„V ten deň do sĺz smútku zahalený, 
bol tvoj odchod nečakaný. 

Odišiel si v tichosti, bez slova a rozlúčky. 
Oči plačú, srdce bolí, veď sme ťa tak milovali.“ 

Dňa 17.11.2021 sme si pripomenuli 

1. smutný rok, čo nás navždy opustil 

náš ocko, manžel a starký

z Opatoviec nad Nitrou.

 S láskou spomína smútiaca rodina. 
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Maroš Šmátrala. 

„Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. 
Smutno nám je. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 

sú okamihy, na ktoré tisíc krát spomíname. 
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, spíš svoj sen. 
So slzami v očiach a smútkom pri hrobe tíško stojíme 

a na teba myslíme. Modlitbu tichú odriekame 
a s úctou a láskou na teba spomíname.“ 

Dňa 19.11.2021 si pripomíname 11. výročie, 

čo nás opustil náš drahý syn, otec a brat 

 S láskou spomínajú rodičia, brat, sestra, syn Dávid a celá rodina. 
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Tel:0905 267 750 PRIEVIDZA

Vo veku 69 rokov zomrel slovenský 
spevák a skladateľ žijúci v Prahe, mo-
derátor hudobných podujatí, tvorca, 
ale aj propagátor hudby doma a v za-
hraničí Miroslav „Meky“ Žbirka. 

„Správy o mojej smrti sú pravdivé, 
to by povedal Meky, keby žil,“ píše sa 
na sociálnych sieťach speváka, ktorého 
zvykli volať jednoducho Meky alebo aj 
slovenský Paul McCartney.

Miro Žbirka bol legendou slovenskej 
hudobnej scény, viacnásobný Slávik 
a víťaz ankety Spevák roka na Sloven-
sku, od roku 2006 člen Siene slávy na 
Slovensku, hudobník, ktorého albumy 
vydávané od polovice 80. rokov dosa-
hovali niekoľkostotisícové náklady. 
Absolvoval množstvo koncertov doma 
i v zahraničí.

So zosnulým Miroslavom Žbirkom 
sa lúči celé Slovenski i Česko. Nechýba 
ani speváčka Marika Gombitová. „Môj 
drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si 
v mojom srdci navždy. S láskou Tvoja 
princezná,“ uviedla na sociálnej sieti 
Gombitová.

Správa o úmrtí Miroslava Žbirku 
zasiahla aj básnika a textára Kamila 
Peteraja. „Ako blesk z čistého neba. Ve-
del som, že Meky má nejaké zdravotné 
problémy, ale že koniec môže byť až 
taký fatálny, to som netušil,“ uviedol 
pre TASR Peteraj.

„Je to pre mňa veľmi ťažká správa, 
s Mekym som spolupracoval od jeho 

začiatkov,“ spomína Peteraj, ktorý so 
Žbirkom spolupracoval už na jeho debu-
tovom albume Doktor sen z roku 1980. 
„Mali sme krásnu spoluprácu, mal veľ-
ký melodický talent. Samozrejme, bol 
vynikajúci spevák a hlavne tomu celé-
mu veľmi dobre rozumel,“ uviedol na 
adresu slovenského Paula Mccartneyho 
textár.

„Dobrý, rovný, rýdzi. Unikátny hu-
mor. Otvorenosť a ľudskosť. Veľký pane, 
máte môj obdiv a úctu. Ďakujem. Nielen 
za inšpiráciu,“ napísal na sociálnej sieti 
Instagram český spevák Tomáš Klus.

Posledná rozlúčka s českosloven-
skou hudobnou legendou Mirom Žbir-
kom, ktorý zomrel v stredu (10. 11.), bude 
vo Veľkej obradnej sieni Krematória 
Strašnice v Prahe v piatok 19. novembra 
o 14.00 h. Prenos z obradu bude zabez-
pečený prostredníctvom obrazoviek a 
priameho vysielania na oficiálnom fa-
cebookovom profile Mira Žbirku https://
www.facebook.com/MiroZbirka/.

Ďakujeme, Meky!

» red

SLUŽBY
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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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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 22. 11.

Balkánsky syr
� 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Vajcia
 “M”

249

-48%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Kuracie stehná XXL
� bez kosti a kože

Konzumné zemiaky
� varný typ B - prílohové
� neprané

319

10 kg balenie

(1 kg = 0,32)

399

700 g

(1 kg = 5,70)

Spišské 
párky

zaručene 
tradičná 

špecialita 699

cena za 1 kg

Agrofarma 
parenica    
� rôzne druhy

199

800 g

(1 kg = 2,49)

Kyslá smotana  
� 20 % tuku

089

250 g

(1 kg = 3,56)

Smotanová 
nátierka klasik

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)

Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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119

-52%

(1 kg = 2,38)

500 g balenie500 g balenie

2.49

Cherry 
paradajky 
datľové XXL

429

805 g

(1 kg = 5,33)

Vysočina

Jogurtový 
nápoj  
� rôzne druhy

179

1 500 g

(1 kg = 1,19)

Paťa
� tvarohová pena

049

-24%
100 g100 g

0.65*

159

920 g

(1 kg = 1,73)

Horčica  
� plnotučná

Linecké 
rožteky

199

3 x 220 g

(1 kg = 3,02)

660 g

Kofola 2
69

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l4 x 2 l = 8 l

4.99*

4 kusy

039

200 g

(100 g = 0,20)

Smotanový 
jogurt  
� rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
22. novembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.



PD21-46 strana 10

KULTÚRA / DOMÁCNOSŤ, ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

4
7
-0
2
6

Vzácne tajné mapové diela z čias 
Československa, ale i vojenského 
mapovania môžete nájsť v Sloven-
skom múzeu máp neďaleko Banskej 
Bystrice. Jedná sa o mapové diela 
spojené do zväzkov alebo samotné 
mapové listy lepené na látku, pre 
dlhšiu životnosť.  

V roku 1933 sa v Nemecku dostali 
k moci nacisti a v Európe sa schyľova-
lo k ozbrojenému konfliktu. Vedenie 
krajiny tak situácia prinútila konať aj 
vo vojenskej topografii a kartografii. 
Vojenský zeměpisný ústav musel začať 
svoje práce v podobe mapových pod-
kladov utajovať. Keďže Prahe hrozilo 
reálne nebezpečenstvo bombardova-
nia, predstavitelia vedenia armády roz-
hodli o postavení záložného objektu 
ústavu. Vďaka dostatku energie, vody 
a továrni na výrobu papiera zvolili 
miesto v strede Slovenska, neďaleko 
Banskej Bystrice. Harmanec bol strate-
gickým miestom aj z hľadiska geogra-
fie, nakoľko sa nachádza v hlbokom 
údolí. To predstavovalo terén, v ktorom 
bolo letecké napadnutie náročné. 

Mapové diela z čias Československa 
sú len úlomok z toho, čo môže návštev-
ník vidieť v Slovenskom múzeu máp. 
Ako povedala Andrea Farkašová, mú-
zeum sa nemôže porovnávať s veľkými 
štátnymi múzeami v Banskej Bystrici. 

No na to, že ide o múzeum menších 
kapacitných rozmerov, nájdu sa v ňom 
úchvatné a veľmi vzácne zbierkové 
predmety v podobe historických máp.

„V poslednom čase nám do zozna-
mu zbierkových predmetov pribudli 
skutočne vzácne originálne mapové 
diela. To, o aké mapy sa jedná, v kto-
rom roku boli vydané a kedy ich bude 
možné uvidieť v expozícii, poskytneme 
v ďalšom pripravovanom článku. Ak 
sú ale nadšenci máp zvedaví, srdečne 
ich pozývame k nám na prehliadku. 
Fungujeme síce v obmedzenom režime, 
preto je potrebné vopred sa objednať te-
lefonicky,“ uzatvára Andrea Farkašová. 

Dokonca si môžete vyskúšať prácu 
s posuvnou automapou Českosloven-
ska z roku 1970. Pomocou posúvateľnej 
vložky si nastavíte do šikmého výrezu 
mesto, z ktorého chcete zistiť vzdiale-
nosť do 158 miest v bývalom Českoslo-
vensku i v zahraničí. 

V Slovenskom múzeu máp 
uvidíte aj tajné vojenské mapy

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké

znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Skúsenosti našich zákazníkov
V našich článkoch sa snažíme prinášať 

Vám poznatky z použitia CBD, pričom 
dôraz kladieme na informácie z vedec-
kých štúdií. Napriek tomu, že problema-
tika pôsobenia CBD je predmetom časté-
ho skúmania, vedci prídu prakticky vždy 
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a 
vôbec fungovania endokanabinoidné-
ho systému v rámci ľudského organiz-
mu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká             
a s takým vysokým potenciálom, že si 
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.

Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim 
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špe-
cificky dávkovanie – je u každého indivi-
duálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť 
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa 
nielen o odborné názory a poznatky, ale 
pýtať sa na skúsenosti aj bežných použí-
vateľov.

Zozbierali sme preto skúsenosti, kto-
ré Vám možno pomôžu pri rozhodova-
ní sa či siahnete práve po CBD oleji.

Roman (56), Komárno :

„Mal som problém so spánkom a kon-
centráciou. Mám povolanie, ktoré si vyža-
duje moju 100% koncentrovanosť. Počas 
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert 
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju 
hlavu a v noci spím v kľude bez streso-
vých myšlienok“    

Diana (39), Bratislava :

„Asi každá žena pozná menštruačné bo-
lesti, no tie moje boli takého charakteru, 
že ma na dva dni úplne odpísali a musela 
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti 
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela 
som si navyšovať dávky, aby som nezo-
stala závislá, vyskúšala som rôzne alter-
natívy ale bez efektu. V novinách som 
našla článok o CBD, na základe ktorého 
som si objednala a po mesiaci užívania 
som mala oveľa ľahší priebeh bez men-
štruačných bolestí. Na tretí mesiac som 
ani netušila že mám menštruáciu, keďže 
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam 
aj naďalej preventívne“

Sandra (32), Vlčkovce :

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som 
už roky užívala antidepresíva. Keďže som 
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľak-
la som sa a suseda mi odporučila vyskúšať 
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na 
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po 
pár týždňoch stiahnuť denné dávky anti-
depresív na minimum. Síce ešte si netrúfam 
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Mo-
mentálne užívam 20% CBD olej od CBDex-
pert.“

Ján (63), Kežmarok :

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii 
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je strá-
viteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale 
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej 
fľaške a nie v umelohmotnej.“

Lucia (21), Píla :

„Produkty CBD olejov ma veľmi milo pre-
kvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dl-
hotrvajúcej únave a môžem povedať, že po 
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Od-
porúčam študentom na lepšiu koncentráciu 
pri učení sa“

Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú 
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa      
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi po-
znatkami na mail: mrenova@regionpress.
sk a radi ich uverejníme.           » red.

Foto: Canva
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Milí Prievidžania,
v rámci opráv ciest a chodníkov tento týždeň pokračujeme 
aj sľúbenou druhou časťou chodníka na Športovej ulici. 
Kompletná výmena asfaltového povrchu popri materskej 
škole bola zrealizovaná už v roku 2019. Aj toto je dôkazom, 
že plníme sľuby a systematicky opravujeme komunikácie 
nielen pred voľbami.

Spoločne s predsedom komisie športu Branislavom Bucá-
kom a riaditeľom centra voľného času Dáriusom Štrbom, 
sme sa stretli k pripravovanému zámeru obnovy futbalo-
vého ihriska. V CVČ pripravujeme ďalší športový priestor pre 
našu mládež.

Do konca novembra majú všetci Prievidžania možnosť 
rozhodnúť o tom, ktoré z občianskych projektov získajú 
podporu a budú realizované prostredníctvom participatív-
neho rozpočtu. Je to príležitosť občanov zapojiť sa do navr-
hovania a rozhodovania o tom, ako sa využije časť finanč-
ných prostriedkov mesta.

Ak vás trápi akýkoľvek problém 
neváhajte ma kontaktovať lubos.
jelacic@prievidza.sk. Som tu pre 
vás.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 

lubos.jelacic@prievidza.sk
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Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky pokračuje v 
boji proti skládkovaniu a v tejto sú-
vislosti poskytne 10 mil. eur na pod-
poru triedeného zberu komunálne-
ho odpadu z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia 
vyhlási ešte v priebehu novembra vý-
zvu č. 72, v rámci ktorej bude možné 
žiadať o poskytnutie dotácií predo-
všetkým na budovanie nových alebo 
zvyšovanie aktuálnych kapacít už 
existujúcich zberných dvorov. Žiada-
telia môžu použiť financie aj na nákup 
hnuteľných vecí – zberných nádob, 
veľkokapacitných kontajnerov na od-
pady za účelom zvýšenia kapacity trie-
deného zberu komunálnych odpadov. 
Taktiež aj na nákup ostatných hnuteľ-
ných vecí na podporu triedeného zberu 
komunálnych odpadov, najmä zbero-
vých vozidiel a iných strojov na zvoz a 
nakladanie s odpadmi, či zariadení na 
mechanickú úpravu vybraných vytrie-
dených zložiek komunálnych odpadov.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť: 
obce a združenia obcí, príspevkové 
alebo rozpočtové organizácie obcí, 
právnické osoby v 100 percentnom 
vlastníctve obce, ktoré sú oprávnené 
na podnikanie v oblasti nakladania s 
odpadom. Rovnako tak aj neziskové or-
ganizácie v 100 percentnom vlastníctve 
obce, resp. obcí, poskytujúce všeobec-

ne prospešné služby v oblasti tvorby 
a ochrany životného prostredia, ktorá 
je v 100 percentnom vlastníctve obce 
a tiež združenie právnických osôb, 
ktorého členmi sú výlučne obce, resp. 
subjekty v 100 percentnom vlastníctve 
obce alebo obcí. Oprávnenými žiada-
teľmi môžu byť aj samosprávy mimo 
najmenej rozvinutých okresov.

MŽP týmto podporuje samosprávy 
pri triedení tých zložiek komunálnych 
odpadov, za nakladanie s ktorými zod-
povedá obec a na ktoré sa nevzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov v 
zmysle platnej legislatívy. Výzva nie 
je určená na podporu zberu biologicky 
rozložiteľných kuchynských a reštau-
račného odpadov od prevádzkovateľa 
kuchyne.

Úplné znenie výzvy na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie nenávratné-
ho finančného príspevku bude dostup-
né na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Pomoc obciam pri triedení odpadov

» red  Foto Renáta Kopáčová

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

www.regionpress.sk
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V časti Necpaly mesto Prievidza vybuduje spojovací 
chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou uli-
cou. 

V závere novembra sa začne realizácia ďalšej investičnej ak-
cie mesta Prievidza. Výstavba spojovacieho chodníka medzi 
Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou bola pripravená 
na základe opakovaných požiadaviek obyvateľov tejto loka-
lity. 

Rozsah prác je určený schválenou projektovou dokumentá-
ciou. Kryt chodníka bude realizovaný navrhnutý z betónovej 
dlažby. Realizácia chodníka musí rešpektovať jestvujúcu ni-
veletu cesty a priľahlé plochy, vjazdy k priľahlým pozemkom, 
nehnuteľnostiam, napojeniam na existujúce miestne a účelo-
vé komunikácie. Cena prác je 12 638,77 eur vrátane DPH.

V Prievidzi pribudne ďalší chodník

V priestore medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou 

pribudne spojovací chodník. 

Od 13. do 23. decembra 2021 bude na prievidzskom Ná-
mestí slobody k dispozícii vianočný sortiment len for-
mou ambulantného predaja. 

V porovnaní s minulými rokmi, keď sa pred Vianocami or-
ganizovalo podujatie na centrálnom prievidzskom námestí 
ako príležitostný trh, bude tohtoročné podujatie v značne ob-
medzenom režime. Na Námestí slobody samospráva plánuje 
vytvoriť len priestor pre predaj sezónneho tovaru formou am-
bulantného predaja. Z dôvodu prísnych podmienok pre orga-
nizáciu hromadných podujatí sa neplánuje žiadny kultúrny 
program.

Na Námestí slobody bude umiestnených 15 drevených predaj-
ných stánkov, v ktorých budú predajcovia ponúkať vianočný 
sortiment ako napríklad vianočné ikebany, ozdoby, medov-
níčky, remeselné výrobky, vrátane občerstvenia ako vianočný 
punč, varené víno, podplamenník, langoš, trdelník a ďalšie. 
Stánky budú usporiadané na ploche námestia tak, aby pri 

dodržaní nevyhnutných opatrení  vytvorili obraz vianočného 
mestečka. Súčasťou bude aj atrakcia pre deti – vianočná ma-
néž s rozprávkovými postavičkami. 

Vianočná výzdoba bude obohatená o živé stromčeky, ozdo-
bené vianočnými ozdobami od detí a žiakov prievidzských 
materských a základných škôl. Na Námestí piaristov bude 
tradične postavený drevený betlehem. 

Sv. Mikuláš príde 5. decembra
Deň sv. Mikuláša sa v Prievidzi už dlhé roky spája s Miku-
lášskym sprievodom mestom, ktorý otvára Vianoce v meste. 
Keďže ho tento rok nemôžeme organizovať v tradičnom pre-
vedení, bude Mikuláš aj svojím sprievodom prechádzať po 
Prievidzi a pozdraví všetky deti. A aká by to bola Mikulášska 
návšteva bez dobrej nálady a jeho veselých pomocníkov – an-
jelikov a čertov, ktorí k nemu neodmysliteľne patria? Atmo-
sféru tiež budú dotvárať aj príjemné tóny vianočných piesní. 
Podujatie sa uskutoční v nedeľu, 5. decembra 2021 od 16.00 h. 

Pred Vianocami ponúknu na Námestí slobody sezónny tovar
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


