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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 35 000 domácností

ROZVOZ a PREDAJ
UHLIA, BRIKIET a DREVENÝCH PELETIEK

Pečené
prasiatka

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

131190008

Chcete

131190001

Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

hurtis@advokathurtis.sk

Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

131190188

Super cena

72119 0002

721190011

PÁLENICA
KARPATY
6(%('5$ä,(
T: 0911 520 675
YRĐQpWHUPtQ\GRYR]SiOLPHONYDVX
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721190093

T:0948 975 710

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
131190016

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

131190003

E+G STAV s.r.o.

24 nových moderných
dekorov

721190056

131190011

721190135

Najčítanejšie regionálne noviny
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redakčné slovo / reality, domácnosť

PRIEVIDZSKO Zhubnosť falše,

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

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
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

Predaj komerčného objektu

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

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

131190006

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.

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

Na Slovensku bujnie falošná láska, fa- Ježiš nás varoval pred tým, že prídu „falošné dobro, práve tak, ako falošné infor- lošní Kristovia a falošní proroci“, ktorí sa
mácie a ich falošní kazatelia. Je to nebez- budú snažiť zviesť dokonca aj Božích vypečné, malígne či zhubné bujnenie, je volených (Matúš 24:23-27; Peter 3:3 a Júda
to morálno-etický nádor. Falošné weby, 17-18). Najlepším spôsobom, ako sa brániť
falošné profily na sociálnych sieťach, fa- voči klamstvu a falošným učiteľom je pološní internetoví vysielatelia s falošnými znať pravdu. Objaviť podvodníka, študonázormi. Už dávno títo kazatelia prešli vať skutočnú vec. Júda 11 (inak skutočne
do on-line prostredia, pretože tam cítia málo citovaný apoštol) hovorí o falošných
svoju silu. Medzi životom neskúsenými a učiteľoch, „Šli Kainovou cestou, dali sa
často aj z vlastného nezáujmu zle infor- strhnúť do Balámovho bludu za odmenu
movanými ľuďmi. A samozrejme, najviac a Kórachovou vzburou zahynuli.“ Inými
slovami, falošného učiteľa môžeme pomedzi hlupákmi.
Všade okolo nás rozkvitá ako orgo- znať podľa jeho pýchy (Kainovo odmietván falošná láska, ktorá sa vkradla do nutie Božieho plánu), lakomstva (Balám,
nášho každodenného bytia, ktorá sla- ktorý prorokoval za peniaze) a vzburou
bých ešte viac oslabuje a omamuje. Táto (Koráchovo povýšenie sa nad Mojžiša).
falošná láska má za následok, že ňou
Je naozaj náročné spozorovať falošoslovovaní sa klamne cítia spravodlivý- ného učiteľa či samozvaného proroka.
mi, ale je to len a len falošná spravodli- „Satan sa premieňa v anjela svetla“ (2
vosť. Falošné poňatie lásky a falošného Korintským 11:14) a jeho služobníci sa
dobra či falošnej spravodlivosti sleduje predstavujú ako „služobníci spravodlijediné – bezmyšlienkové akceptovanie a vosti“ (2 Korintským 11:15).
prijatie za svoje všetkého niekým vysloPodvodníkov s „pravdou“ odhalíme
veného či napísaného.
iba tak, že budeme hladní po
Nedostatok zodpovednosti. Zodpo- overených vedomostiach a
vednosti poznania, zodpovednosti rozli- skutočných nespochybnišovania, zodpovednosti myslenia.
teľných faktoch.
Vytvorila sa kultúra (ne)spravodliPôst sa skončil pred
vého pohoršenia a rozdelenia. Ľudia sú týždňom, veľa šťastia v
pohoršení nielen politikou, ale všetkým, „múdrom hladovačo ich odhaľuje. Nič sa nesmie dotknúť ní“.
ich „ja“.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Počas sviatkov si pripomíname, že

131190002

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

pretvárky a túžby po moci

131190010

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

pozemok: 1.216 m2
T: 0905 960 984

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

DRAŽBA
Typ: Rodinný dom
Obec: Handlová
Okres: Prievidza
Miesto dražby:
Salónik galéria na 1. poschodí,
Grand Hotel, Palackého 3477,
911 01 Trenčín, okres Trenčín,
Trenčiansky kraj.
Termín dražby: 23.5.2019 o 10:45 hod.
Termíny obhliadok: 02.05.2019 o 09:00 hod.,
22.05.2019 o 10:45 hod.
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 968 postavený na parc.č.
2930/2 a pozemky parc.č. 2930/2, 2930/4 a 4365/2 o celkovej výmere
329 m2, LV č. 2474, kat. územie Handlová.
Najnižšie podanie: 27 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 EUR

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

cena: 280.000€

131190193

Redakcia:

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

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava,
tel.: 02 - 322 02 724, 0911 833 859, www.platitsaoplati.sk

Východné Slovensko

131190005

52-0005-69

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
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politická inzercia, zdravie

TANKOVACIA KARTA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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politická inzercia, služby, domácnosť

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
» Predám starší RD v širšom centre PRIEVIDZE 5+1,
11a pozemok, všetky IS
cena 140 000 €. Tel.0903
987 831
06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
07 REALITY7 / iné
reality/iné
» Kúpim garsónku alebo 1
izb.byt v PD. Aj pôvodnom
stave. Ponúknite. RK Nevolať! T: 0918 546 386
» Kúpim 2 -3 izb.byt v Prievidzi . Ponúknite. RK Nevolať! T: 0905 180 640

18-011

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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Chcete sa zbaviť exekútora?
Vyhláste Osobný bankrot.

TEL: 0919 281 427
Stop Dlhom s.r.o., Š. Moyzesa 10 Prievidza
www.stop-dlhom.sk

- štiepaný buk
- odrezky dub
YRODĨPo.

mobil:

Chcete si
podať
inzerát?

721190001

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3

(násilným rozsievaním demokracie po
svete) nás priviedli do riadnych problémov. Pod falošnou zámienkou chemických zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS
a nasledovali milióny utečencov.
Nie nechcem, aby sme vystúpili z
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrhli kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako
Európa na vlastné nohy a nemali by sme
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.
Preto chcem poprosiť aj Vás - máte
dva krúžky vo voľbách, ale my máme
šancu získať len jeden mandát poslanca.
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať
v politike aj napriek takémuto názoru na
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom.
Druhý krúžok dajte komukoľvek na našej
kandidátke podľa
vlastného rozhodnutia. Ja ho dám
Peťovi
Pollákovi,
ktorý je číslo 3. Prečo? Lebo je výborne
pripravený, vyzná sa
a plne mu dôverujem.

- Pia.

od

8 oo - do 14oo hod.

0910 598 927

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

Ku vybraným dekorom
podložka a lišta len za 1 cent
131190012

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.

721190100

02 AUTO-MOTO2/ iné
auto-moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
T: 0908 205 521
» Predám 15 hliníkové disky. T: 0910 941 547

Rozhodol som
sa v týchto voľbách
urobiť dosť prekvapivý krok aj pre
mojich kolegov v
poslaneckom klube. Rozhodol som
sa sám kandidovať do europarlamentu.
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by
som aj zvolený bol, do europarlamentu
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnutie OĽANO.
Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil,
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (oprávnene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom
rade chcem aktívnym zapojením do kampane spopularizovať voľby hlavne medzi
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.
Druhý dôvod mojej kandidatúry/nekandidatúry je snaha zistiť názor ľudí.
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu,
že som si dovolil vysloviť kritický názor
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa pozerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú
našim partnerom.
Lenže pravdou je, že síce sú USA náš
strategický partner, ale svojim prístupom
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01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

Verím, že ma ľudia podržia
031180217 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

» Zdroj: internet

dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA

od 108€

lam
in
viny átové p
lové
o
pod dlahy
lahy

721190098
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hom mieste so sumou maximálne 2 779
eur ročne.
Tradícia nie je úsporná
Na treťom mieste sa nachádzajú ostatné vykurovacie systémy: drevo
(nesanovaný dom), ústredné kúrenie
(sanovaný dom) a vykurovací olej (novostavba). Vo všetkých troch prípadoch je najdrahšie vykurovanie peletami s ročnými nákladmi maximálne 5
237 eur (nesanovaný dom), 3 511 eur (sanovaný dom) a 3 760 eur (novostavba).
Druhé najvyššie celkové náklady u
nesanovaného domu vykazuje ústredné kúrenie (maximálne 5 196 eur) a
voda u sanovaného domu (3 424 eur) a
v novostavbe (3 316 eur). Pri zohľadnení výlučne nákladov na energie sú vodné tepelné čerpadlá so zemnou sondou
najlacnejšie. V nesanovanej budove
dosahujú 1 390 eur ročne, v sanovanom
dome 646 eur a v novostavbe 546 eur.
Tieto systémy sa však spájajú s relatívne vysokými investíciami a nákladmi
na údržbu.
Zhrnutie
Najvyššie náklady na energiu sú spojené s ústredným kúrením: v nesanovanom dome ide o 3 442 eur ročne, v sanovanom dome 1 579 eur a v novostavbe 1
247 eur. V prípade emisií CO2 majú najhoršie výsledky systémy na vykurovací
olej. Na druhom mieste je vykurovanie
zemným plynom a najlepšie dopadli
teplovzdušné a vodné systémy.

09-31

Je síce jar, ale ak staviame či rekonštruujeme, tak potom neoddeliteľnou súčasťou plánov a stavby samotnej je aj inštalácia zdrojov tepla
a teplej vody. Čo nás – a kedy – vyjde
najefektívnejšie?
Vykurovanie zemným plynom je
po zohľadnení výdavkov na energiu,
údržbu a investície v rodinných domoch najlacnejšie. U novostavieb vychádza najlacnejšie teplovzdušné a
vodné vykurovanie. Vyplýva to z analýzy Rakúskej energetickej agentúry.
Riaditeľ agentúry Peter Traupmann
tvrdí, že aj tepelná rekonštrukcia starších domov sa v každom prípade oplatí.
„Nezávisle na vykurovacom systéme
sú náklady v sanovanom rodinnom
dome o 55 percent nižšie ako v nesanovanom.“
Kúrime plynom
Vykurovacie systémy založené na spaľovaní zemného plynu stoja v nesanovanom rodinnom dome najviac 4 525
eur ročne, v tepelne sanovanom dome
2 766 eur ročne. Na druhom mieste je
tepelné čerpadlo na vykurovanie vzduchom a vodou, ktoré v nesanovanom
dome stojí najviac 4 546 eur ročne a v
sanovanom 2 935 eur.
V novostavbách platí iné pravidlo
Pri novopostavených rodinných domoch je poradie opačné. Najvýhodnejšie vychádza vykurovanie vodou a
vzduchom s ročnými nákladmi 2 767
eur. Zemný plyn nasleduje až na dru-

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190187

Ako sa postarať o teplo v novom dome

721190105
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DAWE – Betón spol.s.r.o.
Doprava a čerpanie kvalitných betónových zmesí od spoločnosti
CRH (Slovensko) a.s., prevádzka Prievidza, Košovská cesta 25.

Kontakt doprava: 0918 116 821, 0905 158 820
Kontakt betón : 0903 775 517
www.dawebeton.sk

721190132

131190175

Čerpadlo Pumík – rameno 28m, bubon 5m3
Autodomiešavač objem 7m3.

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

6
Hlavu Hore / zamestnanie

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Prosím o pomoc na skalke T: 0917 045213
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné
» Odkúpim gramofónové
platne v dobrom stave. T:
0919 027 943
» Kúpim jelenie danielie
parohy a trofeje. T: 0904
134 080
15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15
» Hľadám prácu ako murár maliar strážnik aj iné T:
0949 812 164
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Ponúkam žene úprimnú
lásku sp.typ, na veku nezáleží, vek je len číslo, kud.
povahy, spr.ťa šťastnou. T:
0918 011 001

Nebojme sa
Volal mi starší pán zo Sobraniec.
Sťažoval sa na papalášov, ktorí sa
u nich premávajú na vládnych limuzínach. Namiesto reálnej pomoci tam
pribúdajú prázdne domy a ubúdajú
mladí ľudia. Rozprával mi o rozkrádaní „Nebojte sa! Otvorte dokorán
dvere Kristovi“. Pár mesiacov po páde
komunizmu prišiel do Bratislavy,
pobozkal slovenskú zem a povedal:
„V minulých rokoch, hoci som veľmi chcel, nemohol som k vám prísť,
nebolo to možné. Nemožné sa stalo
možným až teraz, keď vám po štyridsaťročnom putovaní púšťou a po
toľkých Veľkých piatkoch svitlo veľkonočné ráno s radostným aleluja.“
Aj v Bratislave zaznela výzva, aby sme
sa nebáli: „Vzkriesený Kristus po všetkých skúsenostiach prenasledovania,
nepriateľstva a pokušenia vám hovorí: Nebojte sa!“
Nebojme sa. V roku 1990 začala
sloboda a teraz sa rozkladá mafiánsky
systém. Museli odísť skorumpovaní
politici, prokurátori a niektorí zločinci
už sedia vo väzení. Všetko, čo ľudia
vytvárajú len pre svoje bohatstvo,
moc a slávu sa postupne rozpadne.
Bez Boha sa rozpadnú všetky babylonské veže aj zločinecké skupiny.

Nestačí nadávať na „tých hore.“
Tomáš Baťa bol geniálny podnikateľ,
ale stal sa aj starostom Zlína a vybudoval celý región. Jeho nasledovník Jan
Antonín Baťa napísal knihu Budujme
štát pre 40 miliónov ľudí. Plánuje v nej
výstavbu diaľnic, letísk, plavebných
kanálov a železníc v Československu
– s kalkuláciami materiálov a práce
v jednotlivých regiónoch. Naši politickí diletanti by mali túto knihu povinne čítať. Baťovci vyviezli do sveta desiatky priemyselných miest. Dnešní
politici tam vyvážajú štátny majetok
a špinavé peniaze. Jan A. Baťa povedal: „Dejiny nás nebudú posudzovať
podľa toho, ako sme vedeli rečniť, ani
podľa toho, ako sme vedeli jedným
dávať, čo sme druhým vzali. Budú
nás posudzovať podľa práce, ktorú
vykonáme. Politika
nás rozdeľuje, práca
nech nás spojí.“
Mám pred sebou veľa práce –
opravovať túto krajinu. Nebojme sa,
začnime od
seba. Bude
lepšie.

131190089

Občianska
riadková
inzercia

» Ján Košturiak

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

45-0051

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.

Spoločnosť Pfeiﬀer SK s.r.o.
hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, ﬁlipovicova@pfeiﬀersk.sk

32-0024-3

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
16 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

04.05. 2019 a potom každú druhú sobotu

0905 745 006 ř0903 944 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

PD19-17 strana-
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59-0087

pred Kolibou PACHO 9:00 - 10:00 hod.

46-0192
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Prijmeme zamestnanca na pozíciu

OPERÁTOR

Typ pracovného úväzku: plný úväzok
Práca na 3 zmeny: 7,5 hod.
Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy v trojzmennej
prevádzke - kompletovanie a balenie vo výrobe plastových
výrobkov.
Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

Kontakt: 0905 583 798, mokra@jpplast.eu

75-06-3

Mzda: 520€, max. 20% prémie

131190179

Prax: vhodné aj pre absolventov
Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza
Požadujeme: ochotu pracovať
Nástup: dohodou

regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 719 148
0915 780 751

EXTRA

721190133

ZAMESTNANCA?

721190139

HĽADÁTE

PD19-17 strana-
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Odišli ste tíško, niet vás medzi nami.
V našich srdciach žijete spomienkami.

„Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa radi mali.“

Dňa 26.4.2019 by sa náš otec

S hlbokým zármutkom v srdci a láskou
si 27.4. 2019 pripomíname 2. výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá

Eduard Adriaensen
dožil 100 rokov

a 26.5.2019 mama

Maria Adriaensen

Oľga Ondrášeková.

99 rokov.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.

721190136

S láskou a úctou spomína dcéra Andrea, vnučka Chiara a priateľ Dušan.

131190173

S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. „Kto v srdci žije, neumiera.“

„Už nikdy nepohladíme tvoju tvár, už nikdy ti nepovieme,
že si to najvzácnejšie, čo nám osud vzal.“

Dňa 23.4.2019 uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec

Dňa 26.4.2019 si pripomíname 5. výročie,
odkedy nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička, stará mama,
sestra a švagriná
pani Júlia Ľuba Čmiková, rod. Lojková.

S láskou spomína manžel, dcéra a synovia s rodinami.

131190182

S láskou spomína celá rodina.

„Neplačte, že som odišla,
len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.“

Dňa 28. apríla 2019 si pripomíname
2. výročie, kedy nás vo veku 66 rokov
navždy opustila naša milovaná

Jozefína Cmarková

S láskou a úctou spomína manžel Ján, synovia Romanko, Janko, Milanko a ostatná rodina.

131190169

z Prievidze.

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 30. 4. 2019 si pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia našej drahej mamičky
pani Márie Úradníkovej

PD19-17 strana-
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Ľúbime ťa, odpočívaj v pokoji.Spomína dcéra a syn s rodinou.

721190138

z Kľačna, ktorá nás opustila vo veku 74 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali a spomínajú s nami.

8

131190185

pán Jozef Moravčík.
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Citrón ako liek? Fakty, o ktorých
sa veľmi nehovorí!
Na internete sa dočítate o rôznych blahodárnych účinkoch
každodenného pitia vody s citrónom. Niekedy mám pocit, že ide
o zázračný liek na širokú paletu ochorení. Kde je však pravda?

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO 421 39 333 i REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

131190167

Viac o Miroslavovi tu

721190119

Na začiatok si povedzme niekoľko faktov. O citróne sa traduje, že
má veľmi vysoký obsah vitamínu C. To je ale nesprávne tvrdenie. Taká
paprika má trikrát väčší obsah vitamínu C na 100g, no nielen paprika,
ale aj jahody majú o polovicu viac vitamínu C ako citrón. Dokonca zemiaky, pokiaľ sú správne pripravené, nám dodajú viac vitamínu C ako
citrón. Prečo? Aj keď majú o polovicu menej pre nás prospešného vitamínu na 100g, bez akýchkoľvek pripomienok, môžeme konštatovať, že
ich zjeme aj päťkrát viac, ako keď zjeme citrón.
Ak si teda chcete podporiť vašu imunitu, radšej si kúpte práškový
vitamín C a každý deň si zarobte do dvojlitrovej fľaše 120mg. Tak si
zabezpečíte pitný režim a navyše aj dostatočný prísun vitamínu.
Na internete som však narazil na rôzne chybné tvrdenia. Napríklad,
že citrón podporuje chudnutie. Pri tomto pseudofakte je potrebné si
uvedomiť, že pokiaľ prijmete viac kalórií ako spálite, tak to určite citrónom nezachránite. Ďalším pseudofaktom je, že citrón znižuje prekyslenie organizmu. Pri tomto tvrdení sa žiada povedať, že prekyslenie
organizmu je dôsledok vážnejšej choroby, avšak nie spúšťačom vážnej choroby. Zdravý jedinec vyrovnáva pH (7,35-7,45)
v krvi cez obličky močom alebo pľúcami vydychovaním oxidu uhličitého.
Preto, ak ste sa niekde dočítali, že citrón vyžmýkaný do vody vás ochráni pred všemožnými zdravotnými komplikáciami, nie je to pravda. Ako zdravšiu
a lacnejšiu alternatívu by som navrhoval vitamín C
v práškovej forme ráno do pohára. Ideálne ním zapiť
tabletku Zinku. Ak sa však chcete správne rehydroMiroslav Žiak,
vať, určite je voda s citrónom lepšia metóda ako piť
poslanec TSK,
pivo, či napríklad vínny strik.
expert na potravinárstvo

Záleží Vám, aby Vaše dieťa pokračovalo
v rodinnej klíme aj v školskom prostredí?

Kontakt: Základná škola s materskou školou
Ráztočno, Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno,
046 547 01 20, 0904 143 212.

131190194

Vytváranie individuálneho a diferencovaného prístupu k
Vášmu dieťaťu je možné a reálne pri nízkom počte žiakov.
Do žiadnej triedy neprijímame viac ako 12 žiakov, aby sme
udržali trend školy. Ešte máme v niektorých triedach voľné miesta. Silné stránky a pridanú hodnotu školy zistíte
pri osobnej návšteve.
Srdečne Vás pozývame a na stretnutie s Vami sa tešíme.

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD19-17 strana-
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63-0054

balkóny

15-0107
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BUĎME V EÚ PARTNERMI

ský analytik, Radovan Znášik, nezávislý kandidát na prezidenta, ktorý vyzbieral vyše 17 000
podpisov, no nemohol kandidovať, keďže voľby
boli vypísané o pár dní skôr ako dovŕšil požadovaný vek, Marta Rácová, nezávislá poslankyňa
Mestského zastupiteľstva v Nitre 6 volebných
období, profesor Ján Piľa či Andrej Gmitter, ktorý zastával pozíciu generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce a mnohí ďalší.
Strana je známa tým, že odmieta pristupovať
k Rusku ako k nepriateľovi, je proti nekontrolovateľnej migrácii a povinným kvótam, presadzuje rovnakú kvalitu potravín,
reformu
EÚ, pretože Slovensko musí byť
rovnocenným partnerom, slobodu slova na internete, ako
aj zákaz adopcií
detí pármi rovnakého pohlavia. Sú za rodinu, za tradície,
za kresťanstvo,
za spravodlivosť.

PD19-17 strana-

„Obávame sa, že ľudia sú manipulovaní digitálnou oligarchiou prostredníctvom liberálov a progresívcov s jasným cieľom zlikvidovať náš národ
a kultúru, a to nemôžeme dopustiť,“ dodal Peter
Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE.
Viac informácií je možné nájsť na

www.narodnakoalicia.sk

31

49-0042

Do europarlamentu v máji podalo kandidátne listiny 31 politických subjektov. Medzi
nimi aj NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorá bola prekvapením už v komunálnych voľbách, kde
v počte poslaneckých mandátov predbehla
viaceré parlamentné strany ako napr. ĽSNS
či Sme rodina.
„Našim cieľom je robiť normálnu politiku pre
normálnych ľudí, chceme byť alternatívou pre
sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS,
ĽSNS, KDH či Sme rodina,“ uviedla Slavěna Vorobelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE.
Na kandidátke tejto strany rezonujú viaceré
známe mená. Medzi kandidátmi je Peter Tomeček, prvý župan Trnavského kraja, exposlanec
Anton Martvoň či exminister financií Sergej
Kozlík, ktorí sú zároveň podpredsedami strany.
V médiách strana zarezonovala v prezidentských voľbách, kde sa netajila podporou Štefana Harabina. Meno Harabin sa nachádza na
kandidátke práve tejto strany. „Oslovili sme Slavomíra Harabina či nemá záujem presadzovať
hodnoty postavené na národnom, kresťanskom
a sociálnom pilieri a zároveň, ktorý sa v plnom
rozsahu stotožňuje programovo a ideovo práve
so svojim strýkom Štefanom, pričom neváhal
a ponuku kandidovať prijal,“ upresnila Vorobelová. Strana samozrejme ponúka aj ďalšie známe mená a odborníkov z rôznych profesijných
oblastí. Peter Švec, známy bezpečnostno-vojen-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin kope za NÁRODNÚ KOALÍCIU
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Naše miesto vždy bolo a je v Európe
Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme
teda jej skutočným srdcom.
Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby
sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného
globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si
lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými
silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko,
Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí
na kresťanských základoch, na základoch rímskeho
práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou
európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v
Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej
budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme.
Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa
môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude
záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na
spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre
život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií
slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií
sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej.

Čo chceme v Európskej únií opraviť?
Vonkajšie hranice Európskej únie musia
byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok
kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia
obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo
prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej
únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto
nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku
úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám
chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie
sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením.
Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba
spoločne.
Čo budeme presadzovať?
ǊPosilnenie vonkajšej schengenskej hranice
ǊPrísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach
Európskej únie
ǊV prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek
či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou

Naše peniaze si musíme ustrážiť

Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť
politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za
peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze
našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať
Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech.
Toto im nemôžeme viac dovoliť.

NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV
1. Igor Matovič, poslanec NR SR
Trnava, 46 rokov
2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa, 37 rokov
3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg

Čo budeme presadzovať?
Levoča, 46 rokov
ǊVyššiu disciplínu v národných rozpočtoch
ǊPrísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel 4. Zita Pleštinská, starostka
Chmeľnica, 57 rokov
ǊNulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!

Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť
závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý
keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom
napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či
ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc
nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.
Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho
súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť
obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame
k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde
nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu
opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne
spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa
čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o
svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.
Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko,
skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu
aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale
rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť
zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO,
nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú
európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava, 21 rokov
6. Eva Horváthová, lekárka
Bratislava, 44 rokov
7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista
Michalovce, 43 rokov
8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR
Košice, 29 rokov
9. Igor Dušenka, právnik
Bardejov, 31 rokov
10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie
Pezinok, 47 rokov
11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych
inštitúciách
Košice, 55 rokov
12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg
Bratislava, 55 rokov
13. Eva Ivanovová, ekonómka
Prievidza, 39 rokov

Čo budeme presadzovať?
14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca
ǊZvyšovanie spoločného obranného potenciálu
Dolná Strehová, 24 rokov
Európskej únie
Ǌ-ntenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji
proti terorizmu a organizovanej kriminalite
ǊPosilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej
bezpečnosti

Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo
preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy
považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš
každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev,
ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho,
aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu
vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna
migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme
bezmocní navždy.

031190060

Čo budeme presadzovať?
ǊBoj proti pašerákom ľudí
ǊZrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov
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lumen / politická inzercia, služby
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finančná ochrana

66-0086
47-019

Nebojte sa ! volajte

0905 638 627

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

Máte DLHY ?

75-24-8

13
služby, domácnosť

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-5

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

14
Hlavu Hore,
radíme, kultúra
mesto
prievidza

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Mesto Prievidza opäť výrazne podporilo
mládežnícky šport
Mesto Prievidza podporí športovú činnosť klubov
aj v tomto roku viacerými spôsobmi. Dotácie pre
športové kluby na športovú činnosť na mestských
športoviskách a odplaty v komisionárskych zmluvách na prevádzku športovísk, sú schválené v rozpočte mesta spolu vo výške viac ako 670 tisíc eur.
Ďalšie dotácie vo výške 90 tisíc eur dostanú kluby na
činnosť mládežníckych družstiev. Komisia športu,
mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ prerozdelí
aj desaťtisíc eur na rôzne ďalšie podujatia, či aktivity
športových klubov.

dva kluby. Prvým sú kickboxeri Energyfight Prievidza,
druhým lukostrelci z LK Epirus Prievidza,“ prezradil
Branislav Bucák, predseda Komisie športu, mládeže a
voľnočasových aktivít v Prievidzi. „Pridelené dotácie
môžu kluby využívať najmä na dopravu, materiálne zabezpečenie, prevádzkové náklady, prenájmy telocviční, štartovné, či nákup cien do súťaží,“ dodal Bucák.

Najviac futbalisti
Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou na celoročnú podporu mládežníckych tímov najviac od mesta
dostali prievidzskí futbalisti FC Baník. Tí môžu počítať
Šport ideálnou voľbou
s dotáciou pre mládež vo výške 24.000 tisíc eur. Mladým
Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri basketbalistom MBA navrhla komisia udeliť 16.550 eur,
MsZ v Prievidzi už na svojom januárovom zasadnutí volejbalistom VK 12.700 eur. Hokejisti MŠHK mládež
odporučila primátorke mesta udeliť dotácie vo výške dostali dotáciu vo výške 11.700 eur, zápasníci ZK Baník
viac ako 90 tisíc eur na činnosť mládežníckych športo- 6.100 eur, karatisti KK FKŠ 3.850 eur, športoví gymnasti
vých družstiev a ďalších takmer päťtisíc tisíc eur na rôz- GK Elán 3.500 eur, džudisti TJ Sokol 2.850 eur, korfbane športové podujatia či aktivity. „Snažíme sa vytvárať listi SKK Dolphins, plavci MPK a karatisti ŠŠK po 2.000
možnosti na to, aby mohli deti a mládež zmysluplne eur. Moderným gymnastkám KMG Argo navrhla komisia
tráviť svoj voľný čas. Šport je v tomto prípade ideálnou udeliť 1.860 eur, fitneskám ŠK Fitness Free a kickboxevoľnou, napomáha nielen k fyzickému ale aj psychické- rom Energyfight po 1.300 eur, cyklistom CK Velosvet
mu rozvoju mladých ľudí,“ vysvetľuje Katarína Macháč- 1.000 eur, šachistom ŠK Prievidza 800 eur a lukostrelková, primátorka Prievidze.
com LK Epirus 600 eur.
Dotácie z rozpočtu mesta Prievidza
na podporu mládežníckeho športu v roku 2018
FC Baník Prievidza (futbal)
Mládežnícka basketbalová akadémia MBA PD
VK Prievidza (volejbal)
MŠHK mládež Prievidza (hokej)
ZK Baník Prievidza (zápasenie)
KK FKŠ Prievidza (karate)
GK Elán Prievidza (šport. gymnastika)
TJ Sokol Prievidza (džudo)
SKK Doplhins Prievidza (korfbal)
MPK Prievidza (plávanie)
Športová škola karate Prievidza
KMG Argo Prievidza (mod. gymnastika)
ŠK Fitness Free Prievidza (fitness)
Energyfight (kickbox)
VELOSVET cycling team Prievidza (cyklistika)
Šachový klub Prievidza
LK Epirus (lukostreľba)

SPOLU
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24000
16550
12700
11700
6100
3850
3500
2850
2000
2000
2000
1860
1300
1300
1000
800
600
94110

131190190

Pribudli dva kluby
Celkovo komisia odporučila celoročnú podporu mládežníckeho športu pre 17 športových klubov. „Finančne
sa pomohlo všetkým klubom, ktoré pracujú s mládežou
a požiadali o dotáciu. V porovnaní s minulým rokom
pribudli do systému dotačnej podpory zo strany mesta

15

Dotácie z rozpočtu mesta Prievidza
mesto
prievidza
na podporu mládežníckeho športu
v roku 2018
FC Baník Prievidza (futbal)

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE
Mládežnícka
basketbalová akadémia MBA PD

platená
inzercia
24000

16550
VK Prievidza (volejbal)
12700
MŠHK mládež Prievidza (hokej)
11700
ZK Baník Prievidza (zápasenie)
6100
Ďalšie udelené dotácie
Okrem spomínaných prostriedkov mesto Prievidza KK FKŠ Prievidza (karate)
3850
prievidzským klubom prerozdelilo od začiatku roka GK Elán Prievidza (šport. gymnastika)
3500
2019 aj ďalších viac ako päťtisíc eur. „Sú to dotácie na
2850
organizovanie rôznych podujatí, seniorských súťaží, TJ Sokol Prievidza (džudo)
zmysluplných športových aktivít, resp. sme podpo- SKK Doplhins Prievidza (korfbal)
2000
rili výjazdy našich športovcov na významné medzi2000
národné súťaže,“ ozrejmil Branislav Bucák. Komisia MPK Prievidza (plávanie)
odporučila napríklad podporiť aktivity Olympijské- Športová škola karate Prievidza
2000
ho klubu dotáciou vo výške 1.100 eur, ďalšiu dotá1860
ciu od mesta vo výške 1.500 eur dostali aj hokejisti HC KMG Argo Prievidza (mod. gymnastika)
1300
Prievidza. Občianske združenie Hornonitriansky beh ŠK Fitness Free Prievidza (fitness)
získalo 600 eur na organizovanie bežeckého podu- Energyfight (kickbox)
1300
jatia, stolní tenisti STK Prievidza rovnako 600 eur.
VELOSVET cycling team Prievidza (cyklistika)
1000
Dotácie na nájom športovísk
Šachový klub Prievidza
800
Výraznou pomocou pre športové kluby zo strany mes600
ta sú aj dotácie, ktoré sú udelené klubom na nájom za LK Epirus (lukostreľba)
tréningový a zápasový proces a ďalšiu činnosť na mest- SPOLU
počte mesta sú vyčlenené aj prostriedky na prevádzko94110
ských športoviskách. Tieto dotácie sú poskytované na vanie krytej plavárne vo výške 187.000 eur a športového
účel hradenia záväzkov voči správcovi športovísk, kto- areálu v ZŠ S. Chalupku vo výške 2.000 eur.
rým sú Technické služby mesta Prievidza. Mladí hokejisti MŠHK mládež dostali dotáciu na svoju činnosť na
Dotácie a odplaty v komisionárskych zmluvách
zimnom štadióne vo výške 197.500 eur, hokejisti HC Priena
športovú činnosť na mestských športoviskách
vidza 16.500 eur. Futbalistom mesto udelilo dotáciu 105
(nájom, prevádzka, údržba)
tisíc eur na prenájom futbalového štadióna a futbalového ihriska vo Veľkej Lehôtke. Na využívanie športovej MŠHK mládež Prievidza (hokej)
197500
haly a prenájom priestorov v nej, poskytlo mesto basket16500
balistom BC Prievidza dotáciu 55.033 eur, volejbalistom Hokejový club Prievidza
VK Prievidza 44.376 eur, mládežníckym basketbalistom FC Baník Prievidza (futbalový štadión v Prie105000
MBA Prievidza 22.760 eur, gymnastom GK Elán 15.402 vidzi a futbalové ihrisko vo Veľkej Lehôtke)
eur, zápasníkom ZK Baník 11.705 eur, korfbalistom SKK BC Prievidza (basketbal)
55033
8.200 eur a fitneskám ŠK Fitness Free 4.550 eur.
44376
Na prevádzku a údržbu futbalového ihriska v Hradci je VK Prievidza (volejbal)
plánovaná dotácia z rozpočtu vo výške 2.295 eur. V roz- Mládežnícka basketbalová akadémia MBA PD
22760
GK Elán Prievidza (gymnastika)
15402
ZK Baník Prievidza (zápasenie)
11705
SKK Dolphins Prievidza (korfbal)
8200
ŠK Fitness Free Prievidza (fitness)
4550
TJ VPS Hradec (futbal)
2295
Krytá plaváreň
187000
Športový areál v ZŠ S. Chalupku
2000
SPOLU
672321

131190190

Rekonštrukcia štadióna aj cyklotrasa
Dotácie, ktoré poskytuje mesto športovým klubom
a financovanie prevádzky športovísk, nie sú jedinými financiami, ktoré smerujú z mestského rozpočtu na rozvoj
športu. „Tento rok sa dokončuje projekt rekonštrukcie
futbalového štadióna. Mesto tiež začne realizovať projekt cyklotrasy, ktorá spojí Zapotôčky a mestský park.
Investíciou do športovej infraštruktúry budú aj obnovené oddychové zóny, ktoré vzniknú pri realizácii obnovy
vnútrobloku na Zapotôčkoch,“ dodáva primátorka Katarína Macháčková.
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

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

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

40-0050

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

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.
info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Voľné termíny:
19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. | 9.6 – 15.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V ponuke výhodná dovolenka
aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

���TO, RÝCHL���������������

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk
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09-75

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

32-0031

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

27-0055

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

