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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

„Konečne civilizácia“
Týmito slovami sa minulú sobotu
vyznala istá moderátorka komerčného média z pocitov, ktoré prežíva, keď prichádza do nášho hlavného mesta a vidí tabuľu s nápisom
Bratislava.

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

E+G STAV s.r.o.

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

T:0948 975 710

131200007

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

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?
7221200008

-25%

5,99

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent
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DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

131200016

hurtis@advokathurtis.sk

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

131200156

Chcete

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0908 348 845

131200200

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy
bežne inak akože slušných ľudí. Dav
je pre nich indiferentná hmota, plná
anonymity, priestor pre sebarealizá„Konečne život“, vravím si vždy, ciu.
Civilizácia nespočíva v neustákeď opúšťam moje rodné a dlhé roky
milované mesto Bratislava. Milujem lom kriku, v nepretržitom sťažovaní
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme,
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s večer spláchnutými kolou a zajedejej nefalšovanou prostou úprimnos- nými popcornom vo veľkokine alebo
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu presedením v baroch. V tom štádiu sa
zjavná ako naháč na hlavnom námes- rozpadol vraj navždy večný Rím.
Veľké mestá sú už v mnohých kratí nejakej metropoly). Milujem vidiek
s malými kamennými obchodíkmi a jinách v rukojemníctve nenávisti, zlopoštou, kde každého poznajú aj bez by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly,
kým na vidieku sa ešte stále civilizožltého lístka po mene.
Renomované nemecké, britské a vane tvorí a zmysluplne aktívne žije.
americké médiá sa zaoberajú novým To nie je môj poznatok, to je zistenie
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší najčítanejších európskych mediálčas. Inteligentní, citliví a pracovití nych titulov. A zisťujem, že až prekvaľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné
miery je to dôsledok pandémie, ale negatívnej energie, v ktorej sa vyžívatento jav nemá korene iba v nej. Vo jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne
veľkých mestách je veľa násilia, nie- v civilizácii“. Najviac však
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér- tí, ktorí v podstate pre nineho, medziľudského, darí sa v nich koho iného, ako pre seba
samého – nežijú.
nenávisti.
Želám vám život v
Ľudia v nich protestujú proti
všetkému a každému, lebo nie sú spo- službách života, veď
kojní s vlastnými životmi, ani sami vy už viete, ako to
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, myslím.
S pozdravom
závisť, svoje komplexy a svoje osob» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
né krivdy na verejných protestoch,

13 120 0210

ponúka

131200003
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PRIEVIDZSKO

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

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

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

Kvásková pekáreň REKO Nitrianske Rudno

Sme pekárnička, ktorá sa zameriava na pečenie chlebíkov a pečiva z kvásku.
Otvorili sme pred rokom, presnejšie 1.6.2019 a dodnes sa tešíme priazni naších
zákazníkov.
Volám sa Renáta Kohútová a pochádzam z Nitrianskeho Rudna, kde sa nachádza
aj naša pekárnička s predajňou našich výrobkov (Hlavná ul. č. 47). Kváskovaniu sa
venujem 3,5 roka a tento koníček si ma podmanil natoľko, že som sa mu začala
venovať profesionálne a vytvorila som našu malú firmu. Výrobky sú výlučne spracovávané ručne, tak ako to každá iná gazdinká robí doma, akurát my vo väčšom
množstve. Každá už určite skúsila kváskovať a tak mi dá za pravdu, čo to všetko
obnáša. Starostlivosť o rôzne druhy kvásku, príprava rôznych druhov ciest na chlebík a pečivo. Chce to veľa času a úsilia, sebazaprení. My sa prispôsobujeme kvásku
a tak si dobu prípravy plánujeme podľa toho, aké je vonku počasie, lebo časy sa v
tomto odlišujú práve od počasia.
Sami na sebe sme odsledovali benefity kváskových výrobkov a tie sú úžasné,
nemáte pocit nafúknutia, žiadne tráviace problémy.
Po tomto zistení a od požiadaviek zákazníka sa naša pekárnička špecializuje na
výrobu chlebíkov a pečiva aj pre celiatikov, histamínovových a iných alergií. Zákazník nám povie, ktorá potravina mu nerobí dobre a my ju nahradíme, recept upravíme a upečieme doslova na mieru pre každého. Výrobky, ktoré ponúkame v lepkovej
forme upečieme aj v bezlepkovej alebo inej intolerancii.
Vďakou sú nám spokojní zákazníci, ktorí sa radi vracajú. Máme super recenzie.
Sú ľudia, ktorí nejedli chlieb niekoľko rokov kvôli alergiám a samozrejme nedostupnosti takých výrobkov na trhu. U nás ho majú a prídu si na svoje. Pečieme 4
druhy chlebíkov a cca 14 a viac druhov sladkého a slaného pečiva.
Nebránime sa aj ďalšej spolupráci, resp. závozu do predajní s potravinami, ak by
sa zvýšil záujem aj v okolí. Náš sortiment sme rozšírili o pečenie zákuskov a toriet
na rôzne príležitosti.
Sme tu pre Vás a na každého sa tešíme.

Kontakt: 0905 820 580, fb: REKO Kvásková pekáreň

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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KS
SL
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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

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

- orná pôda, lesná pôda
v spoluvlastníckych podieloch
v katastrálnom území Oslany 19.500 m2.

Kontakt: 0905 286 433

Vám ponúka:
- prenájom voűných 1, 2 a 3-izbových bytov v lokalite Ciglianska cesta
Mesaēná výška nájomného:
1-izbový byt - od 32 € (Ciglianska cesta 9A)
2-izbový byt - od 102 € (Ciglianska cesta 6, 8)
3-izbový byt - od 204 € (Ciglianska cesta 6)
- prenájom nebytových priestorov - viac informácií na www.smmpd.sk
- inštaláterské, murárske, elektrikárske, stolárske a zámoēnícke práce
V prípade potreby bliǎších informácií sme Vám k dispozícií na:
SMMP, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
tel.: 046/511 1911, e-mail: sekretariat@smmpd.sk, web:www.smmpd.sk

PD20-24 strana-

Kúpim pozemok pod stavbu
rodinného domu s dosahom
inžinierskych sietí,
volať na t.č. 0910 326 020.

Predám nehnuteľnosť

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.

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

Dobrý deň, v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane
JUDr. Ing. Ľuboš
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
Maxina, PhD.
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku je potrebné odstúpiť od zmluvy
prostredníctvom formulára uverejneného na stránke predávajúceho alebo použiť k odstúpeniu prílohu č. 3 cit. zákona,
prípadne odstúpiť od zmluvy emailom so špeciﬁkáciou pôvodnej objednávky. Predávajúci je povinný Vám vrátiť všetky
platby, ktoré od Vás prijal a to najneskoršie do 14 dní. V prípade problémov odporúčam kontaktovať Slovenskú obchodnú
inšpekciu. Samozrejme je aj možnosť vymáhať uvedenú
sumu v súdnom konaní a následne prostredníctvom exekútora. Pred nakupovaním cez internet je vhodné pozrieť si
recenzie na uvedené eshopy, kde ľudia upozorňujú na takéto
pochybné stránky.

13 120 0147

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

Odpoveď:

13 120 0228

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

cez internet sedačku, tovar som zaplatila, avšak do dnešného dňa mi nebol
nedodaný, trvá to už mesiac a e-shop
nereaguje ani na telefonickú, ani mailovú komunikáciu. Vďaka za odpoveď.
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www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

13 120 0253

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

Otázka: Dobrý deň, nakupovala som

131200012

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

131200054

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

V júni možnosť nástupu ihneď. PALIVOVÉ DREVO
kontakt 0905 314 217
MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
www.seniornr.sk
0948 468 858
13 120 0235

INZERCIA

DOMOV DÔCHODCOV

13 120 0233

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

131200046

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Košovská 11B, Prievidza

721200109

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131200010

Redakcia:

služby, zdravie

prievidzsko

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
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Autoškola Ivan Humaj s.r.o.
otvára nový kurz 24.6.2020
(v stredu) o 16:00 hod.

mäkké, tvrdé

pre získanie vRGLĀVkého oprávnenia
skupín A1, 1A, A, B, C a CE
adresa:

Moyzesova 2,
Prievidza
kontakt:

13 120 0250

721200069

T: 0917 850 767

0918 800 125

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
VOLTAREN FORTE 2.32% gél
100g - liek obsahuje liečivo

EUCERIN letný
darčekový
set ZADARMO
pri nákupe
nad 22.90€
VITABALANS
C-VITA + Zinc
30tbl - jahodová
príchuť, tablety s
vitamínom C a
zinkom

CANDIBENE 20g -

liek obsahuje
účinnú látku klotrimazol, ktorá je účinná
proti citlivým pôvodcom hubových ochorení.
Je vhodný na miestnu protiplesňovú
(antimykotickú) liečbu

4,34€

3,95€

ARTERIN 60tbl - výživový doplnok
tablety z prášku z ryže fermentovanej
kvasinkou Monascus purpureus. Arterin®
obsahuje monacolin K z červenej
fermentovanej ryže, ktorý prispieva k
udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v
krvi.

12,85€

10,65€
3,20€

ZĽAVOVÝ KUPÓN –5%
na všetky topánky
značky PEON

1,29€

Zľava sa dá uplatniť
s týmto kupónom

13,40€

MOBIVENAL
MICRO
SIMPLE
100+20tbl -

EU
s

12,06€
DÁVKOVAČ liekov typ 07 týždenný 18,13€

15,41€

veľkosť dávkovača: 140×30×20 mm (d×š×v),
niekoľko
farebných
prevedení

131200017

hlavnými zložkami
výživového
doplnku
MOBIVENAL® micro
Simple sú
mikronizovaný
diosmin s
hesperidínom

www.princestav.sk
 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 BÚRACIE PRÁCE
'20<1$.ĹÔÿ
52=801e&(1<
 PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV
13 120 0195

Nové modely detských
sandálok aj na
www.lekarenstm.sk

diklofenak, ktoré patrí do skupiny liekov
označovaných
ako
nesteroidové
protizápalové liečivá (NSAIDs). Liečivo
pôsobí aj na hlboko uložené zapálené
tkanivá. Liek je určený na úľavu od
bolesti, na zmiernenie zápalu a opuchu
pri viacerých bolestivých stavoch
postihujúcich kĺby a svaly.

PD20-24 strana-

3

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim motocykle a mopedy
starých česko- slovenských
značiek, v akomkoľvek stave.
Ďakujem za ponuky T: 0949
371 361
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA. T:
0908 205 521
» Kúpim starý Pionier, Mustang,
Stelu, Stadiona, Simson. T: 0915
215 406
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY 6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné

» Kúpim pozostalosť po hodinárovi. Tel. 0905/767 777

08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie. T:0908
532 682.
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A 10
ZVERINEC
záhrada
a zverinec
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
» Kúpim staré hodinky Prim a
iné mechanické náramkové hodinky. Tel. 0905/767 777

Najčítanejšie regionálne noviny

Sto rokov futbalu v Považskej Bystrici
Futbal sa tu začal hrať v letnom období roku 1920 (údaj z archívu Univerzitnej knižnice v Bratislave uvádza v tejto súvislosti dátum „20. jún
1920“), keď jedným z propagátorov
populárneho športu bol Imrich Weiner-Kráľ, počas parížskych štúdií
hráč Racing-clubu, neskôr uznávaná osobnosť slovenského výtvarného umenia.
Už v spomenutý deň mala Považská Bystrica svoje mužstvo, avšak prvý
oficiálny zápas odohrala pod názvom
ŠK proti celku Gymnázium Trenčín 17.
mája 1921 a vyhrala 3:1 (góly zaznamenali Lečko, Orovan, Weiner). Korienky
futbalu v meste pod Manínom boli „zasadené”.
Ako najpamätnejšie sa zapísali do
považskobystrickej futbalovej histórie
stretnutia so Slaviou Praha na čele s
ostrostrelcom Bicanom v prvom povojnovom ligovom ročníku 1945 - 1946 a
hoci Považania doma podľahli zošívaným 1:5, diváci si prišli na svoje. Neskôr
potom roku 1962 v druholigovom dueli
prekvapujúco zvíťazil Spartak Považská Bystrica v Trnave 5:0 (Šimko 3, Dubiel, Brunovský). Senzačný výsledok sa
zrodil pri Váhu roku 1963, keď domáci
zdolali vtedy slávnu Duklu Praha vo
4. kole Československého pohára 2:1
gólmi Čakajdu a Senku. V zostave Pražanov nechýbal v tej dobe svetoznámy
Masopust. V tom čase zavítal na Pova-

žie klub Ipswich Town z Anglicka (1:3).
Po tomto priateľskom stretnutí hostia z
Ostrovov uznanlivo kvitovali sympatický výkon a slušné správanie domácich
futbalistov.
Ak by sme však túto futbalovú
Storočnicu hodnotili len v skratke, so
vzostupmi i pádmi, v týchto peripetiách bolo by zaiste hriechom nepripomenúť Považskú Bystricu ako neoficiálneho majstra Slovenska v roku 1939,
potom v povojnových rokoch v I. československej lige (1945 - 1946 a kvôli reorganizáciám súťaží v rokoch 1948, 1949).
Naposledy hrala Bystrica pod názvom
TJ ZVL v najvyššej súťaži v ročníku
1989 - 1990.
Momentálne pôsobí klub pod názvom MŠK Považská Bystrica v III. lige-Západ a pred pandémiou figuroval v
tabuľke na druhom mieste. Nedočkaví
fanúšikovia by svojich už radi videli
v II. lige, kde by (historicky) aj malo
mužstvo patriť. V minulosti tu pôsobili
i také futbalové veličiny, ako boli napríklad Reimann, bývalý reprezentačný
brankár,
olympionik Pajerchin,
reprezentant
Kukučka, Sliacky,
Kivoň, Čakajda,
Rebro a ďalší.

» Ján Borčányi

DLHY ? SÚDY ? DR#ʒBY ?
VDĢHILQDQÎQªSUREOªP\Y\ULHši
),1$1Í12&+5$1$ 0905 638 627

66-0122

Občianska
riadková
inzercia

šport / domácnosť, služby

VÝROB$.ĔÔÿ2V
Novinka
KódoYDQLHĀLSRv bytových zámkov!
VŠETKO PRE TLAÿIARNE
FOTO NA POÿKANIE
BRÚSENIE NOæOV
TLAÿ VIZITIEK uç od 10 ks
PEÿIATKY NA POÿKANIE
Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

0905 520 305

Prievidza, Zápotoþky, Krasku 32

športový publicista

721200106

4

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
» KÚPIM heligónku, môže byť aj
poškodená.T:0903 317 515
14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné
» Hľadám osobu, ktorá mi napíše písomné texty .T: 0918 504
495
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
» Hľadáme opatrovateľku pre
seniora v nočných hodinách v
Novákoch. Tč: 0944 177 247
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu

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.

0905 413 219 0908 632 755
www.calet-sro.sk
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STRIEKANÁ
IZOLÁCIA

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

služby, domácnosť, reality

prievidzsko

5

Dubové odrezky

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1¾$87202%,/$0272&<./(

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

Partner
Wüstenrot

25.6.2020 o 16.00 h.

%8'29$$*52352'8.7DV
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NOVINKA -- VÝCVIK
NOVINKA
VÝCVIK AJ
AJ S
S AUTOMATOM
AUTOMATOM
-- TO
TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

721200005

[$8',$7'LN:

0905 773 959

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

131200008

Objednajte si
z bezpečia domova.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

,YDQ*UROPXV

131200006

0910 598 927

dajana.svecova@gmail.com

predaj bytov, domov,
Dajana Švecová
pozemkov, chaty, záhrady
výkup nehnuteľností
www.masterreal.sk

13 120 0059

/do 20km v cene /

131200202

s dovozom!

13 120 0223

120,eur

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

é
modelov
rady
ERKADO

-25%
131200061

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

131200009

WFSÓ
SP[NFSZE
Ï
L
JD
Q
UZ
B
t
-16:30
PO-PIA 9:00
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Milióny od štátu na sezónne práce
Dňa 18.6.2020 si pripomíname
5. smutné výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, starká a prastarká
pani Mária Krešová
z Prievidze.
S láskou a úctou spomínajú dcéra s rodinou a synovia s rodinami.

13 120 0238

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

„Mama, to slovo je cennejšie,
ako hocijaké iné na svete.
Keď ťa už niet, rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.“

Dňa 11.6.2020 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia našej drahej maminy,
starkej a prastarkej

Veroniky Sojkovej
z Prievidze.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Navždy v našich srdciach.

» red

13 120 0251

Nedostatok sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve pomôže riešiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým
podporíme vytvorenie 5 000 nových
pracovných miest. „Je to veľmi významné v číslo v časoch, keď sa snažíme pracovné miesta udržať. Podstatou
projektu je, aby ovocinári a zeleninári
mohli zamestnávať našich evidovaných nezamestnaných pri zbere úrody,
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť
to, že v čase zatvorených hraníc hrozilo, že nám tohto roku v tejto sezóne zostane úroda na poliach, v sadoch,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a
rodiny Milan Krajniak.
Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur
rezort financií. Poslúžia na preplácanie
odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie. Maximálna výška finančného príspevku na jedného zamestnanca bude
398,52 eura na mesiac, čo sú odvody
zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur.
Príspevok na jedného zamestnanca

„Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme s tebou každučký deň.“

budeme poskytovať najviac 6 mesiacov, pričom maximálna výška pomoci
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracovné miesta v poľnohospodárstve budeme podporovať týmto spôsobom až do
konca roka 2021. Podpora nie je viazaná iba na obdobie koronakrízy, ale
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budúcom roku,“ informoval minister práce.
Minister financií tento projekt
podporil.„Chceme, aby práca v tomto
odvetví bola atraktívna aj pre našich
občanov, aby mohli pomôcť poľnohospodárom tú úrodu vypestovať aj zozbierať a mohli si tak finančne vylepšiť
svoju situáciu. Verím, že projekt prinesie veľmi dobré ovocie nielen v podobe
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho,
že bude impulzom do ekonomiky,“
konštatoval minister financií Eduard
Heger.

„Ak prekročíte to, čo je medzi životom a smrťou,
navždy ostanete v našich spomienkach.“

Dňa 14.6.2020 si pripomíname
1. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý otec, starký, prastarký,
kamarát a sused

Dňa 7.6.2020 uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil
pán Dezider Gubic
a 10.6.2020 uplynuli 4 mesiace,
čo nás opustila

pán Ján Hromada

pani Emília Gubicová.

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

S láskou spomína dcéra Monika s rodinou, syn Dezider,
pán Martin Sládek a rodina Jurčová.

09-36

13 120 0249

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
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13 120 0252

Poľnohospodárom pomôžu pri sezónnych prácach evidovaní nezamestnaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v
spolupráci s ministerstvom financií
a výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nový
projekt na podporu zamestnávania
uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva.

interiér

prievidzsko

7

interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

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

0908 244 019

SKVELÁ AKCIA

NA NEMECKÉ PO
DL

AHY

EGGER.
Large pôvodná
cena 16,5€/m2
a Kingsize pôvo
dná cena 17,5€/ 2
m
teraz za jednotn
ú cenu 13,9€/m2
.
Spolu 19 dekóro
v.

AKCIA platí do 3

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

aj so zárubňou a

0.6.2020.

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-24 strana-
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A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

7

13 120 0255

ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 522,90 EUR

radíme / služby
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Námietky k vyúčtovaniu
nákladov za byt

Ak vlastník bytu nie je spokojný s
výsledkom reklamácie ročného vyúčtovania nákladov za plnenia služieb
spojených s užívaním bytu, môže sa
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu.
Toto právo však majú iba vlastníci v
tých bytových domoch, ktoré sú spravované na základe zmluvy o výkone
správy správcovskou spoločnosťou.
Doba reklamácie a úhrady preplatku alebo nedoplatku je vždy uvedená
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o
výkone správy. Štandardná lehota na
reklamáciu je do 30 dní od doručenia
vyúčtovania. Reklamácia by mala byť
vybavená podľa zákona o ochrane
spotrebiteľa tiež do 30 dní. Najskôr by
ste mali nedoplatok zaplatiť a potom ho
reklamovať.
Ak dom spravuje spoločenstvo

vlastníkov bytov, reklamáciu treba adresovať rade, ktorá je dozorným orgánom. Ak sa so spoločenstvom vlastník
nedohodne, o spore môže rozhodnúť
súd. To sú však krajné riešenia.
Najefektívnejšou sa stále zdá cesta vznesenia námietky vedeniu spoločenstva vlastníkov bytov a to požiadať,
aby rokovalo so správcom bytového
spoločenstva. Spravidla je to schodná
cesta, niektoré položky sa dostávajú
do vyúčtovania naozaj omylom a nikto
nemá problém ich opraviť. Ak je námietok viac, dobrý správca vykoná revíziu
vyúčtovania položku po položke, zvolá
schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí
jednotlivé sumy.
Niekedy si problémy vo vyúčtovaní
spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad,
ak včas neaktualizujú počet obyvateľov bytu a podobne.

» red

SLUŽBY

33-0051

V týchto dňoch si ešte niektorí oneskorenci preberajú na poštách pozdravy od správcov bytových spoločenstiev. Do konca mája mali byť
totiž doručené vlastníkom bytov
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak
niečo nesedí?

PD20-24 strana-
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Prezidentkin rok vo svetle pandémie
15. júna 2019 bola inaugurovaná do
funkcie prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V parlamente predniesla svoj prejav o stave
spoločnosti, ktorému sa médiá i politici venovali dostatočne. Už menej
sa zaujímali o jej názory na to, v čom
by sme sa mali poučiť z nedávnej
krízy. Z jej zamyslenia vyberáme:

nemusíme chodiť tak často, ako sme boli
zvyknutí predtým a potvrdilo sa, že pracovať sa dá aj z domu. Uvedomili sme si
hodnotu blízkosti, silu objatia, sociálneho kontaktu.
Začali sme sa viac zaujímať o prírodu, lebo sme v nej našli útočisko v čase
pandémie. Začali sme pozorne počúvať
vedcov a expertov. Už vieme, čo znamená samota a pocit vylúčenia zo spo„Kríza, ktorá nás zastihla, má svoje ločnosti, keď sme zostali zavretí doma.
tragické dopady na zdravie a životy ľudí. Pocítili sme, akí sme slabí. Dnes už vieAle má aj svoje pozitívne stránky. Uká- me, že krízu by sme nezvládli bez ľudí,
zalo sa, že keď ako spoločnosť máme ktorí často nedostávajú za svoju prácu
adekvátnu odmenu - personál nemocníc
rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci.
Prejavili sme veľkú dávku sú- a zdravotníckych zariadení, lekári a ledržnosti, solidarity a disciplíny. Boli sme kárky a všetci pracujúci v službách, ktoochotní prijať obmedzenia a správali ré nám v čase krízy zabezpečovali naše
základné potreby - predavačky a predasme sa naozaj príkladne.
Kríza našim svetom otriasla a vači v obchodoch, lekárnici a lekárničky
umožnila nám pozrieť sa na svet inak. a mnohí ďalší.
A to najdôležitejšie, čo nám kríza
Zastaviť sa, stíšiť sa a naplno prežiť to
málo, čo nám po prijatí prísnych opat- ukázala je, že bez obrovskej angažorení zostalo – kontakt so svojimi najbliž- vanosti ľudí a ochoty pomáhať jeden
druhému, by sme to nezvládli. Myslime
šími.
Zrazu sme dýchali čistejší vzduch, na to vždy, keď pred nami budú stáť ďalna uliciach sme sa nemuseli vyhýbať toľ- šie veľké výzvy a držme spolu aj naďakým autám, ukázalo sa, že do obchodu lej.“

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

13 120 0058

POISTENIE

Bc. Alena Majorová

75-41

» redakčne krátené

(Staré sídlisko)

PD20-24 strana-

9

131200036

M. R. Štefánika 38, Prievidza

hlavu hore / zamestnanie, služby

Jazyk lásky

PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA,
KALIMERO, HUSOKAČKY, MORKY,

Zopár provokatérov uráža a zosmiešňuje kresťanov. Niektorí z nich si k
svojmu menu píšu aj slovo „teológ.“
Možno si myslia, že svoje útoky takto
posilnia.

dá nájsť veľmi veľa chýb - prichádzajú z
ulice alebo z väzenia. Nedávno sa jeden
vybral do obchodu a vypil tam fľašu koňaku. Kým mu alkohol stúpol do hlavy,
stihol predavačkám povedať, aby zavolali pána farára. On prišiel a povedal.
Aj na druhej strane však vznikajú „Čo sa ti stalo Jurko, poď domov.“ Zaplareakcie s útočným tónom. A tak si dva tá- til, naložil ho do auta a zobral so sebou.
Minule ďalší pojedol doma lieky a
bory nadávajú a bojujú proti sebe nepekným jazykom. Nedávno sa diskutovalo, zapil ich pálenkou. Zavolal si taxík a
aby boli v nedeľu obchody zatvorené. nechal sa doviesť k pánu farárovi. Ten
Vraj máme nedeľu pre Pána. A čo tí, čo zaplatil za taxík a prijal ho. Bez výčitiek
Pána nepoznajú? Už to slovo hovorí, že a s láskou, ako strateného syna. Neodsa „ne dělá.“ Rusi majú voskresenje, An- sudzuje, prijíma ľudí takých akí sú. A
gličania sunday a Nemci Sonnentag. Sl- to im pomáha, aby boli lepší. Niekto si
nečný deň znovuzrodenia a odpočinku s povie, že kňaza zneužívajú. Tak, ako aj
my pána Boha. Keď nám je zle, prosíme
rodinou je pre všetkých.
Načo zbytočne dvíhať bojové zástavy a keď nám je dobre, žijeme po svojom.
konzervatívcov a liberálov? Nepoznali Jazyk lásky lieči a spája, jazyk nenávisti
sme vojnu, ale v médiách a na internete zraňuje a rozdeľuje. Spájanie neznamevidíme denne veľa útokov, zákopy a bo- ná ústup z našich hodjové prápory. Nájsť na druhom človeku nôt. Ak prejavíme
chyby je ľahké. Denne vidíme zosmieš- druhej strane lásku a
ňovanie a ponižovanie protivníkov. rešpekt, aj oni lepšie
Prečo? Správanie druhého človeka ne- pochopia nás. Dialóg
zlepšíme tým, že budeme zvýrazňovať je lepší ako prestrelka.
jeho nedostatky a chyby. Spätná väzba Láskavé slová majú
je užitočná, ale netreba pri nej používať väčšiu moc
ako
nenáexpresívne a nenávistné slová.
Chýba nám jazyk lásky. Poznám vistné útoky.
kňaza. Pracuje s ľuďmi, na ktorých sa
» Ján Košturiak

0944 842 953

Dvoj-členná partia ponúka služby:
59-0215

MLADÉ SLIEPKY, ZMESKY

Najčítanejšie regionálne noviny

REKONŠTRUKCIE
BYTOV A DOMOV
Pri serióznej dohode, seriózna cena!

T:0907 529 743, 0940 319 484

13 120 0237

721200004

- jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón,
omietky, maľovky, pokladanie plávajúcej
podlahy a zámkovej dlažby,
zatepľovanie RD a iné ...

Mesto Bojnice v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
Výberové konanie na obsadenie funkcie
– Vedúci/ca finančného oddelenia
Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice,
Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice.
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete
na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2020

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky,
nie dátum podania na pošte. Uchádzači spĺňajúci stanovené
podmienky výberového konania budú písomne pozvaní na výberové
konanie, ktoré sa uskutoční dňa 22.7.2020.

13 120 0256

10

Stavebná ﬁrma prijme

železiarov

do panelárne
v Nemecku.

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Denný plat: 70 € (základná mesačná mzda 700 €; +príplatky+diéty)
Dochádzkový bonus až do výšky 200€. Bezplatné ubytovanie.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

0907 736 115

SLUŽBY

HĽADÁ

7

extérnych spolupracovníkov

3,70 € / ks

PANELU

člen adMeter

PANELU

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

člen ONLINE

(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

65-046

...........................

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

80120 0012

ZDARMA
doprava + ubytovanie

781200061-3

2.200€ v čistom. TPP.

33-0050

T: 0905 702 189

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

24-0052

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

131200183

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

PD20-24 strana-
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Môžeš mať železné zdravie,
ak však nemáš dôstojnosť...
Svätý Otec František už začal prijímať aj skupinové audiencie, ktoré boli počas obdobia pandémie
takmer tri mesiace zrušené. V piatok 29. mája prijal kardinála Felipeho Barbarina, emeritného arcibiskupa Lyonu, spolu s delegáciou
komunity s názvom Lazare.
Toto združenie, ktorého členovia sa
delia o svoje príbytky s bezdomovcami,
založil vo Francúzsku v roku 2011 laik
Étienne Villemain. Bol to práve on, ktorý Svätému Otcovi navrhol myšlienku
ustanoviť Svetový deň chudobných,
uviedol v svojom článku denník La
Stampa.
V dôsledku opatrení spojených s
pandémiou prišlo na stretnutie s pápežom len osem osôb, ostatní členovia
sa s ním však spojili prostredníctvom
videokonferencie, ktorá trvala viac než
hodinu.
Jednou z otázok, na ktoré odpovedal pápež, bola otázka o dôstojnosti
človeka, najmä s mentálnym postihnutím. „Môžeš byť ten najlepší športovec,
môžeš mať železné zdravie, ak však
nemáš dôstojnosť, je to nanič”, pretože
dôstojnosť je „podmienkou k dobrému
životu“. Je to „spôsob ako žiť pred Bohom a druhými“, „s celou tou vnútornou silou vyplývajúcou z toho, že si
Božím dieťaťom“ a zároveň i s pokorou.

InZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Ďalšou témou bolo - odpúšťať, aby
nám bolo odpustené. Naučiť sa to niekedy trvá i celý život, preto je dôležité
postupovať s pokojom a pokorou, až
kým sa nám neuzdraví srdce, vysvetlil
pápež. Naopak, ako ďalej zdôraznil,
nenávisť a zášť sú „zlým bohatstvom“.
Treba žiť „s Evanjeliom v ruke a v srdci“, „život kresťana musí byť svedectvom“.
Pri stretnutí sa hovorilo aj o dôležitosti chudoby srdca, a to aj u kňazov a
zasvätených osôb. Členovia združenia
Lazare položili pápežovi otázku, či by
mohli otvoriť svoj dom aj vo Vatikáne.
Svätý Otec im odporúčal modliť sa za
to. Na záver všetkým odporúčal reflektovať nad otázkou: „Akým spôsobom
odpovedáme na veľkodušnosť a lásku,
ktorú sme prijali?“

0905 719 148
0915 780 751

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov
ančnú istotu, kontaktujte nás

46-0192

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0072-1

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a
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Vlastníctvo nebytových priestorov

A máme tu chrústy

Vlastníctvo nebytových priestorov
je upravené rovnako, ako vlastníctvo bytov, zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov (ďalej len ako „Zákon“).

Začali sa objavovať na stromoch a to
je signál, že treba úrodu chrániť. V
prípade dospelých chrústov – chrobákov však asi nepomôže nič iné,
iba trpezlivosť našich starých rodičov a poctivý ručný zber.

ležitosti, ktorými sú presná špecifikácia
nebytového priestoru. To znamená, že je
potrebné uviesť, kde sa nebytový priestor
nachádza, teda vymedziť jeho umiestnenie adresou, súpisným číslo stavby,
poschodím a číslom nebytového priestoNebytovým priestorom rozumieme ru, a taktiež špecifikovať pozemok, na
miestnosť alebo súbor miestností, ktoré ktorom je stavba postavená. Ďalej je
sú určené na iné účely ako na bývanie, potrebné uviesť popis jeho príslušenstva
pričom je podstatné zdôrazniť, že neby- a jeho rozlohu v m2. Okrem týchto údatovým priestorom nie je príslušenstvo jov je potrebné vymedziť aj prevádzaný
nebytového priestoru a ani spoločné spoluvlastnícky podiel na spomínaných
časti a zariadenia domu ako napríklad spoločných častiach a spoločných zariachodby, schodiská a podobne. Neby- deniach, prislúchajúcich k nebytovému
tovým priestorom sú najčastejšie kan- priestoru. Napokon je potrebné uviesť
celárske a skladovacie priestory, alebo aj prípadný spoluvlastnícky podiel na
priestory ako predajne či prevádzkarne pozemku, resp. pozemkoch. Rovnako,
ako pri vlastníctve bytov, je potrebné
podnikov.
S vlastníctvom nebytového priesto- k zmluve priložiť pristúpenie k zmluve
ru sú rovnako, ako s vlastníctvom bytu, o správe, resp. k zmluve o spoločenstve
spojené aj spoluvlastnícke podiely vlastníkov, a taktiež potvrdenie o neevina spoločných častiach a zariadeniach dovaní nedoplatkov predávajúceho ku
stavby, v ktorej je nebytový priestor dňu prevodu.
Zmluva v dvoch vyhotoveniach je
umiestnený a veľmi často aj spoluvlastnícky podiel na pozemku, na ktorom je spolu s vyhlásením správcu, resp. predpredmetná stavba postavená. Okrem sedu spoločenstva a dokladom o zaplatoho k vlastníctvu prináleží taktiež tení správneho poplatku vo výške 66,00
vlastníctvo príslušenstva nebytového EUR, prílohou návrhu na vklad vlastnícpriestoru.
keho práva do katastra nehnuteľností.
Vlastníctvo k nebytovému priestoru sa prevádza a nadobúda, okrem iného, na základe Zmluvy o prevode vlastníctva k nebytovému priestoru. Okrem
podstatných náležitostí zmluvy podľa
» Tím advokátskej kancelárie
Občianskeho zákonníka, musí takáto
V4 Legal, s.r.o.
zmluva obsahovať aj iné podstatné náe-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Chrúst obyčajný je zástupca čeľade skarabeusovité. Je to veľký chrobák
merajúci až tri cm, lietajúci zvyčajne
za súmraku, kedy môže svojimi náletmi človeka obťažovať. Vyskytuje sa v
Európe a zasahuje tiež do mierneho
pásma Ázie. V polovici 20. storočia
bol kvôli používaní pesticídov takmer
vyhubený, ale od 80. rokov, kedy sa obmedzilo používanie pesticídov, sa jeho
stavy opäť zvyšujú. Pre chrústa obyčajného je charakteristické hnedé sfarbenie a zlaté chĺpky pod krovkami. Dospelé jedince dosahujú veľkosť 25 – 30
mm. Samec má na tykadlovej paličke 7
lístkov, zatiaľ čo samička ich má iba 6.
Slovensko patrí doslova medzi veľmoc chrústov, avšak nie na celom území. Podľa odborníkov je ich na západe
republiky veľmi málo, ale na strednom
a východnom Slovensku viac. Chrúst
obyčajný má v našich podmienkach
trojročný vývin a v tomto roku asi prišiel ich čas. Chrobáky sa totiž liahnu z
kukiel už na jeseň a prezimujú v pôde.
Pôdu opúšťajú po oteplení v tomto období.
Chrúst obyčajný je veľmi známy
škodca mnohých poľnohospodárskych

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

» red

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt
Handlová

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

Najnižšie podanie: 54 500,00 EUR

52-0063

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a ﬁnančných služieb.

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

plodín počnúc ovocnými drevinami,
jahodami a viničom, ďalej mnohými
druhmi zeleniny a končiac celým radom ďalších listnatých drevín. Poškodené rastliny zelenín a jahôd možno
z pôdy ľahko vytiahnuť. Napadnuté,
najmä mladé ovocné stromčeky a štepy
viniča vädnú a usychajú. Ničí prakticky všetko, čo mu príde do cesty. Chrobáky požierajú mäkké časti pučiacich
listnatých drevín. Keďže v tomto období býva pomerne málo potravy a veľké
chrobáky jej potrebujú veľa, môže aj
ich pomerne malý počet spôsobiť veľké
škody. Na menších plochách je účinné
striasanie chrobákov. Ak vo vašich záhradách a sadoch v týchto dňoch objavíte chrobáky chrústa, určite sa tento
rok odporúča včasná jesenná hlboká,
ktorá zničí pandravy v pôde.

Termín konania dražby:
dňa 10.07.2020 o 15:30 hod.
Miesto konania dražby:
Seminárna miestnosť, Penzión na
Sihoti, Jirásková 5, 911 01 Trenčín.
Dražobná zábezpeka:
10 000,00 EUR
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.
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Zatvorenie škôl prerušilo aktivity Ekoroku, deti sa však nevzdávajú
Deti z piatich prievidzských základných a dvoch
základných škôl s materskou školou, sa po svojom
návrate do škôl začiatkom júna, budú okrem vyučovania venovať aj ďalším aktivitám spojeným s
environmentálnym projektom EKOROK s Nestlé.
Cieľom projektu je vzdelávať deti v oblasti ochrany
životného prostredia a budovať v nich správne environmentálne návyky. V školskom roku 2019/2020 sa
realizoval už po 17-krát. Hlavnou témou aktuálneho
ročníka bola „Oslava Zeme“.
„Napriek tomu, že tento ročník bol poznačený opatreniami spojenými s pandémiou, ktoré na čas zatvorili brány
škôl, väčšinu aktivít posilňujúcich zručnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia sa podarilo
uskutočniť, keďže ich žiaci s učiteľmi realizovali ešte v
jesenných a zimných mesiacoch. Koordinátori zo zapojených škôl vybrali najkrajšie miniprojekty a tie zverejnili
na internetovej stránke Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi. V projekte nechýbali ani aktivity na revitalizáciu a
obnovu okolia škôl s názvom „Zelený nápad“. Niektoré z
nich, napríklad terénne dokončovacie práce v areáli škôl,
budú dokončovať žiaci vyšších ročníkov na začiatku bu-

dúceho školského roka,“ konštatovala Beáta Jelačičová,
odborná zamestnankyňa školského úradu mesta Prievidza.
Dodala, že v budúcom školskom roku 2020/2021 budú v
činnostiach zameraných na revitalizáciu a obnovu okolia škôl finančne podporené ZŠ na Ulici Energetikov, ZŠ
na Ulici P. J. Šafárika a MŠ na Ulici J. Matušku.
'RURÏQ¯ND(NRURNXVD]DSRMLORSULEOLŀQHGHW¯
Projekt realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a
finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko v
celkovej výške 8 000 eur. O aktivitách školy pravidelne
informovali na svojich internetových stránkach a prostredníctvom CVČ v Prievidzi. V časti projektu Ekorok
„Zelený nápad“ sa realizovala revitalizácia a obnova
časti okolia dvoch ZŠ a jednej materskej školy. V časti
,,Ekoinfo“ školy aktualizovali internetové stránky, zbierali odpad, čistili okolie, sadili stromčeky a realizovali
aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou. Každá
škola vyhodnotila a vybrala tri najlepšie aktivity, podujatia, činnosti žiakov súvisiace s témou projektu v rámci
školy. Tie sú zverejnené na internetovej stránke CVČ.

ZŠ Malonecpalská: Jedna z aktivít EKOroku bola aj starostlivosť o vtáctvo počas zimných mesiacov.

Oznam o prerušení dodávky tepla
a teplej vody - júl 2020

Otvorenie krytej plavárne a sauny
športovej hale pre verejnosť

Ďalšie športoviská otvárajú svoje služby pre verejnosť.
Mestská plaváreň aj sauna v priestoroch športovej haly
je pre verejnosť otvorená od pondelka 8.6.2020.
Sauna v priestoroch športovej haly bude otvorená v naV uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková sledovných časoch:
voda dodávaná do systému účinného centralizovaného ɧPXŀLSRQGHORNDVWUHGXRGKRGKRG
zásobovania teplom (zdroj tepla v ENO), okrem dodávok ɧŀHQ\XWRURNDģWYUWRNRGKRGKRG
TÚV z individuálnych zdrojov tepla (plynových kotolní) Od 8.6.2020 je pre verejnosť otvorená aj na krytej plavárspoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo. Za po- ni. Plán obsadenosti krytej plavárne je k dispozícií na
chopenie ďakujeme.
internetovej stránke Technických služieb.

13 120 0230

Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje odberateľom tepla, že v
dňoch 6. až 10. júla bude z dôvodu plánovanej opravy a
údržby Tepelného napájača SE, ENO Prievidza prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.
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