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Týždenne do 41 340 domácností

Načo?

Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí

0948 468 858

NOVÉ V PRIEVIDZI

Opatrujte sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte potrebným kdekoľvek a kedykoľvek. A nepodliehajte
strachu a depresii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

predaj
záručný
a pozáručný servis

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

131200012

Chcete

hurtis@advokathurtis.sk

72120 0065

MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie do 8€/prm

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich
dňoch sa vám budeme snažiť predovšetkým radiť. Preto aj mierne meníme náš
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týždenníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to
najľudskejšie.

Predaj: 0905 509 922
Servis: 0905 509 925
www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza

721200062

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.

PALIVOVÉ DREVO

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

7221200008

Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých
týždňov a predsa aj mnohých dobrých
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase
preukázať svoju ľudskosť, má množstvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a
strach im znižuje ich šance na prežitie,
áno, doslova na prežitie. Myslime na
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší,
odolnejší.

SLUŽBY

Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.

29. marca 1464

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
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131200008

13 120 0106

NEMECKÁ KVALITA
ZA SLOVENSKÉ CENY

PALIVOVÉ DREVO
TVRDÉ, MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno T: 0944 664 496

721200029

721200005

Partner
Wüstenrot

SpravodajStvo / reality, Služby

PRIEVIDZSKO

Máte zatvorenú predajňu,
ale viete tovar doručiť
prostredníctvom kuriéra?
Dajte o tom vedieť!
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geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

131200007

ale vedia tovar doručiť,

máme špeciálne zľavy na inzerciu!

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

Najčítanejšie regionálne noviny

www.regionpress.sk

Za obnovu vlakovej dopravy medzi
Prievidzou a Nitrianskym Pravnom

Viac info: +421 905 719 148
+421 915 780 751

Od zrušenia vlakovej dopravy na trati Nitr. Pravno - Prievidza v
roku 2012 sa zmenilo veľa vecí:
- je zaplnená priemyselná zóna v Pravenci,
- zavedenie bezplatnej vlakovej dopravy pre študentov a seniorov,
- naplnený priemyselný park v Prievidzi,
- nedostatok lekárov núti ľudí a hlavne seniorov dochádzať za zdravotnou starostlivosťou z obcí do okresného mesta (nútene bolo spojených viacero lekárskych obvodov).

Výročia a udalosti
mala v pražskom Národnom divadle svoju premiéru opera Rusalka.

31. marca 1901

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov
Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú
ochotní pomôcť s jednoduchými
úkonmi – distribúciou prípadnej
materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre
seniorov, osamelých rodičov alebo
ľudí v karanténe, príp. distribúciou
ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

To všetko cítime v každodenných dopravných kolónach od Prievidze
minimálne až po Nedožery. Ako krajský poslanec som preto spustil
iniciatívu za obnovenie osobnej vlakovej dopravy medzi Prievidzou a
Nitrianskym Pravnom. Ministerstvo ešte v roku 2017 pripravilo liberalizáciu železničnej dopravy. Ňou malo dôjsť k možnému obnoveniu
dopravy na rôznych tratiach po celom Slovensku a to aj na uvedenej
trase. Výsledok tohto veľkého projektu je žiaľ minimálny. Riešenie pre
obnovu vlakovej dopravy tak musíme hľadať nasledovne:
1. Vlakovú dopravu si objedná štát, už s novým ministrom dopravy.
2. Vlakovú dopravu vo verejnom záujme bude financovať Trenčiansky
kraj (TSK).

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a
pod.) - vás následne budú kontaktovať
kolegovia z územného spolku SČK, do
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec,
okres, ktoré uvediete vo formulári na
webovej stránke Slovenského Červeného kríža. Stačí vyplniť požadované
údaje podľa tam zadaného formulára.

Zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). Vekové
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8
až 50 rokmi.
V prípade potreby – v závislosti od
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí,

Verím, že ak by bolo obnovené vlakové spojenie z Nitr. Pravna až
do Handlovej, a boli by zriadené nové zastávky v Prievidzi v lokalitách Necpaly, pri tzv. „obchodnej zóne“
a v Priemyselnej zóne, vlaková aj autobusová doprava by pri rozumnom
nastavení boli na tejto trati dostatočne
vyťažené. Z pozície krajského poslanca
TSK budem apelovať na nové vedenie
Ministerstva dopravy, aby sa predloženým návrhom vážne zaoberalo.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

» red

131200020

2

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

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

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

131200010

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

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt
Handlová

Najnižšie podanie: 54 500,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 16.04.2020 o 13:00 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik galéria na 1. poschodí, Grand
Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín,
okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR

Stredné Slovensko

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
45.115
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

štiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869,
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

Najčítanejšie
regionálne noviny
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Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 73,86 m2, na ul. Prievidzská v
meste Handlová. Byt č. 13 je na 4.p., vchod č. 5, v bytovom dome súpisné
č. 216. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového
domu je o veľkosti 748/22711. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č.
1117 je o veľkosti 748/22711. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4949,
k.ú. Handlová.

52-0004-19

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

131200135

BB
KY
LI
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OR
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PD
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2

domácnoSť, Služby

3
ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ

131200134

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

13 120 0081

prievidzSko

131200003

0905 492 435

131200054

www.zaluzie-hudec.sk

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

131200043

E+G STAV s.r.o.
T:0948 975 710

OTVORILI SME PRE VÁS BEZPEČNÉ VÝDAJNÉ MIESTO

na sídl. Sever, Clementisa 6, Prievidza
0911 700 600 https://elektropavlicek.sk/

OBKLADY
- DLAŽBY
Realizácia všetkých tipov a rozmerov obkladu
(GRES, MOZAIKY, LAMINAM...)

Kvalita na prvom mieste.

131200100

VOLAJ, NAPÍŠ, OBJEDNAJ SI ONLINE:
- poradíme s výberom spotrebičov
- pomôžeme a bezpečne dovezieme vybraný tovar
- vydáme tovar priamo a bezpečne z nášho skladu

SME TU PRE VÁS ONLINE
https://elektropavlicek.sk/

Kúpte si sušičku
alebo zostavu práčky
a sušičky AEG a získajte
PENIAZE SPÄŤ
RUK A

ROKOV

&1m+8160
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AŽ 160 EUR SPÄŤ
40 AŽ
40 160 EUR SPÄŤ

K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO. V okrese Prievidza.
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Kontaktuj nás:
Telefonicky: 54 857 78, 0911 700 600
Mailom: obchod@epavlicek.sk
www.elektropavlicek.sk

721200045

Akcia platí od 17. 2. do 13. 4. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

46-0192

Tel: 0904 315 532

SME VAŠI ELEKTROŠPECIALISTI

R

PEKAR.COEX@gmail.com

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO 1/ predaj
auto-moto/predaj
» Predám Škodu Octavia 1,9
2002 v zachovalom stave SDI
50kW, 246 000 km, spoľahlivé
so super spotrebou, kombinovaná 4-5 l/100 km,ﬁnančne
nenáročná údržba, po výmene
brzdových kotúčov,platničiek,
strmeňov,pneumatiky zimné +
letné, platná STK+EK do 2022.
Cena 2000€ T: 0908 595 145
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim starú Jawu 350 aj samotný motor .T: 0949 150 398
» Simson, Mustang, Pionier,
Jawa 90 . Kúpim tieto motorky
T: 0915 215 406
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6 predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie. T: 0908
532 682
domácnosť
9
09 DOMÁCNOSŤ
záhrada
a zverinec
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

11 HOBBY
A 11ŠPORT
hobby
a šport
12 DEŤOM
deťom
12

SpravodajStvo / Služby

Z vládnych opatrení
V súvislosti s epidémiou koronavírusu vláda prijíma takmer nepretržite
množstvo opatrení. Všetky sú zamerané na ochranu obyvateľstva a jeho
možnú ekonomickú podporu.
Vláda žiada najmä najohrozenejších
– dôchodcov vo veku nad 65 rokov, aby
čo najviac obmedzili svoj pohyb na verejnosti mimo svojich domovov.
Vláda odporúča prevádzkovateľom
potravinárskych predajní a predajní s
drogistickým tovarom, aby vyčlenili pre
túto skupinu obyvateľstva otváracie časy
od 9.00 do 12.00 hod.. Zároveň je nariadené zatvoriť všetky predajne v nedeľu za
účelom dezinfekcie, hygieny a odpočin-

hľadám
prácu 15
15 HĽADÁM
PRÁCU
zoznamka
16
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera 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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

ku ich zamestnancov.
Vláda nariadila povinné nosenie rúšok na verejnosti. Do času kým sa skončia
nútené „prázdniny“ školskej mládeži sa
ruší možnosť ich cestovania na železnici
zadarmo. Dôchodcom sa odporúča necestovať.
V krátkom čase zriadi RTVS na druhom televíznom programe večer o 18.00
vysielanie omší pre veriacich a v predpoludňajších hodinách vysielanie pre
školákov.
Na zabezpečenie dodržiavania karantény bude po úprave zákonov spustené sledovanie mobilov v priestore.

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,30 €

ZAČÍNAME 1.4. 2020
0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

» red

Informácie pre majiteľov psíkov
Karanténa a domáce zvieratá. Aj tu
by mali platiť základné pravidlá.
V prípade psov nesmie chýbať pravidelné chodenie von. Pripomína to
iniciatíva Zvierací ombudsman. Iniciatíva poukazuje na to, že pre seniorov
by bolo dobré, ak by im psa zobral von
mladší sused či rodina.
„Každý, kto seniorom poskytne
takúto pomoc, však musí dodržiavať
mimoriadne prísne opatrenia - nosiť
rúško, rukavice, so seniorom stráviť
len nevyhnutný čas na prebratie a odovzdanie psa,“ poznamenala.
Veterinárna lekárka Martina Karasová, ktorá spolupracuje so Zvieracím
ombudsmanom, pripomína, že vedcami zatiaľ nie je potvrdené, že by sa
ochorenie COVID-19 prenášalo na domáce zviera a následne na človeka. Koronavírus sa môže prenášať v srsti zvie-

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim vyznamenania odznaky po Ľudovej milícii. T: 0911
206 136
» Kúpim vzduchovku VZ-35,47
(opakovačka na guličky) T:
0910 419 469

Najčítanejšie regionálne noviny

raťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorým.
Ideálne by podľa veterinárky bolo,
aby bol kontakt s domácim zvieraťom
obmedzený len na členov rodiny, ktorí
spolu žijú v jednej domácnosti. Martina
Karasová odporúča vyhýbať sa ďalším
ľuďom, ktorí chodia von so psom, a tiež
kontaktu zvierat medzi sebou.

28. marec

Výročia a udalosti

je Deň učiteľov.

30. marca 1920

česko-slovenský parlament schválil oficiálnu vlajku Česko-Slovenska.

SLUŽBY

» red

Infolinka Corona

Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením
koronavírusu novú infolinku. Odborníci
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Hygiena v aute
V týchto dňoch viacerí z nás využívajú Pasažieri
Ak beriete so sebou napríklad na nákup
na prepravu viac osobné auto, ako hrostaršieho suseda, zapíšte si, kto, kedy s
madnú dopravu.
vami cestoval. Zdravotnícke orgány sa
vždy snažia vystopovať pôvodcu – nositeTankovanie
Pred vystúpením z auta si nasaďte ľa či šíriteľa vírusu. Ak cestujete celá rodirukavice – stačia aj tie, ktoré používate na, majte všetci rúška, vrátane detí.
napríklad pri nákupe pečiva. Až potom
vezmite tankovaciu pištoľ zo stojana. Ru- Náklad
Batožiny po vyložení po ceste pretrite
kavice odhoďte po naplnení nádrže do
koša pri stojane. Plaťte bankomatovou ešte pred ich vybaľovaním alkoholovým
kartou, alebo telefónom. Ak vstupujete do roztokom a až potom ich zaneste do intepredajne, nasaďte si rúško. To majte aj za riéru.
jazdy v aute, ak sa neveziete sami. Po natankovaní si umyte ruky a až potom odíďte z čerapacej stanice.
Dezinfekcia
Najlepší je ozón z ozónového generátora. Stačia aj alkoholové roztoky na miesta,
ktorých sa najviac dotýkate.
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Výročia a udalosti

bol založený Slovenský ﬁlmový ústav.

59-0102

4

domácnoSť, Služby, zameStnanie

prievidzSko

5

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

47-047

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
131200016

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel

Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

24-0035

Plat: 1000-1600,-€ (brutto). Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť.

GEODET
NAJLACNEJŠIE

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

35('$-ċ$
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,
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o
vé k
ǉƃĀ
kuso ȟɁƹǉɨƺ
ˇȶǉ
ǉɽɨƅ

935,(9,'=,321».$

1000

500 druhov
záclon a závesov

POZOR!!!

FUNGUJEME ON-LINE,
TOVAR SI MÔŽETE VYBRAŤ
NA www.diego-slovakia.sk,
KEĎ SI VYBERIETE, STAČÍ NÁM
ZAVOLAŤ NA 0919 288 832
ALEBO PRIDAŤ DO KOŠÍKA
NA STRÁNKE A MY SA VÁM
OZVEME!

131200114

GEOMETRICKÉ PLÁNY

druh

ov ta
p

iet

POZOR!!!

100 druhov dláh
ch po
laminátový€ za m2
od 3,99

50 druhov v
na lepenie a inylu
j click
od 7,99€ za m
2

PLATBA PO TEL.
DOHODE NA FAKTÚRU,
KTORÚ VÁM POŠLEME
A TOVAR DOVEZIEME
KU VÁM DOMOV,
VAŠE DIEGO.

PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832
7\^ÄZIKQILWJI"8ZIKW^VÌLVQ"  ;WJW\I"  6MLMüI"ZATVORENÉ  www.diego-slovakia.sk
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13 120 0150
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gaStro, Spomíname, Služby
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„Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, to nám osud vzal.
Bez teba už žiť musíme,
no v srdciach našich ťa navždy nosíme...“

„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 24. marca sme si pripomenuli
prvé výročie od úmrtia nášho milovaného
otca a starého otca,

Dňa 27. marca 2020 si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn, manžel a brat

pána Jozefa Kaplana

Stanislav Uhrovčík.
z Prievidze.
13 120 0141

S láskou spomína mama, manželka a sestry s rodinami.

13 120 0146

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
So smútkom v srdci spomínajú syn Jozef a dcéra Zuzana s rodinou a známi.

Rozvoz čerstvého chlebíka, pečiva, výrobkov
od pondelka do piatku / od Novák po Oslany

Dňa 25. marca 2020
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
nášho drahého

Dovoz čerstvých pekárenských produktov
priamo ku Vám domov.
Napíšte nám správu, kde bude uvedené:
Meno
Adresa, telefónny kontakt
Zoznam objednávky
Cenník
Chlieb pšenično ražný 900g - celý 1.30€
Chlieb pšenično ražný 900g - krájaný 1.60€
Chlieb pšenično ražný 450g 1.10€
Pálfyho bochník 400g 1.50€
Rožok hladký 50g 0.09€
Žemľa 60g 0.20€
Lúpačka lekvárová 0.65€
Moravský koláč 0.75€
Kakaové hniezdo 0.80€
Škoricové hniezdo 0.80€
Vianočka 200g 1.20€
Brioška 0.55€
Cesnakové rožky 0.55€
Cesnakový trojuholník 0.55€
Racio kocka 0.65€
Rožok racio 0.45€

S láskou spomína manželka Mária a deti s rodinami.

721200079

Miroslava Pešeka.

Dňa 31.marca 2020 uplynie rok
od smrti manžela, otca a starkého

pána Milana Bleya.

Smútiaca rodina.

13 120 0123

Ak ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
13 120 0153

Dovoz a odovzdanie tovaru prebehne bezkontaktne
Objednávka cez fb - Čerstvé bagety Josip, alebo 0915 420 032
Platba na účet
Dovoz priamo ku Vám pred dom
Maximálna bezpečnosť, hygiena, istota

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-13 strana-
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63-0054

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
3. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

interiér

prievidzSko

7

interiér - exteriér - dekorácie

PODLAHY

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

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY MIMORIADNE ZĽAVY
NA PODLAHY,
DVERE, ROLETY

od 108€

aj so zárubňou a

19

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-13 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

7

13 120 0151

DEŇ A NOC

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

* z ponuky vyb
vodeodolné kom eráme: prírodné
podlahy Krono pozitné Nemecké
orig
z 18,90€/m2 na inal H2O Floor
Pre bližšie inform16,84€/m2.
áci
na 0908 244 e volajte
0

8

domácnoSť
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Služby

9
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VO VAŠEJ LOKALITE.

INFOLINKA: 0800 611 211

INFO@CEZANTENU.SK
94-0027

prievidzSko
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Mesto Prievidza doručí rúška seniorom starším ako 70 rokov
Prievidzská samospráva plánuje podporiť seniorov
v období mimoriadnej situácie aj formou doručenia
ochranného rúška. S distribúciou rúška pre obyvateľov starších ako 70 rokov začali zamestnanci mesta a dobrovoľníci už v priebehu 13. kalendárneho
týždňa.
Rúška samospráva distribuuje tým seniorom, ktorí dovŕšia k dátumu 31.3.2020 najmenej 70 rokov. Takýchto
obyvateľov je v Prievidzi podľa evidencie samosprávy
približne 5500.
„Doručenie bude realizované postupne, v priebehu
približne viac ako jedného týždňa, aj s ohľadom na dodávky rúšok od firiem, ktoré nám ich šijú a dodávajú.
Sú to tisíce obálok, ktoré treba doručiť po celom meste,
prosíme preto o strpenie. Samozrejme, robíme všetko,
čo je v našich možnostiach, aby sme rúška doručili čo
najskôr,“ vysvetľuje Katarína Macháčková, primátorka
mesta Prievidza.
Doručenie sa bude realizovať vhodením do poštovej
schránky, aby sa čo najviac zamedzilo potenciálnemu

ohrozeniu nákazou. Dobrovoľníci ochotní pomôcť s doručovaním rúšok sa môžu prihlásiť v rámci dobrovoľníckeho programu Prievidza pomáha.
„Ak z nejakých dôvodov potrebujete doručiť rúško
prednostne, alebo ho potrebujete súrne zabezpečiť pre
ohrozené osoby v inom ako seniorskom veku, prosíme aby ste nás kontaktovali na michaela.bartusova@
prievidza.sk alebo tel. číslo 0904 752 611, v pracovných
dňoch v čase od 8:00 do 14:00, a budeme sa snažiť aj
tieto požiadavky vybaviť k vašej spokojnosti,“ dodáva
primátorka mesta Prievidza.

Nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov
Mesto Prievidza spúšťa ďalšiu pomoc, zabezpečí ná- osoba MsÚ navštívi v čase od 7:30 h – 09:00 h domáckupy pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s nosti a preberie finančnú hotovosť od žiadateľov o nákup. Peniaze spolu prepočítajú a žiadateľ o nákup ich
trvalým pobytom na území mesta Prievidza.
vydá poverenej osobe na protipodpis.
Nákupy sa vykonávajú v deň po prevzatí financií a v
Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8,00 hod. poobedných hodinách budú doručované do domácností. Poverená osoba MsÚ dodá nákup k dverám žiadateľa,
do 12,00 hod.:
na tel. čísle: 0904 752 624 alebo e-mailom na adrese: odovzdá mu ho, zároveň spolu prepočítajú výdavok fipotraviny@prievidza.sk
nančnej hotovosti. Na protipodpis bude výdavok vydaný žiadateľovi. Položky nákupu si poverená osoba MsÚ
Na týchto kontaktoch je obyvateľ povinný nahlásiť skontroluje a prípadné nezrovnalosti rieši na mieste so
svoje údaje:
žiadateľom o nákup.
1. meno a priezvisko,
2. presnú adresu bydliska,
3. svoj telefonický kontakt,
4. nákupný zoznam.
Jeden nákup nesmie presiahnuť 5 kg. V rámci tejto sociálnej pomoci sa výlučne zabezpečujú: základné potraviny, hygienické potreby a voľnopredajné lieky.

PD20-13 strana-

13 120 0115

Položky, ktoré nebudú zabezpečované: alkohol, cigarety, veľké balenia potravín
Objednávka a nákup do jednej domácnosti bude zabezpečovaná maximálne 2 razy do týždňa.
Na druhý deň po telefonickej objednávke poverená
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SpravodajStvo, Služby
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NEJDE
VÁM
BIZNIS?
prievidzsko@regionpress.sk
721200081

0905 719 148
0915 780 751

33-0006
33-0036
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