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Opäť zákazy návštev
721200004

13 120 0211

AKCIA na uhoľné
brikety
UŠETRITE až 20€ na tone!!!
Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

721200029

Je to dôsledok ľahkovážnosti, nedostatku rozvahy, pokory pred pandémiou,
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale
aj ohľaduplnosti voči občanom. To som
napísal jemnými slovami, takými, ktoré
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy.
V našich domovoch sociálnych služieb sa opätovne zavádza zákaz návštev,
návštevy sú za istých výnimiek zakázané
už aj v zariadeniach paliatívnej starostlivosti pre deti i dospelých. A, samozrejme,
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz
si predstavte, že vďaka nezodpovedným
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa
nemôže prijímať návštevy, že za chorými
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba
pre niekoho ignorantný egoizmus a bohorovnosť. Štát urobil všetko možné, aby
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť, ale nie
tým zahraničným, do ktorých naši turisti
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie
je to však v poriadku, ak nezodpovední
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú krajinu po návrate domov, komplikujú život
jej občanom v najemotívneších sférach a
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štátneho rozpočtu na testy, karantény, liečenie v zdravotníckych zariadeniach a protiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým
empatickým, pokorným, ohľaduplným
a predovšetkým rozumným sa nedá nič
iné, ako iba s povzdychom „poďakovať
sa“. A to s nádejou, že to hádam nebude
na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak
zlé. Hoci to mohlo byť jednoducho a bez
väčších obmedzení celkom dobré. Keby...
Inak, mám takú otázku … Za čo a
načo našinci vlastne na tie dovolenky cestujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú
naň štátne podpory, čerpali štátne kompenzácie a ešte tri mesiace oddychovali,
lebo im stálo podnikanie?
Nemám na to odpoveď, iba
veľmi zlý pocit. Niekto si z
nás a zo štátu (a jeho, teda
našich peňazí) robí idiotov
a dojnú kravu...
So znechuteným
pozdravom

131200012

Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom,
že českí turisti, vracajúci sa z prvých
dovolenkových turnusov od mora do
ČR si privážajú naozaj neželaný suvenír – koronavírus.

AKREDITOVANÉ LABORATÓRIUM
• odber vzoriek odpadových vôd
z domových čistiarní
• analýzy odpadových vôd
www.hbp.sk/index.php/sk/sluzby/laboratorium

T: 0918 777 025 lchomova@hbp.sk
13 120 0223

13 120 0304

PALIVOVÉ DREVO

EXTRA

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008

ULICA PUŠKINOVA 1A

(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

721200126

ponúka

Postarám sa o Vašu záhradu

0905 492 435

PD20-29 strana-

1

Individuálny prístup, dlhoročné
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

13 120 0314

www.zaluzie-hudec.sk

131200054

0948 468 858

721200090

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

• bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

reality, služby, domácnosť

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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E+G STAV s.r.o.

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

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

T:0948 975 710

Moja práca v pozícii krajského poslanca
za posledné dni

52-0003-90

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

Podnik zaoberajúci
sa poľnohospodárskou výrobou
kúpi poľnohospodársku pôdu
v katastrálnych územiach
Ľubianka a Oslany.

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Vážení čitatelia, dovoľte mi opäť priniesť informácie o mojej práci poslanca
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj týmto spôsobom chcem priblížiť tie
činnosti z mojej poslaneckej práce, ktoré sa dotýkajú ľudí v regióne okresu
Prievidza.
Ø Vystúpenie na rokovaní Zastupiteľstva TSK o.i. k najdôležitejšej téme nášho
okresu: ekonomická situácia nemocnice v Bojniciach. Poukázal som na neprimerane vysoké finančné záväzky nemocnice voči obchodným dodávateľom.
(5,9 mil. eur).
Stojíme pred závažným problémom. Podľa platnej legislatívy, nateraz pod
exekúcie nemôže spadať „majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej
alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“. Právna úprava však na konci roka končí a podľa medializovaných
informácií sa nepočíta s predĺžením jej účinnosti. Preto musíme urýchlene
hľadať spôsoby na ochranu nemocnice.
Ø Časové lístky v prímestskej doprave: Otvorenie témy urýchleného zavedenia
časových lístkov v autobusovej doprave (týždenné a mesačné lístky) na pôde
Zastupiteľstva TSK. Časové lístky budú podľa mňa prínosom predovšetkým
pre študentov a zamestnaných ľudí, ktorí dochádzajú do práce autobusom.
Lístky by mali byť zavedené od 1.januára 2021.
Ø Rokovanie na pôde Úradu TSK k strategickému dokumentu Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho kraja. V rámci prezentácie som požiadal o zapracovanie viacerých bodov, od ktorých očakávam zvýšenie bezpečnosti na
existujúcej ceste I/9 medzi Handlovou a Trenčínom.
Ø Pomoc aktivistom z obcí Cigeľ a Lehota pod Vtáčnikom vo veci obmedzenia
povrchovej ťažby andezitu s procesmi voči
Obvodnému banskému úradu.
Podrobnosti k jednotlivým témam sa dozviete aj na mojej stránke na sociálnej sieti.
Prípadne mi napíšte e-mail a rád Vás budem
bližšie informovať.
Ako krajský poslanec budem uvedené
kroky presadzovať.
13 120 0278

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

Dám do podnájmu 1 - izbový byt
v Handlovej. Telefón: 0915 978 701

721200125

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131200003

Redakcia:

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Informácie na vypracovanie ponuky
na tel. č.: 0918 342 156.

13 120 0305

PRIEVIDZSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

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

Košovská 11B, Prievidza
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131200010
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služby, domácnosť, auto-moto
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13 120 0301

prievidzsko

štiepaný buk - odrezky dub
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0910 598 927

#",0 !"/-
/#"!(%. "-'

92-0017

  
   
   
$$$ % "'& !

Objednajte si
z bezpečia domova.

131200156

131200008

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

99
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VŠETKO PRE TLAÿIARNE
FOTO NA POÿKANIE
BRÚSENIE NOæOV
TLAÿ VIZITIEK uç od 10 ks
PEÿIATKY NA POÿKANIE
Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

GRAND

131200016

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

Novinka
KódoYDQLHĀLSRv bytových zámkov!

3

0905 520 305

Prievidza, Zápotoþky, Krasku 32

721200106

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

VÝROB$.ĔÔÿ2V

farmári / služby

Neubližovať veľkým,
no pomôcť malým

01 AUTO-MOTO1/ predaj
auto-moto/predaj
» Predám Škodu Octavia 1.9 TDI,
r.v. 2005, 343 000 km, EK a TK
do 12/21, servisovaná + zimné
gumy. 2 500 €. T: 0905 980 196

„Návštevy priamo vo výrobe sú obrazom dvoch svetov, ktoré charakterizujú slovenský vidiek. Potvrdzujú sa
tak počas nich moje slová - „nebudem
bojovať proti veľkým, ale udržím ich
produkčný potenciál a urobím maximum preto aby sa pomohlo malým,
stredným a rodinným farmám“.

05 DOMY /5 predaj
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.
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám konf. stolík celý mramor, zel mozaika 115 x 50 x 50,
pre nar. tel 0908 667 655
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
» Kúpim heligónku môže byť aj
poškodená. T: 0903 317 515
» Kúpim a dobre zaplatím za
zlaté mince Dukáty 1,2,5 a 10 z
obdobia prvej ČSR a ČSSR a iné
zlaté a strieborné mince. T. 0915
627 285
» Kúpim staré mince, bankovky,
bony, T: 0903 548 208.
» Kúpim staré hodinky Prim a
iné mechanické náramkové hodinky. Tel. 0905/767 777
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
» Predám kladivkový šrotovník.
Robustná ocelová konštrukcia.
Motor 1,5KW napájanie 230V.
Nové antikorové sitko. Vykonný, spoľahlivý. 250 eur. T: 0910
500 796
14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie,danielie,srnčie
parohy a trofeje. T: 0904
134 080
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Ponúkam lásku žene. T: 0907
312 935
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.

Š. Králika 459/2, Prievidza

Pozn. red.: Potrebu znížiť byrokraciou
prízvukoval aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko.
„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho
kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde
bude žiť, má dvere na ministerstvo otvorené. Je však potrebné znížiť byrokratické
zaťaženie,“ povedal na stretnutí v Turej
Lúke. Martin Fecko prítomných ubezpečil, že vláda podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na
lazoch, kopaniciach čištáloch. Podporí
tiež rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň zachovanie pôvodného slovenského
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

0908 30 20 10

CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020
1 jazda v Prievidzi
Okrajová časť
RS Centrum
Letisko PD/Brose
Bojnice
Sever, Piesky - Bojnice
Necpaly- Bojnice
Bojnice časť Dubnica
RS Púšť/Vlčie Kúty
Záhradkárska oblasť
Merkury Market
Cigl. cesta
Lehôtka / Hradec
Vyhliadka Bojnice
Salaš Víglaš
Pacho
Hlboké
Plážové kúpalisko
Bystričany
Cigeľ
Čavoj
Čereňany
Diviacka N. Ves
Diviaky N.Nitricou
Dlžín
Dolné Vestenice
Handlová
Horná Ves

2,00 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
+0,50€
4,00 €
3,00 €
3,00 €
5,00 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
2,00 €
11,00 €
6,00 €
17,00 €
13,00 €
11,00 €
11,00 €
9,00 €
13,00 €
10,00 €
15,00 €

Horné Vestenice
Chrenovec
Chvojnica
Jalovec
Kamenec pod Vtáčnikom
Kanianka
Kľačno
Kocurany
Kostolná Ves
Koš
Lazany
Lehota pod Vtáčnikom
Liešťany
Lipník
Malá Čausa
Malinová
Nedožery
Nevidzany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitr. Sučany
Nitrica
Nováky
Opatovce nad Nitrou
Oslany
Podhradie
Poluvsie
Poruba
Pravenec
Radobica
Ráztočno
Sebedražie
Seč
Šútovce
Temeš
Tužina
Valaská Belá
Veľká Čausa
Zemianske Kostoľany

Pripomienky môžete písať na:
taxitaxiredcars@gmail.com, alebo na: --

» red

12,00 €
6,50 €
11,00 €
7,50 €
11,00 €
4,50 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
4,50 €
8,00 €
12,00 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
3,00 €
13,00 €
8,00 €
11,00 €
11,00 €
12,00 €
8,00 €
3,00 €
14,00 €
10,00 €
6,50 €
5,50 €
6,50 €
17,00 €
7,50 €
4,50 €
11,00 €
7,00 €
13,00 €
10,00 €
17,00 €
5,50 €
10,00 €

Výročia a udalosti
spadol na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne počas búrky
hlavný stan. Jeden človek zomrel a viac ako 50 ľudí bolo zranených.

18. júla 2009

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

Partner
Wüstenrot

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

M. R. Štefánika 38, Prievidza

Výročia a udalosti
sa skončila prvá Tour de France, víťazom
sa stal Maurice Garin.

19. júla 1903

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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(Staré sídlisko)

131200036

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Hľadám do prenájmu 1izb.byt.
T: 0949 269 911

0904 848 948

721200005

03 BYTY /3 predaj
byty/predaj

PVOD Kočín patrí medzi úspešne
poľnohospodárske družstva, s takmer
900 dojnicami a ročnou produkciou viac
ako 15 000 odstavčiat. Pri výmere 1 300
ha, môžeme zaradiť PVOD Kočín, medzi
podniky s vysokou intenzitou poľnohospodárskej produkcie. Ich mlieko kupujú
aj Talianski producenti syrov a rastlinná
produkcia sotva stačí na výkrm zvierat.
Zaťaženosťou pracovníkov na 100 ha PVP
sa zaradili v zamestnanosti medzi úspešný priemer EÚ.
SHR Mareka Krajčoviča z Voderad
poznajú skôr lokálni kupujúci pod značkou „Šťavička“. Mladá rodina, plná chuti
do pestovania ovocia a vlastnej produkcie, zažila za posledné roky obdobie
sklamania. Nepochodili pri projektových
podporách a plány im krížili jarné mrazy a krupobitia. Ich produkčná plocha
50 ha sa každoročne zmenšuje a nádej
na ekonomickú stabilitu vkladajú do
produkcie bio štiav z vlastnej produkcie
a novootvorenej kaviarne s predajom
zmrzliny. Ich najväčším problémom v

súčasnosti je však byrokratický aparát
štátnych kontrolných orgánov a ich neochota komunikovať a podporovať rodinné firmy.“
MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie

59-257

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. T:
0908 205 521
» Jawa 05 Jawa 20,21 Mustang
Stadion Jawa 90 Simson. Kúpim
tieto motorky. T: 0915 215 406
» Predám nový zadný nárazník
na Ford Mondeo r.v.2006. Cena
dohodou. Tel: 0902 699 400

RelaxZone

Mokrá pedikúra, Kozmetika, Masáže,
Trakčná lavica, 3D mihalnice
Masáže aj k Vám domov.
721200118

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

13 120 0317

4

zamestnanie, služby

prievidzsko

5
Prievidza, OD TERASY

prijmeme do zamestnania
oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita
nástup: ihneď
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou

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

Pracovná pozícia stavbyvedúci

oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:

é
modelov
rady
ERKADO

-25%

Výročia a udalosti
sa v Bratislave dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie.

23. júla 1992
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- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – technické
zameranie, stavebná fakulta (cestné staviteľstvo)
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- počítačové znalosti Word, Excel
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita
- odborne spôsobilý - stavbyvedúci
nástup: ihneď
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
- 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 1200€ v závislosti od znalostí a predchádzajúcich
skúseností
Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť alebo
poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.
V prípade otázok na t.č.: 0904 528 020

13 120 0281

Q-ZETT

prijmeme do zamestnania

13 120 0281

účasťou - 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG
Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 5,69€/hod. + základné prémie 40%
Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť
alebo poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.
V prípade otázok na t.č.: 0904 528 020

otvorené: pondelok - piatok 9.00-20.00
sobota 9.00-12.00 15.00-20.00
nedeľa 14.00-20.00

13 120 0299

Pracovná pozícia majster

Výročia a udalosti
20. júla 1881
sasiouxský vodca Sediaci býk s poslednými utečencami vzdal americkej armáde.

/ȦHKmTLRVSLNV]UHWVaxJP\

operátor výroby
UmWSȩV\WYmJLQLVIZS\OHZ[YVQV]HaHYPHKLUx]V]ûYVILWSHZ[V]ûJO
HOSPUxRV]ûJOVRPLUHK]LYxTHU\mSUHTVU[müVRPLUUHTVU[müULQSPURL
WVüHK\QLTLTHU\mSU\aY\ȏUVZȶWYLJxaUVZȶHZHTVZ[H[UVZȶ

=HúLüPHKVZ[PWVZPLSHQ[LUH zivotopisy@slovaktual.sk
HSLIVVZVIULUHHKYLZ\SLOVAKTUALZYV7YH]LULJ 
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ekookienko / služby, spomíname

Strom roka 2020
- hlasovanie sa začalo!

„Ten, kto vás poznal, spomenie si,
ten, kto vás mal rád, nezabudne.“

Dňa 14.7.2020 sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia našej mamy a starej mamy

sú pripravené milé ceny z nadácie Ekopolis a odmeny, knižných poukážok do
Artfora, sa dočkajú i traja nominujúci a
traja hlasujúci.
Hlasovať je možné formou oficiálneho hlasovacieho lístka, ktorý nájdete
v časopise Krásy Slovenska. Takisto
sa dá hlasovať aj formou sms, na webovej stránke www.ekopolis.sk alebo
na sociálnej sieti Facebook – www.
facebook.com/nadacia.ekopolis. Fotografie a príbehy stromov – finalistov
sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej súťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu
Strom roka 2020 víťazovi sa uskutoční
na jeseň a keďže anketa dosiahla svoju
pomyselnú dospelosť, chystá sa jej poriadna oslava.

a dňa 4.12.2020 si pripomenieme 15. výročie
úmrtia nášho otca a starého otca

S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

13 120 0295

pána Jána Hubu.

„Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala,
zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili,
oči, ktoré sa tak milo pozerali sa navždy zavreli.“

Dňa 20. júla 2020 si pripomíname
2. smutné výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko, syn a brat
pán Jozef Kováčik
z Prievidze.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

13 120 0296

Hlasovanie verejnosti potrvá do
konca septembra. Anketa svojim poslaním upozorňuje na význam, hodnotu a
krásu stromov, prispieva k ich ošetreniu a v mnohých prípadoch aj k ich záchrane. Jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie mohli svoj
obľúbený strom do ankety prihlásiť do
polovice mája, v júni vybrala odborná
komisia z 23 prihlásených stromov 12
finalistov.
Cenou pre víťaza je odborný posudok a ošetrenie v hodnote 300 eur a
automatický postup do medzinárodného finále ankety Európsky strom roka.
Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na
2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.
Na priaznivcov (účastníkov) ankety
čakajú i tento rok zaujímavé odmeny
za zapojenie sa do hlasovania, fotosúťaž Tour de Strom, ktorá prebieha na
Instagrame, alebo odborná prednáška
arboristov o ošetrovaní stromov. Nezabudlo sa ani na školy, pre žiakov sa
začne súťaž v septembri. Pre všetkých » red Zdroj Ekopolis Ilustr: Ekopolis

pani Marty Hubovej

„Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, to nám osud vzal.
Bez teba už žiť musíme. Snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme s tebou každučký deň.“

Dňa 14.7.2020 sme si pripomenuli
1. smutné výročie, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otecko, starký,
brat a švagor
pán Peter Hrdý
z Bojníc.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

13 120 0311

Aj v osemnástom ročníku súťaže
stromov zabojuje o prestížny titul
i odborné ošetrenie 12 finalistov z
celého Slovenska. Patronát nad anketou drží už deväť rokov známy
spevák, Peter Lipa.

Najčítanejšie regionálne noviny

„Stíchli ústa matkine, prestali pery sa smiať,
budeme drahá mamička, na teba aj naďalej spomínať.
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.“

Dňa 18.7.2020 si pripomíname 2. výročie
úmrtia našej drahej mamičky

Juliany Čižnárovej, rod. Offertálerovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti Rozvita, Júliana, Juraj a Jozef s rodinami.
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kultúra
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13 120 0303

prievidzsko
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3,70 € / ks
Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

80120 0012

1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

33-0058

www.facebook.com/
Prievidzsko

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604
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interiér

prievidzsko
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interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY
Zlava -25%

na laminátové podlahy
Traditions a Rigit Vinyl
od výrobcu Balterio

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

1.7.2020.

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-29 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 120 0315

ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 522,90 EUR

služby, domácnosť

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

PRIEVIDZSKO

801200035

46-0192

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-29 strana-
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

prievidzsko

mesto prievidza

11

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Odkaz pre starostu ocenil najlepšie samosprávy: Prievidza opäť v TOP 3
Bratislava, 14. júla 2020 - Portál na nahlasovanie podnetov a zjednodušenie komunikácie medzi samosprávou a
občanmi Odkaz pre starostu vyhodnotil úspešnosť miest
a obcí za uplynulý rok. Desiatim samosprávam odovzdal
ocenenie Zlaté vedro.

obyvateľom.” Základnú verziu Odkazu pre starostu môžu samosprávy využívať naďalej zdarma ako doteraz, obce do 5 tisíc
obyvateľov, ktoré sa pridajú ešte v júli, budú mať k dispozícii
aj Odkaz pre starostu PRO neobmedzene bezplatne,” dodáva
Kollárik.

„Hodnotíme nielen pomer vyriešených podnetov, ale zohľadňujeme aj ich náročnosť a zároveň aj celkový počet podnetov,
ktoré samosprávy museli riešiť,” vysvetľuje Andrea Addová,
hlavná administrátorka Odkazu pre starostu. „V samostatnej kategórii sme sa zamerali na spôsob, akým mestá a obce
o riešení podnetov s občanmi komunikujú. Samosprávy sme
rozdelili aj podľa veľkosti na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

Ľudia nahlásili od začiatku využívania portálu Odkaz pre starostu v Prievidzi 1828 podnetov, z čoho je viac ako 1700 vyriešených. Aktuálne je v riešení 712 podnetov a 174 podnetov
je označených ako neriešených. “Jasná väčšina vyriešených
podnetov odzrkadľuje našu prácu s týmto portálom a verím,
že aj v budúcich rokoch sa nám podarí udržať vysokú kvalitu
komunikácie a úspešnosť v riešení problémov našich obyvateľov,” povedala primátorka.

Spomedzi väčších samospráv vyhrala v obidvoch hodnotených
oblastiach, riešení podnetov a komunikácii, Žilina. V kategórii
riešenia podnetov ju nasledovala Nitra, o tretie miesto sa delí
Prievidza s mestskou časťou Bratislava-Ružinov. V komunikácii získala druhé miesto Prievidza a tretie Dubnica nad Váhom.

„Silnou stránkou Odkazu pre starostu je transparentnosť, verejná a nezávislá kontrola podnetov, ako aj široká základňa
používateľov po celom Slovensku. Od roku 2010 sa už vyriešilo
viac ako 40-tisíc podnetov,“ zdôrazňuje Veronika Prachárová,
riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý
portál zastrešuje. „Vďaka tomu ostáva Odkaz nielen nástrojom
pre samosprávy, ale predovšetkým nástrojom občianskej participácie a spolupráce.“

„Teší ma, že už tradične každý rok je naše mesto medzi ocenenými samosprávami v TOP 3 v práci pre ľudí prostredníctvom
portálu Odkaz pre starostu. Druhé miesto za komunikáciu a
tretie miesto v riešení podnetov je výsledkom toho, ako sa sna- O METODOLÓGII
žíme riešiť problémy obyvateľov,“ priblížila primátorka mesta Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy v kategórii
riešenia podnetov aj komunikácie na základe ich úspešnosPrievidza K. Macháčková.
ti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve zapojenej do
Odkaz pre starostu sa v roku 2019 výrazne rozšíril o nové mestá projektu. V prípade riešenia podnetov bola každému podnetu
a obce - pribudlo ich 25 a dnes ho už využíva viac ako 150 sa- priradená náročnosť na stupnici od 1 po 5, pri komunikácii sa
mospráv. Za uplynulý rok v nich obyvatelia nahlásili spolu 18 brala do úvahy jej úplnosť a rýchlosť. V oboch kategóriách sa
655 podnetov na zlepšenie verejného priestoru, čo je o 7 tisíc v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých
viac ako v roku 2018. Samosprávy vyriešili 7780 z nich, ďal- podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila
ších 7311 je stále v riešení a 1976 podnetov ostáva zatiaľ nerie- nižší pomer podnetov, mohla skončiť pred samosprávou s vyššených. Najčastejšie nahlasované problémy sa týkajú ciest a ším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnechodníkov, nasledované zeleňou a životným prostredím. Od- tov a tie spadali do náročnejších kategórií.
kaz predstavil vďaka podpore z Operačného programu Efektívna verejná správa aj nové mobilné aplikácie pre používateľov
a systém správy podnetov a úloh pre samosprávy, ktorý umožňuje riešiť podnety od občanov efektívnejšie, pod názvom Odkaz pre starostu PRO.
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„Odkaz pre starostu má za sebou 10 rokov, pred nami je veľká výzva, ako ďalej,“ hovorí Martin Kollárik, manažér portálu.
„Od nápadu pár nadšencov určenému bratislavským samosprávam sme sa posunuli k profesionálnej službe pre mestá a
obce po celom Slovensku. Odkaz pre starostu PRO sme vytvorili na základe potrieb samospráv, aby mohli efektívne spravovať
podnety aj iné úlohy na úrade, sledovať ich priebeh, termíny,
priraďovať ich zodpovedným pracovníkom, či posielať oznamy
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0090

85 0428

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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