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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 35 000 domácností

Kierkegaardov dodatok

J+B

PONÚKAME
STAVEBNÉ PRÁCE

T: 0940 214 847, 0910 706 467

www.geodetprievidza.sk

IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY
T: 0905 830 182

721190105

131190001

721190085

BUK, DUB - S DOVOZOM
ručne štiepané bez odpadu

T: 0917 850 767

0908 732 624

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
dĺžky 25, 30, 33 ,40, 50 cm

NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

131190330

obklad, dlažba, sadrokartón,
maľovanie, podlahy, omietky,
KOMPLETNÉ STAVBY NA KĽÚČ
BEZKONKURENČNÉ CENY!

GEODET

131190005

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

131190251

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

721190213

Najčítanejšie regionálne noviny
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zdravie / reality, služby

PRIEVIDZSKO Diéta na zníženie hladiny
-

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.

-

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch
+ v párnom týždni navyše: Bystričany, Čereňany, Diviacka N.V.,
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice,
Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany,
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V,
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica,
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce
a Zemianske Kostoľany
+ v nepárnom týždni navyše:
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa,
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a
V.Lehôtka

Strukoviny
Nízkotučné mlieko a mliečne výrobky

Vajíčka

-

Ovocie

ɧ=HOHQLQD

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“,
na úradnej tabuli a webovej stránke TSK
a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

-

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

Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy.
-

-

SOŠ Handlová ponúka
na prenájom nebytové priestory
v Handlovej o výmere 30 m2 a 18 m2.

Sladkosti a pochutiny

-

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

-

diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilniny
-

131190011

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

131190002

Základné princípy:
Mäso

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

Vám ponúka:
- prenájom voűných 1, 2 a 3-izbových bytov v lokalite Ciglianska cesta
Mesaēná výška nájomného:
1-izbový byt - od 32 € (Ciglianska cesta 9A)
2-izbový byt - od 102 € (Ciglianska cesta 6, 8)
3-izbový byt - od 204 € (Ciglianska cesta 6)
- prenájom nebytových priestorov - viac informácií na www.smmpd.sk
- inštaláterské, murárske, elektrikárske, stolárske a zámoēnícke práce

Otázka: Dobrý deň. Môžem sám

V prípade potreby bliǎších informácií sme Vám k dispozícií na:
SMMP, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
tel.: 046/511 1911, e-mail: sekretariat@smmpd.sk, web:www.smmpd.sk

Slovenčina naša
Nie odbáčať
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

štiepaný buk - odrezky dub

Východné Slovensko

0910 598 927
131190244

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

131190331

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

(dokončenie z minulého čísla)

131190006

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

cholesterolu
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požiadať o obnovu dedičského konania a zdediť podiel z pôdy, ktorá
nebola zahrnutá do dedičstva a v
katastri je vedený na nebohú matku, jedna sa o štvrtinový podiel,
ktorý mi pripadá po matke.

Odpoveď: Dobrý deň. V prípade, JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.
že ste objavili majetok, ktorý nebol
v pôvodnom dedičskom konaní prejednaný, máte právo požiadať o dodatočné konanie o
dedičstve. Zákonnú úpravu dodatočného konania o
dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového
poriadku, ktorý znie: „Ak sa objaví po právoplatnosti
uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo,
ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na
návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o
dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné
konanie o dedičstve sa nevykoná.“ V zmysle tohto
ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný
súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie o dedičstve.
Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

131190234

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190222

Redakcia:

3
služby, domácnosť
dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA

od 108€
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ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

131190016

E+G STAV s.r.o.

5%9
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1
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www.zaluzie-hudec.szm.com

0905 492 435

VYKUPUJEME
VŠETKY ZNAČKY
A MODELY ÁUT

0944 113 140

131190329

EXTRA

131190303

d

VÝKUP

Prečo predať u nás:
Transparentné ocenenie vozidla ZDARMA
Dostanete najvyššiu cenu na trhu
Administratívu vybavíme za vás
Doplatíme za vás lízing alebo úver

PD19-32 strana-
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www.aaaauto.sk
83-0270

Prievidza, Bojnická cesta 22
Po–Pia 9–18

PENIAZE
IHNEĎ
A V HOTOVOSTI
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politická inzercia, služby, domácnosť

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
» Predám starší RD v širšom centre PRIEVIDZE 5+1,
11á pozemok, všetky IS
cena 130 000 €. Tel 0903
987 831
» Predám RD v Nedašovciach okr. BN. Cena dohodou. T 0949 722 745

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1¾$87202%,/$0272&<./(

08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie T:
0908 532 682
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905
925 991
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám 2 pérové paplony . Olga Kvasnakova, Pavlovska 15 Prievidza
záhrada
a zverinec
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.

131190291

22.8.2019 o 16.00 h.

131190008

06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
07 REALITY7 / iné
reality/iné
» Prenajmem dlhodobo
garáž v Prievidzi - Sever
- Nad Terasami. Garáž je
ako nová. Voľná ihneď.
Cena 75,-Eur / mes. T: 0911
477 801

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

131190310

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu 2izb.
byt v PD, aj dlhodobo, ihneď. T: 0919 202 721
» Prenajmem dlhodobo 2
izbový, prerobený, zariadený byt v Prievidzi - Sever od
01.09.2019 Cena 450,-Eur/
mes. T: 0911 477 801
» Ponúkam do prenájmu
pre slušného muža ako
spolubývajúcemu v 2 izbovom byte v PD, Sever,
pekné, tiché prostredie.
byt je zariadený. Spolu s
energiami 180 € mesačne
tel. 0944 589 022

131190089

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
si hľadať nového hostiteľa, cez ktorého sa do
parlamentu znova
prepašujú. Dve z
nich tento týždeň
nakoniec skončili v
KDH, ktoré ich dá dopredu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
akože „charakterná“ politika.

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

%8'29$$*52352'8.7DV



NOVINKA -- VÝCVIK
NOVINKA
VÝCVIK AJ
AJ S
S AUTOMATOM
AUTOMATOM
-- TO
TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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PREDAJ DRVENÉHO KAMENIVA

rôznych frakcií aj praných frakcií do betónov z lomu Vrícko

Ponúkame najvýhodnejšiu dopravu.
Informácie o cenách nájdete na web stránke
dopravex.sk, e-mail: dopravex@dopravex.sk
Informácie dopravy naceníme po tel. dohovore

0905 406 261, 0917 399 777

PD19-32 strana-
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131190024

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» CZ 175, Jawa 250, 350 ,
Pionier, Stadion, Mustang,
Simson. Kúpim tieto motorky. T: 0915 215 406
» Kúpim staré mopedy,
Pionier, Babeta, Stadion aj
diely tel. 0949 154 017

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som

721190220

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

Trubanove drogy

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Občianska
riadková
inzercia

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

Jesenné pobyty
v Pe�ióne *** Oravská horáreň

131190245

5
zdravie, služby, domácnosť

Dovolenka na 7 dní / 6 nocí
s plnou penziou, výletmi v cene a programom

Cena pobytu: 228€

pre 1 osobu a pobyt

Cez rekreačné poukazy iba 103€
www.oravskahoraren.sk
Oravský Podzámok 396, lokalita Zábava

131190010

Pre nepracujúcich dôchodcov s dotáciou iba za 178€ !!!
Rezervácie:

0918 591 942

Voľné termíny:

27-0102 / 0104

29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10. | 13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
BIODERMA PHOTODERM
BRONZ Suchý olej SPF
30 200ml + AFTER SUN
100ml + SENSIBIO
Micelárna voda 100ml -

VICHY IDÉAL SOLEIL Mlieko
po opaľovaní
300ml + Tyčinka
na citlivé
miesta SPF 50 9g
- hydratačné

sprej s vysokou
ochranou
s faktorom
SPF30 určený
na citlivú pleť,
celé telo i vlasy;
stimuluje a predlžuje
opálenie
pokožky, je
jemný
parfumovaný,
vodeodolný

gélové mlieko,
každodenná
starostlivosť
po opaľovaní
pre citlivú
pokožku,
pre mužov
a ženy

30,37€

VITAMÍNY PRE DIABETIKOV
30ks - doplnok výživy pre
dospelých a dospievajúcich s
cukrovkou na diabetickej diéte;
biotín prispieva k správnej látkové
premene makronutrientov;
chróm prospieva
k správnej látkovej
premene
makronutrientov
a k udržaniu normálnej
hladiny glukózy v krvi;
zinok prispieva
k správnej látkovej
premene
makronutrientov

10,38€
Fungicidin masť 10 g - na liečbu
kvasinkových ochorení kože a slizníc, len na
vonkajšie použitie

16,89€
2,13€

Apotheke Hydratačný
krém s kys. hyalurónovou
a OMEGA-6 30ml
- silná hydratácia a časované

4,14€

2,48€
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23,46€

zásobovanie pleti účinnými
látkami, krém podporuje
prirodzenú obnovu buniek
pleti a robí ju pružnejšou

5

4,16€

131190013

Široký výber
prezúvok do školy

6
spomíname, služby

12 DEŤOM
deťom
12
» Predám detskú posteľ
v super stave, rozmer 90
x 200 cm, s bočnicami,
aby malé dieťa nespadlo
z postele, s LED podsvietením a matracom grátis!
Posteľ sa dá rozobrať pre
transport.T: 0908 595 145
Cena 150€.

„Kto v srdci žije, neumiera ... “

Dňa 2. augusta 2019 sme si pripomenuli
už 9. smutné výročie, kedy nás opustil
otecko a starý otecko
pán Emil Šimka
z Novák.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti Ľudmila, Dušan a Marián s rodinami.

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie danielie
parohy a trofeje . T: 0904
134 080
hľadám
prácu
15
15 HĽADÁM
PRÁCU

24 nových moderných
dekorov

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131190003

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Odkúpim mince, bankovk y,v y znamenania ,
pohľadnice a iné. T: 0903
868 361

133190323

Občianska
riadková
inzercia

Dňa 9.08. 2019 si pripomíname
1. smutné výročie, čo nás navždy
opustila

zoznamka
16
16 ZOZNAMKA

pani Mária Budínska

Najčítanejšie
regionálne
noviny

„Túžili s nami ešte žiť,
no srdcia čo život milovali, nevládali ďalej už biť.“

Dňa 21.2. 2019 sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia našej milovanej starkej

ANNY SLIEZIKOVEJ
a dňa 8.8. 2019 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia nášho milovaného starkého

MICHALA SLIEZIKA
z Handlovej.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami, vnučka Edita s rodinou.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com

46-0192

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na zadnej strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

S láskou a úctou spomína manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

- 25 rokov záruka
a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
materiál zn. Index

0950 266 604

47-019

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

721190221

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

z Prievidze, rodáčka z Čerenian.
Kto ste ju poznali ,venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

721190222

Chcete si
podať
inzerát?

PD19-32 strana-
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721190001

7
služby, domácnosť, auto

SLUŽBY
75-24

PÁLENICA

KARPATY

6(%('5$ä,(T: 0911 520 675
REMHGQiYN\SUHGDMRYRFLDNYDVRY

721190182

YRĐQpWHUPtQ\SiOHQLD

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

131190012

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

PD19-32 strana-
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8
kultúra

Nestor slovenského včelárstva
JUDr. Koloman Novacký

platená inzercia

Dlhé roky sme včely a iný hmyz považovali za samozrejmu súčasť
prírody. V ostatných rokoch sa však objavujú alarmujúce správy o
hromadných úhynoch včiel a zrazu si naliahavo uvedomujeme, že
včely sú pre ľudí životne dôležité a sú vážne ohrozené. V prírode
majú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní dostatku potravín, zdravého životného prostredia a zdravia obyvateľstva, trvalo udržateľného
poľnohospodárstva a ochrany biodiverzity. Takmer 90 % svetových
druhov kvitnúcich rastlín závisí od opeľovania zvieratami, z toho
73 % vykonáva včela medonosná. Včely sú v súčasnosti vystavené
novým chorobám a škodcom, ohrozujú ich zmeny klímy a hojné používanie rôznych chemických produktov. Vyhynutie včiel môže mať
drastické dôsledky pre globálny ekosystém a ľudstvo. Túto situáciu
si uvedomujú najmä včelári, ktorých na Slovensku pôsobí približne
18 500.

bútorom medu a vosku na Slovensku. V r. 1954 malo 5548 členov z radov
včelárov a zamestnávalo 78 pracovníkov, neskôr však utrpelo straty, keď
z Prahy prišiel zákaz vykupovať med a vosk, zákaz vyrábať medzisienky
a ďalšie včelárske potreby. Novackého zosadili zo správy a družstvu určili
inú činnosť – vyrábať okná, dvere a nábytok a premenovali ho na Drevárske výrobné družstvo. Týmto bola zlikvidovaná celá včelárska výroba.
Novacký sa od roku 1957 stal terčom ústrkov a ponižovania. Bol preložený za robotníka do tehelne. Konferencia v apríli 1961 vo Zvolene znamenala koniec včelárskeho centra v Prievidzi. Novacký nebol na ňu ani
pozvaný. Radoví slovenskí včelári však presadili jeho návrat do zväzového života. On sa dokázal povzniesť nad krivdy a venoval sa budovaniu
včelstiev v roľníckych družstvách, štátnych majetkoch a štátnych lesoch,
snažil sa o opätovné zavčelnenie kraja, kde po spustení Elektrárne Nováky uhynulo 90 % včiel.V roku 1968 bol rehabilitovaný.
JUDr. Koloman Novacký zomrel 22. novembra 1969, pochovaný je
v Prievidzi. V tomto roku uplynie 60 rokov od jeho skonu. Život a
dielo JUDr. Kolomana Novackého pripomenú prievidzskí včelári vo
svojom stánku na Prievidzskom rínku v sobotu 17. augusta 2019.
Podujatie sa koná s Finančnou podporou Ministerstva dopravy a
výstavby SR.
SYMA

Informácie o tejto osobnosti sú dostupné napr. v brožúre Františka Bizuba,
JUDr. Koloman Novacký (1897 – 1969),Organizátor slovenského včelárstva, ktorú vydala ZO SZV Dr. Kolomana Novackého Prievidza a v knihe Františka Geletu Pohľad na osobnosť JUDr. Kolomana Novackého,ktorú vydal
Spolok včelárov Slovenska.
Foto: archív Spolku včelárov Slovenska
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721190129

V Prievidzi pôsobia dve organizácie včelárov, a to ZO Slovenského zväzu včelárov JUDr. Kolomana Novackého a RO Spolku včelárov Slovenska
JUDr. Kolomana Novackého. Obidve majú čestné prímenie podľa významného právnika, prírodovedca – entomológa, apidológa, človeka s
výnimočnými odbornými a organizačnými schopnosťami. JUDr. Koloman
Novacký sa narodil 24. mája 1897 v Tvrdošíne a od mladosti žil s rodinou
v Prievidzi. Po strastiplných rokoch 1. svetovej vojny dokončil štúdium
práva v Bratislave a v roku 1926 si v Prievidzi otvoril advokátsku kanceláriu (až do r. 1945). Popri tom sa intenzívne venoval včelárstvu.
Už v r. 1926 bol zvolený do výboru Zemského ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko, od 1939 do 1957 bol starostom a do apríla 1961 tajomníkom ústrednej slov. včelárskej organizácie. Z pozície týchto a ďalších
svojich funkcií sa pričinil o rozvoj plemenného chovu včiel na Slovensku,
bol organizátorom kurzov chovu včelích matiek, propagátorom progresívnych zmien v chove včelstva a výrazne pomáhal Výskumnému ústavu
včelárskemu v Liptovskom Hrádku. V rokoch 1930 – 1959 pracoval ako
redaktor a hlavný redaktor časopisu Slovenský včelár, zostavoval slovenské včelárské kalendáre a písal odbornú literatúru, napr. Slovenský
včelár (s J. Zemaníkom, 1931), Slovenský normalizovaný úľ (1940) a Včelárstvo (1953, 1955, 1957).
Jedným z jeho mnohých úspechov bolo otvorenie Včelárskej paseky v
Kráľovej pri Senci v r. 1932, kde sa organizovala bohatá činnosť, šľachtenie chovu včiel, kurzy atď.
Odborné poznatky si Novacký rozširoval aj cestami do zahraničia: včelárska výstava vo Viedni, Všeslovanský včelársky zraz v Prahe, v Poznani
a v Belehrade, štúdijné cesty do výskumných ústavov včelárskych v Erlangene (Bavorsko, Nemecko), v ZSSR (veľkovčelárstva v Tule, Kyjeve a
Charkove), v Berne – Liebefelde (1937), včelársky zjazd v Insbrucku. Nové
poznatky aplikoval vo svojej praxi na Slovensku, napr. navrhol slovenský
normalizovaný úľ.
V Prievidzi vybudoval Novacký Ústredie Spolku včelárov Slovenska.
Sídlilo v budove, ktorú zakúpil a zrekonštruoval. Bola tu aj predajňa
včelárskych potrieb. Nová výrobňa úľov a včelár. potrieb so zásielkovou
službou začala v Prievidzi svoju činnosť v marci 1939.
V lokalite Cigeľ vybudoval novú včelársku paseku Púšť. Bol tam internát, učebňa, veľký včelín a oplodňovacia stanica. Na paseke boli rozostavené starodávne úle privezené z Kráľovej pri Senci a doplnené o ďalšie.
Tak vzniklo prvé slovenské včelárske múzeum v prírode. Keď bola v r.
1961 Včelárska paseka Púšť zrušená, vrátila sa časť historických úľov do
Kráľovej p.S.; dnes je tam Múzeum včelárstva na Slovensku.
Povojnové zákony zakazovali výrobnú a obchodnú činnosť spolkov. Novacký v daných podmienkach vybudoval Včelárske výrobné družstvo
v Prievidzi. Ako právnik a popredný včelársky odborník dal družstvu aj
formu a aj ho v apríli 1946 uviedol do činnosti. Včelárske družstvo bolo
svojpomocnou ustanovizňou slovenských včelárov. Malo za úlohu zabezpečovať výrobu a predaj včelárskych potrieb i výkup a predaj medu.
V novopostavenej modernej dielni sa vyrábali úle, materince, rojáčky,
oplodniačky, včelárske domce, včelárske skrine, medzisteny a výrobky z
plechu ako nádoby pod medomet, plechové krmidlá, dymáky, medzerníky k rámikom atď. Novacký sa staral aj o sociálne postavenie zamestnancov, bola tam zriadená závodná jedáleň a ďalšie vymoženosti. Družstvo
sa stalo monopolným výrobcom včelárskych potrieb, výkupcom a distri-

9
zamestnanie, služby

EXTRA
PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

47-013

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

721190133

0948 109 195

36-0006

45-0051

Nástup IHNEĎ!
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721190211

721190202

10
služby, domácnosť

09-31
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0905 719 148
0915 780 751

65-098

hurtis@advokathurtis.sk

72119 0002

Chcete

INZERÁt,
KtORÝ
PREDÁVa

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

10

131190104

11
mesto prievidza
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12
hlavu hore, kultúra / služby

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady
��látky od 35 €

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

ter��y

��látky od 149 €

��látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

rámové
bezrámové

Z�AVY A��DO 30�

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Mo������výhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.oravskahoraren.sk

27-0098

balkóny

��������������������

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

12

85_0005

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

A.Sládkoviča 1, Prievidza

Adresa:

0908 244 019

131190332

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

www.inexdecor.sk

DEŇ A NOC

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

JAPONSKÉ STENY

od 108€

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 522,90 EUR

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče
skladom, ihneď
k odberu
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VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

429,4

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

INTERIÉROVÉ
DVERE

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
- 0917 861 305
prev.: Pezinok
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

pece TUMA 362
362,-€

interiér - exteriér - dekorácie

tel. 0905 394 055

PODLAHY

300

modelov

PRACUJ
U NÁS

www.krby-tuma.sk
k

40-0050

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

kľučkou

grily,

aj so zárubňou a

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

