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Ide aj o odpustenie

VŠETKÝCH
DRUHOV
SNEHOVÝCH
REŤAZÍ

www.pewagsk.sk, pera@pewag.com,

13 120 0433

Nováky, Fraňa Kráľa 112/2, tel: 0911 843 853
pewagworld

13 120 0469

13 120 0512

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

2,45€/kg

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

13 120 0444

Predám háčkované vankúšiky,
cena 5€/ks, T: 0908 224 008

721200029

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo,
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či
duševnú nejakým nadšeným odpúšťaním či aspoň zmierením. To by bolo
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako
na páse, lebo však, aj tak nám bude odpustené. Vlastne, tak akosi to aj v reálnom živote mnohých, pre ktorých je lož
a pretvárka každodenným zamestnaním, je. Otrasú sa, ako striasame snehové vločky z kožucha a idú ďalej. Spokojne, neobzerajúc sa ani okolo seba,
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a
výlučne pred seba.
Každý z nás „má“ niekoho takého v
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil,
použil a ďalej si ide iba jeho životom za
jeho šťastím.
Odpúšťať si žiada od nás byť silnými. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá
úplne pochopiť. Advent nám pripomína odpustenie. V poriadku. Ale čo tak
správať sa k druhým konečne raz už
tak, aby nebolo potrebné odpustenie,

ale používala by sa vďaka? Čo tak obrátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok,
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn?
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z
neho iba tie chutné hrozienka a všetko
ostatné zahodiť.
A je to aj život falošný, dočasný.
Niekto to volá osud, iný zas karma,
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a
nezabúda.
Ako sa z toho dostať? To je jednoduché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Neubližovať. Takto, v písmenách to znie
naozaj jednoducho. Už len, aby si to
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo
napísať sa dá všetko. Papier sa skartovať dá, skutky nie.
A hoci propagujem myšlienku odpúšťania, niekedy nie som ani schopný a
dokonca ani ochotný ju
naplniť. Je to na každom
z nás... je to naše právo.
Pokojný advent,
vážení čitatelia. S
pozdravom

13 120 0483

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Napriek tomu sa o odpúšťanie treba v
čase adventu pokúsiť. Viem však, že
nie vždy sa to dá.

VÝROBA A PREDAJ

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

PREDAJ
MLÁDOK

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

5,99

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent
7221200008

Chcete

7
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SLUŽBY

46-0003

od 2.3. 2021

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

1

hlavu hore / reality, služby
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PRIEVIDZSKO Nemci mi uverili, naši nie

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Simona Pellerová

0905 719 148

Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

Najväčšia spoločnosť pre inovácie v
Európe. Trochu ma poznali, robil som u
nich zopár projektov. Predložil som im
plán založenia spoločného podniku. Súhlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiastka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní.
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal.
Po Slovensku sa zakladali Fraunhoferove
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portugalsku a v ďalších krajinách. Pri niektorých sme boli aj my.
Odvtedy som nazbieral veľa skúsenosti a niečo podobné som ponúkol Slovensku. Mám okolo seba špičkových ľudí
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inovato vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť
sa domov. Máme rozpracované projekty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru,
priemyselných dizajnérov aj odborníkov
na digitalizáciu, obchod a marketing.
Chodia sa na nás pozerať rôzni ministri a
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po pleciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci
mi uverili, naši nie.
Nevzdychám, nenariekam, nesťažujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny,
ktoré vytvárajú inovátorom podmienky.
Majú úspešné podniky aj vysoký domáci národný produkt. A sú aj krajiny,
ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cudzím podnikom. Štát nemá zasahovať
do podnikania. Mal by však vytvárať
podmienky na to, aby sa dobré nápady
dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôzni vynálezcovia a inovátori. Štát by im
mohol poskytnúť servis ako to býva v
zahraničí - posúdiť nápad z technického
a obchodného hľadiska, pomôcť s prototypovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia
využiteľná v danej krajine, alebo by sa
mohla predať do sveta.
Štát by mal pomáhať šikovným
ľuďom, aby sa ich
myšlienky narodili
a dostali do sveta.
Nepomáha a neverí
svojim vlastným ľuďom. A tak títo ľudia
idú tam, kde im
uveria - napríklad do
Nemecka.

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

131200007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Bol som mladý. Prišiel som do centrály spoločnosti Fraunhofer v Nemecku.
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov.

Technické služby, p.o.m., BOJNICE
v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
ponúka do nájmu plochy na parkoviskách
pre praktický výcvik autoškôl na rok 2021,
resp. na iný primeraný účel, za cenu obvyklú.
Bližšie info na tel: 046/543 08 43,
Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky
v lehote do 23.12.2020 na adresu:
Technické služby, p.o.m., Rybníčky č. 6,
972 01 Bojnice

13 120 0514

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

E+G STAV s.r.o.

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

» Ján Košturiak

T:0948 975 710

štiepaný buk - odrezky dub

131200003

Redakcia:

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

0910 598 927
131200442

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

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

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

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

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme.
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.

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• OMY N
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV

www.princestav.sk

13 120 0282

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

Košovská 11B, Prievidza

131200010

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

PD20-49 strana-
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domácnosť, služby, zdravie

prievidzsko
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13 120 0383

www.masterfinance.sk

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Výber teplých papučí

APOTHEKE hydratačný balíček
- hydratačný krém s OMEGA 6 výdatná

textúra + koncentrovaný gél s kys.
hyalurónovou 20ml

EU
s

Široký výber silíc

o vecné ceny
od 20.11. do 20.12.2020
ASCORUTIN 50tbl - liek sa používa na liečbu
zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc
rôzneho pôvodu, najmä pri nedostatku vitamínu C
(kyseliny askorbovej) v organizme, pri chorobnej
krvácavosti na cievnom podklade, na ovplyvnenie
miestnych príznakov krvácania pri diabetickej retinopatii
(zmeny na sietnici pri cukrovke), pri zvýšenom počte
červených krviniek, pri zápale čreva s tvorbou vredov.
Ascorutin je zložený liek, ktorého obe liečivá - rutosid a
kyselina askorbová - upravujú zvýšenú lámavosť
a priepustnosť krvných vlásočníc.

4,82€

Čakanka
obyčajná
40g
- bylinný čaj

MUCONASAL
PLUS 10ml - na

vsetrkovanie do nosa,
pri nádche z
prechladnutia a
alergickej nádche,
uvoľní upchatý nos

1,72€

37,74€

25,16€

1,64€

4,45€

lupín, pretrvávajúce, recidivujúce lupiny, hĺbkovo
čistí, odstraňuje lupiny, upokojuje.

zlato), 1x1 set

sypaný

4,94€

BIODERMA NODE DS+ šampón 125ml
2+1 ZADARMO - šampón pre vážne stavy

RAPICLEAR COVID-19 IGG/IGM
- test na detekciu protilátok (koloidné

COLAFIT 120 kociek + mesiac užívania
NAVIAC - výživový doplnok
• Darujte čistý kryštalický kolagén v malých mäkkých,
ľahko uživateľných
kockách.
• Výhodné darčekové
balenie na 5 mesiacov
užívania.
• 30 kociek
zdarma.

29,38€

21,47€

19,00€
PROSTENAL CONTROL 70+20
tabliet navyše
- výživový doplnok,

zdravá prostata,
správna funkcia
močového
ústrojenstva,
podpora potencie

19,06€

16,95€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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VIANOČNÁ SÚŤAŽ

23,21€

ekonomika / služby, domácnosť

Žiadajte o dotáciu
na elektronabíjacie stanice

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

O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do
konca roka.

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» ČZ-JAWA odkúpim motocykel/diely, seriózna dohoda, T:
0908 205 521
03 BYTY /3predaj
byty/predaj
» Predám 1-izbový byt v Handlovej, T: 0905 313 616
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu 2-izbový
zariadený byt na ul. Bjornsona v Prievidzi jednému nájomcovi. Výška mesačného nájmu
vrátane energií je 330€. T:
0905 479 922
» Dám do prenájmu 1-izb. byt
v RD v PD. Byt je komplet zariadený v tichom prostr. 220€/
mes. /1os. aj s energ. bez
akontácie. Najlepšie zam. alebo dôchodca. T: 0944 589 022
05 DOMY /5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6 predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Dám do prenájmu garáž na
Zapotočkoch. T: 0918 229 002
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim HAKI lešenie, T: 0908
532 682

Termín na predkladanie žiadostí na
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020.
„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je možný,“ vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard
Sulík. Obce, vyššie územné celky a nimi
zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 percent sumy potrebnej
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur.
V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní
žiadatelia budú mať pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
dotácie na realizáciu projektu.
Výzva s presnými podmienkami
podpory je zverejnená webovej stránke rezortu hospodárstva https://www.

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie
sú zverejnené aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje
- https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-roku-2020/.
Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných viac ako 3 000 elektrických a
plug-in hybridných elektrických osobných vozidiel. V súvislosti s podporou
elektromobility rezort hospodárstva pokračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vyplatených už bolo cez 2,6 milióna eur.

0905 402 526

13 120 0506

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Info:

0905 296 592

13 120 0496

4

» red

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Odkúpim obrazy Slovenských maliarov, T: 0903 868
361
12 DEŤOM
deťom
12

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá priateľa na zoznámenie, T: 0944
724 181

131200009

15.12.2020 o 16.00 h.

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 
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NOVINKA -- VÝCVIK
NOVINKA
VÝCVIK AJ
AJ S
S AUTOMATOM
AUTOMATOM
-- TO
TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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15 HĽADÁM
hľadám
prácu PRÁCU
15
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131200012

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim gramofónové platne, T: 0919 027 943, stenla@
hotmail.com
» Predám rotačnú stolársku
brúsku s motorom MEZ Mohelnice 1,1kW 380V a hlavicu
na sústruh 100mm 3-čeluste
+ spätné ZN: TOS. Obidve cena
dohodou, T: 0949 868 093
» Potrebujem na zavážku pozemku väčšie množstvo zeminy Remata Ráztočno z okolia.
T: 0903 815 630
» Kto predá alebo daruje
starší televízor dôchodcovi? T:
0944 589 022

(Staré sídlisko)

131200036

M. R. Štefánika 38, Prievidza

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
» Predám novú plastovú vaňu
2x1m za 300€, T: 0905 738 750

móda, voľný čas

5

13 120 0513

prievidzsko
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farmári / domácnosť, spomíname

Slovensko musí podporovať
chovateľov hospodárskych zvierat

Najčítanejšie regionálne noviny

Dňa 7.12.2020 si pripomíname
1. smutné výročie, odkedy nás
navždy opustil manžel, otec,
starý otec a švagor

Envirorezort verí, že dosiahne so Zvä- nej miere využilo prostriedky pre podzom chovateľov oviec a kôz dohodu, poru chovateľov hospodárskych zvierat.
ktorá zabezpečí skvalitnenie ochra- Vrátane príspevkov na preventívne opatny prírody.
renia smerované k zabráneniu vzniku
škôd. „Na tento zámer dostávame z raMinisterstvo životného prostredia, dov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom
po minulotýždňovom prijatí delegácie sme informovali aj agrorezort,“ uviedol
Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), minister Budaj. Pozitíva celého projektu
naďalej pokračuje v aktívnej komuniká- na základe vlastnej praxe opisuje Michal
cii s jej zástupcami. Minister životného Holeš z farmy MaM. „Moje štyri psy, keď
prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že sa nejaký vlk pokúsil zaútočiť na stádo,
nemôžu očakávať kompenzácie za škody už niekoľkokrát zakročili. Zbili ho a on
vzniknuté na nezabezpečených stádach. ušiel so stiahnutým chvostom,“ vraví
„Pre ministerstvo zostáva prioritou farmár a dodáva, že: „Ak sa k stádu prizachovanie spásania trvalo trávnatých blíži šelma, veľakrát stačí, že zacíti pach
porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny ovčiarskych psov a radšej si hľadá inú
a podpora biodiverzity,“ uviedol minis- korisť.“ Podľa jeho slov niekedy stačí aj
ter životného prostredia Ján Budaj na to, že začnú brechať, bača sa zobudí, odmargo rokovaní. Ich výsledkom má byť páli petardu a vlci utečú.
také znenie vyhlášky k zákonu o ochraMŽP SR pokračovalo v stretnutiach
ne prírody a krajiny, ktorá zabezpečí s dotknutými pripomienkujúcimi subochranu vlka dravého, ale neublíži hos- jektami až do 30. novembra 2020, kedy
podárskym zvieratám. Jednou z prvých uplynie lehota pripomienkovania.
kompromisných tém má byť odklad
požiadaviek týkajúcich sa veku pastierskych psov.
Vedenie envirorezortu si veľmi dobre uvedomuje, že niektoré naozaj efektívne opatrenia (pastierske psy, resp. elektrické oplotenie) sú finančne náročné. A
práve preto aktívne presadzuje, aby pri
nastavovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky na nadchádzajúce finančné
» red
obdobie 2021-2027 Slovensko v maximál-

pán Ing. Július Liebenberger.

Manželka, deti s rodinami, priatelia a ostatná smútiaca rodina.

13 120 0505

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

„Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.“

Dňa 6.12.2020 uplynie 20 rokov,
čo nás opustil
pán Jaroslav Kamody.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka a deti Jarko a Radko.

13 120 0511

6

7-DŇOVÉ ALEBO 30-DŇOVÉ

Viac informácií:

13 120 0504

www.sadpd.sk
www.sadtn.sk
www.tsk.sk
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PALIVOVÉ DREVO
TVRDÉ, MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno T: 0944 664 496

V ponuke oblečenie a výbava pre:
AIRSOFT, POĽOVNÍKOV, HUBÁROV A
HOBBY. Sortiment aj pre DETI.
otváracie hodiny:
Po - Pia 9:00 - 18:00 hod.
So 9:00 - 12:00 hod.
0911 485 341, 0903 205 261

ARMY SHOP v Oslanoch 9:00 - 12:30 hod.

DEZINFEKCIA OZÓNOM PROTI COVIDU-19

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

Dezinfekcia a čistenie priestorov ozónovým
generátorom.

Pohodlne, dôkladne a účinne.

Využitie: domy, byty, kuchyne, kúpeľne, autá, reštaurácie, wellnesy,
bazény, verejné priestory, ambulancie, haly ale aj rôzne firemné priestory.
0905 658 386, web: anticovid.drago.sk, e-mail: drago@drago.sk

13 120 0481

Ozonácia spoľahlivo ničí 99,9% baktérii,
vírusov, plesní, mikroorganizmov, roztočov
a niektorých lariev hmyzu, odstraňuje
pachy.

PD20-49 strana-
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13 120 0475

0940 600 300

13 120 0509

PREDAJ A MONTÁŽ
Klimatizácie, Rekuperácie

ARMY SHOP Prievidza
OD Vtáčnik

REKUPERÁCIE

721200029

KLIMATIZÁCIE

7

131200054

prievidzsko

kultúra

8
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OD PONDELKA 7. 12.
125 g balenie

u nás si nemusíte
vyberať medzi

-50%

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

1.69

0

84

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

żƌƋƋ¸ŭƋıƑƒŽ

2,3 kg
balenie
kus

2,3 kg balenie

-39%

-29%

1.79

3.69

1

09

;ï³ǯàÒ

CÙ¤ïǱÙÏĒ
• v debničke

2

59
żƌÏ¸ŭƌİƌƎŽ

100 g

-40%
0.99
;ïǯ ÏúĊ¨ÙēóĒï
• v čr�evku

0

59
250 ml

145 g

-40%

-35%
0.39*

1.29

0

77

2,25 l
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]ØàúÙÙõÔ½ÙÀ¨
• 33 % tuku

0

25
żƌƋƋ¸ŭƋİƌƒŽ

]ØàúÙàĊēÌà¸ÿïú
• rôzne druhy

2,25 l

-40%
1.49*

0

Supercena

89

20 kusov
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1
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OD PONDELKA
7. DECEMBRA

110 g

Supercena

-48%
1.29

250 g

0

44

]Ø¨úàÒ
Ùì¨ ¨ÙÀ¨
• 80 % tuku

ÙÀÙ

żƌÏ¸ŭƌİƒƑŽ

0
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• rôzne druhy
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350 g
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0
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420 ml

700 g
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0,5 l
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3

49
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• rôzne druhy

Supercena

cena za 100 g
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ƋİƐÒũƋİƋƐÒė¤ïȄà

0
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• svetlé výčapné pivo
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• f�leta s kožou bez kost�

1

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
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Mikuláš príde. Ako to spraví, nikto nevie, ale príde

Tradícia detstva, ktorá prežíva generácie
Každoročne prichádza 6. decembra a
všetky deti (priznajme si, my dospelí,
že aj nás) poteší vzácna návšteva - Svätý Mikuláš.

a odpustiť si. Kedysi platilo pravidlo, že k
štedrovečernému stolu by si mali sadnúť už
všetci udobrení. Nuž, stretnúť tento rok radšej nie, ale dá sa zavolať si, napísať si.

Tak čo, viete si ešte vyleštiť čižmičky?
Pekne pripraviť zimnú obuv (zmestí sa do
nej viac ako do poltopánok) a už len čakať,
či a čo si v nej ráno nájdete? Prvá adventná
nedeľa je za nami, pripomenula nám potrebu uchovať si nádej. Tento rok prichádza
Mikuláš na druhú adventnú a tá zas symbolizuje mier a zmier. V nás i okolo nás. Ľudia,
ktorí sa počas roka poškriepili, by sa v týchto
dňoch mali stretnúť, zmieriť, podať si ruky

Dobro a zlo

foto: pixabay.com

Anjel a Mikuláš predstavovali dobro. Deti
museli preukázať nejakú zručnosť, aby dostali darček. Lebo nič na svete nie je zadarmo, aj keď si to dnes mnohí a najmä deti,
myslia. Vždy existuje čosi ako povinnosť.
Ozaj a viete, že za odmenu sa kedysi považovalo sušené ovocie, orechy a jabĺčka? Najlepšie a najzdravšie dobroty na svete!

Mikuláš z Patary

Historické zdroje prezrádzajú, že Mikuláš
bol nielen temperamentnou osobnosťou,
ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz
uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom
a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi.
Narodil sa medzi rokmi 270 a 286 v Patare –
dnešných ruinách pri meste Kalkan v Turecku. Bol synom majetných rodičov, ktorých
dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď
mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší
biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

VODÁRSKE, KÚRENÁRSKE PRÁCE
A SANITA

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

SLUŽBY
13 120 0502

0918 435 834

rických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi
345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento
cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mladých ľudí. (Mikuláša, anjela a čerta mohli
stvárňovať napríklad iba slobodní mládenci
Patrón biednych,
a na ich návštevu sa zas mimoriadne tešili
mladých a chudobných
dievčatá.) Mikuláš je známy aj ako patrón
Šiesty december, deň úmrtia Svätého požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, obMikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný chodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov
dátum jeho skonu nie je známy. Podľa histo- a mnohých ďalších.
ib

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

Vám ponúka:

Viac info na tel.

Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za
predstaveného kláštora Sión. Mikuláš bol
široko-ďaleko povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre aj
on sám stal biskupom.

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

INŠTALATÉR
• rozvody vody
• rozvody kúrenia + podlahové kúrenie
• kanalizačné prípojky
• kompletovanie kúpeľní
• a mnoho ďalšieho ...

foto: pixabay.com
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SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU
Pravenec 411

tel.: 0907 787 089

Polohovacia opierka

www.zarpa.sk

PRAVNO-M26-MOD1/
POLOH-3BF195/PO-3/-R100/
PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26

Roh - pohodlné sedenie

Polohovacie operadlo

ROZMER:

166/383/258 cm

Spanie 128/285

zľava
-2erá0%
tom

Úložný priestor

s inz

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava =
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava =

09-36

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

Akcia platí do 31.12.2020

1.760 €
2.690 €

721200005

Partner
Wüstenrot

RÔZNE

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
0915 780 751

Výročia a udalosti
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú
dochádzku

6. decembra 1774

PD20-49 strana-
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13 120 0508

Objednajte si
z bezpečia domova.

zdravie
služby
/ služby
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interiér - exteriér - dekorácie

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE
NA 0908 244 019

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

PODLAHY
ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 536,90 EUR

Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 1 08€

DEŇ A NOC

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

0908 244 019

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-49 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

13

13 120 0516

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

zamestnanie, služby

14
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PRIJMEM

ZDRAVOTNÚ SESTRU
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0905 665 200

13 120 0501

DO ZUBNEJ AMBULANCIE
V DOLNÝCH VESTENICIACH.
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služby
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Odpočet mojej práce ako krajského poslanca

Vážení obyvatelia okresu Prievidza!
Sme viac ako v polovici súčasného volebného obdobia v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej
len TSK). Vo voľbách v roku 2017 ste mi dali dôveru na výkon poslaneckého mandátu krajského
poslanca. Dovoľte mi teraz priblížiť odpočet mojej
poslaneckej práce.

Hospodárnosť/Očistenie verejného života:
Zastavenie predražených právnych služieb v
bojnickej nemocnici: Nemocnica ukončila kontrakt na právne služby, ktoré ju stáli prijateľných
600 eur mesačne. Časom však uzavrela zmluvu s
istou externou advokátskou kanceláriou, na základe ktorej za právne poradenstvo v niektorých
mesiacoch mala platiť viac ako 5000 alebo 6000
eur. Po mojej intervencii bývalý riaditeľ zmluvu
ukončil.
Zrušenie manažérskej zmluvy na riadenie
krajských nemocníc: Zámer manažérskych
zmlúv na riadenie krajských nemocníc ešte z
roku 2015, po intervencii nezávislých poslancov,
padol. Ak by manažérska zmluva vstúpila do
platnosti, majiteľom nemocníc by síce bol Trenčiansky kraj, ale jej riadenie by zabezpečoval
akýsi externý manažér.

vidzskom gymnáziu: Rekonštrukcia kotolne
na gymnáziu bol, podľa môjho názoru, poriadny kšeft. Za dielo v sume 185 tisíc eur, ktoré ani
poriadne nefunguje, padlo trestné oznámenie a
bolo vznesené obvinenie. Podľa odbornej dokumentácie a posudkov sa dielo dalo vyhotoviť aj o
30 tisíc lacnejšie. Vec majú v rukách orgány činné
v trestnom konaní.

O svojej poslaneckej práci som informoval obyvateľov na sérii stretnutí s obyvateľmi v obciach a
meste okresu Prievidza.

Prepojenie v liekovej politike: Poukázal som
na konflikt záujmov, keď jedna osoba zodpovedala za nákup liekov v NsP Bojnice, a zároveň
bola prepojená na istú skupinu podnikajúcu v
zdravotníctve. Po mojej intervencii boli služby
ukončené.
Zdravotníctvo
Ukončenie personálneho prepojenia v liekovej politike: Od roku 2020 má NsP Bojnice vlastnú lekáreň. Tento krok sme presadzovali dlhšie a
za rozhodnutím je aj kus práce krajských poslancov. Peniaze z lekárne ostanú v nemocnici, a nie
u súkromného prevádzkovateľa. Nemocnica bez
vlastnej lekárne bola na Slovensku unikát.

služnosti alebo Plán udržateľnej mobility.
Posunutie odchodov autobusových spojov na
niektorých linkách tak, aby korešpondovali s
odchodmi/príchodmi vlakov: Za všetky uvediem posunutie prvého autobusového spojenia
na trase Kanianka - Prievidza tak, aby cestujúci
prišli na stanicu pred príchodom rýchlika.
Posilnenie autobusového spojenia medzi
Prievidzou a Trenčínom: Poukazoval som na
potrebu vyššieho počtu autobusových liniek z
Prievidze do krajského mesta Trenčín. Od septembra 2020 boli pridané viaceré autobusy.
Aktívny prístup k mandátu poslanca/ iná
podpora ľudí
Zmena VZN o dotáciách z rozpočtu TSK: Ako
poslanec som participoval na zmenách v dotačnej schéme z krajského rozpočtu tak, aby žiadatelia mali lepší prístup k dotáciám na svoje
projekty. Ide predovšetkým o zníženie miery spolufinancovania na projekty pre mládež.
Snaha a podpora pomôcť tým, ktorí pomáhajú: Pomoc pri riešení situácie s aktivitou otvárania kameňolomov v Cigli, Lehote pod Vtáčnikom
a snahou o sprevádzkovanie asfaltárne pri zdroji
pitnej vody v obci Podhradie.

Rozdávaním vody v kolóne sme chceli upozorniť
na potrebu obnovenia vlakovej dopravy medzi Prievidzou a Nitr. Pravnom

Provital: Mrzí ma, že sa mi nepodarilo presadiť
zámer odpredať priestor, v ktorom vykonáva svoju činnosť organizácia Provital, za jedno euro.
Následne však poslanci schválili niekoľkotisícovú odmenu pre bývalého hlavného kontrolóra,
ktorú som nepodporoval.

Napadnutý výsledok tendra na nemocničné
záchranky: Podnikol som kroky, aby Úrad pre
verejné obstarávanie prekontroloval podozrivý
tender na prevádzku záchraniek v nemocniciach,
t. j. aj v nemocnici v Bojniciach. Úrad momentálne preveruje všetky súťažné podklady.
Aktívne riešenie problému možnej exekúcie
nemocníc: Od 1. januára 2021 mal prestať platiť
zákon, ktorý chráni nemocnice pred exekúciami.
Miliónové záväzky NsP Bojnice predstavujú závažný problém, pretože jej pohľadávky skupuje istá
firma. Ako krajský poslanec som sa o. i. obrátil na
poslancov NR SR, ktorí sú členmi Výboru pre zdravotníctvo, s návrhom na riešenie problému.
Zastavenie nevýhodného predaja budovy po
zrušenom gymnáziu v Handlovej: Podarilo
sa mi presadiť zastavenie nevýhodného predaja
budovy gymnázia v hodnote cca 460 tisíc eur za
polovičnú cenu 231 tisíc eur istej súkromnej spoločnosti, ktorá je evidovaná v rôznych podlžnostiach.
Riešenie kauzy kotolňa a šafárenie na prie-

SVaLZ pracoviská ostali pod správou NsP Bojnice: Musel som viesť intenzívnu diskusiu o tom,
aby SVaLZ-ové pracoviská neboli poskytnuté
do koncesie súkromnej spoločnosti. (ide napr. o
rozbory vzoriek, mikrobiológiu, biochémiu, hematológiu a iné súčasti nemocnice). Samozrejme, presadzoval som ich ponechanie v správe
nemocnice. Našťastie, názory bývalého vedenia
NsP, ktoré hovorili o možnosti koncesie SVaLZ-ov
pod súkromnou spoločnosťou, zapadli prachom.
Podiel SVALZ-ov na celkových výnosoch od zdravotných poisťovní činí pre nemocnicu sumu 4 028
267,00 €. Peniaze tak idú tam, kam majú - do nemocnice, a nie akejsi súkromnej spoločnosti.
Cesty a doprava
Kroky k obnove osobnej vlakovej dopravy na
trati Prievidza - Nitrianske Pravno: Podnikol
som viaceré kroky na obnovenie osobnej vlakovej dopravy. Zámer sa dostal aj do strategických
dokumentov TSK, akými sú Plán dopravnej ob-
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Detaily o jednotlivých témach, prípadoch a
kauzách sa môžete dočítať na mojej FB stránke
Michal Ďureje-verejný profil.
V ďalších rokoch poslaneckej práce chcem
ešte presadzovať:
Rekonštrukciu mosta v Opatovciach nad Nitrou, opravu cesty medzi Lehotou pod Vtáčnikom a Podhradím, zvýšenie bezpečnosti na
priechodoch pre chodcov na krajských cestách
v Prievidzi, snahu o zámenu vlastníctva budovy bývalej polikliniky TSK na mesto Prievidza,
zokruhovanie trasy autobusových liniek smerom
do obce Poruba a Lazany cez Bojnice.
Vážení obyvatelia,
verím, že výpočet najzásadnejších vecí z mojej
poslaneckej aktivity vás presvedčil o tom, že svoj
mandát sa snažím vykonávať aktívne, so snahou
ochrániť verejný majetok a na prospech verejnosti. Moje tvrdenie opieram aj o skutočnosť, že
za celé tri roky mám ako poslanec stopercentnú
účasť na všetkých zasadnutiach Zastupiteľstva
TSK.

131180505

 Poslaneckú prácu vykonávam aj za pomoci rodiny :-)
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VÝBORNÉ DOMÁCE VÝROBKY, BRAVČOVÉ A KURACIE MÄSO - DOPRAVA VÝROBKOV AŽ K VÁM DOMOV - ZDARMA!

Domáce mäsové výrobky: • DOMÁCE ŠPEKAČKY 7€/kg • ÚDENÉ BRAVČOVÉ KLOBÁSY 6.50 €/kg • ÚDENÉ KLOBÁSY Z DIVINY 9 €/kg • JATERNICE/

mäsové s ryžou /4 €/kg • TLAČENKA 4.50 €/kg • ÚDENÁ SLANINA 6.90 €/kg • PAPRIKOVO - CESNAKOVÝ LALOK 3.50 €/kg • ÚDENÁ ŠUNKA / STEHNO
7.50 €/kg • ÚDENÁ KRKOVIČKA 7 €/kg • ÚDENÉ KARÉ 7 €/kg • HUSPENINA 0,5L - 2.50€ • BRAVČOVÉ OŠKVARKY 7 €/kg • BRAVČOVÁ MASŤ 2,50 €/kg
Čerstvé slovenské mäso: • bravčové plece bez kosti 1 ks v celku: váha cca 4,5 kg (3.20 €/kg) • bravčové stehno bez kosti 1 ks v celku: váha cca 8
kg (3,40 €/kg) • bravčové karé bez kosti v celku: váha cca 3,30 kg (4.15 €/kg) • bravčová krkovička bez kosti v celku: váha cca 4,50 kg (4.10 €/kg)
Kuracie mäso Česká republika: • kuracie prsia chladené - balené termo obal + karton 1 kartón - 10 kg (3.79 €/kg) • kuracie stehná chladené
vykostené bez kože 1 balenie - 10 kg (3.19 €/kg)
* minimálny odber výrobkov na rozvoz - 10 kg - mix podľa vlastného výberu - dovoz zdarma!

AKCIA ZDARMA

• ČERSTVÉ KURA PRI NÁKUPE NAD 10 KG VÝROBKOV • PRI OBJEDNANÍ NAD 100 € výrobkov + 2 čerstvé kurence ZDARMA

Pokiaľ máte záujem, napíšte do správy 0901 706 816 adresu, okres a telefónne číslo, obratom dostanete termín dodania výrobkov až k Vám domov.

13 120 0515

BRAVČOVÉ SLOVENSKÉ POLOVIČKY - váha cca 50 kg (2,50 €/kg) DOPRAVA ZDARMA

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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