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AKREDITOVANÉ LABORATÓRIUM

www.hbp.sk/index.php/sk/sluzby/laboratorium

T: 0918 777 025 lchomova@hbp.sk

S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AKCIA na uhoľné
brikety
Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

VÝROBA KĽÚČOV

Novinka
Kódovanie čipov bytových zámkov!
VŠETKO PRE TLAČIARNE
FOTO NA POČKANIE
BRÚSENIE NOŽOV
TLAČ VIZITIEK už od 10 ks
PEČIATKY NA POČKANIE

721200029

UŠETRITE až 20€ na tone!!!

131200012

ponúka

• odber vzoriek odpadových vôd
z domových čistiarní
• analýzy odpadových vôd

721200126

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina,
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina,
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj
ten váš milovaný melón. A tiež múka na
chlieb a pečivo, čo do seba denne pcháte. To sa jednoducho na parkovisku pred
obchoďákom ani na terase kaviarne
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý príklad, na viac aj tak nemáte.
„Dedinčania vedia iba chľastať a
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode televíznej ankety celoplošného vysielateľa
mladý muž z mesta. Už napohľad páchne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Prichádza na rad slečna, ktorá označila štýl
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tragédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa verejného domu a to ešte po službe. „Majú
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywoode, prinajhoršom v kresle moderátorky
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimochodom, jedna taká sa práve nedávno
vo svojom veku krátko po dvadsiatke
pochválila bulváru, že “vyhorela”.
Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhujú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to
vysielajú a končiac tými, ktorí tak naozaj myslia.
Vážení, bez vidieka by ste do dvoch
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak
ho láskavo neurážajte.
Narodil som sa v meste a väčšinu
života prežil v ňom. Posledné roky však
väčšinu času trávim na vidieku. V dome
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi
tam nesmrdí a keď poviem susedom slovo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa.
Tragikomické
karikatúry
človeka, ktorých je v mestách čoraz viac, mi nijako
nechýbajú, naopak.
Vidiek náš, vďaka ti, ja
ťa mám v hlbokej úcte!

59-293

Až si raz budete chcieť dať raw, teda
surový, nepečený steak, alebo blue
rare alebo very rare, teda veľmi mierne opečený - iba krátko ošľahnutý
nad plameňom či rare alebo well,
dokonca well done, mali by ste vedieť
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

131200054

Neurážajte vidiek, živí vás!

Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

Partner
Wüstenrot
721200005

0905 520 305

PD20-33 strana-

Prievidza, Zápotočky, Krasku 32

1

721200106

GRAND

REALITY, KULTÚRA, SLUŽBY

2

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO
ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

Redakcia:

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

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

Vážení čitatelia, dovoľte mi priniesť informácie o mojej práci
poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja za posledné dni.
NEMOCNICA: Rozhodnutie ponechať SVaLZ pracoviská pod správou
NsP Bojnice sa v týchto dňoch ukázalo ako výborné rozhodnutie.
(SVaLZ= rozbory vzoriek, mikrobiológia, biochémia, hematológia a
iné súčasti nemocnice). S krajskou poslaneckou kolegyňou sme
museli presviedčať zainteresované strany, aby SVaLZ-ové pracoviská neboli poskytnuté do koncesie súkromnej spoločnosti. Podľa aktuálnej správy o ekonomickej situácii nemocnice sa ukázalo,
že podiel SVALZ-ov na celkových výnosoch od zdravotných poisťovní činí pre nemocnicu sumu viac ako 4 mil. €. Peniaze zo SVaLZových pracovísk tak idú tam, kam majú, do nemocnice.
CESTY: Obrátil som sa na správcu dôležitej cesty I/9 medzi Prievidzou a Novákmi, t.j. na IVSC Žilina. Na niektorých úsekoch tejto cesty boli na cestnom asfaltovom povrchu viditeľné trhliny.
Silnejšia zima mohla spôsobiť výrazné ničenie celej cesty. Ako
krajský poslanec som požiadal správcu o stanovisko, či by nebolo
možné realizovať zálievky uvedených trhlín. Počas mesiaca júl
boli práce zrealizované.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Prosím podporte petíciu za obmedzenie
ťažby andezitu v lomoch v obci Cigeľ a Lehota pod Vtáčnikom.
Snahy o rozšírenie týchto lomov prinesú rozsiahlu devastáciu lesa a
verejných priestranstiev v našom regióne. Petíciu môžete podpísať online
na www.peticie.com. Ďakujem.
Aj naďalej budem ako poslanec TSK
presadzovať záujmy nášho regiónu.

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.

Západné 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

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
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

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

Základná škola s materskou školou Bojnice
zverejňuje zámer prenajať školský bufet
na Školskej ulici 292 v Bojniciach,
o rozlohe 15,30 m2. Bližšie informácie
nájdete na internetovej stránke školy
www.zsmsbojnice.stranka.info

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 317 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 7. septembra 2020 o 10.00 hod.
Predmet dražby: 2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 3
na 2. poschodí, ul. 29. Augusta 82/54, 972 51 Handlová
Najnižšie podanie: 25.600 € Minimálne prihodenie: 300€

Výška dražobnej zábezpeky: 3.000€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

Výročia a udalosti
bol slávnostne otvorený Panamský
prieplav.

15. augusta 1914
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131200010

13 120 0353

VIAM dražobná spoločnosť, s.r.o.

Košovská 11B, Prievidza

13 120 0349

Stredné Slovensko

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

87-0058

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

13 120 0338

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

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

Vaše finančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

Samosprávny kraj je dôležitý, prinášam
moju poslaneckú prácu za posledné dni

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

BV
BZ
DS
GA
Hc
KM
LV
MA
nR
nZ
PK
Pn
Sc
SE
TO
Tn
TT
ZM

Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
66-0154

131200009

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

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ, ZDRAVIE

PALIVOVÉ DREVO
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Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov
131200257

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

T: 0905 702 189

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

ZĽAVA
721200090

25%

0948 468 858

0944 113 140

SLUŽBY

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

13 120 0355

PRIEVIDZSKO

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

roh na sedenie
polohovateľné opierky 4ks

polohovateľné opierky 3ks

Úložný priestor
Úložný priestor

CENA: 2.315,- AKCIA - s týmto letákom -20% =1.790,- € v látke "B",
bez polohovateľných opierok =1.490,- €
ROZMERY: 335/320/160cm
*platí do 31.8.2020

M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26

13 120 0158

131200036

(Staré sídlisko)

Spanie š138x198cm

Madlo 37cm
+ taburetky

M. R. Štefánika 38, Prievidza

Úložný priestor

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Široká ponuka prezúvok
do školy a škôlky

EUCERIN HYALURON-FILLER denný
krém SPF 15 50ml + LETNÝ
DARČEKOVÝ SET

BIODERMA PHOTODERM SPF30
400ml + AFTER SUN 500ml
ZADARMO - sprej s vysokou

ochranou SPF30 na tvár
a telo a telové
mlieko po
opaľovaní

22,92€

výťažok z plodov serenoy plazivej (Serenoae
repens), je to rastlinný liek na prostatu. Používa
sa na liečbu ťažkostí s močením (sťažené
vyprázdňovanie močového mechúra) u dospelých
mužov pri nezhubnom zväčšení prostaty (benígna
hyperplázia prostaty,
nie rakovinového
pôvodu) v I. a II. štádiu.
Liek pôsobí preventívne
proti ďalšiemu
zväčšovaniu
tkaniva
prostaty

VOICE ANGIN 20 pas -

tvrdé pastilky sa používajú pri
zachrípnutí, pri bolesti v hrdle,
podráždenom hrdle spôsobujúcom
kašel a pri suchom hltane.
Komplexným pôsobením vytvárajú
na sliznici viacvrstvový povlak, čím
chránia pred bakteriálnymi
patogénmi a vírusmi

28,17€

ARTELAC REBALANCE 10ml +
OCUVITE LUTEIN PREMIUM 5 tabliet
- očné kvapky na zvlhčovanie očí a kontaktných
šošoviek + doplnok stravy, prispieva k udržaniu
normálneho stavu zraku

33,70€

PROSTAMOL UNO 90+30cps
ZVÝHODNENÝ BALÍČEK - liek obsahuje

4,31€

liek sa používa na
zmiernenie suchého,
dráždivého kašla u
dospelých a detí
starších ako 12 rokov

6,06€

5,15€

8,43€

7,43€

REVITANERV 30cps - výživový

doplnok obsahuje kombináciu vitamínov
B (B1, B2, B3, B5, B6),
vitamínu E
a kyseliny
alfa-lipoovej
a selénu

MICROVENAL PLUS 60+30
tbl - výživový doplnok s obsahom

ﬂavonoidov diosmínu a hesperidínu
doplnených o aescín vo forme
13,29€
rastlinného extraktu
pagaštanu konského

14,06€

11,30€

12,65€
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MUGOTUSSOL
sirup 190ml -
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131200017

VICHY – 4€ zľava
na všetky single
produkty

HLAVU HORE / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Odkúpim obrazy slovenských maliarov. T: 0903 868
361

ULICA PUŠKINOVA 1A
(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA
13 120 0304

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Ponúkam do prenájmu 4.
izb. byt od 01.10.2020 v ZH,
komplet zariadení. Te.: 0907
877 860
» Dám do prenájmu dvojizbový byt v Bojniciach č. t. 0917
0129064

Je dobré mať rôzne názory, diskutovať a hádať sa. Cieľom by však mala
byť dohoda a spoločný postup pre celú
krajinu. Celá naša história je príkladom
rozhádaných a proti sebe bojujúcich
skupín a osobností. Malý národ sa tak
stával ešte menším a slabším. Nepáči sa
nám, že Slovensko ovládajú zahraničné
korporácie a obchodné reťazce, ale nenaučili sme sa ešte nakupovať potraviny od
slovenských farmárov a spolupracovať
so slovenskými podnikateľmi. Aj v politike vidím ľudí, ktorí majú síce spoločný
cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným
spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi
zla. Zlo rozdeľuje, zabraňuje tvoriť dobro. Nesvornosť a závisť sú tie najhoršie
vlastnosti, ktoré si so sebou nesieme.
Na to, že sme kresťanská krajina, mohli
by sme byť viac dobroprajní, viac sa
počúvať a rešpektovať názor druhého,
menej rozdeľovať a viac spájať. Sme obdarení schopnosťou hľadať na druhých
namiesto talentov a darov chyby a nedostatky . Zároveň sme precitlivení na

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

Individuálny prístup, dlhoročné
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

Chcete

hurtis@advokathurtis.sk

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

13 RÔZNE / 13predaj
rôzne/predaj

ÚVERY/HYPOTÉKY

• Pelety a1 balené • Brikety drevené
balené • Ekohrášok balený • Brikety
uhoľné balené

POISTENIE

0905 402 526

www.masterfinance.sk

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA
Výročia a udalosti
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato,
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

16. augusta 1896

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

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

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

5,99

-25%

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
131200016

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.
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.

Prievidza, OD TERASY
13 120 0058

Bc. Alena Majorová

0915 168 170
alena.majorova@masterfinance.sk

Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RP medzera PD medzera Číslo rubriky medzera
Text inzerátu

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

» Ján Košturiak

12 DEŤOM
deťom
12

Chcete si
podať
inzerát?

13 120 0314

03 BYTY /3predaj
byty/predaj

7221200008

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné

spätné väzby a kritiku k sebe samému.
Škodíme si tým.
Každý človek je iný a vidí svet iným
spôsobom. Pokora a ochota pozrieť sa
na svet očami druhého nás môže spojiť k
spolupráci. Iba spolupráca vedie k rozvoju, boje spôsobujú rozklad.
Mám pracovné skúsenosti s ľuďmi
z rôznych krajín a kontinentov. Napriek
mnohým náboženským aj kultúrnym
rozdielom sme vždy našli spoločnú reč a
dokázali sme spolupracovať. Spájal nás
spoločný projekt a cieľ. Možno nám aj
na Slovensku chýba spoločný projekt a
cieľ. Očistiť ho od zlodejov nestačí. Treba
mať väčšiu víziu pre naše deti a vnúčatá. V politike vidieť často malých ľudí s
veľkým egom. Hádajú sa a dokazujú si
kto je viac. Bolo by dobré, keby tam boli
veľkí ľudia s pokorou, ktorí pochopili, že
viac vzniká zo služby
a spolupráce. Vzorec
súperenia je 1 - 1 = 0.
Vzorec synergie je 1
+ 1 = 2 alebo 4 aj 100.
Nesvornosť je stagnácia, v svornosti je
progres.

Máme malú krajinu, ale je rozdelená
a rozdrobená. Je to diagnóza tohto národa, ktorý vďaka svojej nesvornosti
často trpel pod panstvom iných národov - Maďarov, Nemcov alebo Rusov.
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13 120 0346

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

Nesvornosť

4

13 120 0299

Občianska
riadková
inzercia
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131200156

13 120 0343

13 120 0301

PRIEVIDZSKO

E+G STAV s.r.o.
25.8.2020 o 16.00 h.

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 25.8.2020

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 25.8.2020

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.

25.8.2020

A - motocykle (AM, A1, A2, A)

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

13 120 0324

Ivan Grolmus

13 120 0006

T:0948 975 710

OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

131200003

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

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

Objednajte si
z bezpečia domova.
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• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• DOMY NA KĽÚČ
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV
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„Neplačte a nechajte ma kľudne spať,
i bez sĺz možno spomínať.“

Dňa 15.8.2020 uplynie 10 rokov
čo nás tragicky opustil
vo veku 42 rokov

Dňa 14. augusta 2020 si pripomíname
1. výročie od úmrtia nášho drahého
manžela, otca a starého otca
pána Františka Šimkoviča

František Lukáči

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

Smútiaca rodina

„V našich srdciach ostávaš navždy ...“

„Neplačte a nechajte ma kľudne spať
i bez sĺz možno spomínať.“

Dňa 10. augusta 2020
sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia

Dňa 10.8.2020 sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, ocko a dedko

pána Mariána Píša

pán Jozef Petráš
z Prievidze.

z Prievidze - Necpál.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
721200135

S láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Lucka s Romankom,
vnuk Denis, ostatná rodina, priatelia a známi.

721200123

13 120 0350

Spomienka na teba zostane navždy v našich srdciach. Smútiaca rodina.

z Prievidze.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku ...

Manželka s rodinou.

13 120 0318

6

„Kto stratil lásku matkinu,
ten často na ňu v bôli spomína,
veď bola to láska najdrahšia,
ktorú k nám mala len mamička jediná.“

Dňa 18.8.2020 si pripomíname
6. výročie úmrtia
pani Magdalény Kaplánovej
z Prievidze.
Syn Jozef a dcéra Zuzka s rodinou.

13 120 0331

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

Dňa 9.8.2020 sme si pripomenuli
5. výročie, kedy nás navždy opustil
náš otec a starký

pán Jozef Pekár

Syn a dcéra s rodinou.

PD20-33 strana-
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13 120 0347

z Pravenca.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali a spomínate spolu s nami.

SLUŽBY, AUTO-MOTO

PRIEVIDZSKO
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stredisko

DREVOVÝROBA

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

13 120 0348

ponúka stavebné rezivo:
• Hranoly • Fošne
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa
projektovej dokumentácie

štiepaný buk - odrezky dub

SEBAVEDOMÝ ÚSMEV
V KAŽDOM VEKU

131200276

0910 598 927

Objavte opäť radosti každodenného
života s ﬁxnými protézami

92-0017

Antolská 4
851 07 Bratislava
0904 492 725
www.fixneprotezy.sk

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
0915 780 751

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 €

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 €

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

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

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

PD20-33 strana-
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13 120 0317

0908 30 20 10
CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020

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

SLUŽBY, GASTRO
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OD NEDELE 16. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

platí
od nedele 16. 8.
do soboty 22. 8.

C H L AD E N É

platí
od nedele 16. 8.
do stredy 19. 8.

250 g balenie

-41%

Chery
paradajky
stapcové

1.69

0

99

a spracované

(1 kg = 3,96)
cena za 100 g

-33%

kus

kus

Karfiol

-40%

0

Brav�ové
kocky
na guláš

1.99

0

99

0.55

Šalátové
uhorky

-50%

33

0.59

0

39

platí
od nedele 16. 8.
do soboty 22. 8.

C H L AD E N É

cena za 100 g

-40%
Losos
• fleta
s kožou vcelku
C H L AD E N É

1.99

1

19

200 g

-33%

cena za 1 kg

-31%

1.49

0

99

1

49

(100 g = 0,50)

Kur�a

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 4. 8. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 5. 2020.
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

PD20-33 strana-
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33-0063

Dusená
šunka

2.19

INTERIÉR

PRIEVIDZSKO

9
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
16. – 22. AUGUSTA

115 g

-22%
1.29*

Treska
v majonéze
Exklusv

400 g

-31%

• v ponuke aj Treska
v majonéze 400 g za 1,79 €

1

€

Krémová
nátierka

• rastlinná
• rôzne druhy

(100 g = 0,87)

125 g

3.49*

2

-32%

39

Mozzarella

(1 kg = 5,98)

0.65

0

44
(100 g = 0,35)

0,5 l

-43%
0.89*

0

Budvar

50 €

• svetlý ležiak

0,5 l

-45%
1.09

0

59
(1 l = 1,18)

(1 l = 1,00)

Vnea

• rôzne druhy

Mnerálna
voda
• sýtená

1,25 l

-30%
0.99

0

69
(1 l = 0,55)

0,75 l

Aperol
0,7 l

-38%
12.99

7

99
(1 l = 11,41)

-40%

Jägerester

5.99*

0,7 l

-23%
12.99**

9

99

3

59
(1 l = 4,79)

Hubert de Luxe
• doux/rosé

(1 l = 14,27)

PD20-33 strana-
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

personal

Personálna & pracovná agentúra

Ponuka
práce

www.hotbuilding.sk

na rakúsku PZ!

VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020

VODIČ VZV

Hľadáme
stavebných robotníkov
s aktívnou nemčinou.

(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01,
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )

Mzda od 12,50€/h.+diéty,
príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady.

POZÍCIE:

PRACOVNÍK

MONTÁŽNY PRACOVNÍK ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ I ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY I SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA I ZÁMOČNÍK
KOVOVÝROBA MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

LOGISTIKY MÔŽE VÝŠKOU PLATU
PORAZIŤ AJ

PRACOVNÍKA BANKY!!!

0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

VZV školíme zdarma

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

61_0209

+

Práca v Rakúsku

781200167

10

ZAMESTNANIE

Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 15.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!

52-0018-13

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

34-0117

Bezplatné linky

PD20-33 strana-
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z Handlovej a blízkeho okolia. Aj bez preukazu,
zaškolíme na firemné náklady. Vek min. 21 rokov.
Priemerná mesačná mzda 1.000€ v čistom.
Životopisy posielajte najneskôr do 31.8.2020
e-mailom: autoskolaturbopd@gmail.com

T: 0904 514 744

13 120 0006

Hľadáme inštruktora do autoškoly

Spoločnosť SIDEA, s.r.o.

prijme do TPP na polovičný úväzok
ovládajúceho bežné práce v záhrade a pri údržbe
domu v Prievidzi. VP sk. „B“ je potrebný, firemné auto
je k dispozícii. Môže byť aj vitálny dôchodca - nefajčiar.

T: 0905 317 628

13 120 0341

manuálne zručného pracovníka,

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)
3000 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0548

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

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

24-0068

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie.
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY
85_0552

Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-33 strana-
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63-0045

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

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

68-43

E NÁS

prievidzsko@regionpress.sk

Pracuj v Hradci Králové
www.konstrukter.sk

0905 719 148, 0915 780 751

135KČ/ hodina
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie
zabezpečené
Viac info na:

0908 914 180 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie

85-0555

OPERÁTOR VÝROBY

PD20-33 strana-
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 719 148
0915 780 751

33-0058

47-029

46-0192

65-046

801200035

regionpress.sk

inzerujte u nás

PD20-33 strana-
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Niekoľko rád ako
Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri
bezpečne používať
TikTok
V súvislosti s používaním sociálnej siete TikTok pripájame zopár
rád, ktoré odporúča polícia:
-ak si odmietate uzamknúť účet pre
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi
masou neznámych priateľov sú ľudia,
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto
tomu prispôsobte obsah svojich videí
-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa
nebudete hanbiť
-nezverejňujte také videá a informácie,
z ktorých by neznámy človek mohol
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici
bývate
-v prípade, že vás budú iní užívatelia
obťažovať komentármi, zablokujte si
ich
-ak šikanovanie z ich strany bude pokračovať naďalej inou formou, obráťte
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa
-nikdy nepristupujte na podmienky
ľudí, ktorí by vás takouto formou vydierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy
situáciu riešte s chladnou hlavou
-nepublikujte videá, na ktorých ste
sporo oblečení, pretože sa takouto formou podieľate na výrobe obsahu pre
pedofilov
-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé
fotografie alebo videá, ani vo forme súkromnej správy
-zapájajte sa iba do takých výziev, pri
ktorých vám nič nehrozí, majte na pamäti to, že niekto pred vami výzvu splnil neznamená, že aj vám sa to podarí

Polícia varuje pred nástrahami
TikToku

Polícia varuje rodičov a tínedžerov
pred nástrahami sociálnej siete čínskej mobilnej aplikácie TikTok.
Niektoré z výziev patria do skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.
S viac ako 800 miliónmi užívateľmi je čínska mobilná aplikácia TikTok
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete. V počte stiahnutí, takmer
dve miliardy, je najsťahovanejšou aplikáciou, ktorá je dostupná vo viac ako
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej
republiky. „Jej hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne do 20
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale
aj samotných užívateľov, aby si dávali
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná
forma komunikácie prináša,“ hovorí
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie
či kyberšikanu
Obsah TikToku je tvorený krátkymi
videami so zvukovým pozadím. Užívatelia sú motivovaní zbieraním srdiečok
ako formou pozitívnej reakcie za svoje
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov
svojho komunikačného kanála. „Práve
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k
mase neznámych internetových užívateľov, medzi ktorými sú aj potenciálni
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa
môže pretransformovať do vydierania

autor natureaddict pixabay

ilustračné foto
alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovorkyňa. Pri každej modernej technológii a
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svoje súkromie a obmedziť obsah svojho
účtu len pre svojich priateľov, respektíve užívateľov, ktorým prístup k svojmu
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli.
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačovať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie
je to tak. V prvom rade musí každý dbať
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj
bezpečnosť svojich blízkych. Za užívateľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve
na nebezpečné aspekty komunikácie na
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám

ilustračné foto

autor StartupStockPhotos pixabay

Súčasťou TikToku sú videá, na ktorých sa objavujú sporo oblečení tínedžeri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia
svojho publika, splnenia výzvy alebo
získania uznania za svalstvo, ak sú aktívni športovci. „Práve takýto obsah láka
anonymných užívateľov, medzi ktorými
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým
spôsobom získavajú bez vedomia majiteľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“
vysvetľuje hovorkyňa.
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Reťazové výzvy
tiež predstavujú riziko
Samostatnou kapitolou rôznorodosti
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým
dochádza medzi jednotlivými užívateľmi. Niektoré z výziev majú humorný a
bezpečný charakter, ďalšie patria do
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi
hovoriť o rizikách
Rodičom tínedžerov polícia odporúča, aby neriešili nové technológie striktným zákazom, ktorý by ich deti mohol
ešte viac motivovať k tomu, aby si založili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racionálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v
ktorej im budú vysvetlené možné riziká
uvedené v tomto článku. „V prípade
mladistvých do 15 rokov odporúčame,
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi
ich účtov na sociálnych sieťach jeden
z rodičov s cieľom kontroly zverejňovaného obsahu,“ radí D. Bárdyová a poukazuje na príklady zo zahraničia, ktoré
ukazujú dokonca účty na TikToku, na
ktorých obsahoch sa spoločne podieľajú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca
na vtipných videách môže viesť nielen
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsahom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

PRIEVIDZSKO

MESTO PRIEVIDZA

15

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Prievidza získala z dotácií a eurofondov takmer 7 miliónov eur
Mesto Prievidza bolo od roku 2016 do roku 2019
úspešné v získavaní mimorozpočtových finančných
prostriedkov, najmä z eurofondov. Vďaka poskytnutým príspevkom môže mesto investovať do rekonštrukcie materskej školy, výstavby detských jaslí
alebo vybudovať cyklotrasu.
Mesto Prievidza medzi rokmi 2016-2019 získalo na nenávratných finančných príspevkoch viac ako 6,8 milióna
eur. „Sme radi, že sa nám darí realizovať významné investičné akcie, ktoré by sme z rozpočtu mesta bez eurofondov pravdepodobne nedokázali financovať. Takto
dokážeme kompletne zrekonštruovať Materskú školu na
Ul. M. Mišíka, vybudovať parkovisko v predstaničnom
priestore, zrekonštruovať stanicu v časti MHD, budovať
detské jasle, či cyklotrasu. Všetky práce sú realizované

práve v týchto dňoch,“ hovorí primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
Realizácii spomínaných investícií predchádzala náročná
projektová príprava pri podávaní žiadostí o nenávratné
finančné príspevky. Mesto Prievidza je v ich získavaní
značne úspešné.
Mimorozpočtové zdroje boli postupne investované do
rôznych oblastí. Napríklad získané dotácie z Ministerstva školstva SR boli investované do opráv telocviční a
iných priestorov na základných školách. Jeden z najväčších nenávratných finančných príspevkov bol poskytnutý z Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu
projektu zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu vo výške viac ako 2,3 milióna eur.

13 120 0339

Ukážka vybraných projektov podporených z eurofondov.
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

®

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Okná a dvere
na splátky

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

KŠX-Delta príjme
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Prijmeme nových zamestnancov
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Základná mzda:
������������������������
Miesto práce: ������������

Kontakt: 0918

493 960

85-0515

Mail:

0800 500 091.

www.lk-servis.sk
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Stavebná
�����������
prijme

�������������������������������������

��������������������������������������
�����������������������������.
����������������������������
��
���������������������

POMOCNÉHO
PO
OMOCNÉHO
ROBOTNÍKA
ROBOTNÍKA
����������
�����������������
�������
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Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

85_0543

PLAT 6 EUR/HOD.
PLAT:
PL
EUR/HOD
D
PODMIENKA: ��������
�������������
Práca na území SR. Nástup po dohode.
0918/4
/413
135
582
82, 0
09
90
04
4/88
81 418,
Tel.: 09
Mail: info@g
o@gsskssro.
o.sk

mhruby.idelta@gmail.com

Bonusy k pobytu nájdete na
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie:
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

66-0162
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��������������������
����

0915 863 995
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85_0547, I 61- 0206
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Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

