Č. 16 / 23. APRÍL 2021 / 25. ROČNÍK

PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

Volá sa to konzumizmus,
ale ide o obžerstvo

Človek, ak je človekom, by s mal
bohato uspokojiť životom v dostatku a
nemal by potrebovať prebytok. A ak s
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá
uľahčiť ich ťažký životný údel.
Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci potrebujeme do určitej miery „mať“. Mať k
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo,
mať dovolenku, mať auto na presun na
chalupu, mať zariadenia na obrábanie
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to
bežné prirodzené potreby. Mať tri chalupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitivizmus ducha. Vyhadzovať potraviny iba
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytočne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť
na uspokojenie seba samého. Nepodeliť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.
Nevidieť, nepočuť potrebného v
rámci svojich často aj veľmi obmedzených možností.

Odstavčatá
T: 0908 13 11 99

prenájom

LEŠENIA

a DEBNENIA
Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

0918 867 518

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

P.S. Ozaj, čo vás viac zaujíma? Správy zo života
bohatých celebrít, alebo
správy o tom, ako tu žije
bežný človek?
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
PRÁCA V BRANDYS
NAD LABEM (ČR)
- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

604 515 863

85-0298

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I
UBYTOVANIE
+420

13 121 0169

M. R. Štefánika 38, Prievidza
(Staré sídlisko)

Košovská 11B, Prievidza
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13 121 0216

Nejde iba o nejaký náboženský prehrešok.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v našom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci,
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom
miesto pre iných, stačí nám k bohatstvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť
každý.
Máme za sebou kriticky ťažký rok.
Museli sme si odriekať už takmer všetko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa
odriekanie netýkalo ani v núdzovom
pandemickom stave. Niektorých a ich
nových, už povolebných „našich“.
Možno nám ostatným ten rok niečo signalizoval.
Možno nám poukázal na to, že
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý
umožňuje plnohodnotný život.
Dokonca aj šťastný život. Neviem,
nechám na každom z vás, vážení čitatelia, čo si z tohto textu vyberiete.

13 121 0225

Obžerstvo je ďalším z hlavných „hriechov“ v našom tohtoročnom seriáli
cností a hriechov. Teda, civilne povedané, pozitívnych a negatívnych
vlastností ľudí.

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

Pečené
prasiatka

13 121 0006
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PRIEVIDZSKO Revolúcionári a diktátori

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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0905 719 148
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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

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

13 121 0004

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Mnohí diktátori mali vzdelanie a
dar reči. Šírili okolo seba strach a potláčali iné názory. Mnohí mali vysoké
IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli
vznetliví, ješitní a postupne sa u nich
rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom,
ktorých si sami označili za nepriateľov a
zradcov. Pritom to boli často ľudia, ktorí im chceli pomôcť napraviť ich chybné
Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli rozhodnutia a priviesť ich na správnu
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran- cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. nemilosti alebo prišli o život. Diktátori
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto- a psychopati majú charizmu, sebavedorí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú mie, inteligenciu a túžbu po moci. Veod zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik- konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori
skupinou verných. Ľudí s iným názorom nepatria iba do histórie. Aj dnes máme
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko- rôznych medzi sebou. Definujú si svoje
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic- skupiny ľudí, ktorých
ky rozprávali občanom svoje predstavy budú „ochraňovať“
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre- a proti ktorým budú
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to bojovať. Pozor na
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo nich. Prichádzajú s
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo- plánom ochraňovať
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. ľudí. A prinášajú
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip- im ešte väčtá pre študentov. S diagnózami ťažkých šie utrpenie
psychických nemocí - narcisizmu, psy- a zlo.
chopatie alebo paranoje.
» Ján Košturiak
Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Lenin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot,
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pinochet, Nicolae Ceaușescu boli revolucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí
aj ich zabíjať.

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza
mirka.dobrotkova@gmail.com

Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?
 0905 638 627 finančná ochrana

MESTO NOVÁKY
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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

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

Obhliadku si môžete dohodnúť na MsÚ Nováky
na 1. posch., č. dv. 11, tel. č. 046/5121 522.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov
končí dňa 11.05.2021 o 11-tej hod.

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku
www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM
výhodná poloha – v centre Prievidze
na Ul. Matice slovenskej 10

celková plocha 220 m2 - 3. poschodie
(budova baní, sídlo Sociálnej poisťovne)

Kontakt: +421 906 771 202 akrpelanova@hbp.sk

13 121 0210

Západné Slovensko

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.

0948 353 000

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

– pozemku parc. reg. C-KN č. 411/2 o výmere
470 m2 a budovy „Hotela GASTRO“ s. č. 9
na parcele reg. C-KN č. 411/2, k. ú. Nováky.
Úplné vyhlásenie OVS a základné informácie
o nehnuteľnostiach sú zverejnené na stránke
www.novaky.sk.

13 121 0223

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

13 121 0159

obchodnú verejnú súťaž
na odkúpenie nehnuteľností

13 121 0177

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

66-0079

Redakcia:

PRIEVIDZSKO

DOMÁCNOSŤ
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03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» 2i.b. v BB pre 2 pracujúce a slobodné dievčatá 220€/os/mes., T:
0902 623 573
» Prenajmem zariadenú garsónku v Prievidzi len pre zamestnaných. RK nevolať, T: 0949 451 774
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim garáž v PD, T: 0908 765 567
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908
532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
» Kúpim hd kože tv, T: 0948 799
362
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
» Kúpim staré hodinky PRIM a iné
hodinky, T: 0905 767 777

T:0948 975 710

CIA
K
A
KOMINÁR
Peter Čuga
· kontrola a čistenie komínov
· frézovanie zadechtovaných
komínov
mobil: 0902 376 433, 0903 215 348
e-mail: petokominar@centrum.sk

ODVOZ A ODBER
ODPADOV
izolácie plochých striech

12 DEŤOM
deťom
12

• zatepľovanie plochých striech
• viac ako 20 ročné skúsenosti
• zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech
13 121 0030

» Predám detskú posteľ so zábranou, s úložným priestorom,
rozmer 160x80cm za 40€, T: 0908
249 274
» Lacno predám nábytok do detskej izby, info na T: 0908 249 274

13 RÔZNE /13 predaj
rôzne/predaj
» Predám dámske/dievčenské
veci 34/36/38 nosené aj nové, od
1,90€/ks, T: 0940 544 759

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
» Prácu hľadá elektrokonštruktér
s praxou projektovania v EPLAN-P8, AutoCAD 2D/3D. Čiastočne
TIA-portal, T: 0902 521 792
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Návod nájdete na strane 10.

0905 807 194

Partner
Wüstenrot
13 121 0007

Chcete si podať inzerát?

www.plochastrecha.eu
www.
plochastrecha.eu

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá priateľa
na zoznámenie, T: 0944 724 181
» 65 ročná silnejšej postavy
hľadá priateľa vyššej postavy, T:
0949 686 356

13 121 0003

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

Stará mama vravievala – zemiaky by hadicový systém, po zime aj tesnosť
mali byť v zemi v intervale týždeň spojok na ňom či v ňom. Aby sa nám po
pred a týždeň po Jurovi.
jeho pripnutí k domácemu vodovodnému rozvodu nevytvorili na záhrade trSamozrejme, to je ovplyvnené aj kli- valé fontány. Mimochodom, existujú aj
matickými podmienkami a lokalitou, moderné podpovrchové zavlažovacie
ona gazdovala na strednom Považí. systémy. A tie rastlinky doslova milujú.
Ale berme to tak, že tie zemiky už v
Málo pozornosti venujeme údržbe
zemi sú.
vonkajšieho mobiliáru, lavičiek, ale
Je najvyšší čas postarať sa o tráv- napríklad aj oplotenia a drobných, preniky. Samozrejme, ešte predtým, hoci važne drevených stavieb, šôp či stodôl.
aj na poslednú chvíľu, aj o záhradnú Ak im nedáme potrebnú každoročnú
techniku. Treba ju skontrolovať, objed- údržbu, ich životnosť sa výrazne skranať v internetových servisoch náhrad- cuje. Tu je dobré nechať si poradiť od
né diely (dodacia lehota býva obvykle odborníka na rôzne izolačné a dekoračtak týždeň), v motorových zariade- né či konzervačné nátery.
niach vymeniť olej, filtre. Bez toho by
Ozaj a keď už sme sa pustili do taste novú sezónu nemali začínať.
kých prác, nezabudnime na odkvapoPozornosť si vyžaduje aj záhradné vý systém na streche. Treba ho očistiť
ručné náradie. Vždy záleží na miere od napadaného lístia, prípadne pri
jeho opotrebovania či až poškodenia. starších krytinách na strechce aj od
Či sa ešte oplatí udržiavať opravovať, machu a piesku. A keď už tam budeme,
alebo či nie je výhodnejšie nahradiť ho stojí sa to nejakú tu zlomenú škridľu
novým z bohatej ponuky záhradníc- vymeniť, prípadne, upevniť uvoľnený
tiev.
plech či asfaltovú krytinu.
Nejaké tie mrazíky až do „troch
zmrznutých“ ešte môžu byť, ale aj napriekt tomu je najvyšší čas zaoberať
sa napríklad kvetinovou výzdobou.
Všetko potrebné si treba pripraviť. Od
hrantíkov cez substráty, náradie, polievanie, v prípade napríklad muškátov
už je najvyšší čas ich „aklimatizovať“
cez deň vonku.
Keď už spomíname polievanie. Tre» red
ba v tomto čase dôkladne skontrolovať

131210049

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» ČZ - Jawa odkúpim motocykel /
diely – seriózna dohoda, T: 0908
205 521
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom
stave alebo nepojazdný, T: 0949
350 195
» Kúpim motocykle Jawa CZ Babetta Stadion Simson aj iné, T:
0949 371 361
» Kúpim Simson, Stelu, pionier,
ponúknite T: 0949 505 827

E+G STAV s.r.o.

13 121 0193

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

Záhrada po Jurajovi

Najčítanejšie regionálne noviny

13 121 0002

Občianska
riadková
inzercia

TÉMA TÝŽDŇA / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

13 121 0156
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DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, REALITY

PRIEVIDZSKO

PLYN

SANITA

OBKLADY

DLAŽBY

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

JARNÁ AKCIA

dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových
metrov + doprava

na kontrolu a čistenie
kotlov
€
už od 40

0903 414 723

+421 910 598 927
13 121 0173

tel.:

ceny

www.unimat.sk

13 121 0005

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

www.drevopd.sk

0905 773 959

Objednajte si
z bezpečia domova.

13 121 0110

KÚRENIE

dajana.svecova@gmail.com

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

13 120 0474

VODA

5

Ponúkame na prenájom priestory v Prievidzi,
v bývalej škole na Ul. Ľ. Ondrejova na sídlisku Zapotôčky.
Priestory majú výhodnú polohu pri hlavnej ceste, s možnosťou voľného parkovania, v centre sídliska, nad supermarketom potravín. Ponúkané priestory sú vhodné na školské, predškolské zariadenie, mimoškolské a voľnočasové
aktivity, ako aj na lekárske ambulancie...
Voľné priestory zahŕňajú 5 tried, každá s rozlohou 55 m2, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň
s rozlohou 113 m2 (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m2 (vhodné na aktivity v exteriéri).

Bližšie informácie: +421 46 519 91 09, +421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk
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13 121 0198

V priestoroch sa začiatkom roka 2021 vymenili všetky okná. V prípade potreby pripravíme priestory podľa požiadaviek nájomníka.

FARMÁRI / SPOMÍNAME
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Kam sa to vraciame?

S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že nás dňa 14. apríla 2021 navždy opustil
náš otec, starý a prastarý otec

Vladimír Žamboky
vo veku 84 rokov.

Synovia Vladimír, Peter, Stanislav a ostatná smútiaca rodina.

13 121 0211

Rezort čitateľa informuje o obsadzovaní stoličiek či rovno celých postov a tu a tam o nejakej „významnej“
udalosti v podobe nejakej účasti na
nejakej konferencii.
To, že na Liptove sú plné sklady
slovenských zemiakov a v hypermarketoch máme zas plné pulty zemiakov
zo zahraničia, nerieši. To, že zemiakári avizujú koniec odvetvia, o tom ani
zmienka. Ani o tom, ako ovocinári
nákladne bojujú z mrazmi. Nič, ani slovíčko podpory, pochopenia, vďaky za
posledný boj o slovenskú úrodu.
V tejto súvislosti netreba čo dodať
k statusu Anny Belousovovej na sociálnej sieti:
„Cvikla z Holandska nákupená cez
Česko. Hliva z Čiech. A zemiaky z Francúzska !!! Na Kysuciach boli zemiaky
kedysi základ poľnohospodárstva, istota , že bude,čo jesť. A teraz ich dovážame z Francúzska !
Keby to videla moja nebohá babka,
asi by tomu neverila . Všetko sú to pritom
potraviny, ktoré sa dajú dopestovať aj u
nás . A určite kvalitnejšie ako to, čo dovážame. A samozrejme, že dovozu zodpovedajú aj ceny. Dovážame potraviny
hlavne z Čiech, Poľska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska.

„Neplačte. že som odišiel, ten pokoj mi prajte,
len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.
Vždy láska znela v mojom srdci,
tak s láskou spomínajte.“

Oni vedia dopestovať pre svoju spotrebu aj na vývoz a my nie ?! Čím to asi
bude ? Hlavne že cez Poľnohospodársku platovú agentúru pretiekli stovky
miliónov eur do súkromných vreciek
úplatkárov. Nielen odborníci , ale zdravý rozum každého človeka hovorí, že
potravinová bezpečnosť je a onedlho
bude ešte viac rozhodujúci faktor doslova prežitia národa .
Mám však vážne obavy , že táto
vláda je príliš zaneprázdnená sama
sebou, svojimi hádkami a kšeftami ,
aby sa zaoberala životnými potrebami
národa . A vlastne tam ani nie je komu
sa zaoberať myslením ako takým, tým
skôr myslením o budúcnosti a prežití.“
Píše Anna Belousovová.
A my si môžeme na stránke rezortu
čítať, kto kde na akej konferencii sedel
a aké fleky a kým sa majú obsadiť.
Totálny návrat do čias, kedy síce
nefungovalo nič, ale bolo všetko. S tým
rozdielom, že teraz tiež nefunguje nič,
ale nič aj máme.

Dňa 22. apríla 2021 sme si pripomenuli
4. smutné výročie, kedy nás navždy
opustila naša mama a stará mama

Rozália Žambokyová.

Smútiaca rodina.

» red

Dňa 26.4.2021 si pripomíname
päť rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

13 121 0211

Pozerajúc sa na stránku ministerstva
pôdohospodárstva, človek má pocit,
že sa vraciame niekam ďaleko tridsať
rokov späť.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 23.3.2021 s milovaným

Lackom Kosztolányim,
Anton Minich
ktorý nás navždy opustil dňa 17.3.2021 vo veku 58 rokov.

Smútiaca rodina.

„Oči sa zavreli, srdce choré prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.“

Dňa 22.4.2021 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a dedko

Dňa 23.4.2021 uplynie rok od chvíle,
čo nás navždy opustil v nedožitých
88 rokov života, náš drahý ocko

Štefan Babic

František Zahustel.

z Lehoty pod Vtáčnikom.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

S láskou na teba spomína manželka a ostatná rodina.

13 121 0141

Kto ste ho poznali, venujte s nami tichú spomienku na neho.
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13 121 0209

S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

13 121 0203

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

13 121 0219

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

z Koša.

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

PRIEVIDZSKO

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?
13 121 0008

hurtis@advokathurtis.sk

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
13 121 0021

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

PRINCE STAV
• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

235/65 R 17 108V
r. v. 2016

147,60

49,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.mi kona. sk
37-0059

VÝP
V ÝP R
REDA
E DA J

131210170

INTENSA SUV

• BÚRACIE PRÁCE
• DOMY NA KĽÚČ
• DOVOZ ŠTRKOV
www.princestav.sk

PD21-16 strana-
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MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

13 121 0157

info@princestav.sk

PALIVOVÉ DREVO
13 121 0202

Chcete

7

8

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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PRIEVIDZSKO

INTERIÉR
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0905 492 435

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí
komplet dvere + zárubňa 110€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659

13 121 0040

info@q-zett.sk www.q-zett.sk

13 121 0048

0905 402 526

www.zaluzie-hudec.sk

13 121 0152

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
• Uhlie hnedé, čierne sypané
Doprava hydraulickou rukou.

13 121 0185

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

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

47-026

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých
30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

POLITIKA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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HĽADÁME

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

na pracovnú zmluvu

13 121 0228

Nástup:
apríl 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozície:
Vodič VZV
základná mzda 957 €
+ príplatky

13 121 0205

MURÁRA, TESÁRA

Manipulant
základná mzda 881 €
+ príplatky
Výrobný
pracovník
pre montáž
základná mzda 981 €
+ príplatky

PONÚKAME: • práca v regióne
• sociálne výhody
(preplácanie dopravy, stravné)

• doplnkové dôchodkové sporenie
• mzda od 700€ do 920€
Záujemcovia hláste sa na t. č. 0903 277 753
alebo pošlite žiadosť na mail: mzdy@dak.sk
Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "E"
Odmena: mesačne 728€ + prémie
+ príplatky + cestovné náhrady

Kontakt: 00421 917 999 400
e-mail: dispo@gvslovakia.eu

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV

www.ic-aumont.sk

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

VODIČOV KAMIÓNOV

85_0288

Spoločnosť pôsobiaca
V NEMECKU, ŠVAJČIARSKU, FRANCÚZSKU, VB
PRIJME na TPP

VODIČA na MANITOU
OBSLUHU na MALÝ MOBILNÝ ŽERIAV
MONTÁŽNIKOV

0907 261 793 / ivana.konickova@kmmont.eu

43-0075

Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce
Samostatná práca podľa výkresovej dokumentácie
Nástupný plat:
vodič 2000 €, montér 1800 € netto
Ubytovanie a doprava na náklady ﬁrmy
Nutná prax
Nástup ihneď

PD21-16 strana-
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Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

43-0076

na medzinárodnú
prepravu tovaru

000000

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

75-09

PRIEVIDZSKO

ZAMESTNANIE,
ZDRAVIE / SLUŽBY
SLUŽBY

12
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.
9.15 - 10.00 h.
10.20 h. - 10.30 h.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

09-39

0948 300 988

801210031

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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61-0056

STROJOVÉ
POTERY

75-15

Nováky-Lelovce 29.4.
Lehota p. Vtáčnik.-pošta 29.4.
Lazany: 29.4.
Kľačno, pri cintoríne: 29.4.

INTERIÉR

PRIEVIDZSKO

13

interiér - exteriér - dekorácie

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE
NA 0908 244 019

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

PODLAHY

od 576,90€

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

NOVINKA:
MOŽNOSŤ NÁKUPU
AJ NA SPLÁTKY.
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

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

PD21-16 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

13

13 121 0224

www.inexdecor.sk

14

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

Modernizácia elektrickej sústavy na
západom Slovensku napreduje
Ten sa v roku 2018 stal prvým PCI projektom v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy, ktorému bol udelený grant - súčasne išlo o jedno z historicky najvyšších kofinancovaní vo výške 91,2 milióna EUR. Partnerom pri realizácii projektu
je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný
E.ON ČR). Vzhľadom k cezhraničnému charakteru projektu sa jednotlivé aktivity
realizujú predovšetkým v prihraničných oblastiach, nakoľko jedným z cieľov projektu ACON je prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou
republikou a integrácia trhu s elektrinou medzi oboma krajinami.
Medzi prvými aktivitami projektu ACON bola investícia do modernizácie jedného z najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečuje distribúciu elektrickej
energie do Trenčína a priľahlých obcí. Digitalizáciou takmer 8 km úseku VN vedenia v oblasti Drietoma - Kykula a jeho umiestnením do zeme, sa znížila poruchovosť, čo sa pozitívne prejavilo už počas tejto zimy, kedy nebola v tomto
úseku zaznamenaná žiadna porucha. Súčasťou rozsiahlej investície bola aj
výstavba troch nových trafostaníc.
Pandémia koronavírusu nezasiahla do realizácie projektu ACON a modernizácia pokračuje aj v súčasnosti. V uplynulom roku sa Západoslovenskej
distribučnej podarilo dokončiť dve stavby začaté ešte v roku 2019 a rozbehnúť
budovanie ďalších štyroch stavieb. V roku 2020 bola realizovaná aj kabelizácia
spojená s digitalizáciou pôvodne vzdušných VN vedení v okolí obcí Čachtice a
Lubina, ktoré boli postavené ešte v 70. a 90. rokoch minulého storočia. Investície
boli smerované aj do vybudovania nového prepojenia pre budúcu elektrickú
stanicu v Borskom Svätom Jure, či do modernizácie infraštruktúry v pohraničnej oblasti Skalica-Mlynky. Práve tu bola postavená nová trafostanica,
ktorá vyriešila problémy miestnych obyvateľov s dodávkou elektrickej energie zo

susednej Českej republiky.
Západoslovenská distribučná pri budovaní a modernizácii elektrickej sústavy implementuje technológie Smart Grids, ktoré umožňujú vzdialenú
kontrolu a riadenie distribučnej sústavy tak, aby dochádzalo k minimálnym stratám, obmedzeniu porúch, či bola zabezpečená ich okamžitá identifikácia, poprípade vyriešenie. V uplynulom roku boli takisto digitalizované káblové vedenia aj
v obciach Borský Mikuláš, Dolná Súča, Krásna Ves, Trenčianske Teplice, Čachtice,
Motešice, Trenčianske Jastrabie, Veľké Leváre, Sološnica, Lubina-Javorina, Drietoma.
Rozsiahla investícia zahŕňala aj vybudovanie nových trafostaníc a ich prínosy
sú významné aj z dlhodobého hľadiska. V praxi to znamená, že do distribučnej sústavy bude možné bez problémov pripojiť množstvo nových domácností,
okamžite a presne identifikovať prípadné poruchy, zvýšiť efektivitu, znížiť negatívne dopady na životné prostredie, ako aj pripojiť do sústavy nové zdroje obnoviteľnej energie.
V aktuálnom roku 2021 budú aktivity projektu ACON pokračovať a zrealizované budú investície vo výške takmer 20 miliónov EUR. V pláne je začať
s výstavbou novej elektrickej stanice pri Borskom Svätom Jure, kompletné
zmodernizovanie 22 murovaných trafostaníc a „zdigitalizovanie“ úsekov
vedenia v dĺžke viac ako 150 kilometrov.
Unikátnosť projektu spočíva aj v tom, že ide o prvý spoločný slovensko-český
projekt zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií,
ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných
zdrojoch a zintenzívnia medzinárodnú spoluprácu.
Bližšie informácie o projekte ACON, jeho prínosoch a význame, sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa uskutoční 5. mája 2021
o 10:00 hod. naživo na webe projektu www.acon-smartgrids.sk.
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Západoslovenská distribučná pokračovala v investovaní do modernizácie
svojej sústavy aj počas pandémie. Modernizačné aktivity realizovala aj
v rámci jedného z jej najkľúčovejších projektov – ACON.

FINANCIE

PRIEVIDZSKO

15

100 €

PARÁDNA VÝHRA
PRE KAŽDÉHO
Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou
od nás získate odmenu 30 EUR.
Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-0037

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

VÝHRY
AŽ DO

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd 1

14/04/2021 10:00
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

V ponuke
uke

85_0289

�������������������������

www.lekarenplus.sk

19 ROKOV NA TRHU

e-mail: velcon@velcon.sk
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32-0017

461210035

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-00��

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

ANTIG NOVÉ aj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTKOVÉ
PROTILÁT
É TESTY
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