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Týždenne do 41 340 domácností

Neobyčajne obyčajné dni

031190175
131190444

NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

131190303

721190001

GEODET
0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

131190477

T: 0905 702 189

0905 492 435

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

131190001

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

11,90 €
Pericret K13 filcovaná
biela vápenná
cementová
omietka

6,40 €

5,99 €
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t realizáciu
a rekonštrukciu
interiérov a exteriérov,
t prestavby
a novostavby
721190098

Chcete
131190466

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

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

www.zaluzie-hudec.sk

BEZKONKURENČNÁ CENA!

131190007

0948 468 858

Partner
Wüstenrot

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov
721190325

TVRDÉ 40€/prm

786%29

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ DREVO
MÄKKÉ 30€/prm

>%(2

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o
to, aby v politike bolo viac poctivosti a
čo najmenej osobných záujmov jednotlivcov. Vybojujme si náš štát, nie štát,
ktorý si uzurpovali oligarchovia a ich
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú
za nás a nedajme šancu tým, ktorí myslia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A
naše vzdelanie, naše zdravie, náš životný štandard, to je pre nich nič.
Iba obťažovanie.
Takže – všetko dobré vám, vážení čitatelia.
Uvidíme sa opäť v
druhom januárovom týždni.
S pozdravom

72119 0002

Nedávno som sa pristavil v obchode
pri vyložených vianočných pozdravoch. Bolo pri nich prázdno, až na
jednu výnimku, pani v zrelom striebornom veku. Vyberala si, aj keď, výber bol slabý. Vianočné pohľadnice
už takmer nedostať, tie obálkové pozdravy s napísaným textom sú o dosť
drahšie a hlavne – text, ktorý obsahujú, je často neosobný až hlúpy.
„Vy ešte posielate ručne písané želania“ - pýtam sa a hneď aj s úsmevom
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja
iba píšem. Rukou, od srdca.“
Takže, píšem aj ja od srdca, hoci
cez počítač a tlačiareň: „Pekné, pokojné a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.
Nuž ale – v rukách máte práve naše
posledné vydanie roka 2019. A tak sa
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty.
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom nastane zas každodenný boj. Áno, boj. A

46)Ï8%.8)7-

PrávniK radí / reality, služby
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PRIEVIDZSKO Trestný čin, priestupok a správny delikt

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 (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

trestným činom a priestupkom z pohľadu
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom
k tomu, že závažnosť trestných činov
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj
sankcie za trestné činy sú prísnejšie.
Trestný zákon stanovuje, že za trestné
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto
tresty: trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu
činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest
straty čestných titulov a vyznamenaní,
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť
sankcie vo forme pokarhania, pokuty,
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci.
Hranicou medzi priestupkom
a trestným činom je tzv. materiálny korektív, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie zásady „ultima ratio“, čo znamená,
že prostriedky trestného práva sa majú
použiť až ako krajný prostriedok štátu
na ochranu určitým, trestným zákonom
vymedzeným spoločenským vzťahom, v
prípade, ak prostriedky iných právnych
odvetví sú neúčinné na ochranu takýchto vzťahov.

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

131190002

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Právna úprava vymedzujúca trestný
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone.
Celé trestné právo je založené na zásade Nullum crimen sine lege (Žiaden
trestný čin bez zákona).
Z danej zásady vyplýva, že trestným
činom je len to, čo zákon za trestný čin
označí. Problematikou trestného činu
sa zaoberá trestné právo a problematika
správnych deliktov a priestupkov spadá
pod správne právo. Priestupok je definovaný v Zákone o priestupkoch ako
zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za
priestupok výslovne označený v zákone
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak
nejde o iný správny delikt postihnuteľný
podľa osobitných právnych predpisov,
alebo o trestný čin.
Priestupky zároveň tvoria najrozsiahlejšiu skupinu správnych deliktov.
Správny delikt nie je v žiadnom právnom
predpise ucelene definovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné,
že ide o protiprávne konanie, ktorého
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán
ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou.
Správnymi deliktmi sú priestupky alebo iné správne delikty. Rozdielov
medzi priestupkami a trestnými činmi
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú
v rozličnej závažnosti konania, v príslušnosti na rozhodovanie a v sankciách.
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi

Poradňa zo samosprávy.
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako sa dá riešiť problém
s neustále štekajúcim psom. Tento pes šteká bez prestávky celý večer a celú noc. Môže v tomto smere niečo
urobiť mesto alebo Mestská polícia?
Dobrý deň. Tu ide skôr o právny problém než samosprávny. Mestská polícia v tomto prípade veľa nevyrieši,
lebo takúto kompetenciu nemá. Je však viacero iných
možností ako tento problém riešiť, napr. obrátiť sa so
sťažnosťou na správcu bytového domu. Druhou možnosťou je podanie žaloby, ktorou budete požadovať, aby
súd zakázal susedovi rušiť Vás v užívaní Vášho vlastníctva. Podľa Občianskeho zákonníka vlastník nesmie
nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok.
Rovnaký princíp a postup platí aj pre prípady, kedy by
mal sused odstrániť vetvy zo svojich stromov, ktoré presahujú na cudzí pozemok. Zavýjanie psa však môže byť
aj prejavom zanedbávania starostlivosti. V takomto prípade, ak by bolo zviera v byte týrané (poškodenie zdravia zvieraťa, spôsobenie neprimeranej bolesti, poranenia
alebo utrpenia, nedostatočná výživa zvieraťa a pod.), je
potrebné kontaktovať políciu, regionálnu veterinárnu a
potravinovú správu, prípadne
Slobodu zvierat. Pokiaľ však suseda ktorý takéhoto psa vlastní
poznáte, bude najvhodnejším
riešením vzájomná komunikácia
a hľadanie kompromisu.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Mesto Bojnice zverejňuje zámer prenajať

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

Murárske práce

131190504

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

zverejňuje zámer prenajať
nebytové priestory v meste Bojnice:
v Meštianskom dome na Hurbanovom námestí 49/40
o rozlohe 18,60 m2,
v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50
o rozlohe 23 m2,
chata Flóra súp. č. 1522,
v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí
48/38 o rozlohe 34,70 m2,
v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom
námestí 19/45 o rozlohe 23,20 m2
v budove Pivár na Hurbanovom námestí 29 o rozlohe
22,50 m2 a 15,80 m2.

POSKYTUJEME
PÔŽIČKY
od 200€ do 800€

T: 0904 526 108
0905 981 345

721190318

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

T: 0915 118 163
Mesto Bojnice

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

Obklady, dlažby, podlahy
Izolácie proti vode

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke
mesta www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.
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Na základe dlhodobých pracovných
skúseností Vám naša spoločnosť ponúka
externé spracovanie podvojného
a jednoduchého účtovníctva, vypracovanie
daňového priznania dani z príjmu, DPH,
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
pre živnostníkov, malé a stredné firmy.
Cena za vedenie účtovníctva sa stanovuje
osobitne podľa zložitosti zaúčtovaných
položiek s dôrazom na vzájomnú spokojnosť.
Kontakt: Ing. Monika Chudá
0905 764 872
statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

131190006

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

721190330

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

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta
www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.

721190310

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

nebytový priestor v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom
námestí 47/36 – časť budovy o rozlohe 178,12 m2 s minimálnym
nájmom 12 000 € ročne za celý predmet nájmu.

721190330

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

131190383

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190473

Redakcia:

gastro, služby, domácnosť

PrievidZsKo
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.

49-0123
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služby, domácnosť, interiér
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SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

Postarám sa o Vašu záhradu
bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

URKQDVHGHQLH

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

131190505

Individuálny prístup, dlhoročné
skúsenosti, vlastné náradie.

Najčítanejšie regionálne noviny

ÒORåQêSULHVWRU
Spanie š128x195cm

CELKOVO LÁTKA/B 1815(85=Ĺ$9$ 1490,- EUR s Poloh.opierkami, 1230,- EUR bez Opierok
52=0(5<FP

131190011

Pravno-M20-3BF195/PN-3/-R100/PLYT/PN-1/-2BU132/PN-2/-M37/TAB

131190489

Madlo
+ taburetky 2ks

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

131190012

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

131190010

(Staré sídlisko)

Slovenčina naša
Nie je
tomu tak, ale je to tak.

E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

131190016

M. R. Štefánika 38, Prievidza

stredisko

DREVOVÝROBA
131190005

ponúka stavebné rezivo:

131190462

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785

štiepaný buk - odrezky dub

RelaxZone

Pedikúra, Masáže, Kozmetika
Š. Králika 459/2, Prievidza

0910 598 927
131190467

0904 848 948

721190312

131190008

darčekové poukážky

PD19-51 strana-

4

PoliticKá inZercia

PrievidZsKo
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ako v
SODWDNR]DPHVWQDQFRYGRKURPDG\NWRUêFK
FKFHY\KRGLĢQDGODåEX1HFKVLSODW\]UHiOQL
PDQDåPHQWQLHURERWQtFL $NYHGLDQiMVĢSHQLD]H

SUHVHEDPXVLDQiMVĢSHQiD]HDMSUH]DPHVWQDQFRv
3RGREQHFKFHPH]YêãLĢmDWHUVNêSUtVSHYRN
QD~URYHĖSUHGFKiG]DM~FHMP]G\PDWN\D URGLþRYVNê
SUtVSHYRND~URYHĖSULHPHUQHMPHVDþQHMP]G\
Kde QD WR YãHWNR FKFHWH Y]LDĢ"
$OHSHĖD]tMHGRVĢ6WDþtQHNrDGQ~ĢOHSãLHY\EHUDĢ
dane a VSUDYRGOLYHMãLHUR]GHOLĢVSRORþQpERKDWVWYR
1DNRUXSFLXRGWHþ~]R6ORYHQVND ãW\ULPLOLDUG\
URþQH0iPHQDMKRUãtYêEHr'3+ v (XUySHâLDOHQH
]EURMtPH TRWRVDPXVtVNRQþLĢ-HWRDMRQiV
åHLPWRGRYROtPH1DPLHVWRWRKRDE\VDĐXGLD
Y]E~ULOLSRNRUQHSULMtPDM~ VYRM~GHODNRWDNp
KRYLDGNDLG~FHQDSRUiåNX9PpGLiFKVDULHãLD
~SOQHKO~SRVWLDOHY{EHFVD QHYHG~GLVNXVLHRWRP
DNiE\PDODE\Ģ~URYHĖPiH]GDE\ĐXGLDQHåLOL
YVWUDFKXREXG~FQRVĢDE\ VLYHGHOL]DSODWLĢ
NDåGRGHQQpYêGDYN\ THQWRV\VWpPMHSUHKQLWê
ýR WR NRQNUpWQH ]QDPHQi"
=QDPHQiWRåHNRUHĖRPQDãLFKSUREOpPRYQLHMH
+DãþiN)LFRDOHER.RþQHrDOHNDSLWDOL]PXV
9URNXKRFKFHOLOHQWULSHUFHQWiĐXGt'QHVWLH
WULSHUFHQWiGUåLDW~WRVSRORþQRVĢYKUVWLRYOiGDM~MX
SROLWLFN\KRVSRGiUVN\VRFLiOQHHQYLURQPHQWiOQH
LPUDYQHGHYDVWXM~FLPVS{VRERm $NQH]PHQtPH
ORJLNXHNRQRPLFNêFKY]ĢaKRvQHSRKQHPHVD
]PLHVWD.RUXSFLDUR]NUiGDQie a drancovanie
]GURMRYEXGHSRNUDþRYDĢ2EiYDPVDYãDNåHLQDN
DNRUHYRO~FLRXWRQHS{MGH $NWHGDFKFHPHREQRYLĢ
DVIXQNþQLĢGHPRNUDFLX
TR ]QLH YHĐPL UDGLNiOQH
QHREiYDWH VD åH VL WêP RGSODãtWH
XPLHUQHQêFK YROLþRY"
$OHWiWRGREDVLY\åDGXMe]iVDGQpUDGLNiOQHULHãHQLD
1DãDNUDMLQDD SODQpWDXåQLHMHY VWDYHåHE\PRKOD
KUDĢR þDVD RGNODGDĢQHY\KQXWQpRSDWUHQLDVHćVD
SR]ULWHQDWêFKRSR]LþQêFK SROLWLNRv2QLQHPDM~DQL
SRWXFK\DNRXURELĢSRULDGRNV
3ULSRPtQDM~Y\VWUDãHQpGHFNiNWRUpVDELM~GRSĚV
DNR]DMWUD]ELM~WêFKYHĐNêFKFKODSFRvþRLPY]DOL
ORSWXDOHYVNXWRþQRVWLLED G~IDM~åHVLQHMDNi
PRFL1DYUKOLVtFH3HQWHSrLVWULKQ~ĢNUtGHONi
DOHQD]iVDGQ~V\VWpPRY~ ]PHQX±]UXãHQLH
]GUDYRWQêFKSRLVĢRYQtDY\KQDQiHEL]QLVX
]R]GUDYRWQtFWYD±VLQHWr~IQX
AXåY{EHFVDQHGRWNQ~QDVWXSXM~FHMGLJLWiOQHM
ROLJDUFKLHVNWRURXVDGoNRQFDEH]KDQE\VWUHWiYDM~
]DELHOHKRGĖDQDYHUHMQRVtLVLHWHVLSUHGVWDYLĢ
DNRE\Y\YiG]DODRSR]tFLD DVĖRXVSULD]QHQpPpGLi
NHE\VD)LFRVWUHWROYNDYiDUQLV+DãþiNRP" $OHNHć
VDVWUHWQH.LVNDVR=DMDcRPQHKDQHEQHQiVNĚPLD
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UR]SUiYNDPLåHRQLV~WtGREUtåH]DWRQLþQHFKF~
9WRPWRãWiWHQLHV~XUþHQpDQL]iNODGQpSUDYLGOi
]DNWRUêFKVDVPLHVWUHWiYDĢSROLWLNVSRGQLNDWHĐRP
WDNQDþRVDWXKUiPH"
'QHVQLNWRQHPiRGYDKXSRYHGDĢåHV\VWpP
MHSUHKQLWêDSUHKUiYDPHYãHWFL2OLJDUFKLDMHSUtOLã
VLOQi/HJLVODWtYDNWRUiLPWURãNXVNRPSOLNXMHDNWLYLW\,
MHMQHP{åHXEOtåLĢ3URVWHVDWRQDXþLDURELĢLQDN
=QRYDVLN~SLDQHMDNêFKĐXGtEH]PRUiOQHKR
NRPSDVX]QRYDVLSUHUR]GHOLDVIpU\YSO\YX]QRYD
]DþQ~GLNWRYDĢSRGPLHQN\YROHQêPRUJiQRP
3UtGXQRYpNDX]\QRYpãNDQGiO\QRYtJDXQHUL
TDNWRWRQH]DVWDYtPH AQLHVRPVLLVWêþLWRĐXGLD
DNRSiQ%HEODYê.LVNDþL TUXEDQY{EHFFKF~
~SULPQH]DVWDYLĢ
ýDVWR KRYRUtWH RSRWUHEH KĐDGDQLD
DOWHUQDWtY\ YRþL NDSLWDOL]PX
ýR VL SRG WêP SUHGVWDYXMHWH"
8UþLWHQLHQiYUDWN GLUHNWtYQHPXULDGHQLXPLQXOpKR
UHåLPX1HSULD]QLYpGRSDG\NDSLWDOL]PXFKFHPH
SUHNRQiYDĢUR]ãLURYDQtPQHWUKRYpKRVHNWRUD
Y\WYiUDQtPSRGPLHQRNSUH~YHURYp]Yl]\GUXåVWYi
QH]LVNRYpEDQN\RSHQVRXUFHRYpVRIWZDURYpSURMHNW\,
VXEYHQFRYDQpNXOW~UQHSURMHNW\
9SUYRPUDGHYãDNFKFHPHQDKUDGLĢNDSLWDOL]PXV
GHPRNUDWLFNêP]ULDGHQtPYNWRURPPiYHUHMQê
]iXMHPSUHGQRVĢSUHGV~NURPQêP]LVNRPÒORKRX
ĐDYLFHQLHMHURELĢFKDULWXSUHFKXGREQêFKDUR]GiYDĢ
LPGUREQpDOHSURJUDPRYR]QLåRYDĢQHURYQRVWL
,EDWDNY\WYRUtPHV\VWpPYNWRURPROLJDUFKRYLD
QHEXG~PDĢãDQFXRYOiGDĢVYHW
3UHVDGLĢYêUD]QHMãLHSURJUHVtYQH]GDQHQLHREPHG]LĢ
PQRåVWYRSHĖD]tYRYROHEQêFKNDPSDQLDFKY\KQDĢ
EL]QLV]YHUHMQêFKVOXåLHE±WRMHFHVWDNWRUi
SRVLOĖXMHGHPRNUDFLX.RULVWQtFN\NDSLWDOL]PXV
QLHMHFHVWRXNĐXGVNHMG{VWRMQRVWLRFKURPXMHQDãX
ĐXGVNRVĢ]Y\ãXMHVHEHFWYRDQLþtSODQpWX Tí, ktorí
GUåLDYUXNiFKPRFVDMXQDSRNRQEXG~VQDåLĢ
XGUåDĢDM]DFHQXIDãLVWLFNêFKPHWyGDNRVPH
WRYLGHOLYýLOH TDNåHQDãtPFLHĐRPMHSRUD]LĢ
NDSLWDOL]PXVD]DEUiQLĢIDãL]PX TRV~VSRMHQp
QiGRE\

25


9þRP sa 6RFLDOLVWLVN RGOLãXM~
RG LQêFK SROLWLFNêFK VWUiQ DKQXWt"
1HWYiULPHVDåHåLMHPHY demokracii a QHRStMDPH
ĐXGtURåNRP 7YUGtPHåHWHQWRV\VWpPQLHMHYOiGRX
ĐXGXDOHYOiGRXERKDWêFKåHQHSHVWXMHNXOW~UX
PLHUXDOHYRMQ\åHVDQHXVLOXMHRXGUåDtHĐQêåLYRW
SUHYãHWNêFKDOHRQHNRQHþQê]LVNSUHY\YROHQêFK
0\VPHQHSULãOLKUDĢGLYDGOR]DSFKDĢĐXćRP~VWD
RPUYLQNDPLDQDKUDGLĢMHGQX]ORþLQHFN~VNXSLQX
GUXKRX3ULãOLVPH]PHQLĢV\VWpP A FKFHPH
DE\ĐXGLDNRQHþQHSRFKRSLOLåHPDM~QiURNQDYLDF
QHåGRVWiYDM~
7iWR vláda YãDN WLHå WYUGt
åH EXGXMH DFKUiQL VRFLiOQ\ ãWiW
TRPXWRKRYRUtWHVRFLiOQ\ãWiW".HćĐXGLDþRUD]
YLDFGRSOiFDM~QDOLHN\PODGtĐXGLDQHPDM~NGH
EêYDĢG{FKRGFRYLDVRWYDY\åLM~URERWQtFLKUGODþLD
WDNåHPiPHQDMYLDFQDGþDVRYD QRþQêFKVPLHQ
Y(XUySHD YOiGD]Y\ãXMHFHQ\HQHUJLtSUH
GRPiFQRVWL" A VNURPQêVORYHQVNêþORYHNMHHãWH
YćDþQêåHPXQH]REHU~DMWRSRVOHGQp
$NR WR FKFHWH ]PHQLĢ"
-HGQRGXFKRX]PHQRXSULRUtWWRKWRãWiWXäLMHPH
YVSRORþQRVWLNWRU~RSXVWLODSUHGVWDYDROHSãRP
åLYRWHSUHYãHWNêFK1DPLHVWRQHMVPHVLQHFKDOL
YQ~WLĢDUJXPHQWiFLXåHNHćSUDFXM~FLĐXGLD
G{FKRGFRYLDDOHERPDPLþN\QDPDWHUVNHMSêWDM~
YLDFV~QH]RGSRYHGQtOHERHNRQRPLNDWRYUDM
QHXQHVLH3RþXOLVWHåHE\VDWDNWRDUJXPHQWRYDOR
YSUtSDGHQiNXSXVWtKDþLHN" $OHER]Y\ãRYDQLD
SRVODQHFNêFKSODWRYRY\ãHWLVtFHXU" $OHER
PQRKRQiVREQHSUHGUDåHQêFKãWiWQ\FK]iND]LHN"
1LHQDćDOHMQiVEDODPXWLD0\PiPHPRPHQWiOQH
MHGLQêNRQNUpWQ\FLHĐGREHKQ~Ģ(XUySXY ]EURMHQt
$OHWRMHFKRUp0\MXFKFHPHGRELHKDĢ
YRY]GHOiYDQtNYDOLWQHM]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWL
YêGDYNRFKQDYHGXYêVNXPåLYRWQpSURVWUHGLH
a NXOW~UX3RYLHPYiPNRQNUpWQ\SUtNODG 7iWRYOiGD
Y\KRGLODGYHPLOLDUG\HXU]DSUHGUDåHQpVWtKDþN\
=DWRE\VPHPRKOLSRVWDYLĢ E\WRYSUHPODGp
rodin\âNUWQHPHWLHWRQH]P\VHOQpQiNXS\]EUDQt
9êUD]QH]OHSãtPHåLYRWQ~~URYHĖĐXGt=YêãLPH
PLQLPiOQXP]GXQDHXUD ]DYHGLHPHPLQLPiOQ\
G{FKRGRNYRYêãNHHXr=DYHGLHPHQXORY~'3+
na potravin\OLHN\D NQLK\'{FKRGFRP]DEH]SHþtPH
EH]SODWQêSUtVWXSN OLHNRP=DYHGLHPHP]GRYêVWURS
QD~URYQLPD[LPiOQHKRSODWXGHVDĢQiVRENX

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár

PoliticKá inZercia, Zamestnanie, služby

06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie T: 0908
532 682
» Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena
od 650 €. Doveziem, osadím,
vykonám aj tlakovú skúšku.
T.č.: 0905 925 991
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / 13
predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie, danielie parohy a trofeje T: 0904 134 080
» Hľadáme učiteľku/učiteľa
aj na dôchodku, ktorá by doučovala stredoškoláka Mat.T:
0908 595 145
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

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.
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.

   

0ŔȇŖȥŖɽƎȼȍơ˙ǫʋˋɭȶȇ
ࠁࠈࡲǉơŹɭʠŖɭŔࠁ߿ࠁ߿ȥŖɽƆŔȇŔǿʡƎȼȍơ˙ǫʋƢ
ɢŔɭȍŔȟơȥʋȥƢ ʽȶȒŹˊࡲ ĪơȒȇˋȟ ɭǫ˖ǫȇȶȟ
ǿơ˙ơŹʠƎʡƃʠʽȍŖƎʠɽŔɢȶȇʡɽǫ˖ȶɽʋŔʽǫʍ
òȟơɭ ɽ ȶʋȍơŹȶʽƃŔȟǫ Ŕ qŔɭŔŹǫȥȶȟࡲ
òȟơɭ˖ŔࠀࠁɭȶȇȶʽɢɭǫȟȶƃǫȥơʠɭȶŹǫȍȥǫƆ
ɢɭơȒʠƎǭȟˊɽȍǫŔȍơȥȥŔɽơŹŔࡲȇŹˊ˖ȶ࢚
ɽʋŔʽȶʽŔȍƑŔȍʁǫʠʽȍŖƎʠ˖ȥŔȟơȥŔȍȶŹˊʋȶ
˙ơɽŔȥơ˖ŹŔʽǭȟơȟŔǉǫơȶȍǫǌŔɭƃǠȶʽǫŔ
ŹʠƎʡƑŔȍơǿ˖ŔɭŖŹŔʍȥŔʁʋŖʋơࡲ
¥Ŕ˖ŖʽơɭȟǫƎȶʽȶȒʋơ
˖Ŕ˙ơȍŔʍĪŖȟɢɭǭǿơȟȥƢ
ɽʽǫŔʋȇˊࡲĪơɽơȍƢĪǫŔ࢚
ȥȶƃơŔʁʍŔɽʋȥˋȥȶʽˋ
ɭȶȇࠁ߿ࠁ߿ࡲĪơɭǭȟ˙ơɽŔ
ĪŖȟʽʁơʋȇˋȟŔȍơŔǿ
ȥŖȟʽɽʋɭŔȥơŁč7|
ŹʠƎơƎŔɭǫʍŔɽɢȶȍʠ
˖ȟơȥǭȟơȥŔʁʠȇɭŔǿǫȥʠࡲ
Īʁơʋƃǫɽǫ˖Ŕɽȍʡ˙ǫȟơ
˙ǫʍȥŔȍơɢʁȶȟ
òȍȶʽơȥɽȇʠࡲ

WKEj<D͗ ͻpráca v regióne
ͻsociálne výhody

(preplácanie dopravy, stravné)

ͻ13./14. plat
ͻdoplnkové dôchodkové sporenie
ͻmzda od 700€ do 920€
;ǀǉƵēŶǉůŝƐƚǀŽĚďŽƌĞͿ

Záujemcovia hláste sa na t.ē. 0903 277 753
alebo pošlite ǎŝĂdosƛ na mail: mzdy@dak.sk

24 nových moderných
dekorov

    

PENZION

ZEFIR

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

BOJNICE

UBYTOVANIE
+421 911 252 911
www.penzionzefir.sk

131190003

05 DOMY / 5predaj
domy/predaj

ńǫʋȩŔȥɽȇŖɽŔɭȶȇˊʽơȥʠǿơɢȶȟȶƃǫȥŔǿ࢚
ɽȍŔŹʁǭȟǠơȥƎǫȇơɢȶʽŔȥˋȟࡲʠɭŔǿöơȍǫǌŔ
ʠȇŖ˖ŔȍȶƎʽŔǠʠȥŔȥŖȟơɽʋǫŔƃǠɢȶʽɭŔ˙࢚
ƎơŖȥŔʠƃǫŔȇŔŔ¡Ŕɭʋǫȥˊʠʁȥǭɭȶʽơǿࡲ
¡ŖȟơʽˋŹȶɭȥʡȇŔȥƎǫƎŖʋȇʠʽơȒȟǫɽǫȍȥƢ
ȟơȥŖŔȶɽȶŹȥȶɽʋǫ˖ƃơȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ

DhZZ͕d^Z

www.facebook.com/
Prievidzskosk

Hľadáme
nových kolegov,
ktorí majú záujem o prácu v dynamicky
sa rozvíjajúcej spoločnosti pôsobiacej
celosvetovo na tvorbu v programe CAD
(lasery, frézy a robotické zváranie).
Mzdové ohodnotenie po zaškolení
od 850€ brutto.
Kontakt: 0915 447 578, seifert.jan@unipas.sk
UNIPAS spol. s r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš
www.unipas.sk
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup ihneď!

Kontakt:
0948 109 195

36-0006

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Do 3 izbového bytu prijmeme ženu, ďalšie vyrozumeni
telefonicky a aj osobne. Volať
na telefónnom čísle 0915 343
208

7ȶʽȶȒʋơ ȟǫ ȥŔǿɽȇȼɭ ɽŔ ȶŹ˖ɭǫơʍ ˖Ŕ
ɭȶȇȶȟɽȇʋȶɭˋȟɽŔɢɭŖʽơȍʡƆǫȟơࡲĪࢱɭơ࢚
˖ǫƎơȥʋɽȇˋƃǠ ʽȶȒŹŖƃǠ ɽȶȟ ɢȶƎɢȶɭȶʽŔȍ
Łʠ˖Ŕȥʠ 0Ŕɢʠʋȶʽʡࡲ ĪơȒȟǫ ȟŔ ɢȶʋơʁǫȍȶ
ǿơǿ ʽǭʍŔ˖ɽʋʽȶ Ŕ ȇȶȥʋǫȥʠǫʋŔ ȇʋȶɭŖ ȥŔ࢚
ɽʋŔȍŔࡲ
-ǠƃơȟʽʁŔȇƑŔȍơǿɢȶȟŖǠŔʍòȍȶʽơȥ࢚
ɽȇʠɢɭơʋȶɽȶȟ˖Ŕȍȶ˙ǫȍɽʋɭŔȥʠŁč7|ࡲ
áȶʋɭȶƃǠȟơɽǫŔƃȶƃǠɢŔʋɭǭȥŔʁŔɽʋɭŔȥŔ
ȟơƎ˖ǫ ȥŔǿɽǫȍȥơǿʁǫơ ȶɢȶ˖ǫƆȥƢ ɽʋɭŔȥˊ
ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ʁŔȥƃʠ ɢɭơʽ˖ǫŔʍ ˖ȶƎɢȶʽơƎ࢚
ȥȶɽʍ˖ŔȇɭŔǿǫȥʠࡲ
7Ŕȍ ɽȶȟ Ǝȶȇȶɢˊ ȥŔǿȍơɢʁǭƃǠ ȒʠƎǭ
ȇʋȶɭǭȥǫơɽʡȟŔɭȇơʋǫȥǌȶʽˋȟǫɢɭȶƎʠȇʋ࢚
ȟǫȥǫơɽʡʋȶƃơȍơŹɭǫʋˊ˖ʋơȍơʽǭ˖ǫơࡲĪࢱɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇơȟʠɽǫŔŹˊʍȒʠƎǫŔȇʋȶɭǭʽơƎǫŔŔȇȶ
ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ɢȶȟȼƃʍ ȥŔʁơǿ ȇɭŔǿǫȥơ ȥǫơ࢚
ȍơȥȇɭǫʋǫ˖ȶʽŔʍࡲáȶƎȒŔȟȥȶǠˋƃǠȥȶʽǫȥŖ࢚
ɭȶʽȟŖȟơȥŔǿȍơɢʁǫʠȇŔȥƎǫƎŖʋȇʠࡲ
ĪơɭȶȥǫȇŔèơȟǫʁȶʽŖ˖ŔƃǠɭŖȥǫȍŔȇɭŔ࢚
ǿǫȥơɽʋȶʽȇˊȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭʁʋŖʋʋŔȇȟȶ࢚
Ǡȶȍ ʽǫŔƃ ǫȥʽơɽʋȶʽŔʍ Ǝȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽŔ
Ɔǫ ʁȇȶȍɽʋʽŔࡲ ¡Ŗ ɢɭǫɢɭŔʽơȥʡ ɭơǉȶɭȟʠ
ɢȶȍǭƃǫơ ŔŹˊ ɽȟơ ȇȶȥơƆȥơ ȶƎɽʋɭǫǠȍǫ
ȶƆȥơɭȶʽɽȇʡȟŔ˪ʠࡲ¥ŔʽˋɽȍơƎȇˊĪȍŔƎŔ
ơƎơƃȇƢǠȶɽʋŔɭȶɽʋʠòɢǫʁɽȇƢǠȶqɭǠȶʽŔ
ɽŔ ƃǠȶƎǫŔ ɢȶ˖ơɭŔʍ ɭơɢȶɭʋƢɭǫ Ŕ ɢȶȍǫʋǫƃǫ
˖ ƃơȍƢǠȶ ɽʽơʋŔࡲ ŁŔȟơɽʋȥŔȍ ȇŔ˙ƎƢǠȶ
ʽࢱ ȶŹƃǫ Źơ˖ ȶǠȒŔƎʠ ȥŔ ǉŔɭŹʠ ɢȍơʋǫ Ȓʠ࢚
ƎǫŔ ȥơȟʠɽǫŔ ʠʋơȇŔʍ ˖Ŕ ɢɭŖƃȶʠࡲ ŔȥȇŔ

na pracovnú zmluvu

131190506

03 BYTY /3predaj
byty/predaj
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02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» CZ Jawa, Manet, Mopedy,
Stadion, Pionier, Simson,
Mustang. Kúpim tieto motorky aj pokazené, nekompletné
.T: 0915 215 406

,@DÁME

33-00039

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

    
   

Najčítanejšie regionálne noviny

131190043

Občianska
riadková
inzercia

131190018

6

Kultúra

PrievidZsKo

7
platená inzercia

6WDYHEQi NRPLVLD QDYUKOD WDNp ULHãHQLH
NDQDOL]iFLH NWRUp E\ Y\ULHãLOR FHO~ ORNDOLWX
komplexne. V\ULHãLĢ PDO~ þDVĢ SUREOpPX
RGNDQDOL]RYDQtP QD QiPHVWLH GR GHVLDWN\ URNRY
starej kanaliziFLH a ]Y\ãRN REURYVNêFK VWDYLHE
QDSRMLĢQDåXPS\VPHSRYDåRYDOL]DQHUDFLRQiOQH
$N VD Pi NDQDOL]iFLD ULHãLĢ WUHED MX ULHãLĢ
NRPSOH[QHSUHFHO~ORNDOLWXD WRULHãHQLHEROR]R
VWUDQ\ PHVWD SRQ~NQXWp a zo strany investora
RGPLHWQXWp. 3UREOpPWUHEDULHãLĢWak, aby to bolo
YêKRGQp QLHOHQ SUH V~NURPQpKRLQYHVWRUDDOH DM
pre mesto a MHKRRE\YDWHĐRYNWRUêFK]DVWXSXMHP.

poslanec MsZ Bojnice
predseda stavebnej komisie

Hore brehom, dolu brehom...
SNXWRþQRVĢ åH YRGD WHþLH ÄKRUH EUHKRP³ EROa
]QiPa XåUtPVN\PVWDYLWHĐRPURNRYS n. l.
=QiPH UtPVNH VLIyQ\ GRNi]DOL SUHNRQiYDĢ
REURYVNpWHUpQQHQHURYQRVWLD SRPiKDOLGRSUDYLĢ
vodu do miest Y]GLDOHQêFK desiatky kilometrov.
5LPDQLD GRNi]DOL EXGRYDĢ DM NRPSOH[Qp
NDQDOL]DþQp V\VWpP\ D ]ćDOHND QHPDOL WDNp
WHFKQLFNpPRåQRVWLDNpV~GRVWXSQpY V~þDVQRVWL
Ak by voda netiekla ÄKRUH EUHKRP³ WDN E\
]iVRERYDQLH YRGRX DOH DM EXGRYDQLH NDQDOL]iFLt
EROR REURYVNêP SUREOpPRP D
ĐXGRP
by QH]RVWiYDOR QLþ LQp DNR Y\QiãDĢ QD NRSHF
alebo do YêãNRYêFK budov vodu YR YHGUiFK
1DãĢDVWLH NYDSDOLQ\ V~ UR]XPQp D WHþ~ DM ÄKRUH
EUHKRP³
V Bojniciach na uliciach Moyzesova, kpt.
1iOHSNXDM&LQWRUtQVNDPiPHþDVWLWHUpQXNGHMH
SRWUHEQp SUHNRQDĢ XUþLWê NUiWN\ ~VHN D VSODãN\
SUHþHUSDĢ GR PLHVWD RGkLDĐ V~ RGNDQDOL]RYDQp
JUDYLWDþQH – GiVDWRD MHWRGQHV~SOQHEHåQiSUD[
7êPWR UHDJXMHP QD þOiQN\ QDStVDQp SRG
KODYLþNRX.~SHOH%RMQLFHDV DXWRUVD]DEXGRO
SRGStVDĢ 

V ćDOãHMSODWHQHMUHNODPHv NWRUHMVRP~þLQNRYDO
EH] P{MKR V~KODVX sa XYiG]D SDUNRYDFt GRP
D SDUNRYLVNi &KFHP OHQ XSR]RUQLĢ åH QD
budovanie SDUNRYtVN je RG XUþLWHM NDSDFLW\
a parametrov SRWUHEQp SRV~GHQLH YSO\YRY QD
åLYRWQp SURVWUHGLH (,$ – MH WR MHGHQ ] KODYQêFK
QiVWURMRY PHG]LQiURGQHM HQYLURQPHQWiOQHM
SROLWLN\ QD XVNXWRþĖRYDQLH WUYDOR XGUåDWHĐQpKR
rozvoja.
8UþLWHMHSRWUHEQpDE\EROLWLHWRSRVWXS\GRGUåDQp
v EH]SURVWUHGQRP RNROt %RMQLFNpKR ]iPNX D vo
YãHWNêFK ORNDOLWiFK NGH WR OHJLVODWtYD Y\åDGXMH
7DNWLHå MH SRWUHEQp ]RV~ODGLĢ VWDYHEQp ]iPHU\
s SODWQêP Ò]HPQêP SOiQRP PHVWD D do
EXG~FQRVWL V QRYêP Ò]HPQêP SOiQRP NWRUpKR
WYRUEDSUiYHSUHELHKD
1D ]iYHU E\ VRP UiG ]DåHODO RE\YDWHĐRP
hornonitrianskeho UHJLyQX D RE\YDWHĐRP %RMQtF
SRåHKQDQp YLDQRþQp VYLDWN\ D YHĐD ]GUDYLD GR
QRYpKRURNa.
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7

131190508

,QJ0LFKDO/HNêU3K'

7DNWLHåMHQHP\VOLWHĐQp]DĢDåLĢPHVWVNêUR]SRþHW
a ILQDQFRYDĢ
UHNRQãWUXNFLX
NDQDOL]iFLH
QD QiPHVWt ] GDQt RE\YDWHĐRY 7DNiWR
UHNRQãWUXNFLD E\ EROD PRåQi Då SR ]GUXåHQt
ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY SULþRP PHVWR P{åH
SRVN\WQ~Ģ SRWUHEQ~ V~þLQQRVĢ DOH LQYHVWLþQp
akcie v URNX  EXGH SRWUHEQp VWDURVWOLYR
SOiQRYDĢ
Y]KĐDGRP
QD
SUHGSRNODGDQp
VSRPDĐRYDQLH ekonomiky. 3UHWR MH Qiã QiYUK
Y\EUDWê ] PRåQêFK ULHãHQt RSWLPiOQ\ z KĐDGLVND
QiNODGRY QD Y\EXGRYDQLH NDQDOL]DþQHM SUtSRMN\,
YSO\YXQDPHVWVNê rozpoþHW a FHONRYpKRULHãHQLD
VLWXiFLH.

sPomíname,služby
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To, že sa rana zahojí, je len klam. Zlý osud nám vás vzal.
Smútok a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbate v ňom.
V spomienkach v srdci žijete stále, s láskou na vás spomíname.

„Deň po dni plynie, a nám len spomienka v srdci ostala,
ktorá nám nedovolí zabudnúť na nášho milovaného
deda, otca a manžela.“

Dňa 16.12.2019 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila

Dňa 31.12.2019 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustil

pani Anna Prokopová
a dňa 19.12.2019 uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy opustil

Rudolf Mančík.

pán Ján Prokop
S láskou spomínajú deti s rodinami.

131190449

„Sú vety, ktoré mu už nepovieme.
Sú chvíle, na ktoré nezabudneme.
Sú okamihy, na ktoré radi spomíname.“

Dňa 29.12.2019 si pripomíname
10.výročie od úmrtia nášho drahého
manžela,otca,starého otca
a prastarého otca

Dňa 21.12.2019 si pripomíname
5. smutné výročie úmrtia nášho

pána Július Šoltó.

Ing. Milana Dolníka.

Ďakujeme všetkým,ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku.

S láskou a úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje
manželka Iva a dcéra Lucia s rodinou.

721190311

S láskou a úctou celá rodina.

Dňa 31.12.2019 si pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel a otec

PRIEVIDZSKO

pán Bohumil Lichner.

S láskou spomína celá rodina.

721190329

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

Nie ísť pre mlieko, ale ísť po Slovenčina naša
mlieko. Nie je pravdou, že, ale je pravda, že.

„Spíš už večným spánkom, sníš svoj tichý sen
a v srdci našom zostal smútok a spomienka len.“

Dňa 27.12.2019 si pripomenieme 5. výročie,
kedy nás navždy opustil náš drahý otec,
dedko a pradedko

S láskou spomíname.

131190485

pán Jaroslav Sojka.
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8

131190509

S láskou spomína celá rodina.

131190482

z Prievidze.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

Zdravie,Zamestnanie,služby

PrievidZsKo
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Zdravie cez Vianoce
znížiť množstvo cukru o tretinu ale
neraz aj o polovicu. Ak by bol koláč
niekomu málo sladký, pocukrenie na
povrchu nahradí 100 g cukru v ceste.
Miesto cukru možno na prípravu použiť med. Hladkú bielu múku všade, kde
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo
v pomere 1:1. Nepoužívať umelé margaríny, radšej maslo, alebo kvalitný
rastlinný olej.
Alkohol - 3 jednotky u muža, 2 jednotky pre ženy (1 jednotka = 250 ml
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého alkoholu)
Diabetici: Vyhýbať sa sladkému
vo veľkom množstve, ak áno, radšej
uprednostniť ovocie ako klasické koláče. Častejšie si kontrolovať glykémiu
glukomerom, podľa výsledkov event.
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jednoznačne treba dbať na dostatok pohybu.
Hypertonici – nesoliť pri príprave
jedla, ale až keď je hotové.

3UDMHPHSUtMHPQpYLDQRĀQp
DQRYRURĀQpVYLDWN\QDåLP
REFKRGQìPSDUWQHURP
]iND]QtNRPNROHJRP
DĀLWDWHĕRPĉDNXMHPH9iP
]DSUHMDYHQ~G{YHUXDWHåtPH
VDQDĊDOåLXVSROXSUiFX

81,3$6VSROVURæHOH]QLĀQi.RåZZZXQLSDVVN

Iba od nás závisí, či
prežijeme sviatky v pohode a zdraví. A také
vám ich zo srdca želám.

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

diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.

3000 EUR/mesačne Brutto

85_0834

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Inzerát, ktorý predáva

76-0016

prievidzsko@regionpress.sk

5HNODPD5HJLRQDOQHQRYLQ\[
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Súčasná podoba štedrých Vianoc
je novodobým javom a postupne sa
dostatok a štedrosť žiaľ stále viac a
viac prehlbuje.
Z toho však býva aj veľa zdravotných problémov – z množstva stravy,
z jej zloženia a z veľkej konzumácie
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má
výhodu – pred Vianocami dochádza k
úľave pre tráviaci trakt, k akejsi očiste,
či detoxikácii, metabolické deje v organizme dostali úľavu a oddych, dochádza aj k zmenšeniu objemu žalúdka.
Takže na následné štedré najedenie sa
(nie prejedenie) môže metabolizmus
byť viac pripravený, oddýchnutý a na
druhej strane aj prirodzene človek nezje enormné množstvo, lebo sa rýchlejšie zasýti .
Treba rátať, že pocit sýtosti nasleduje až 15-20 min. po poslednom
súste. Preto jeme pomaly na spôsob
Francúzov, Talianov, sústrediť sa radšej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom
prejedení sú následne časté hnačkovité
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme
priestor, aby sa metabolizmus vysporiadal aj s inou, ako bežnou skladbou
stravy.
Množstvo tuku – pozor hlavne
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľazy alebo žlčníka – či už chronickou
pankreatitídou alebo s prekonaním
akútnej pankreatitídy v minulosti.
Cukor – v každom recepte možno

Najčítanejšie regionálne noviny

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333
Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

03-0217

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

Posledné tohtoročné
vydanie vychádza

20.12.2019

a prvé novoročné
vydanie vychádza

10.01.2020.

Slovenčina naša
Nie kareláb, ale kaleráb.
Nie kde ideš, ale kam ideš. Nie dopis, ale list.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD19-51 strana-

splátky od 98 €
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63-0191

balkóny

PrievidZsKo

relax
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Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky

Už o pár dní tu máme koniec roka,
ku ktorému akosi neodmysliteľne
patria silvestrovské oslavy. No a
Silvester bez ohňostroja a najmä
bez slávnostného novoročného
prípitku si väčšina z nás ani nevie
predstaviť. Chýbať však nesmú tiež
slané chuťovky, ktorých nie je počas silvestrovskej noci nikdy dosť.

panské a následne džús. Zľahka premiešame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom

Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára nalejeme približne do dvoch tretín vychladený sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom

Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového
Podľa tradície si zvykneme na nový
rok pripíjať šampanským a mnohí mož- pyré, lístok bazalky na ozdobenie
Postup: Do pohára nalejeme mangono ani netušia, že v skutočnosti si pripíjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo vé pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixuježiadne šumivé víno vyrobené mimo me ¼ manga. Doplníme ľadom a zalejeme sektom. Jemne premiešame lyžicou.
Vedeli ste, že...?
Ozdobíme lístkom bazalky.
-šampanské sa otvára tak, že fľašu
mierne nakloníme a zátku pomaly
Tipy na silvestrovské chuťovky
vytiahneme rukou tak, aby nelietala
No a aké by to bolo silvestrovské
po miestnosti. Súčasne nedochádza
popíjanie bez slaných chuťoviek, tie
k žiadnemu hlasnému buchnutiu,
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa
ale len k tichému zvuku
inšpirovať?
-na podávanie šampanského by sme
mali podľa znalcov používať väčšie
Slivky pečené v sušenej šunke
poháre v tvare tulipánu, ktoré by
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek,
sme však mali naplniť maximálne
7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá
do polovice
Postup: Sušené slivky zalejeme horúoblasť Champagne sa nemôže nazývať cou vodou a necháme v nej namočené
šampanským. Za objaviteľa šampanského vína je považovaný Don Perignon z
benediktínskeho opátstva v Hautvillers.
Už v 18. storočí sa šampanské stalo oficiálnym nápojom kráľovského dvora Ľudovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri
konzumácii by mala dosahovať teplotu
5 až 7 stupňov Celzia.

Silvestrovské miešané nápoje.
pokladieme na plech vystlaný papierom
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na
180 stupňov približne 15 minút.

hrušky položíme plátok nivy. Hrušky
pokladieme na plech vystlaný papierom
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na
200 stupňov približne 10 minút. Kým
sa hrušky pečú, posekáme na kúsky
Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajkový vlašské orechy a opečieme ich na supretlak, šunka, syr vhodný na strúha- chej panvici. Hotové hrušky posypeme
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami
a avokádovou nátierkou

Suroviny: na bruschettu s paradajkami a bazalkou
1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných bazalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič prípadne bagetu

Tipy na silvestrovský prípitok

Hoci si podľa tradície zvykneme na
nový rok pripíjať šampanským či sektom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný
miešaný drink? Ponúkame niekoľko
tipov.

Šampanské a pomarančový džús

Suroviny: 7,5 cl šampanského (prípadne sektu), 7,5 cl pomarančového
džúsu
Postup: Do pohára nalejeme šam-

Slivky pečené v sušenej šunke.

Slimáky z lístkového cesta.
približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šunku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok
na dva pásiky. Každú slivku omotáme
jedným pásikom sušenej šunky a prepichneme špáradlom. Slivkové závitky

foto autor Dagny Walter pixabay

foto autor pastel100 pixabay

foto autor TheUjulala pixabay
nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo
kto preferuje), vajce
Postup: Z obchodu zakúpené rozvaľkané lístkové cesto ešte po dĺžke prekrojíme na polovicu. Každý diel potrieme
paradajkovým pretlakom, poukladáme
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver
posypeme oreganom prípadne bazalkou. Jednotlivé diely zavinieme do rolády a potom každú roládu rozkrájame
zhruba na pol centimetrové kúsky – slimáky. Následne slimáky pokladieme na
plech vystlaný papierom na pečenie a
každý kúsok potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200
stupňov približne 15 minút.

Postup: Paradajky pokrájame na
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ,
mleté čierne korenie, nadrobno nakrájanú cibuľu, a zalejeme olivovým olejom. Spolu premiešame a necháme v
chlade odstáť 20 minút. Chlieb, sendvič
alebo bagetu nakrájame, každý plátok
potrieme olivovým olejom a postupne
opečieme na suchej panvici. Podávame
obložené paradajkovou zmesou.
Suroviny: na bruschettu s avokádovou nátierkou
Dve avokáda, 2 ks roztierateľného
syra, citrón, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič alebo bagetu, pridať
môžete aj strúčik pretlačeného cesnaku
a jednu menšiu nadrobno posekanú cibuľu

Postup: Avokáda prekrojíme na polovicu. Jadro vyberieme a dužinu naškrabeme lyžicou a vložíme do misky. K dužine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu
Hrušky s nivou
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s a vymiešame. Nakoniec dochutíme koplesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských rením a soľou. Chlieb, sendvič či bageorechov, 4 lyžičky medu
tu nakrájame, každý plátok potrieme
olivovým olejom a postupne opečieme
Postup: Hrušky umyjeme a každú na suchej panvici. Podávame s avokáešte prekrojíme na polovicu. Odstrá- dovou nátierkou.
nime jadrovníky. Na každú polovicu STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA
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7PSZIRWOEJYRKYN½GYTVSWTIVYN½GYWTVEZSHPMZ½ÐIWXR½EFI^TIÐR½OVENMRY2I^¤PIŁ°REXSQ
SHOMEā TSGL¤H^EN½ EOIN W½ R¤VSHRSWXM ÐM ZMIVSZ]^RERME 1¤QI WTSPSÐRÀ GMIā  ŁMĨ Z OVENMRI
OHI ^¤OSR TPEX° TVI OEŁH¬LS VSZREOS OHI HIXM HSWXER½ HSFV¬ Z^HIPERMI E GLSV° OZEPMXR½
^HVEZSXR½ WXEVSWXPMZSWĨ OHI VSHMR] FYH½ Q·GĨ ^S WZSNMGL HIX° Z]GLSZEĨ WPYĤRÀGL āYH° OHI
FYHIOEŁHÀQ·GĨVS^Z°NEĨWZSNXEPIRXOHIWEREYPMGMEGLFYHIQIG°XMĨFI^TIÐIRIEOHIĤX¤X
TSQ·ŁITSWXEZMĨWEREOSPIR¤OEŁH¬QYOXSWESGMXRIZR½H^M
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PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY
1. Mária Šofranko

.EVSWPEZ2EÒ

4VIH QIWMEGSQ WE QM REVSHMP ZR½ÐMO E RMI
NI QM NIHRS Z EOIN OVENMRI FYHI Q·N ZRYO
Z]VEWXEĨHSEOINĤOSP]FYHIGLSHMĨEO¤TERM
YÐMXIāOELSFYHIYÐMĨÐMEO¤PIO¤VOEWESRILS
FYHIWXEVEĨ2MIWSQTSPMXMÐOEWSQSF]ÐENR¤
ŁIRE^ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRY
YVSFMĨRMIÐSZMEG

7XSN°QTIZRI^EWZSN°QWPSZSQERIFYHIQWE
F¤Ĩ VSFMĨ WZSNY TV¤GY TSGXMZS E ^SHTSZIHRI
&YHIQ VSFMĨ ZĤIXOS TVIXS EF] WE ZĤIXOÀQ
āYÒSQZXINXSOVENMRIŁMPSPITĤMI

3. Lukáš Kyselica

4. Anna Záborská

'LGIQ EF] WQI Z]XZSVMPM TSXVIFR¬ ^¤OSR]
TVI FSN W SVKERM^SZERSY OVMQMREPMXSY
IOSRSQMGO¬LSGLEVEOXIVY1YW°XYF]ĨRMIOXS
OXSFYHIL¤NMĨEN^¤YNQ]TSPMGENXSZOXSV°WXSNE
REWXVERITVEZH]

2E REĤIN WTSPSÐRIN OERHMH¤XOI NI HIZ§XR¤WĨ
^¤WXYTGSZWXVER]/VIWĨERWO¤½RME7½XSZĤIXOS
TSGXMZ°ÐIWXR°EERKEŁSZER°OVIWĨERMEOXSV°WE
XMIŁGLG½TSWXEZMĨREWXVERYHSFVE

5. Michal Šipoš

/EVSP/YÐIVE

RSZREOSEOSWQITVMRMIWPM^QIRYHS7XEVIN
ĀYFSZRI OHI XVERWTEVIRXRI WXEZMEQI GIWX]
E SFRSZYNIQI WTSPSÐRÀ QENIXSO GLGIQ
^QIRYTVMRMIWĨENRE7PSZIRWOS:IV°QŁIZS
JIFVY¤VMWTSPSÐRI^QIRYTVMRIWMIQIEāYHME
R¤QZXSQTSQ·ŁY

ŀMEā TSPMXMOE WE HRIW VSF° PIR Z TVSWTIGL
RMIOXSVÀGL NIHRSXPMZGSZ E RMI NI XS WPYŁFE
āYÒSQVSOSZWSQVITVI^IRXSZEP7PSZIRWOS
ZSWZIXIEV¤HF]WSQENREÒEPINVITVI^IRXSZEP
ÐIWXR¬EWTVEZSHPMZ¬7PSZIRWOS:SWZIXIEPI
ENYR¤WHSQE

.S^IJ4VSÐOS

.¤R1MÐSZWOÀ

'LGIQ TVIWZIHÐMĨ RIZSPMÐSZ E TSZIHEĨ MQ
:MH°XI OXS Z¤W XY SOV¤HE 8EO XS ^QIċXI E
ZSāXI2IQYW°XIZSPMĨQċEZSāXIWPYĤRÀGLāYH°
ZIÒMGLOERHMHYNIHSWXEXSO

2EH7PSZIRWOSQZMWMEHZEZIāO¬EĨEŁMZ¬QVEO]
8ÀQ TVZÀQ W½ OPMQEXMGO¬ ^QIR] OXSV¬ W½ YŁ
XYEQ]PIWR°GMRERIQ¤QISHTSZIÒ(VYLÀ
QVEONIIĤXIQVE^MZINĤ°NIR°QZĤEHITV°XSQR¤
OSVYTGME8IRXSX°QZMIÐSNITSXVIFR¬YVSFMĨE
Q¤REXSSHLSHPERMI

9. Anna Remiášová

/VMWXM¤RÏIOSZWOÀ

: WVHGM G°XMQ ŁI OEŁHÀ NIHIR ÐPSZIO XSLXS
R¤VSHEQ¤TV¤ZSREWPYĤRÀŁMZSXŁIQPEH°āYHME
QEN½TV¤ZSREVEHSWĨ7XEVĤ°QSŁSFVEÐIRÀQ
H·GLSHGSQGLGIQTSQ·GĨEF]WEHSO¤^EPM
ZTVEZ½GLZ°āYWTV¤ZRIVS^LSHR½Ĩ

-RJSVQ¤GMI OXSV¬ Z]GL¤H^EN½ Z TSWPIHRÀGL
HċSGL HSOE^YN½ RE EO¬ HRS R¤W WXMELPM
RENZ]ĤĤ° TVIHWXEZMXIPME R¤ĤLS ĤX¤XY &YHIQI
TSXVIFSZEĨ RES^EN ZĤIXO] VYO] E RSL] RE XS
EF]WQIWEZ]LVEFEPM^XSLXSHRE


EOXMZMWXEZFSNMTVSXMLE^EVHY
7XEV¤ĀYFSZċE

LIVIGQSHIV¤XSVTSHRMOEXIā
,EPMÐ

SFÐMERWOEEOXMZMWXOE
&VEXMWPEZE

PIO¤VOE
&SNRMGI

Ĥ¬JXV¬RIV2¤VSHR¬LSXIRMWSZ¬LSGIRXVE
&VEXMWPEZE

PIWR°OSGLVER¤V
,YQIRR¬

RSZMR¤V
&VEXMWPEZE

4VENIQIZ¤QTSŁILRER¬ETSOSNR¬TVIŁMXMI:MERSGEZVSOYÐIWXR½WPYĤR½E^SHTSZIHR½ZP¤HY.
3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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