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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Odstavčatá
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16. februára 2008    
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, prijal 
biskupskú chirotóniu (vysviacku).

Výročia a udalosti

Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA
0905 719 148
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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)

www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 
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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 13
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Pomôžme s ubytovaním zdravotníckeho 
personálu z NsP Bojnice 

Všetci v regióne vnímame nedostatok zdravotníckeho personálu 
v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Ne-
mocnica má stále väčší problém s obsadenosťou požadovaného 
počtu zdravotných sestier a lekárov.

Podľa vyjadrení vedenia nemocnice by nedostatok personálu mohol 
byť vyriešený tým, ak by v nemocnici pracovali ľudia aj zo vzdiale-
nejších okresov Slovenska. Nemocnica však naráža na problémy pri 
požiadavke ubytovania pre záujemcov o pracovné pozície. Chýbajú jej 
adekvátne ubytovacie kapacity. Vhodným riešením by bolo využitie 
ubytovne, ktorá patrí priamo nemocnici. Avšak ubytovňa je v pomer-
ne zlom stave a jej nevyužitý potenciál je na škodu veci.

V nadchádzajúcom období budeme na pôde krajského zastupiteľ-
stva hlasovať o odpredaji majetku Školy v prírode Kľačno. S najväč-
šou pravdepodobnosťou bude predaj odsúhlasený a samosprávny 
kraj získa do rozpočtu značné finančné prostriedky. Navrhol som 
preto županovi, aby finančné prostriedky, ktoré Trenčiansky kraj 
získa spomínaným predajom, boli viazané na rekonštrukciu aspoň 
niektorej časti nemocničnej ubytovne.

Verím, že zrekonštruovaná nemocničná ubytovňa, ktorá v minulosti ne-
mocnici dokázala pomôcť s nedostatkom 
zdravotníckeho personálu, by bola rieše-
ním aj v súčasnosti. Ako krajský poslanec 
budem uvedenej myšlienke nápomocný.

Ak máte obdobné problémy, neváhaj-
te ma kontaktovať: michaldureje@
gmail.com.

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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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk
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Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale 
nebráni nám to byť dobrými. Radi kri-
tizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prá-
cu druhých. My však môžeme usilovne 
pracovať a dosahovať dobré výsledky. 

Radi nadávame na vládu, ministrov, 
starostov a poslancov, že krajina nefun-
guje podľa našich predstáv. Ale nikto 
nám nebráni zorganizovať si ľudí a zme-
niť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nepotre-
bujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať 
nové zákony alebo vyhlášky. Namiesto 
plytvania časom na to, ako zmeniť iných, 
by sme sa mali zamerať sami na seba. Ka-
marát ma pozval na duchovnú obnovu 
zvanú Exodus 90. Nie je to ani tak pôst, 
ako dobrovoľné vzdanie sa rôznych zá-
vislostí na svetských veciach (pitie alko-
holu, maškrtenie, nákupy, sledovanie te-
levízie a hranie sa na internete) a získanie 
času pre Boha a seba (modlitba, kontem-
plácia, telesné cvičenia a otužovanie). Je 
to podobné ako keď Boh pozval Mojžiša 
s Áronom, aby vyviedli svoj ľud z egypt-
ského otroctva.

Kto vyvedie náš ľud z otroctva svárov, 
závisti a nenávisti? Čo keby sme začali na-
miesto nadávania niečo užitočné robiť? 
Môžeme opraviť starú budovu, pomáhať 
s deťmi v škole alebo v športe, venovať sa 

opusteným a chudobným, vyvíjať nové 
výrobky a technológie, poskytovať ľuďom 
prácu, zlepšovať služby a pod.

Nikto nám nebráni robiť dobré a 
užitočné veci. Tak prečo sa zaoberáme 
ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame 
energiu a čas. Nie oni, ale ja môžem veľa 
zmeniť - seba, ľudí vo svojom okolí aj 
prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám 
naša práca podarí, možno inšpirujeme aj 
ďalších, ktorí na to nenašli odvahu. 

Založili sme sieť Inovato - www.ino-
vato.sk. Sú v nej mnohí podnikatelia, ino-
vátori, firmy aj Dobrý Pastier. Vznikajú 
skupiny expertov pre energetiku, mikro-
elektroniku, autonómne poľnohospodár-
stvo, automatizáciu, zdravotníctvo, bio-
technológie, sociálne služby, cirkulárnu 
ekonomiku a i. Sú to akčné skupiny, ktoré 
vyvíjajú prototypy nových riešení, zakla-
dajú firmy a menia starý 
svet na nový. Nečaká-
me, že príde niekto 
zhora. Inovatívne a 
autonómne regióny 
si vytvoríme sami. A s 
Božou pomocou vy-
vedieme náš 
ľud z otroctva. 

Nie oni, ale ja

» Ján Košturiak
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

Nové modely zdravotnej obuvi 

NUTRIkaše probiotic 3x60g  
-  nutričná strava určená pre podporu organizmu, 
rôzne príchute

VICHY NEOVADIOL COMPENSATING 
- pre všetky �py pleti nočný krém 50ml - 
osviežujúca nočná starostlivosť pre hutnosť pleti

SINGCLEAN COVID-19 FLU A+B
- antigénny rýchlotest na SARS-CoV-2 a chrípku 
�pu A/B

PLANTHE moringový 
olej 50ml 
- intenzívne hydratuje 
pokožku a zaceľuje drobné 
jazvičky a ranky po akné či pri 
vyrážke, skrášľujúci účinok 
umocňuje extrakt z aloe, ktorý 
redukuje pigmentové škvrny, 
obmedzuje ich ďalší vznik a 
farebne zjednocuje pleť. 
Rozmarínový extrakt svojou 
čistiacou a regeneračnou 
aktivitou poskytuje pleti 
účinnú a šetrnú očistu

PROSTAMOL UNO 
zvýhodnený 
balíček 60+30 
kapsúl  
- prejavy 
spojené 
s hyperpláziou 
prosta�

STERILIUM 35ml 1+1 
- dezinfekčný gél na ruky

Prevoňajme si život! ❤
- V ponuke 90 druhov silíc a 
vonných olejov

26,80€

32,05€

4,00€

2,70€

5,40€

11,36€

18,54€za1,90€

24,43€

2,79€

BIODERMA ATODERM 
INTENSIVE BAUME 45ml 
+ BIODERMA INTENSIVE 
EYE očný krém 8ml 
- vysoko upokojujúca starostlivosť 
pre veľmi suchú, podráždenú 
a citlivú pokožku so 
sklonom k atopii 4,67€

FREESTYLE 
Optium-
Neo 
- systém na 
monitorovanie 
glykémie a 
ketónov v krvi 

14,52€
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otvára

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne: 

od 24.02.2022 – 28.03.2022

Cena za 226 hodinový kurz je 350,00 €, 
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi 

pre evidovaných nezamestnaných.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie: 
osobne na adrese:  Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel. č.:  046 542 28 19, 0903 558 925 
e-mail:  prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk
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odhad hodnoty a škôd, bilancia skrývky ornice
0910 427 860    www.frantiseksvitok.sk

ZNALEC POĽNOHOSPODÁRSTVO
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré auto Škoda, Ford, 
Simca, Tatra, Volga, Trabant a iné, 
T: 0940 100 473 
» Kúpim motocykle Jawa, ČZ, 
Babetta, Stadion, Pionier, Simson 
aj iné. Slušne zaplatím, T: 0949 
371 361
» 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

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6
» Odkúpim podielové vlastníctva 
lúk, lesov, pasienkov. Lehota pod 
Vtáčnikom, Podhradie, Kamenec. 
Volajte na 0944 224 167

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám halogénové svietidlo 
MX 500 250V 500W Made in Italy 
Zánovné v pôvodnej krabici, cena 
10€, je bez žiarovky, T: 0949 868 
093

rôzne/iné 14
» Ponúkam zberateľovi rádio TES-
LA 621A Opera. Tiež skriňový gra-
mofón SUPRAPHON SL20.2 Luxus, 
T: 0907 214 543

hľadám prácu 15

zoznamka 16

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.

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

Často diskutujem o školstve a dávam 
o tejto téme vyjadrenia médiám. Ve-
rím, že aj takto sa mení školstvo k lep-
šiemu. O to  viac ma mrzí, keď ako otec 
zažívam veci, ktoré by sa v modernej 
škole nemali vyskytovať. 

Čo som zažil? Bol polrok, uzatvára-
nie známok. Prebiehal v zložitej situácii 
žiakov i učiteľov. Ako rodič netlačím na 
známky, uvedomujem si možnosti svoj-
ho syna. Záleží mi iba na tom, aby som 
bol informovaný o domácich úlohách a 
písomkách, aby som mohol dozrieť na sy-
novu prípravu. Plne si uvedomujem záťaž 
učiteľov, avšak zapísať plánované formy 
skúšania do e-systému má byť prvora-
dou povinnosťou. V triede sa môže stať 
čokoľvek, čo dieťaťu zabráni zapamätať 
si alebo zapísať nariadenú prácu. Bez 
tejto informácie neviem, na čo mám do-
hliadnuť. Následkom môže byť zbytočne 
zlá známka. Nie všetci učitelia využívajú 
portál Edupage na informovanie rodičov. 

Druhá vec, ktorá sa mi nepáčila, bolo 
to, že práve v čase uzatvárania známok, 
zadali učitelia minimálne päť písomiek 
do 2. polroka. V čase, keď by si žiaci, a 
opakujem, aj učitelia, mali vydýchnuť. 
Takže tá slávnostná chvíľa, ktorá mala 
nasledovať po 1. polroku najmä v týchto 
časoch, nebola, nahradila ju opäť tvrdá 
školská príprava. Isto, zadané písomky 
boli aj tzv. malé. No aj príprava na ne 

musí byť u niektorých detí veľká. Takúto 
záťaž odmietam ako rodič, ale aj ako skú-
sený pedagóg. Nepochopil som toto love-
nie známok. Podľa metodických poky-
nov stačí žiaka hodnotiť 2 - 3 známkami. 
Hodnotenie síce môže narušiť dištančné 
štúdium. No aj v rámci neho je veľa mož-
ností, ako hodnotiť. Mrzí ma, že sa niekde 
vytratila empatia školy k žiakom. 

Samozrejme, za svoje názory, ktoré 
sú ústretové k žiakom, schytávam aj kri-
tiku. Najčastejšie sa objavuje „argument“ 
typu, že zvládli sme aj my, zvládnu aj 
oni, aj tak sa nič neučia. Také tvrdenie 
považujem za neznalosť pedagogické-
ho diskurzu. Deti sú iné. Pozrite, v akej 
spoločnosti vyrastajú. Na jednej strane 
nenávisť, napätie, zhubný vplyv médií 
a pochybných celebrít, na druhej strane 
explózia informácií, neuveriteľné mož-
nosti na sebarozvoj, rôzne aktivity, ne-
konečné možnosti poznávania. V tejto 
situácii mať zo žiakov encyklopédie je 
regresom.

Žiaci sa potrebujú vyznať v infor-
máciách, vedieť ich triediť a využívať, 
musia sa učiť prežiť v ťažkom, ale aj prí-
ležitosťami naplnenom živote. O to viac, 
že pribúdajú problémy, ktoré sťažujú ich 
výchovu a vzdelávanie. Slabší, ale aj tí 
šikovní potrebujú pomoc. A učiteľ na to 
musí reagovať.       

Neraz chýba citlivejší prístup 
k dnešným žiakom 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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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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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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novostavby, rekonštrukcie, 
domy, byty

0917 785 492
ELEKTROINŠTALÁCIE

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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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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0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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Mali by ste sa im venovať najneskôr 
do konca februára. Trošku opatery 
teraz sa vám vráti ich zdravým ras-
tom a krásnym kvetom už v máji.

Ak ste svoje muškáty na jeseň za-
zimovali a teraz sa pozeráte na biedne 
pôsobiace rastlinky bez života, nič nie 
je stratené a môžete ich ešte prebudiť 
k  zdravému rastu a už o niekoľko me-
siacov sa tešiť z ich kvetov. Hovorí sa, 
že rastlina na druhý rok kvitne krajšia 
ako tá prvoročná. Logiku to má, ak má 
zdravý a silný koreňový systém.

Najneskôr do konca februára by 
ste mali urobiť „pozimný“ rez. Správne 
miesto je vždy v zelenej časti stoniek. 
Zrežte ich tak, aby na nich zostali tri až 
štyri púčiky, z ktorých sa začnú vyvíjať 
nové výhonky. Poctivo odstráňte suché 
listy a stonky.

Rezy sa odporúča ošetriť. Starší 
záhradkári používali obyčajnú mletú 
škoricu alebo drevené uhlie. Prípadne 
sa rez nechá len uschnúť. Silný kore-
ňový systém, ktorý sa už vytvoril v 
predchádzajúcej sezóne, sa postará o 
bohatý rast. Substrát býva po dobrej 
sezóne vyčerpaný a živiny v ňom nie sú 
pre nové rastliny dostatočné. A nestačí 
ho ani doplniť hnojivom, preto sa odpo-
rúča substrát úplne vymeniť. Existujú 
substráty priamo na muškáty, avšak 
ak taký nemáte alebo nemáte možnosť 
si ho zaobstarať, celkom postačí aj uni-
verzálny substrát alebo substrát na bal-

kónové rastliny. 
Dávajte si pozor, ako sa o muškát 

v tomto období staráte. Samozrejme, 
muškát musí byť stále chránený pred 
mrazom. Postupne, ako sa začne otep-
ľovať, môžete muškát otužovať vetra-
ním miestnosti. Kým presadený muš-
kát dostatočne nezakorení v novom 
substráte, so zálievkou skôr šetrite a 
zalievajte len veľmi opatrne. Hnojenie 
v tomto čase nebude potrebné. Hnoje-
nie príde na rad až keď muškát vystaví-
te opäť na von. To sa však odporúča až 
po zmrznutých svätých. Môžete však 
aj skôr, ale na noci ich potom musíte 
prenášať do verandy, alebo do garáže 
chránenej pred mrazom.

Vraví sa, že rastlina muškátu vydr-
ží mrazy až do mínus štyri stupne, ale 
rozhodne sa to neodporúča testovať. 
Ak takú „ranu“ aj prežijú, výrazne sa 
spomaľuje ich jarný rast.

Je čas prebúdzania muškátov

» red

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

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO
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Mária Ľochová.

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

Dňa 9.2. uplynuli dva smutné roky, 

čo nás opustila naša drahá mamička

Vždy budeme na teba s láskou spomínať…  

  Tvoje deti Ivan a Silvia s rodinami. 
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pána Jána Makáňa. 

„Zostal som len vánkom, ktorý vás bude hladiť, 
aby ste na mňa nezabudli ...“ 

Dňa 17. februára 2022 
si pripomíname 1. výročie úmrtia 

nášho manžela, otca, starého 
a prastarého otca

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

  Smútiaca rodina. 
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Jozefa Škodu.

„Ako ticho žil, tak ticho odišiel. 
Skromný vo svojom živote, 

veľký vo svojej láske a dobrote.“ 

Dňa 2. februára 2022 sme si pripomenuli 
prvé smutné výročie úmrtia nášho 

milovaného syna, brata, manžela, otca, 
svokra, deda, švagra a priateľa

Chýbaš nám. Ten, kto ťa poznal, si spomenie a ten, čo ťa mal rád, nikdy nezabudne.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.  

  S láskou spomína celá rodina. 
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pani Marta Vlkovičová, rod. Slávková.

Dňa 17.2.2022 si pripomíname 

10 rokov, odkedy nás navždy 

opustila mama a babka

  

  S úctou a láskou spomína syn Tibor a vnuci Daniel a Libor. 
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Zachovajme si vnímavosť voči ľu-
ďom, ktorí sa dostali do zlej situácie 
a podeľme sa s chudobnými, uviedli 
biskupi.

Biskupi apelujú na predstaviteľov 
štátu, aby zmiernili ťaživý dosah rastú-
cich cien na život ľudí. Informovala o 
tom Tlačová kancelária Konferencie 
biskupov Slovenska.

Z iniciatívy Svätého Otca Františ-
ka sa nedávno slávil Medzinárodný 
deň ľudského bratstva. Biskupi pripo-
mínajú, že patríme do veľkej ľudskej 
rodiny a, vyjadrené slovami pápeža, 
„všetci sme na jednej lodi“. Veriacich 
a ľudí dobrej vôle pozývajú k podpore 
bratstva a solidarity. „Urobme tak kon-
krétnym spôsobom prostredníctvom 
farských či diecéznych charít. Zacho-
vajme si vnímavosť voči ľuďom, ktorí sa 
dostali do zlej situácie a podeľme sa s 
chudobnými,“ uviedli biskupi.

Bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský, košický arcibiskup Bernard 
Bober a prešovský arcibiskup Ján Bab-
jak apelujú na každého, aby nehľadel 
iba na seba a svoje záujmy, ale bral 
ohľad aj na druhých. „Zároveň v situ-
ácii plošného zvyšovania cien energií 
a potravín k nám stále naliehavejšie 
dolieha hlas slovenských rodín. Ape-
lujeme preto dôrazne aj na predstavi-
teľov štátu a žiadame ich o prípravu 

systémových riešení, ktoré by zmiernili 
ťaživý dosah rastúcich cien na život 
bežných ľudí,“ dodali biskupi.

Všetkým vám žehnajú a v mod-
litbe za vás prosia, biskupi Slovenska 
podpísaní:

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup 

metropolita

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita

Mons. Ján Babjak
prešovský arcibiskup metropolita

Biskupi apelujú na štát, 
aby zmiernil dosah rastúcich cien

» red   Foto: TK KBS, autor Peter Ziman
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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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Simona Pellerová: 0905 719 148
PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk
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Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

24.2.2022 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 - 24.2.2022

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
24.2.2022

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 24.2.2022

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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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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 - dodávateľ automobiliek KIA a HYUNDAI so sídlom v Pravenci

hľadá pracovníkov do trojzmennej prevádzky 

s nástupom ihneď na pozíciu : 

Operátor výroby 
kompletizácia strojárskych komponentov

hodinová mzda od 4,15 Eur

práca vhodnejšia pre mužov, absolventov

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
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Stavebná firma hľadá
pracovníkov
do panelárne
v Nemecku.

TPP, doprava 
+ ubytovanie zdarma. 

1900 eur v čistom
...........................

0907 736 115na 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
5
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8Kontakt: 0904 487 852

juricek.peter69@gmail.com

SLUŽBY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

  5500%%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

6
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010%Februárové            zľavy do 28. 2. 2022
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Milí Prievidžania, pokračujem dobrými správa-
mi z nášho mesta. Tento týždeň som zorganizoval 
stretnutie k  pripravovanému projektu obnovy fut-
balového ihriska v areály Centra voľného času. Spo-
ločne s  poslaneckým kolegom Branislavom Bucá-
kom, riaditeľom CVČ Dáriusom Štrbom, zástupcom 
ZŠ Energetikov a  trénerom Jurajom Pekárom sme 
rozobrali podrobnosti realizácie. 

Centrum voľného času prešlo poslednou dobou 
veľkými zmenami a modernizáciou priestorov, za čo 
patrí veľká vďaka pánovi riaditeľovi aj celému kolek-
tívu. Úprava ihriska by bola ďalším krokom na zlep-
šenie športových podmienok pre športové vyžitie 
detí v našom meste. Veľmi sa teším, že všetci kole-
govia počas porady ukázali úprimnú snahu nájsť rie-
šenia, aby sa realizácia podarila čím skôr. Neváhame 
a chceme sa zapojiť aj dobrovoľníckymi aktivitami.

Ďalšou pozitívnou správou je, že Mesto Prievidza 
získalo z mimorozpočtových zdrojov v roku 2021 viac 
ako 1,1 milióna eur. Ide o peniaze získané zo štruktu-
rálnych fondov EÚ, grantov alebo dotácií. Sú využi-
té na viaceré projekty ako podpora opatrovateľskej 
služby alebo realizáciu vodozádržných opatrení na 
Námestí slobody, ktoré prinesú viac zelene do cen-
trálnej časti mesta.

Ak vás trápi akýkoľvek prob-
lém, neváhajte ma kontaktovať 
lubos.jelacic@prievidza.sk. 

Som tu pre vás.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

V súlade so schválenou vyhláškou ÚVZ SR účinnou od 12. 
januára 2021 sa môžu predškoláci vrátiť na ľadovú plo-
chu zimného štadióna a pokračovať v športovaní. Kurz 
korčuľovania, ktorý vhodne dopĺňa edukačný proces v 
oblasti Zdravie a pohyb, opätovne začal prebiehať 17. ja-
nuára 2022.

Aj v tomto roku sú vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sú 
určené materským školám na športové aktivity detí. Predško-
láci materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prie-
vidza budú môcť absolvovať korčuliarsky kurz, počas ktorého 
môžu prekonávať strach z kĺzavého pohybu. Na kurze deti zís-
kajú istotu v korčuľovaní, naučia sa zvládnuť pád bezpečne a 
bez plaču, a to všetko pod dozorom skúsených trénerov Mest-
ského športového hokejového klubu mládež Prievidza. Kurz 
bude prebiehať na Zimnom štadióne v Prievidzi. 

Deti počas korčuliarskeho kurzu využívajú špeciálne po-
môcky ako korčule, ochrannú prilbu, chrániče na kolená, 
chrániče na zápästia, pevné rukavice, ktoré zakúpilo mesto 
Prievidza. Korčuliarsky kurz určený pre deti v predškolskom 
veku mal byť realizovaný už v závere roka 2021. Rozhodnutím 
MŠVVaŠ SR zo dňa 29. novembra 2021 bol upravený režim vy-
učovania škôl a školských zariadení, čím došlo k prerušeniu 
týchto aktivít. Po ich obnovení by kurz mal prebiehať do 31. 
apríla 2022.

Korčuľovanie detí z materských škôl môže pokračovať

Mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Odbor sta-
vebného poriadku, výstavby a životného prostredia, 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného 
miesta Referent výstavby. 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria 
a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore stavebníc-
tvo,
• pozícia vhodná aj pre absolventa, prax na obdobnej po-
zícii výhodou
• znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zá-
kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov 
• práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet)
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť 
• osobnostné a morálne predpoklady na požadované 
miesto.

Zoznam požadovaných  dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• profesijný životopis
• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov 
pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v zá-
pisnici z výberového konania v lehote 24 mesiacov od jej 
vyhotovenia na webovej stránke mesta Prievidza.

Informácie pre uchádzača:
Predmetom pracovnej činnosti bude zabezpečovanie pro-
jektovej dokumentácie pre stavby realizované v investičnej 
činnosti mesta, jej schvaľovanie s dotknutými orgánmi a 
správcami inžinierskych sietí, vybavovanie územných roz-
hodnutí, stavebných povolení a iných povolení v zmysle 
príslušných zákonov, zabezpečovanie a kontrola priebehu 
realizácie stavieb, výkon technického dozoru, príprava a 
zabezpečovanie kolaudačného konania, po ukončení rea-
lizácie prebratie stavby a následne jej odovzdanie budúce-
mu správcovi.

Základná zložka mzdy: 922,50 – 1 107,00 €

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Vý-
berové konanie Referent výstavby – neotvárať“ je potrebné 
doručiť v termíne najneskôr do 28.2.2022 na adresu: Mest-
ský úrad v Prievidzi, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza.  
Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ. Uchádzači, 
ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a po-
žiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 
dní pred jeho začatím. Predpokladaný nástup do práce je 
1.4.2022, prípadne dohodou.

Pracovná pozícia na MsÚ - Referent výstavby
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