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KVETINÁRSTVO
najbližšia predajňa pri cintoríne v Prievidzi, 

Mariánska 39

UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ ŤAŽKÉ VENCE, 
KAHANCE, KYTICE atď Z MESTA,

NAKÚPTE POHODLNE U NÁS!
info: 0905 649 969
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Zľava na umývacie programy

v automatických linkách v JA-ZA CARWASH PD
(autoumyváreň pri STK)

Platnosť: 

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

Mliekarenská ulica 3034/1,
971 01 Prievidza

www.jaza.sk

       #jaza_carwash_pd

       JA-ZA CARWASH PD

do 31. augusta 2019
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

(komody, šatníky, 
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,

elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.szm.com
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Robme svet lepším!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Toto leto je akési hlučné. A nielen na 
kúpaliskách, to napokon k letu patrí 
a je to tak správne.

Všade okolo nás však počuť aj večne 
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž-
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne-
poznanému a hlavne – inému. Vidíme 
zo všetkých strán a mocenských pozí-
cií ich arogantné tváre s blazeovaným 
úsmevom (pre neznalých tohto dosť 
nepoužívaného slova – blazeovaný je 
ten človek, ktorého nič neteší, nezau-
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený 
dostatkom, znudený z neho a neraz aj 
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož-
no legálne a najmä „so cťou a uzna-
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí 
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo 
nahrabané majetky a kážu o poctivej 
práci, topia sa v bohatstve a občanov 
presviedčajú o potrebe skromnosti. 
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, 
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda-
li. Nebola by šou.

Urobme tento náš malý, päť a 
pol miliónový slovenský svet lepším! 
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani 
státisícové demonštrácie, zas v záujme 
niekoho v pozadí, presne tak, ako to 
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju 
občiansku hrdosť a statočnosť každého 
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v 
sebe od propagandy, masového, kaž-
dodenného a všadeprítomného šírenia 
lží, od nenávisti voči nepoznanému a 
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek 
komukoľvek.

Jediné, čoho sa obávajú mocní, 
dočasne mocní, je vnútorná sloboda 
každého z nás. Sloboda je ich nočnou 
morou. Slobodné myslenie, slobodné 
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie 
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľ-
ná pre mnohých našich samozvaných 
„prvých medzi prvými“ je predstava, že 
by ľudia aj slobodne konali.

Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaro-
biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale 
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýš-
ľanie? Politici sa od septembra chystajú 
na predvolebné kampane. 
Teda na to, ako nás a čím 
zas oblafnúť. Je teda čas 
už teraz túto schému tro-
chu vylepšiť. Nikto iný ako 
my to za nás nespraví.

S pozdravom – 
užitočné trávenie 
dovoleniek 

4
6
-0
0
2
0



PD19-30 strana- 2

2
zdravie, reality, služby

Každý týždeň: v Prievidzi, Bojni-
ciach, Handlovej a Novákoch

+ v párnom týždni navyše: Bys-
tričany, Čereňany, Diviacka N.V., 
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, 
Dubnica, Horná Ves, H. Veste-
nice, Kamenec p/V, Kocúrany, 
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, 
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nit-
rica, Opatovce, Oslany, Radobica, 
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce 
a Zemianske Kostoľany 

+ v nepárnom týždni navyše: 
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chreno-
vec-Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, 
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery 
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Po-
luvsie, Poruba, Pravenec, Ráztoč-
no, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a 
V.Lehôtka

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

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 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY
T: 0905 830 182
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statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie Ne-
mocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a hlavne 
skvelému primárovi MUDr. Petrovi Čechovi PhD. a jeho celému tímu 
šikovných lekárov, obetavých sestričiek a personálu za úspešné 
zvládnutie ťažkého operačného zákroku odstránenia mojej chorej 
obličky, za profesionálny, promtný a ľudský prístup a za starostli-
vosť počas mojej hospitalizácie začiatkom júla 2019.

Vďačný pacient Ing. Anton Hudec z Prievidze 
spolu so svojou rodinou.

Moje poďakovanie patrí Dialyzačnému stredisku v Bojniciach pod 
vedením primára MUDr. Pasminku, lekárom, celému kolektívu 
sestričiek a personálu za ich 10 ročnú odbornú starostlivosť. 

Volumetrická diéta má 6. miesto v po-
radí najlepších diét a 2. miesto medzi 
redukčnými. 

Je menej známa u  nás, o  to viac je 
vyhľadávaná hollywoodskymi celebri-
tami. Vypracovala ju univerzitná pro-
fesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá 
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ. 
Jej podstata je v objeme potravín. 

Pocit sýtosti je dosiahnutý pri napl-
není žalúdka objemom s  nízkou ener-
getickou hodnotou. Medzi potravinami 
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel 
vody v  rovnakom množstve – zelenina 
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a do-
statok bielkovín - napríklad biele mäso. 
Jedlá a  potraviny s  vysokým podielom 
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie 
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 per-
cent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich 
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri 
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe 
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné 
mäso a  syry, cukor, výrobky z  cukru, 
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú 
všetky druhy melónov, ananás, citrusové 
plody a  biele mäso, paradajky, uhorky, 
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.

Potraviny sú rozdelené do štyroch 
kategórií podľa energetickej hodnoty:

1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť 
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve, 
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie 
a zelenina s nízkym obsahom škrobov, 
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsa-
hom škrobov, celozrnné obilniny a cere-
álie, nízkotučné mäso

3. so strednou – mäso, syry, hranol-
ky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky, 
zmrzlina a koláče

4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo, 
olej, koláče

Základ stravy sú potraviny z  prvej 
a druhej kategórie. Čím viac ich bude, 
tým bude efekt výraznejší.

Výhodou diéty je , že obsahuje veľa 
vitamínov, vlákniny, dostatočne hyd-
ratuje, ale vzhľadom na to, že je nízko-
energetická, je určená na krátkodobé 
použitie, niekedy na „schudnutie do 
plaviek alebo šiat“. 

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant 
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo 
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinka-
mi, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená 
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a para-
dajka
Večera: pestrý šalát 
s  vajíčkom alebo nízko-
tučným syrom

Volumetrická diéta

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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právnik radí / služby, domácnosť 
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Pericret  K12  filcovaná 
biela 
vápenná 
omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

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

  realizáciu 
a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 
 prestavby 

a novostavby
Pericret K13  filcovaná 
biela vápenná 
cementová 
omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame
MINERÁLNA 
OMIETKA 
MSP 1
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 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

Q-ZETT spol. s r.o.     Duklianska 19     PO-PIA 9:00-16:30

542 02 25       0908 124 659

info@q-zett.sk www.q-zett.sk

modelové

rady

ERKADO

-25%
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Medzi členmi rodiny vznikajú 
manželstvom, rodičovstvom a prí-
buzenstvom vzťahy, ktorých úlo-
hou je navzájom si pomáhať. 

V rámci týchto vzťahov majú členo-
via povinnosť poskytovať výživu os-
tatným členom, t. j. majú vyživovaciu 
povinnosť. Najčastejšie spomínanou 
vyživovacou povinnosťou je vyživo-
vacia povinnosť rodičov k deťom. Pl-
nenie vyživovacej povinnosti rodičov 
k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá 
do času, kým dieťa nie je schopné 
samé sa živiť. Vyživovacou povinnos-
ťou je zabezpečovanie a úhrada všet-
kých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa 
má nárok na rovnakú životnú úroveň 
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie 
len v  prípade, keď obaja žijú spolu s 
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spo-
ločnej domácnosti. V danom prípade 
súd prihliada pri určení výživného na 
skutočnosť, s  ktorým rodičom dieťa 
žije v  spoločnej domácnosti, pretože 
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a 
je postavené na rovnakú úroveň ako 
plnenie v peniazoch. 

Vyživovacia povinnosť k deťom 
vzniká priamo zo zákona, ale výšku 
výživného je možné dohodou rodičov 
alebo súdnym rozhodnutím upraviť. 
Dohoda medzi rodičmi o  výške vý-
živného podlieha schváleniu súdom, 
inak je nevykonateľná. Pri určovaní 

rozsahu výživného sa zásadne vy-
chádza zo schopností, možností a ma-
jetkových pomerov oboch rodičov 
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto 
potreby dieťaťa je nutné posudzovať 
z niekoľkých hľadísk. 

Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje 
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa 
rastú s  jeho vekom), formy jeho prí-
pravy na budúce povolanie a stupeň 
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa 
na vzdelanie),  hľadisko zdravotného 
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba 
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či 
má dieťa možnosť získať svoj vlastný 
príjem z  pracovnej – brigádnickej - 
činnosti. Každý z rodičov si plní svoju 
povinnosť samostatne podľa svojich 
možností, schopností a  majetkových 
pomerov. Vyživovacia povinnosť 
k  dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je 
schopné sa samo živiť. Vekové rozhra-
nie nie je určené. Nadobudnutie pl-
noletosti je v prípade výživného bez-
predmetné. Hranicou je spôsobilosť 
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené 
potreby. 

Výživné na dieťa

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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služby, domácnosť

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponúkam do prenájmu pre 
slušného muža ako spolubý-
vajúcemu v 2 izbovom byte v 
PD, Sever, pekné, tiché prostre-
die, byt je zariadený, spolu s 
energiami 180 € mesačne. Tel. 
0944 589 022

domy/predaj 5
» Predám starší RD v širšom 
centre PRIEVIDZE 5+1, 11á poze-
mok, všetky IS cena 130 000 €. 
Tel. 0903 987 831
» Predám RD-Veľké Bielice. T: 
0907 271 335

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 0908 
532 682
» Čistenie hrobov a obnova pís-
ma, 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, vyko-
nám aj tlakovú skúšku. T.č.: 
0905 925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12
» Predám detskú posteľ v su-
per stave, rozmer 90 x 200 cm, 
s bočnicami, aby malé dieťa ne-
spadlo z postele, s led podsvie-
tením a matracom grátis!Posteľ 
sa dá rozložiť pre transport.T: 
0908 595 145 Cena 150€.

rôzne/predaj 13
» Predám malú káru cena. 30 
eur T: 0905 761 809

rôzne/iné 14
» Vypratávate starý dom ale-
bo byt? Rada odkúpim drobné 
staré veci z domu a povaly T: 
0911 339 297
» Kúpim staré hodinky, strie-
borné mince, československé 
bankovky. Tel: 0905 767 777

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu ako murár, 
maliar ,strážnik T: 0949 812 164

zoznamka 16
» 40roč. žena hľadá muža na 
trvalo vážne. T: 0951 232 120

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0905 473 845 72
119
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74

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
119

00
03

1
8
-0
1
1

4
7
-0
1
9



PD19-30 strana- 5

5
služby, domácnosť, stavba 

5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 
podložka a lišta len za 1 cent

VEĽKÁ  LETNÁ AKCIAVEĽKÁ  LETNÁ AKCIA
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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PÁLENICA        KARPATY 

T: 0911 520 675
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acn / spomíname

pani Mária Čižnárová.

„Na krídlach smrti odišla si v diaľ, 
v duši nám zostala bolesť a žiaľ. 

Na tejto zemi ťa už viac niet, ale si tam, 
kde je krásny svet.“

 Dňa 24.7.2019 sme si pripomenuli 
1. smutné výročie, kedy nás navždy 

opustila naša drahá mama

 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

  S láskou spomínajú dcéry Marta a Anna s rodinami. 
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Vladimír Gajdošík

Dňa 10.8.2019 si pripomíname 
10. výročie, kedy nás navždy tragicky 

opustil môj manžel

z  Prievidze.  
 

 S láskou spomína manželka, synovia, dcéra, nevesta a vnúčik.
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pani Antónia Gajdošíková

Dňa 31.7.2019 si pripomíname 
20. výročie, kedy nás navždy opustila 

naša drahá manželka a mama

z Koša.  
 

  S láskou a úctou spomína manžel, syn, dcéry a ostatná rodina. 

13
119

03
16

pani Anna Hanesová

 Dňa 25.7.2019 by sa dožila 

100 rokov

z Novák. 
S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou. 

  Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

13
119

03
17

pán Stanislav Homola

„Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva ...“

 Dňa 3. augusta 2019 si pripomíname 
40 rokov, od kedy nás navždy 

tragicky opustil náš brat a švagor

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

  S láskou spomínajú súrodenci s rodinami.

13
119

03
01

Mária Péterová

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal. 
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“

 Dňa 9.7.2019 sme si pripomenuli nedožité 
84. narodeniny a zároveň dňa 24.7.2019 

sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás 
navždy opustila naša mamička, svokra, 

babka a prababka

z Prievidze. 
 

  S láskou spomínajú dcéra Marika a nevesta Eva s rodinami.

13
119

03
18

Priznám sa, že mám slabosť na 
prázdninové výlety a dovolenky 
s  mojou rodinou. Vážiť si toto bohat-
stvo a investovať do zážitkov srdca ma 
naučili už v detstve moji rodičia. Treba 
ale poznamenať, že to nie je o  luxuse 
destinácií, ale predovšetkým o  spoloč-
ne strávenom čase v  kruhu láskyplnej 
rodiny. 

Všetko prežité si uchovávame 
v spomienkach. Mne ako otcovi veria-
cej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti 
duchovné zážitky spojené s  návšte-
vou miest, viažúcich sa k Panne Má-
rii. Najmä po tom, ako bol nášmu naj-
staršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diag-
nostikovaný autizmus. Až prijatie tohto 
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa 
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera 
spolu s láskou a nádejou nám a postup-
ne aj našim dvom ďalším deťom, Mare-
kovým sestrám, pomáha niesť rodinný 
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie. 
A práve za dar viery a ochranu nezabú-
dame ďakovať Panne Márii, Pomocnici 
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.

Takmer každý rok sa preto prvý júlový 
víkend z úcty k Márii vyberáme s man-
želkou na Mariánsku horu do Levoče, 
kde na polnočnej svätej omši zo soboty 
na nedeľu nielen za všetko Márii ďaku-
jeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu, 
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme 
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vy-
brali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy 

v živote nezabudnem na okamih, keď sa 
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Pan-
na Mária prvýkrát zjavila šiestim mla-
dým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri 
zjavení Majko hodil s plačom manželke 
do náručia a  vzlykajúc jej opakoval do 
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“ 
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme, 
verím, že nám Najvyšší v  našich plá-
noch pomôže, na návštevu turecké-
ho Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom 
domčeku žila podľa legendy Panna Má-
ria a odtiaľto bola vzatá do neba.

Svätý František Saleský povedal: 
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho, 
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech 
je vám to v utrpení veľkou potechou.“ 
Trpela, a  to veľmi, aj Panna Mária. Ale 
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej 
verní aj my. 

Modlitba za trpiacich kresťanov 
je spolu s  informáciou a  akciou jed-
ným z troch pilierov činnosti pápež-
skej nadácie ACN – Pomoc  trpiacej 
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným 
spôsobom trpiacu Cirkev po celom sve-
te a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj 
naše malé obety sú pre nás cestou svä-
tosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac 
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch 
a možnostiach ich podpory dozviete na: 
www.acn-slovensko.org

Prajem všetkým pokojný a  požehna-
ný druhý polčas prázdnin!

Prázdniny aj s Máriou

» Jozef Bednár
ACN Slovensko
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pánom Petrom Hrdým

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

 Ďakujeme  všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 

rozlúčiť dňa 17.7. 2019 s drahým manželom, 
otcom, starkým,

z Bojníc, 
ktorý nás náhle opustil vo veku 65 rokov dňa 14. 7. 2019. 

  Manželka a synovia s rodinami.

72
119

02
07

13
119

03
20

„S hlbokou úctou a nesmiernym žiaľom v srdci 
si pripomíname tých, čo sme tak veľmi milovali.“

23.7.2019 10. výročie

 
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. 

pána Rudolfa Leporisa. 

pani Márie Leporisovej, rod. Múdrej

a 10.10.2019 27. výročie

13
119

01
95

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, 
no každý deň milovaní naši, patrí vám naša spomienka. 

Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budete stále žiť.“

Uplynulo už 10 rokov, čo nás navždy 
opustili milovaní rodičia

z Prievidze. 
 Kto ste ich poznali, 

venujte im spolu s nami tichú spomienku.

  Smútiaca rodina. 

Ing. Anton Pažin a Jaroslava Pažinová

Ján Políček

 Dňa 28.7. 2019 si pripomenieme 
10. výročie, kedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel,otec a starý otec

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

 S láskou manželka a deti s rodinami.

72
119

01
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Kolomana Šramku

„Osud nikdy nevráti to čo nám vzal, 
ostali len spomienky ...“

 Zrakom duše pátrame v diali na nášho 
milovaného manžela, otca, starého 

a prastarého otca

z Nitrice. 
Dňa 22. júla 2019 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás navždy opustil. 
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

72
119

02
00

Brigáda pre ženy aj dôchodkyne 
s denným vyplácaním 

telefónny kontakt 0911 533 106

Nie jednať 
o spolupráci, ale rokovať.

Slovenčina naša

51
-0
01
7

info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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Podujatie VŠETCI MÁME ZELENÚ tento 
rok prilákalo do lesoparku veľa rodín, 
detí, mladých aj dospelých. Počasie 
prialo, preto sa všetci zúčastnení mohli 
zabaviť na pripravenom programe.
    Podujatie, ktoré spoločnosť SAD Prie-
vidza organizuje už druhý rok, je spo-
jené s ochranou životného prostredia, 
pričom využívanie autobusovej dopravy 
k tomu tiež prispieva. Spoločnosť vlastní 
20 mestských autobusov, ktoré jazdia na 
zemný plyn, čo znižuje CO2 v ovzduší.
     Návštevníci  podujatia si mohli vy-
chutnať pestrý program, ktorý bol ušitý 
na mieru nielen pre deti, ale i pre dospe-
lých. Takto mohli stráviť sobotňajší deň 
v objatí prírody, v zelenom prievidzskom 
lesoparku.
     Podujatie odštartoval program pre 
deti, ktorý po celý čas sprevádzala TS 
Srdcová Dáma. Spojenie s prírodou a so 
zemou bolo vyrozprávané príbehom o 
indiánoch, kde sa deti naučili rozpoznať 
rôzne stopy zvierat. Pri toteme si zacvi-
čili pozdrav slnka a takisto trénovali in-
diánske zručnosti, ako je napr. hádzanie 
šiškami na presnosť. Dozvedeli sa, aké je 
dôležité chrániť prírodu a na čo všetko 
ľudom slúži. Príbeh končil obradným 
zapálením ohňa, ktorý sprevádzal zvuk 
indiánskych bubnov. Pri ňom sa nauči-
li indiánsky pozdrav „Evam Maya e ma 
ho“, čo znamená v preklade „Nech žije 
duša v harmónii s prírodou.“
    Po indiánskom príbehu nasledovali 
rôzne hry. Niektoré sa odohrávali na 
javisku amfiteátra, kde si deti na zákla-

de svojej intuície mohli vybrať darčeky, 
naučiť sa indiánsky tanec, či precvičiť si 
silu svojho hlasu. Hry boli pripravené aj 
v rámci celého areálu, kde si sponzori 
podujatia, ako je spoločnosť Brose, Rai-
ffeisen banka a  Franeko pripravili rôzne 
súťaže. Deti sa mohli vyšantiť na nafuko-
vacom skákacom autobuse Skús Bus, či 
sa odviesť na koníkoch. Nechýbala ani 
detská tombola. Program pre deti ukon-
čila detská hudobná kapela Sweet Black 
zo ZUŠ Nováky, ktorá všetkých prekvapi-
la svojim prejavom a talentom. 

   Po krátkej pauze nasledoval program 
pre dospelých. Na úvode Ing. Marek De-
žerický, riaditeľ dopravy SAD Prievidza, 
privítal všetkých návštevníkov a poďa-
koval sponzorom, ktorí sa spolupodieľa-
li na podujatí. Po jeho prejave si diváci 
mohli vychutnať tanečno – poetickú 
modernu od TS Srdcovej Dámy, ktorá 
bola vytvorená špeciálne pre podujatie 
VŠETCI MÁME ZELENÚ. Bola spojením 
choreografií Cesta, Šamani, Dych, Sl-
nečný deň a indiánskou choreografiou 
Wakan, doplnená videoprojekciou a 

poéziou o Matke Zemi. Nechýbalo ani 
zábavné video Revízor s Lukášom La-
tinákom a taktiež sa predstavil projekt 
Zelené kilometre od mobilnej aplikácie 
UBIAN. Ani dospelí neobišli naprázdno 
a mohli si zasúťažiť v hre „Všetci Máme 
Zelenú“, kde sa meralo, ako dlho vydr-
žia kričať slovo „zelená“. Nechýbali ani 
2 kolá tomboly, kde hlavnou výhrou bol 
zájazd pre 2 osoby do Benátok a zámku 
Miramare od spoločnosti PEGAS Tour. 
Celý program moderovala talentovaná 
Norika Kovalíková, ktorá svojou bez-
prostrednosťou šírila po celý čas dobrú 
náladu.
   Ďalšiu štafetu podujatia prevzala hu-
dobná skupina Replay, ktorá taktiež 
podporila atmosféru tohto  večera. Jed-
noducho celým programom sa niesla 
úžasná energia, ktorá uvítala kapelu 
Adama Ďuricu. Ten rozospieval všet-
kých zúčastnených svojimi skladbami a 
počas piesne Zatancuj si so mnou, tan-
covalo celé publikum.  Podľa jeho slov 
na instagrame „Ďakujem  za úžasnú 
atmosféru včera v Prievidzi, tancujete so 
mnou, teším sa“, si užili koncert nielen 
diváci, ale aj samotná kapela.
    SAD Prievidza by sa týmto chcela po-
ďakovať všetkým návštevníkom a tiež 
účinkujúcim, ktorí vytvorili neopako-
vateľnú atmosféru, a taktiež a sponzo-
rom, ktorí sa spolupodieľali na akcii, 
menovite spoločnosti Brose, Advance 
Oil, Rosero, Solaris, Corex, MAN, Ubian, 
Raiffeisen BANK, PEGAS Tour, BÁNOV-
SKÉ NOVINY, TAJMS Cinema, Tempo, 
Pardon, Ster Century Cinemas, BTV, 
RTV, MTP, EuroAWK, 3D kino Partizán-
ske, Zelený Bicykel, FRANEKO, Nestlé a 
Čo Dnes.

V sobotu sa prievidzský lesopark 
rozžiaril akciou VŠETCI MÁME ZELENÚ
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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.

Čerpadlo Pumík – rameno 28m, bubon 5m3

Autodomiešavač objem 7m3.
Kontakt doprava: 

0918 116 821, 0905 158 820, 0902 238 111
www.dawebeton.sk 72

119
01
32
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Dňa 8.5.2019 sme zakúpili 
2 ks vláčikov na prepravu 
turistov v turistickej desti-
nácií Bojnice. K tomuto roz-
hodnutiu sme dospeli na 
základe záporného rozhod-
nutia Pamiatkového Úradu 
vo veci výstavby lanovky 
k Vyhliadkovej veži Čajka 
v oblakoch. Takéto vláči-
ky premávajú v mestách: 
Bratislava, Nitra a Banská 
Štiavnica. Takmer 3 mesia-
ce sa snažíme o prihlásenie 
vláčikov na Štátnych Úra-
doch. Do dnešného dňa sa 

nám to nepodarilo, čo nám 
pripadá vzhľadom na hore 
uvedenú skutočnosť divné. 
Vzhľadom že sme nedostali 
povolenie, spustili sme pre-
vádzku po súkromných ces-

tách, čo sa 
niekomu ne-
páčilo. Dňa 
20.7.2019 o 
9:00 bola 
tématicky a 
vecne urče-
ná kontrola 
prevádzky 
vláčikov z 
neznámeho 
dôvodu. Vý-

sledok a dôvod tejto kontro-
ly nám nieje známy, avšak 
domnievame sa, že sa kona-
la na základe podnetu oso-
by alebo osôb, ktoré takúto 
možnosť alebo moc majú. 

Považujeme takéto konanie 
za spoločensky nesprávne 
a našej organizácií prináša-
jú hospodárske škody. Kto 
zapríčiňuje tento tento stav 
nevieme, možno viete vy...
     

Ing. Slavomír Eliáš             
Predseda predstavenstva          

 Kúpele Bojnice a.s.             
SALS Spol. s.r.o. 13

11
90

32
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KOMU PREKÁŽA 
KÚPEĽNÝ EXPRES ?!!

foto zo zásahu Polície
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MERKURY BROKER, s.r.o.
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vždy v SOBOTU v týchto termínoch:
17.8. , 7.9. , 28.9. , 19.10. , 
9.11. , 30.11. , 21.12. 2019

Liešťany . . . . . . . . . . 9,15 hod.

Rudn. Lehota-Coop . 9,30 hod.

Kostolná Ves . . . . . . 9,45 hod.

Seč. . . . . . . . . . . . . . 10,00 hod.

Šútovce-Coop . . . . . 10,20 hod.

Nitrianske Rudno . 10,35 hod.

Ješkova Ves . . . . . . 10,50 hod.

Diviaky . . . . . . . . . . 11,10 hod.

Diviacka Nová Ves. 11,35 hod.

Opatovce n/Nitrou 12,00 hod.

Kocurany . . . . . . . . 12,20 hod.

Kanianka . . . . . . . . 12,40 hod.

Poruba . . . . . . . . . . 13,00 hod.

Lazany . . . . . . . . . . 13,20 hod.

Nedožery - Brezany 13,40 hod.

Poluvsie . . . . . . . . . 14,00 hod.

Pravenec . . . . . . . . 14,20 hod.

Nitrianske Pravno. 14,40 hod.

Malinová . . . . . . . . 15,00 hod.

Tužina . . . . . . . . . . 15,20 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
16.8. , 6.9. , 27.9. , 18.10. , 
8.11. , 29.11. , 20.12. 2019

Veľká Čausa . . . . . . . 9,00 hod.
Malá Čausa. . . . . . . . 9,15 hod.
Lipník . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Chrenovec . . . . . . . . 9,45 hod.
Jalovec . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Ráztočno . . . . . . . . 10,15 hod.
Handlová-Lidl . . . . . 10,30 hod.
Jánová Lehota . . . . 10,50 hod.
Kosorín . . . . . . . . . . 11,05 hod.
Slaská . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Lutila . . . . . . . . . . . 11,40 hod.

Lovčica . . . . . . . . . . 11,55 hod.
Prestavlky . . . . . . . 12,20 hod.
Horná Trnávka. . . . 12,35 hod.
Horná Ždaňa . . . . . 12,50 hod.
Dolná Ždaňa . . . . . 13,05 hod.
Dolná Trnávka . . . . 13,20 hod.
Lovča. . . . . . . . . . . . 13,35 hod.
Hliník nad Hronom 13,50 hod.
Vyhne . . . . . . . . . . . 14,10 hod.
Žarnovica-Tesco . . . 14,30 hod.
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vždy v STREDU v týchto termínoch:
21.8. , 11.9. , 2.10. , 23.10. , 

13.11. , 4.12. 2019 ••• 15.1. 2020
Hradište . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Skačany . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Veľké Bielice-KD. . . . 9,30 hod.
Brodzany-kostol . . . . 9,45 hod.
M. Kršteňany . . . . . 10,05 hod.
V. Kršteňany . . . . . 10,20 hod.
Veľké Uherce . . . . . 10,40 hod.
Kolačno . . . . . . . . . 10,55 hod.
Horná Ves. . . . . . . . 11,10 hod.
Radobica . . . . . . . . 11,25 hod.
Oslany-kostol. . . . . . 11,45 hod.
Čereňany-tržnica . . 12,00 hod.
Bystričany . . . . . . . 12,15 hod.

Kamenec p/V . . . . . 12,30 hod.
Zem. Kostoľany . . . 12,45 hod.
Lehota p/V . . . . . . . 13,05 hod.
Koš . . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Sebedražie. . . . . . . 13,35 hod.
Cígeľ . . . . . . . . . . . . 13,50 hod.
V. Lehôtka-hasiči . . 14,10 hod.
Malá Lehôtka-KD . . 14,25 hod.
Hradec-Coop . . . . . . 14,40 hod.
Nitr. Sučany-nám. . 15,10 hod.
Nitrica . . . . . . . . . . 15,25 hod.
Horné Vestenice-KD 15,40 hod.
D. Vestenice-nám. . 15,55 hod.

14 1715

 PREDAJ 
MLÁDOK

18-týždňové

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, ovce, 
kozy, ošípané, husi, morky, psy

Kože vykupujeme 
vysušené, bez hláv 

a nožičiek. Cena 
koží sa môže meniť.

3
6
-0
0
0
6

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi

Nástup IHNEĎ!

0948 109 195

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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platená inzercia

 

PRIEVIDZSKO
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Nie prevádzať práce, ale robiť. 
Slovenčina naša
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov
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Zrejme ste po-
strehli - ako sa na 
mňa opäť spustila 
nenávistná laví-
na. Buchli si skoro 
všetci liberálni no-
vinári, noví spa-
sitelia z nových 

politických strán a najmä ľudia zo „Za 
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa 
nich som si dovolil arogantnú nehoráz-
nosť. Dovolil som si totiž - presne podľa 
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezer-
vovať námestie SNP na 17. novembra 
tohto roku. A to som vraj nemal.

Týždeň som to nechal tak. Nečítal 
som žiadne články, na nič som nerea-
goval. Čakal som, naivne, že si uvedo-
mia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa, 
miesto toho len naďalej perverzne úto-
čili - najmä z týždenníka Týždeň a zo 
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal 
tlačovku na námestí SNP a povedal si 
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez prí-
kras.

Povedal som, že je veľmi nesluš-
né, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za sluš-
né Slovensko“ bezbožne klamú. Títo 
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že 
17. novembra na námestí SNP budeme 
organizovať spomienku my, zaslali do 
médií stanovisko, že „Matovič arogant-
ne odmieta vydať námestie SNP sku-
točným osobnostiam Novembra 89“ ... 
a nestačil som sa čudovať. 

Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto ne-
poslal správu - a oni si len tak vymys-
leli blud. Po druhé - minulý rok sme 
prepustili ľuďom zo „Za slušné Sloven-
sko“ tri piatky na prvé protesty po smr-
ti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát, 
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady. 
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už 
dávno nie je občianska nezávislá orga-
nizácia - lebo počas protestov umožnili 
vystupovať len jediným politikom, z 
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od 
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky mi-
nulé sme organizovali rovnako oslavy 
Novembra a akosi nikto nemal záujem 
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami, 
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj 
po novom len ľudia zo „Za slušné Slo-
vensko“ môžu rozhodovať, kto môže 
robiť oslavy Novembra.

Je mi to ľúto. Nečakal som tak aro-
gantné a povýšenecké správanie od 
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Na-
trvdo klamať v dôleži-
tej veci, nie je vôbec 
slušné, ale podlé. 
Nežná revolúcia 
aj Námestie SNP 
patrí všetkým ľu-
ďom, bez ohľadu 
na to, koho volili či 
nevolili. A takú osla-
vu spravíme.

Oslavy 30. výročia Novembra

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Pozývame všetkých obyvateľov na verejnú prezentá-
ciu projektov Participatívneho rozpočtu 2019, ktorá sa 
uskutoční v utorok 30. júla o 17.00 v Kultúrne a spolo-
čenskom stredisku na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Obyvatelia budú mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré z 
občianskych projektov získajú podporu a budú realizova-
né. Celková suma participatívneho rozpočtu, ktorá sa pre-
rozdelí medzi víťazné projekty predstavuje 40 tisíc eur.

Participatívny rozpočet je príležitosť pre občanov zapo-

jiť sa do navrhovania a rozhodovania o tom, ako sa vyu-
žije časť finančných prostriedkov mesta. Na túto výzvu a 
možnosť zareagovali desiatky ľudí, ktoré prišli s nápadom 
ako skvalitniť život v našom meste, či už vytvorením novej 
služby, resp. skvalitnením už existujúcej, alebo obnovením 
verejného priestranstva. 

Novinkou tohto roka bude aj komunitné stretnutie v 
mestskom parku s občerstvením, kde budú rovnako pred-
stavené súťažné projekty širokej verejnosti. Presný dátum 
akcie upresníme v závislosti od počasia.

Verejná prezentácia participatívnych 
projektov

Počas týchto dní sú finalizované práce na zvýraz-
ňovaní frekventovaných priechodov pre chodcov. 
Správca miestnych komunikácií si od farebného 
zvýraznenia sľubuje vyššiu bezpečnosť chodcov.
Najviac frekventované priechody pre chodcov sú 
opäť o čosi bezpečnejšie. Technické služby v týchto 
dňoch dokončievajú práce na farebnom vyznačo-
vaní. Niektoré priechody pre chodcov budú okrem 
vyznačenia doplnené o vodiace pásy a prvky pre sla-
bozrakých a nevidiacich

„Priechody pre chodcov dostávame do podoby, podľa 
ktorej by sme chceli realizovať postupne všetky priecho-
dy v meste. Vyznačujeme ich v červeno bielom vyhoto-
vení a v niektorých lokalitách dopĺňame aj prvky pre 
nevidiacich. Takto je napríklad zvýraznený priechod  
na križovatke ulíc M. R. Štefánika a B. Björnsona. Práve 
zvýšenie bezpečnosti na tomto priechode pre chodcov 
požadovali na pracovnom stretnutí aj policajti,“ priblížil 
Roman Bartoš z TSMPD.

Postupne budú zvýraznené nasledovné priechody:
- priechod na križovatke ulíc M. R. Štefánika a B. Björnsona,

- na Nábrežnej ulici pri obchodných centrách
- na Mariánskej ulici
- pri ZŠ Rastislavova ulica 
- pri ZŠ Malonecpalská
- na Ulica G. Švéniho pri Okresnom súde
- na Okružnej cesta

Frekventované priechody zvýraznili
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Neseď doma v teplákoch! 
Navštív bazén v Novákoch.

Národné centrum vodného 
póla opäť otvorilo brány 
pre širokú verejnosť. Kúpa-
lisko, posilňovňa, sauna, 
detské ihrisko sú len časť 
z toho, čo si u nás počas 
celého roka môžete vy-
chutnať. Súčasťou letných 
mesiacov je tiež kino, grilo-
vačky, športové dni, latino 
tančiarne a iné. Všetky dô-

ležité informácie nájdete na sociálnych sieťach nášho kúpaliska.

Cenník na letnú sezónu:
Jednorazový vstup dospelý - 5,00 €
Jednorazový vstup dieťa do 3 rokov - ZADARMO
Jednorazový vstup dieťa do 12 rokov - 3,00 €
Jednorazový vstup do posilňovne - 1,50 €
Jednorazový vstup do sauny - 4 €
Občania Mesta Nováky a držitelia preukazu ZŤP – 30 % zľava 
                   zo vstupného.

30 % zľava na vstup po 16:00 hod. Zľavy nie je možné kombinovať.

Kontakt
Adresa: Hviezdoslavova 1, 972 71 NOVÁKY

Recepcia: + 421 918 961 208
Web: www.ncvp.sk

Facebook: Národné centrum vodného póla
Instagram: @narodne_centrum_vodneho_pola

0944 113 140

AKCIA -25%
do 31. júla

AKCIA -25%
do 31. júla
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

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

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové

Týždeň 
v Tureckej Alanyi 

aj s letenkou
a all-inclusive  

-33%

 899 €
599 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk
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pracovníkov na 

MURÁRSKE 
PRÁCE 

(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave 

(byty, polyfunkčné domy, 
rezidencie...).

Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť 

ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960
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HĽADÁM


