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PRIEVIDZSKO

Č. 5 / 4. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

www.stahovacia-sluzba.com

•sťahovanie •vypratávanie 
•montáž nábytku

tel.: 0905 462 875 13
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

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 
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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
krátenie OD 20 cm
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-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ 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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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Odstavčatá
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7. februára 1945     
bombardéry 15. leteckej armády USA zaú-
točili na Bratislavu.

Výročia a udalosti

Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» 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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• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza

13
 1
2
2
 0
0
18

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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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej 

tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 38. 13
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SOŠ Handlová ponúka na prenájom 
nebytové priestory v Handlovej o výmere
 1x20m2, 1x30m2, 1x17m2, 1x357m2 a 1x90m2.

13
 1
2
2
 0
0
73

odhad hodnoty a škôd, bilancia skrývky ornice
0910 427 860    www.frantiseksvitok.sk

ZNALEC POĽNOHOSPODÁRSTVO

Gilbert Keith Chesterton povedal: 
„Aké ľahké je milovať ľudstvo a nená-
vidieť svojho suseda!“ 

Mnohí veriaci hľadajú cestu ako mi-
lovať a počúvať Boha. Svoju lásku alebo 
vďačnosť nedokážeme prejaviť priamo 
Bohu. Nie je to možné. Môžeme Mu ich 
dať len cez druhého človeka. Tak, že ho 
máme radi. Keď prosí o pomoc a my sa 
k nemu skloníme a pomôžeme mu. Keď 
bol Ježiš medzi ľuďmi, svoju pozornosť 
venoval tým, ktorí ju najviac potrebovali 
- hriešnikom, slabým, chudobným a ne-
mocným. Každý z nás dostal rôzne dary - 
život, talenty, zdravie a silu, blízkych ľudí 
okolo seba a mnohé ďalšie požehnania. 
Nedostali sme ich len pre seba, ale aj pre 
druhých. Tak ako sme dostali, tak máme 
rozdávať ďalej. Tým, ktorí to najviac po-
trebujú a najmenej si to zaslúžia.

Často pomáhame tam, kde je to 
vidieť alebo tam, kde sme odmenení 
úspechom a vďačnosťou. Lenže pomá-
hať treba aj ľuďom, ktorí slovo ďakujem 
nepoznajú. Aj tým, ktorí pre nás nemajú 
pekného slova a robia nám zle. Aj svojim 
nepriateľov by sme sa mali učiť milovať 
a modliť sa za nich. Nie je jednoduché 
vidieť v druhom človeku Krista. Najmä, 
keď vyzerá odpudzujúco a jeho skutky sú 

odsúdeniahodné. Spájať sa s Dobrom, je 
lepšie ako bojovať proti Zlu. Ľuďom ne-
pomôžeme odsudzovaním, ale prijatím. 
Svet neopravíme vlastnými silami, iba 
spojenectvom s Pánom.

Často hovoríme o tom, ako milujeme 
Boha a chceme zachraňovať svet. Ale ne-
znášame kolegu, závidíme susedovi a ne-
návistne útočíme na neznámeho človeka 
na internete. Veta miluj blížneho svojho 
ako seba samého, nemá na mysli vybranú 
skupinu našich obľúbencov, ale všetkých 
ľudí - alkoholikov, zlodejov, väzňov, pod-
vodníkov, politikov, ľudí s rozličnou far-
bou pleti, rôznymi kultúrami a jazykmi.

My si nevyberáme Boha. On si vy-
berá nás. Tak ako slnko, ktoré zasvieti 
na slnečnice a tie sa otáčajú k nemu. Aj 
my by sme sa mali otočiť a teplé lúče pre-
nášať ďalej. Boh nás nebude odmeňovať 
za to, čo sme dostali, 
ušetrili a nazhromaž-
dili. Nemusíme mať 
strach z inflácie, 
plesne alebo hrdze. 
Naše poklady v Nebi 
pozostávajú z toho, 
čo sme rozdali 
druhým.

Miluj blížneho svojho

» Ján Košturiak
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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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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré motorky, diely, do-
klady, mopedy, babetu, T: 0940 
100 473
» Kúpim starý traktor Zetor 15, 25, 
50, Škoda 30, T: 0940 100 473
» Kúpim motocykle Jawa, ČZ, Ba-
betta, Stadion, Pionier, Simson 
aj iné. Slušne zaplatím, T: 0949 
371 361
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom stave 
alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
» Čz – Jawa odkúpim motocykel, 
diely – seriózna dohoda, T: 0908 
205 521

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
» Predám listovú kosačku VARY 
SYSTÉM, T: 0908 466 342

hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle, saxafón, T: 0915 876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Rušíte kovoobrábaciu dielňu, 
sklad? Odkúpim zásoby, T: 0951 
624 900
» Kúpim jelenie danielie srnčie 
parohy a trofeje, T: 0904 134 080

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. 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 medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Mesto Prievidza zaplatilo 17 tisíc eur za kalendáre, ktoré vraj boli doručené do schránok 
všetkých prievidzských domácností. Po prelistovaní tohto kalendára je zrejmé, že sa jed-
ná najmä o sebaprezentáciu primátorky mesta. Nápad s kalendármi nie je apriori zlý. V 
minulých rokoch bolo vydaných niekoľko pekných kalendárov s motívmi histórie mesta. 
Problematické sa mi javí zneužitie mestského kalendára na politickú predvolebnú agitá-
ciu a šialená suma, ktorú sme za to zaplatili. 

Hnevá ma to aj v kontexte opakujú-
cich sa výziev mesta, aby sa obyvatelia 
aktívne zapájali do rôznych súťaží ob-
chodných reťazcov o také, či onaké ih-
risko, tváriac sa, že bez takéhoto „daru“ 
nie sme v stave si takéto ihriská pre 
naše deti a mládež stavať sami. Alebo 
naopak, výpredaj mestského majetku 
s argumentom, že nemáme ani na to, 
aby sme si nástupištia ponatierali...�� 

Nuž ale, keď sa peniaze prehajdáka-
jú na kalendáriky a podobné rozto-
pašnosti, zostáva nám len súťažiť o 
ihriská od obchodných reťazcov... A to 
je ešte na mieste debata o zúfalom stave už jestvujúcich ihrísk, na čo upozorňujem od 
roku 2019 ��.

Úplne rozumiem a schvaľujem aktivitu verejnosti zapájať sa do podobných marketin-
gových aktivít v prospech svojej komunity. Avšak príde mi až nedôstojné, aby komunálni 
politici pôsobili ako podomoví predavači, vyzývajúci súťažiť vlastných obyvateľov o veci, 
na ktoré peniaze máme. Teda, mali by sme, nebyť podobných 
17-tisícových nezmyslov, hanebných výpredajov mestského 
majetku, funkcií pre kamarátov, súdnych sporov…

No a na fotke z kalendára posúďte, či má kalendár obsa-
hovať správu o rekonštrukcii záchodov v Dome kultúry, alebo 
na iných stranách o rekonštrukcii stanice spoločnosti, ktorá 
ju dostala od mesta za hanebné 3 centy či slúžiť na promo 
primátorky. Ja v tom mám jasno.

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

17.000€ ZA KALENDÁRE. ZDÁ SA VÁM TO OK❓

www.lepsiapd.sk
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

13
 1
2
2
 0
0
0
10915 720 743

0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA Správne stravovacie návyky vedú k 

spravenému vývoju detí a chránia 
ich zdravie aj v dospelosti. Zdravá 
strava znamená potrebné množstvo 
bielkovín, tukov, cukrov, minerál-
nych látok a vitamínov. Na sociálnej 
sieti to uviedol Úrad verejného zdra-
votníctva SR.

V zdravej strave by mali byť vo vy-
váženom pomere zastúpené rastlinné 
a aj živočíšne bielkoviny. „Zdrojom 
rastlinných bielkovín sú predovšetkým 
strukoviny, orechy alebo zemiaky. Živo-
číšne bielkoviny sa nachádzajú najmä v 
mäse, mlieku, mliečnych výrobkoch a 
vajciach,“ vymenoval ÚVZ.

Nadmernému množstvu živočíš-
nych tukov, ktoré sú v mastných a ťaž-
kých jedlách, je vhodné sa vyhýbať a 
nahradiť ich rastlinnými tukmi. Tie sú 
prospešné pre vývoj nervovej sústavy a 
slúžia ako rozpúšťadlo vitamínov v roz-
pustných tukoch.

Pre správny vývoj dieťaťa sú dô-
ležité aj cukry, obmedziť však treba 
tie rafinované. „Namiesto sladkostí je 
vhodnejšie sušené ovocie či cereálne 
maškrty,“ vysvetlil ÚVZ.

Väčšina vitamínov sa zas nachádza 
v ovocí a zelenine. Dostatok zeleniny a 
ovocia zabraňuje nedostatku vitamí-
nov, najmä A, C a K. „Svojím obsahom 
železa a draslíka zabraňuje nedostatku 
minerálnych látok, vďaka zníženému 
energetickému obsahu pôsobí proti 

obezite, zabraňuje poruchám trávenia 
a zubnému kazu, obsahuje vlákninu 
a vďaka obsahu vitamínu C pomáha 
obranyschopnosti tela,“ priblížil ÚVZ.

Pre deti je nevyhnutný aj prísun 
minerálnych látok. Vápnik možno nájsť 
vo vyšších množstvách v mlieku, mlieč-
nych výrobkoch, strukovinách, ore-
choch a zvlášť v maku. „Pre zvýšenie 
obranyschopnosti organizmu je dôleži-
tý aj prísun železa, ktoré sa vo vyššom 
množstve nachádza v červenom mäse, 
rybách a hydine,“ zdôraznil ÚVZ.

ÚVZ pripomína, že strava detí by 
mala byť pravidelná, rozložená na celý 
deň, a to aspoň do piatich jedál.

Správna strava spojená s pohybo-
vou aktivitou dokážu zabrániť vzniku 
takých ochorení, akými sú chudo-
krvnosť z nedostatku železa, obezita, 
poruchy príjmu potravy, podvýživa a 
zubný kaz. Pomáha znížiť riziko výsky-
tu ochorení srdca a ciev, cukrovky, os-
teoporózy a rakoviny v dospelom veku. 

Správne stravovacie návyky detí

» Zdroj: ÚVZ
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 pani Antónia Barjaková

„Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe stratili.

V našom srdci žiješ večne ďalej -
spi sladko, veď sa opäť stretneme.“

 Dňa 8. februára 2022 si pripomíname 

už 9 rokov, čo nás navždy opustila 

naša drahá manželka, matka a starká

z Prievidze. 

 

   S láskou spomína manžel, synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 
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Ján Češek

Dňa 30.1.2022 uplynulo 30 rokov, 

odkedy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec a dedko

z Nitrianskeho Pravna.

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

  Smútiaca rodina.
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Tadeáša Fogeltona. 

„Odpusť, no musel som ísť do neba. 
Odpusť podklad, že som šiel bez Teba, 

som stále s Tebou...“ 

Dňa 7. februára 2022 si pripomíname 

10. výročie úmrtia môjho manžela

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

  S láskou spomína manželka Eva, dcéry Dajana a Eva s rodinami. 
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Anton Košč

„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, 
musel si zomrieť, aj keď si tak veľmi chcel žiť. 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, 
nič už nie je také, aké bolo predtým.

Všade okolo aj po roku chýba tvoj hlas, 
mal si rád život, my teba a ty nás. 

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“ 

Dňa 6.2.2022 si pripomíname rok, 
kedy nás navždy opustil milovaný manžel, 

otec, syn, brat a švagor

z Nedožier. 

  S láskou a vďakou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.
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Peter Ondrisek.

„Chýbaš ako vánok, ktorý osvieži 
a ako voda, ktorá ovlaží. 
Ale len srdce vie, čo cíti, 

keď nie si v jeho blízkosti.“ 

Dňa 28. januára 2022 sme si 
pripomenuli 3. rok, čo nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, 
ocino, brat a zať

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. 

  S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina. 
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 Boženou Rothovou. 

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

Hoci si odišla, nie si medzi nami, 
navždy si zostala v srdciach tých, čo ťa milovali.“

 Dňa 26.1.2022 sme sa rozlúčili 

s našou milovanou manželkou, 

mamou, starou mamou a prababkou

Ďakujeme všetkým susedom a známym za účasť na rozlúčke. 

   S úctou a láskou spomínajú manžel Ervín, synovia Ľubomír s rodinou a Milan, sestra Olinka s rodinou. 
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5. februára 1936  
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý film Moderná doba od 
Charlieho Chaplina.

Výročia a udalosti
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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.
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www.bozposhop.sk

VŠETKO
PRE
ZVÁRAČOVOOPP

OOPP známych výrobcov a značiek

OOPP pre práce vo výškach

Prilby, rukavice, reflexné oblečenie

Hasiace prístroje, hydranty a príslušenstvo

Lekárničky

Bezpečnostné značenie

Antigénové testy a respirátory

V predajni ešte nájdete: 

Predajňu nájdete na Ciglianskej ceste 3C v Prievidzi

ZDRAVO A BEZPEČNE NA PRACOVISKU

www.boz.sk
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novostavby, rekonštrukcie, 
domy, byty

0917 785 492
ELEKTROINŠTALÁCIE
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• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,99€

PVC vinyl 
v roliach

5,99€

Kusové 
koberce

13,99€

Vodeodolná
laminátová podlaha

5,49€

Laminátová 
podlaha

DIEGO Prievidza 
otvorené pre všetkých v normálnom režime. 

Otváracie hodiny:  
pondelok - piatok 9:00 - 17:00 hod. v sobotu 9:00 - 13:00 hod.

Telefonický kontakt:  0919 288 832

Aj ako výdajné miesto internetového obchodu www.diego-slovakia.sk

Platba možná v hotovosti alebo kartou.

DOPRAVA MOŽNÁ AŽ KU VÁM DOMOV.
ĎAKUJEME ❤
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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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SLUŽBY
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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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 - dodávateľ automobiliek KIA a HYUNDAI so sídlom v Pravenci

hľadá pracovníkov na pozície 
v trojzmennej prevádzke s nástupom ihneď: 

Operátor výroby 
kompletizácia strojárskych komponentov

hodinová mzda od 4,15 Eur
práca vhodnejšia pre mužov, absolventov

Skladník – vodič VZV 
vykládka materiálu, príprava materiálu pre výro-
bu, nakládka výrobkov a vedenie skladovej evidencie

hodinová mzda od 4,73 Eur
požadovaná prax a platné osvedčenie

Ponúkame: 
- mesačné bonusy, polročné odmeny 
- príplatky za zmennosť 
- mesačný príspevok na cestovné 
- benefitový program (cafeteria), sociálny program
- stabilnú prácu v dlhoročnom kolektíve

ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., 972 16 Pravenec č. 422, 
tel.: 046/517 01 52, email: personalne@iljinslovakia.sk

Zabúdame s našimi deťmi komuni-
kovať. Aj keď rodičia neraz robia do 
večera, treba si nájsť priestor na ko-
munikáciu. A nielen s malými deťmi, 
ale aj s tínedžermi. 

Isto, puberta, páčiť slová z dospie-
vajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj 
to je úloha dospelých. Lebo dobrá ko-
munikácia môže predísť problémom i 
nástrahám násťročných. Všímať si treba 
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa. 

Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ náš-
ho tínedžera môže byť narušením jeho 
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič 
poznať v primeranej miere. Aby nedo-
chádzalo k nežiaducim prejavom sprá-
vania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.  

Pravidelná komunikácia s deťmi 
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjad-
rovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa 
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa 
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak 
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.

Správne nastavená komunikácia 
učí deti, ako majú komunikovať s iný-
mi ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá 
efektívnej komunikácie bez agresie, s 
empatiou a asertivitou, je málo pravde-
podobné, že v krízových situáciách v 
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom 
konflikt. 

Dá sa využiť aj elektronická komu-
nikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní 
na zasielanie elektronických správ. Tam 
síce nevidíme neverbálne prejavy, no 

suplujeme ich rôznymi grafickými pros-
triedkami. Takáto komunikácia je navy-
še otvorenejšia a komunikanti si môžu 
repliku rozmyslieť.

Aké by mali byť témy rozhovorov? 
Nemali by to byť povrchné otázky typu: 
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky na-
značia väčší záujem o dieťa a rodič sa 
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil? 
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Po-
chválil ťa niekto? Niečo si nepochopil? 
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si 
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otáz-
ky na nastolenie úprimného záujmu o 
komunikáciu. 

Nesmieme vynechať ani tému: ka-
maráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí 
rozhodujú o tom, ako sa bude správať. 
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s 
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá 
sa, že touto témou zasahujete do súkro-
mia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední. 
Vopred premyslené otázky pomôžu ro-
dičovi i dieťaťu.   

Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame. 
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú 
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba 
vypozorovať ten správny čas. Určite 
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa 
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek 
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte, 
že opak je pravdou. A vhodnou komu-
nikačnou stratégiou sa vám to časom 
potvrdí.

Komunikujem s tínedžermi

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

Plat: 1000 - 1600,- €. Ponúkame: v prípade potreby

bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné

doklady vodiča: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť. 

VODIČOV nákladných vozidiel
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na rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky, 
výsadby... v Nemecku). 

Plat 2500-3200€ v čistom, 
týždenné zálohy + cestovné 

a ubytovanie hradené zamest-
návateľom. Výberové konania 

prebiehajú výhradne v Prievidzi
Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

Hľadáme pracovníkov 
a brigádnikov

7
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8Kontakt: 0904 487 852

juricek.peter69@gmail.com

8. februára 1993     
do platnosti vstúpila nová slovenská 
mena – slovenská koruna.

Výročia a udalosti
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Milí Prievidžania, pokračujem dobrými správami z náš-
ho mesta. Participatívny rozpočet pozná svojich víťazov. 
Celkovo bolo predložených 10 projektov. Ich autormi sú 
aktívni občania, ktorí svoj čas a energiu venovali tomu, 
aby pre svoje mesto či komunitu vytvorili niečo nové a 
obohacujúce. Samospráva mesta vyčlenila na realizá-
ciu projektov sumu 40 tisíc eur. V rámci tohto objemu fi-

nančných prostriedkov môžu byť realizované projekty, 
ktoré skončili vo verejnom hlasovaní do ôsmeho mies-
ta. Víťazné projekty budú realizované počas roka 2022. 
Osobne som sa zúčastnil na viacerých stretnutiach parti-
cipatívnych komunít a  teším sa na výsledky konkrétnych 
projektov.

Športoviská v Prievidzi sú opäť otvorené, verejné korčuľo-
vanie na zimnom štadióne sa teší veľkej obľube. Rovna-
ko sa stále môžete zapojiť do hlasovania a pomôcť vyhrať 
nové ihrisko v našom meste. Hlasovaním na kauflandpar.
sk.  V K Parku sú rozmanité príležitosti na športové aktivi-
ty – jazdu na skateboarde, streetball, ping pong, môžu si 
vyskúšať svoje schopnosti na lezeckej stene či zacvičiť si na 
workoutovej konštrukcii. Nechýbajú ani lavičky a trávnatá 
plocha na piknik.

Ako predseda komisie dopravy sa veľmi teším, že sa budú 
riešiť nové rekonštrukcie ciest a chodníkov. V nasledujúcom 
období budú poslanci v každom volebnom obvode rozho-
dovať o prioritných lokalitách urče-
ných na opravu.

Ak vás trápi akýkoľvek problém nevá-
hajte ma kontaktovať lubos.jelacic@
prievidza.sk. 

Som tu pre vás.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 

H
oci sa teraz tešíme zo zim-

ného počasia, cestovné 
kancelárie už odporúčajú mys-

lieť na slnko, more a pláž. Mno-

hí ľudia majú pocit, že najlepšie 
sa oplatí kúpiť si dovolenku na 
poslednú chvíľu. Opak je ale 
pravdou. Ak si chcete užiť dni 
leta vo svojej vysnívanej de-

stinácii a pri výbere sa neob-

medzovať ponukou hotelov, či 
izieb, nemáte už na čo čakať. 
Myslieť na dovolenku už teraz, 
alebo si to nechať na poslednú 
chvíľu?  Odborníci sa zhodujú 
na tom, že vyčkávanie sa nie 
vždy vyplatí. Využiť odporúča-

jú first moment ponuky. „Pri 
last minute cestujúci nemá 
istotu, že sa mu podarí zohnať 
presne to, čo hľadá. Preto od-

porúčam využiť Ultra Top First 
Moment zľavy na zájazdy, 
ktorých predaj sme spustili už 
v  decembri a  je možné si ich 

zakúpiť do polovice februá-

ra,“ vysvetlil generálny riaditeľ  
CK Hydrotour Mikuláš Milko. 

Bez obáv 

Plná ponuka ubytovacích ka-

pacít i  lákavé zľavy. To sú asi 
najčastejšie dôvody, pre ktoré 
ľudia kupujú letný oddych už 
v zime. Ak si viete voľno v práci 
vybaviť na konkrétny termín, 
pri kúpe dovolenky ušetríte 
a  nemusíte celú sumu platiť 
naraz.  „Pri Ultra Top First Mo-

ment ponuke si ľudia môžu vy-

brať aj zľavu, ktorá im sadne. 
Buď percentuálnu zľavu zo zá-

kladnej ceny každej cestujúcej 
osoby alebo pobyt a  leteckú 
dopravu vo vybraných hote-

loch a kapacitách pre dve deti 
zadarmo, prípadne kombiná-

ciu oboch spomínaných – jed-

no dieťa zadarmo a polovičnú 
percentuálnu zľavu zo základ-

nej ceny pre spolucestujúce 
osoby,“ vymenoval Milko. Ga-

rantujú tiež bezplatné storno 
zájazdu do určitého termínu, 
garanciu bezplatnej zmeny 
termínu, destinácii či dokonca 
hotela. Rovnako tak aj zmenu 
cestujúceho až do 14 dní pred 
nástupom na zájazd.

Čo nepremeškať?
 Ak sa zamýšľate nad des-

tináciou, ktorú by ste chceli 
navštíviť, naše odporúčanie je 
Turecko. Ako sme sa na vlast-

nej koži presvedčili, z  krajiny 
polmesiaca sa vrátite plný 
zážitkov. Mnohými turistami 
vyhľadávané je práve mes-

tečko Side v provincii Antalya. 
Jeho výnimočnosťou je antický 
amfiteáter, na ktorý sa zmes-

tilo 15-tisíc divákov, ktorí si tu 
chodili užiť zábavne podujatia, 
či gladiátorské zápasy ale-

bo zápasy otrokov. Vládcovia 
tu mali VIP miesta v  prvých 
radách, aby mali zo zápasov 

väčšie potešenie. V  Turecku si 
určite nenechajte ujsť aspoň 
jednu mešitu. Názov mesta 
Side v preklade znamená gra-

nátové jablko. Aj to musíte vy- 

skúšať. Odšťavia vám ho 
takmer na každom rohu. Ak 
máte radi prírodu, určite nevy-

nechajte kaňon Tazı  v národ-

nom parku Köprülü. Zaujímavý 
je hlavne tým, že jeho bočné 
steny sú vysoké až 400 met-

rov.

Kúpiť si dovolenku v zime sa oplatí
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K napísaniu tohoto textu ma viedli dve skutočnosti:
1, V Bojniciach pribudol plot, ktorý uzamkol značenú turis-

tickú trasu idúcu od autokempingu (alebo aj od Kalvárie) ku 
Sv. Vendelínovi a ďalej na Bohátku alebo na Šútovské sedlo. 
Veľmi ma to mrzí.

2, Spontánne som k tomu natočil video, manželka ho zve-
rejnila na sociálnej sieti, za pár dní malo cca 30.000 pozretí. 
Video bolo ako výkrik do tmy, vtedy som ešte nevedel, kto je 
majiteľom inkriminovaného plota. Dnes to viem a potrebu-
jem k  tomu niečo dovysvetliť. Tento článok je teda voľným 
pokračovaním videa.

Ploty okolo veľkých území (ktoré vlastnia bohatí ľudia), 
bez možnosti prechodu pre obyčajných ľudí svedčia o malosti 
majiteľov týchto veľkých území. A tak trochu aj odzrkadľujú 
celkovú situáciu u nás na Slovensku. Tento konkrétny majiteľ 
plota (a majiteľ kúpeľov Bojnice) možno nevie. ako to funguje 
inde. Ja mám možnosť tráviť veľa času v škótskom mestečku St. 
Andrews, kde je ešte silnejšie „genius loci“ ako v Bojniciach 
a  niekoľko lordov tam vlastní celú okolitú pôdu. Kamenné 
múriky poznáte z filmov, ale majú aj rôzne iné ploty, ktoré tu 
stoja celé stáročia. Nechýbajú tu však bráničky, rebríky a iné 
prechody, aby sa bežní ľudia mohli cez ich rozsiahle pozemky 
dostať po obvyklých trasách z bodu A do bodu B. Dokonca tam 
existuje charitatívna organizácia, ktorá sa o to stará. 

Čas každého jedného z nás tu na tomto svete je obmedzený na 
niekoľko desiatok rokov. A jediné, čo má zmysel budovať a čo 
tu po nás zostane, sú vzťahy (nie ploty, hoci aj tie tu zostanú). 
Verím vo večný život. Ten pozemský koniec každého jedného z 
nás bude rovnaký: jama o veľkosti cca 1 x 2 metre. Tak prečo si 
ten krátky pobyt na Zemi kaziť? Týmto by som chcel popro-
siť majiteľa nového plota o inštalovanie bráničky. Snažím 
sa tohto majiteľa pochopiť. Uzamknutím vstupu chce údajne 
ochrániť mladé stromčeky okolo vybudovanej vyhliadky pred 
zverou. Ale mal to viac komunikovať a hneď od začiatku rátať 
s bráničkou alebo rebríkom a voľným pohybom ľudí po znače-
nej turistickej ceste. Nehovoriac o tom, že tá cesta môže v prípa-
de potreby slúžiť aj pre prechod hasičov alebo sanitky. 

Človek skutočne vlastní iba to, čoho sa dokáže vzdať. Inak 
veci vlastnia jeho a on je otrokom tých vecí. A takýchto novo-
dobých otrokov stále pribúda. Akoby „vlastniť“ bolo zmyslom 
života. Chcelo by to zvrátiť súčasnú tendenciu nášho sveta. 
Kiež by sme sa všetci predbiehali v robení dobra. V tom, koľ-
kým a ako sme pomohli. To by boli krásne preteky. A oni už aj 
sú. Ich aktéri sú skutočné celebrity. Robia to tak nenápadne, že 
si ich ani nevšimnete. Skúsme sa všetci poobzerať okolo seba 
a objaviť ich. A skúsme nimi byť aj my všetci. To nám všetkým 
zo srdca prajem. A ešte raz prosím majiteľa predmetného plota 
o obnovenie verejného prechodu. Verím, že zmení svoj postoj 
a ukáže svoju ľudskú tvár, nech sa tadiaľ dá opäť slobodne cho-
diť. Mimochodom, ja ani toho majiteľa osobne nepoznám. Ale 
prajem mu všetko dobré. A verím že aj on mne rovnako.

Ale ešte mi nedá a musím to povedať. Je mi veľmi smutno, 
že nám hore v  Bojniciach zmizol kus lesa a  že sme to svo-
jou nečinnosťou a nečinnosťou zainteresovaných orgánov 
a predstaviteľov mesta nechali dopustiť. Les je obrovský or-

ganizmus. Uvedomil som si to, keď som nad Bažantnicou 
a nad zoologickou záhradou kráčal po hranici medzi lesom 
a tým novovzniknutým „upraveným“ lesoparkom. Na strane 
pôvodného lesa boli húštiny, spevavé vtáky, divočina a čulý 
neusporiadaný život. Na strane parku bola asfaltová cesta, 
vyklčované kríky, káble (alebo hadice?), vysiata riedka tráva, 
samé umelé veci. Niekomu sa to možno páči, ale ja som cítil 
ako ten les trpí, takmer fyzicky bolo počuť ten jeho plač a to 
rozdelenie mi pripadalo ako novodobá železná opona. Vzni-
ká nám tu nevkusný Disneyland. Zdá sa, že za prírodou bu-
deme musieť chodiť niekam inam. A tieto rany ktoré boli lesu 
uštedrené už prinášajú prvé “ovocie”: erózia pôdy, padanie 
stromov (ktoré sa zrazu stali solitérmi a osamotené to neve-
dia ustáť), vytratenie sa vtáctva a drobnej zveri, prehrievanie 
ovzdušia z mnohých kilometrov asfaltu, zmätené pobehova-
nie danielov a srniek po bojnických uliciach.... Bojnice to nie 
sú len turisti. Sú to aj vlastní obyvatelia mesta. Zdá sa, že na 
tých sa nemyslí a bojím sa, že to bude ešte horšie, keď sa mi do 
uší dostávajú megalomanské plány o výstavbe hotelov, aqu-
aparku, lanovky... Náš 
krásny zámok, ktorý 
ešte donedávna stál 
obkolesený prírodou 
bude zatienený týmito 
novými investíciami. 
Bojnice mám rád, ale 
je mi smutno. V St. An-
drews sa za stovky ro-
kov toho zmenilo iba 
veľmi málo. Napriek 
tomu (alebo práve 
preto?) sem chodí celý 
svet a každý to „genius 
loci“ cíti. Čo budú ľu-
dia o  pár rokov cítiť 
v Bojniciach?

P.S.: Vo videu som 
spomenul dve mená 
potenciálnych stavite-
ľov plota, ktorý zabrá-
nil ľuďom v  precho-
de po obvyklej trase 
a mňa prinútil k tejto aktivite. Jedno meno som tam uviedol 
neprávom. Preto sa tomu pánovi, ktorého som nepriamo ob-
vinil, ospravedlňujem. Náročky nevravím jeho meno, aby sa 
to celé ešte viac nerozmazávalo. Však vy, čo ste videli video, 
viete.

Slovensko je veľmi mladá krajina, veľa vecí sa musíme učiť. 
A „právo prechodu“ je jedna z nich. Všetci sme na jednej lodi, 
tak do nej nevŕtajme diery, ale skúsme tie existujúce zaplátať, 
aby sme sa neutopili. Nebojujme medzi sebou, ale ťahajme 
za jeden povraz. Skúsme to! Tak nám všetkým prajem, aby sa 
nám to darilo a aby sme v tom boli spolu.  

S prianím všetkého dobrého,
MVDr. Ladislav Smatana 

lacoscotland@gmail.com

Čo sa to deje v Bojniciach?
(otvorený list budovateľom plotov)

 

platená inzercia
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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 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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