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PRIEVIDZSKO
Pečené
prasiatka

T: 0908 13 11 99

131190001

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michael Kocáb s
priateľmi. Hoci ani na to
sa nesmie príliš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!

štiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
131190244

Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.

131190346

Okupanti

Týždenne do 35 000 domácností

721190011

Najčítanejšie regionálne noviny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

5,99

721190202

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA
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ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

2
ZDRAVIE / REAlIty, služby

PRIEVIDZSKO Severská diéta

+ 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

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.

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

Východné Slovensko

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

131190002
131190338

s komplet zariadením, T: 0911 641 623
statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

131190006

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch

ODSTÚPIM KRČMU V HANDLOVEJ

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

72119 0002

INZERCIA

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

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

GEODET
NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

SLUŽBY

721190211

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

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
Diéta známa ako nordická, alebo udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
aj nová nordická, či škandinávska, tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdrapredstavuje to najlepšie zo stravy votníckej organizácie WHO obe znižujú
severských krajín. Typická sever- riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievská kuchyňa je ovplyvnená polohou nych chorôb, pomáhajú udržať optimála prirodzenou potravou - rybami a nu hmotnosť tela.
všetkými plodmi, ktoré more poskyOproti súčasnej strave väčšiny Slotuje.
vákov jej základom je veľa vlákniny – zeV porovnaní s bežnou západnou stra- lenina je bežnou súčasťou každého jedla,
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast- alebo rybám, na rozdiel od nášho straných kyselín. Podobá sa v mnohom stre- vovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
domorskej, ktorá je na prvom mieste me- knedle alebo cestoviny a zeleninu vídadzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepovocia, celozrnných výrobkov a hlav- šom prípade ako malú šalátovú misku.
ne morských rýb.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleniSpolu zabezpečujú dostatočný pro- nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, oretizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
rozdiel medzi oboma je v používaní ole- plody, nízkotučné mliečne výrobky, byja - pre stredomorskú je typický olivový linky, koreniny a repkový olej
olej, v severskej dominuje repkový.
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
Škandinávska strava uprednostňuje vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne- syr a jogurt.
cháva spracované pokrmy. Kombinuje
Jedzte zriedka: červené mäso a životradičné potraviny s relatívne novými, číšne tuky.
ale zdravými – nízkotučnými mliečnyNejedzte: nápoje slademi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, né cukrom, pridané cukaj takého, ktorému sa na severe bežne ry, spracované mäso, prínedarí, alebo repkovým olejom. V škan- davné látky do potravín a
dinávskej kuchyni je veľa lososového rýchle občerstvenie.
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
Diabetologička, odborníčka na poruchy
každý, pretože jej skutočným zameraním
metabolizmu a výživy

PREDAJ DRVENÉHO KAMENIVA

E+G STAV s.r.o.

Ponúkame najvýhodnejšiu dopravu.

T:0948 975 710

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

rôznych frakcií aj praných frakcií do betónov z lomu Vrícko

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
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Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

721190220

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190330

Redakcia:

131190310
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služby, Domácnosť

131190005

-25%
721190105

0908 768 386

tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226
e-mail: bc-studio@bc-studio.sk
prevádzka:

Košovská cesta 28, bývalý areál Prima Zdroj
971 01 Prievidza
MINERÁLNA
OMIETKA
MSP 1

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

45€
Pericret K12 ﬁlcovaná
biela
vápenná
omietka

Ponúkame

t realizáciu
a rekonštrukciu
interiérov a exteriérov,
t prestavby
a novostavby

11,90 €

721190098

Pericret K13 ﬁlcovaná
biela vápenná
cementová
omietka

6,40 €

5,99 €

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190010

lianska 19
. s r.o. Duk
Q-ZETT spol
0908 124 659
542 02 25
k
www.q-zett.s
sk
tt.
ze
info@q-

131190058

WFSÓ
SP[NFSZE
Ï
L
JD
Q
UZ
B
t
-16:30
PO-PIA 9:00

OBKLADY
DLAŽBY
MURÁRSKE
PRÁCE

131190345

bne
ovovej záru
t obklad k
dného
aním pôvo
so zachov
verí
rozmeru d
dní
dverí do 7
t dodanie

é
modelov
rady
ERKADO
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Q-ZETT

4
služby, Domácnosť, ZAmEstnAnIE
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
auto-moto/iné
» CZ 175 Jawa 250 350 Pionier
Stadion Mustang Simson kúpim tieto motorky, T: 0915
215 406
» Predám 2-kolesový Malotraktor Agzat 100 za 550 €.T:
0915 418 014

PONÚKAME
STAVEBNÉ PRÁCE

v Prievidzi

06 POZEMKY / predaj
domy/predaj6

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Prenajmem dlhodobo garáž v Prievidzi - Sever - Nad
Terasami. Garáž je ako nová.
Voľná ihneď. Cena 75€/mes.
T: 0911 477 801

Nástup IHNEĎ!

0948 109 195

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

T: 0940 214 847, 0910 706 467

08 STAVBA
stavba8
» Predám posuvnú bránu
cena 590€, T: 0949 565 995
» Predám wpc terasové
dosky, T: 0949 565 995
» Predám PORFIX P4-580500x250x300-17ks za 20€,
PORFIX P2-480-500-250-12526ks za 20€. Nováky, T: 0917
892 515
» Kúpim haki lešenie T: 0908
532 682
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T: 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: 0905 925 991
» Predám 7ks panel pórobetónový 150x25x600 cm,
1ks/10€, 6ks panel železobetónový 60x25x600 cm,
1ks/15€, Dolné Vestenice, T:
0911 030 311

46-0192

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

721190213

05 DOMY / predaj
domy/predaj5
» Predám starší RD v širšom
centre PRIEVIDZE 5+1, 11-á
pozemok, všetky IS cena
130.000€. T: 0903 987 831

J+B

SBS
LAMA SK

36-0006

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom4
» Hľadám 1-izbový byt, garsónku alebo izbu do podnájmu v Prievidzi alebo v okolí, T:
0915 162 370
» Prenajmem dlhodobo 2-izbový, prerobený, zariadený
byt v Prievidzi - Sever od
1.9.2019 Cena 450€/mes., T:
0911 477 801

131190089

03 BYTY / predaj
byty/prenájom3

7

09 DOMÁCNOSŤ
záhrada
a zverinec9

3,70 € / ks

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec10

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

» Predám hrozno, T: 0902
083 842

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.
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24 nových moderných
dekorov

721190001

0905 492 435

131190008

www.zaluzie-hudec.szm.com

131190303

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

Partner
Wüstenrot

131190003

18-011

tel.: 0905 200 642

721190224

5
ZDRAVIE, služby, Auto

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0262

47-033

AZBESTOVÝCH STRIECH

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
NOVINKA VICHY COLLAGEN
SPECIALIST denný krém 50ml
- vrásky, pevnosť,

BIODERMA SENSIBIO AR
1+1 2x40ml - krém určený na

každodennú starostlivosť o citlivú
pleť so sklonom k začervenaniu

pigmentácia,
pre podporu
produkcie
kolagénu
v pleti

39,29€

Široký výber
prezúvok do školy

MEDPHARMA TEA TREE OIL
10ml - 100% rastlinná silica z
austrálskeho čajovníku MELALEUCA
ALTERNIFOLIA

EUCERIN
DERMOCAPILLAIRE
2x250ml - šampón

26,22€

Utipro Plus 15cps -

zdravotnícka pomôcka je určená na
zvládnutie a prevenciu infekcií
močových ciest

PANADOL NOVUM 48 tbl
- proti bolesti a horúčke, rýchlejšie

na vlasy pre citlivú
pokožku

vstrebávanie, nedráždi žalúdok

14,07€

9,96€

6,98€

DIABOX Vitamíny pre
diabetikov 90tbl +
UREAGAMMA 45ml -

výživový doplnok s obsahom
vitamínov, minerálov a
antioxidantov + Ureagamma
starostlivosť o nohy

HERPESIN krém 5g - dermálny

krém, liek obsahuje aciklovir, ktorý
zabraňuje množeniu vírusu v ľudskom
organizme. Liek sa používa
na liečbu oparov perí a tváre
u dospelých a detí

14,36€

11,49€
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2,71€

1,36€
9,85€

8,87€

131190013

12,66€

4,46€

6
spomínAmE, služby
Občianska
riadková
inzercia
» Predám pávy T: 0949 225
092

68-06

Pred 24. rokmi sme povedali
posledné zbohom nášmu manželovi,
otcovi a starému otcovi

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
rôzne/iné11
12 DEŤOM
rôzne/iné12

pánovi Antonovi Hudecovi

13 RÔZNE / predaj
rôzne/iné13

zo Zemianskych Kostolian.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

14 RÔZNE / iné
rôzne/iné14
» Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i. T: 0907
910 755

131190311

Manželka, synovia Ľudovít a Anton, dcéry Terka a Ľubka s rodinami.

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
» Som dôchodkyňa a hľadám si brigádu upratovanie
kancelárie, banky alebo hotela, T: 0908 325 998
16 ZOZNAMKA
hľadám
prácu 15

Dňa 29.8.2019 uplynie 15 rokov,
čo ma navždy opustil drahý manžel

Chcete si
podať
inzerát?

Ing. Michal Šovčík.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
721190196

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

S láskou a úctou spomína manželka a smútiaca rodina.

„Všetko čo žije po mne, v mojom mene,
v láske a deťoch, všetko to nech ma pripomenie.“

Dňa 25. 8. 2019 by sa dožil 72 rokov
drahý manžel, otecko a starý otecko
pán Jaroslav Kováč
z Prievidze,
ktorý nás náhle opustil dňa 25. 02. 2019 vo veku 71 rokov.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet

RÔZNE

noviny

Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

24-0025

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

ejšie
Najčítan
ne
regionál

721190226

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.

45-0051

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

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 719 148
0915 780 751
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IntERIéR

interiér - exteriér - dekorácie

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

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

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

PD19-34 strana-
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(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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www.inexdecor.sk

131190349
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ZAmEstnAnIE, služby

PRACOVNÁ PONUKA:

V odbore Dopravné staviteľstvo hľadáme

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

Stavebného robotníka pri pokládkovej čate – strojníka (valcistu)

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

náplň práce: vykonávanie pomocných prác pri pokládke obalených zmesí a iných stavebných prác podľa príkazu nadriadeného pracovníka na
miestach v pôsobnosti zamestnávateľa na území SR, riadenie, obsluha
a údržba zvereného pracovného stroja a zariadenia, dodržiavanie hospodárneho využívania pridelených prevádzkových prostriedkov a šetrenie
materiálom
požiadavky: ukončené odborné vzdelanie (OU, SOU) technické, vodičský
preukaz skupina C, platný doklad obsluhy stavebných strojov skupina 15
- výhodou
ponúkané platové ohodnotenie: od 5,37€/hod. v závislosti od znalostí a
predchádzajúcich skúseností
Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so štrukturovaným životopisom osobne doniesť alebo poslať na: Strabag s.r.o., Ing. Ing. Štefan Jurčažák, Kragujevská 17, 010 01 Žilina 1, Kontakt: 0902 978 211, Volať v čase 7:00 – 16:00 hod.,
stefan.jurcazak@strabag.com.
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termín nástupu: september - október 2019

10
polItIcká InZERcIA, služby, Domácnosť

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO
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Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap bude
jej srdca rytierom. C´est
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou 6
kľúčovým mesiacov,
aby sme Zlo definitívne
porazili. Budem len
rád, ak pomôžete?

47-013

Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:

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

Môj prvý článok

10

11
mEsto pRIEVIDZA

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

VYDARENÝ PRIEVIDZSKÝ RÍNOK
V SOBOTU 17. AUGUSTA 2019
2. ročník Prievidzského rínku sa konal v centre Prievidze na Námestí slobody v novej rozšírenej podobe
a za krásneho slnečného počasia. Hlavnými organizátormi boli mesto Prievidza a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice.
Partnermi boli miestne akčné skupiny Žiar, Magura-Strážov a Rozvoj Hornej Nitry.

Organizátori ďakujú za spoluprácu KaSS v Prievidzi, spoločnostiam Nestlé Slovensko,
PPC, T+T, a.s., Elekos a mediálnym partnerom RTV Prievidza, PRIEVIDZSKO a MY.
Podujatie finančne podporilo
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
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11

131190325

ktoré zabezpečili spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.,
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Panský pivovar z
Bojníc, Farma pod Vtáčnikom, včelári zo ZO SZV JUDr.
Kolomana Novackého, Majer pod horou, s.r.o. z Lehoty
p. Vtáčnikom, Víno Radošina, mäsiar, pestovateľ ovocia
a zeleniny, výrobcovia bio bylinkových sirupov, donutov, pagáčov a pirôžkov, trdelníkov a stánky s obľúbeným občerstvením a kávou.
OOCR RHNB na rínku ponúkala propagačné materiály s
tipmi na výlety v Prievidzi, Bojniciach, v regióne Hornej
Nitry, v celom Trenčianskom kraji a zariadení CR svojich
členov. Rínok mal aj regionálny rozmer – prepojil mesto
s jeho okolím. MAS prezentovali svoje aktivity a potenciál CR celého územia, ktoré pokrývajú.
Atmosféru rínku využili aj členovia Klubu rodákov
Prievidze na svoje 35. výročné stretnutie.
Po každom hodovaní príde na rad umývanie riadu a
upratanie. Toto pripomenula spoločnosť Elekos, ktorá
hravou formou inštruovala hlavne deti, ako máme separovať a ekologicky likvidovať odpad.
Prievidzský rínok urobil v meste deň pred hodmi príjemnú náladu a obohatil víkendový program
Prievidzský rínok oficiálne otvorili JUDr. Katarína Ma- Prievidžanom i návštevníkom mesta.
cháčková, primátorka Prievidze, Mgr. Maroš Greschner,
predseda predstavenstva OOCR RHNB, Ing. Stanislav
Sylvia Maliariková
Voskár, odborný garant
podujatia, prezident Slovenského mliekarenského zväzu
a predseda Únie potravinárov Slovenska a Ing. Ľuboš
Jelačič, viceprimátor Prievidze.
Tradičné remeselné výrobky predviedli rezbár, korytár,
košikár, čipkárka, šperkárka, tkáčky... Skvelú náladu
celý deň udržiavali FS Marinka z Novák, FS Hájiček
z Chrenovca-Brusna, DĽH
Spod Rokoša z Nitrianskeho
Rudna, spevácke skupiny
Trávniček z Malej Lehôtky,
Rozlet, JASS a Nádej z Prievidze, Dúbrava z Prievidze
– Necpál, FS Košovan z Kanianky, Vrchárka z Čavoja a
ĽH Muzikanti z Podpoľania.
Dôležité miesto na rínku mali potraviny z Hornej
Nitry, predaj a ochutnávky,
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IntERIéR

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

z��klievanie terá�

��látky od 149 €

��látky od 98 €

Z�AVY A��DO 30�

(komody, šatníky,
vstavané skrine,
kuchyne...)

Mo������výhry 300 €

Strojové hranenie ABS páskou.
63-0136

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

www.balkona.eu
0948 787 777

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

T: 0905 702 189

131190007

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-4

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

AKCIA -25%

0800 500 091

0944 113 140
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MZDA
OD 850 € DO 1300€

721190075

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

do 31. 8.2019

PRACUJ
U NÁS

