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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

Začala sa olympiáda populizmu

T: 0908 13 11 99

13 121 0283

Odstavčatá

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

0905 402 526

ASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov
• manuálna a strojová
www.pd-cesty.sk
T: 0911 820 342

KLIMATIZÁCIE

13 121 0231

pokládka asfaltu

REKUPERÁCIE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ A MONTÁŽ

prenájom

Klimatizácie, Rekuperácie

LEŠENIA

FRÉZOVANIE PÔDY

a DEBNENIA

Poskytujeme prípravu pôdy
pre výsev alebo pokládku
trávnika so strojom

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

Green Climber.

13 121 0216

0918 867 518

0940 600 300

13 121 0240

www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

v troch krokoch. Pôdu rozmelie,
zakope kamene a zrovná povrch,
čím vytvorí ideálne lôžko.
Viac na info@greenclimber.sk,
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13 121 0221

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku

13 121 0245

0944 366 615

13 121 0274

Vážení čitatelia, nenaleťte na to
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale
volajme ich politici. Nič vám oni nedávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia,
pridajú, to dostanete len to, čo vám už
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze,
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš
štátny rozpočet, nie ich!
„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne
najslabších sa pandémia ekonomicky
nijako nedotkla. Svoje dávky (uznávam, malé), dostávajú na deň presne
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabšími za posledných štrnásť mesiacov sa
stali živnostníci, drobní podnikatelia,
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári,
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom
zadovážili – na daniach. Lebo oni musia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas
toľko voličských hlasov, aby na ostatných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...
Sociálne najslabší sú dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami, hoci

dreli celý život ako kone na to, aby si
to tu raz mocní toho nášho malebného
slovenského sveta mohli rozkradnúť.
A nielen tí s minimálnymi. Príklad
učiteľky, ktorá drala školskú katedru
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila
na život a ak by dnes nemala podporu
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide
bez liekov pod most. Príklad poštárky,
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horúčavách roznášala poštu a často aj dôchodky – bez ochrany a za nejakých
370 eur mesačne. Aký má asi predčasný dôchodok, keď sa musí starať o svoju matku, o ktorú sa odmietol postarať
štát?
Nehanbia sa nám do tváre cez
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú.
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho
nášho nám podhodia ako psovi kosť.
Zapamätajte si ich reči, veľkorysé „dary“ a hlavne ich
aroganciu, drzosť, neobmedzenú obmedzenosť
a ignorantstvo. My ich
nezaujímame. Iba v deň
volieb. A tie budú. Buď
čoskoro, alebo v
riadnom termíne.

13 121 0040

Dáme im toľko! Nie, my im dáme
viac! A tamtým eštébákom vezmeme! Dáme,... dáme..., my dáme...

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

Pečené
prasiatka

13 121 0248
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INZERCIA

na Ul. Matice slovenskej 10

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

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

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

Západné Slovensko
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

0948 353 000

Žiadosti o prenájom nebytového priestoru
je potrebné doručiť na adresu školy:
Stredná odborná škola Nováky, Rastislavova 332,
972 71 Nováky v termíne do 10.06.2021 do 10,00 hod.

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
www.zaluzie-hudec.sk

prenajať majetok mesta:

0905 492 435

• areál Autocampingu Bojnice
- na letnú sezónu 2021

a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza

• chatu Flóra v rekreačnej oblasti,

mirka.dobrotkova@gmail.com

13 121 0261

Mesto Bojnice zverejňuje zámer

13 121 0152

Celé znenie a podmienky nájmu sú zverejnené
na internetovej stránke a úradnej tabuli školy
a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PONÚKNITE

62-0006

Stredná odborná škola Nováky ponúka na prenájom:
nebytový priestor o výmere 22,5m2 súpisné číslo 332,
parcela č.248/1, zapísaný na LV č. 1930,
katastrálne územie Nováky.

súp. č. 1522, Bojnice – na dobu neurčitú.

Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke mesta www.bojnice.sk
a na úradnej tabuli mesta.

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

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

Košovská 11B, Prievidza

13 121 0006

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

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.

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

+421 910 598 927
13 121 0241

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

Prenájom nebytového priestoru
školského bufetu

13 121 0269

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

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

výhodná poloha – v centre Prievidze

0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

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

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

13 121 0280

Simona Pellerová

KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM

13 121 0004

Redakcia:

13 121 0210

PRIEVIDZSKO
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www.drevopd.sk

Stredné Slovensko

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

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

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

komplet dvere + zárubňa 110€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk www.q-zett.sk
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13 121 0246

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

59-031

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

13 121 0048

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, REALITY

PRIEVIDZSKO

PALIVOVÉ DREVO
TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

13 121 0002

hurtis@advokathurtis.sk

MÄKKÉ 30€/prm

13 121 0244

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?
13 121 0008

Chcete

3

PRINCE STAV
• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE

T:0948 975 710

13 121 0003

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

• DOMY NA KĽÚČ
• DOVOZ ŠTRKOV

131210170

www.princestav.sk
13 121 0202

info@princestav.sk

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 0275

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

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

4

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Dám do prenájmu garáž
na Žabníku, T: 0918 229 002
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

Chcete aj Vy vyrábať takéto veci?

Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

Výrobný
pracovník
pre montáž

V prípade záujmu píšte email na mh@michalhagara.com, alebo volajte 0908610401.

Hľadáme

základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

prevádzka: Vápenická 195, Prievidza

darčekovej predajne
v Bojniciach.
T: 0905 346 090
info@krak.sk

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659
www.ic-aumont.sk

stavebno - montážna firma

šikovnú dôchodkyňu,
alebo študentku do

Mzda 3,60 €/hod
+ podľa výkonu.

Výročia a udalosti
bratia Wrightovci patentovali svoje lietadlo

22. mája 1908

hľadá zamestnancov
na obsadenie pracovných pozícií:

• inštalatér / voda - plyn - kúrenie /
• zvárač / plameň, oblúk /
• vodič - strojník
• murár
• elektrikár
046/542 46 75
www.globalsro.sk

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim staré hodinky PRIM
a iné hodinky. T: 0905 767 777
» Kúpim akordeón, heligónku, husle, saxafón, T: 0915
876 860
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13

13 121 0263

V rámci rozširovania výroby hľadáme
do tímu samostatných, šikovných stolárov do TPP.
Požadujeme skúsenosti v oblasti výroby nábytku
alebo vyučenie v odbore
stolár / umelecký stolár / rezbár / sochár.

Nástup:
máj 2021

0905 883 273
global@globalsro.sk

13 121 0234

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3

Hľadáme šikovných stolárov.

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
8.00 - 8.15 h.
Nováky-Lelovce 9.6.
8.30 - 8.45 h.
Lehota p. Vtáčnikom 9.6.
9.15 - 10.00 h.
Lazany: 9.6.
10.15 h. - 10.30 h.
Kľačno, pri cintoríne: 9.6.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Výrobný pracovník
vo výrobe plastových a hliníkových okien

75-15

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Odkúpim továrenský
traktor alebo malotraktor,
aj v zlom stave alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim Simson, Pionier,
Babetu, ponúknite, T: 0949
505 827
» Kúpim staré auto Škoda,
Ford, Tatra, Simca, Trabant,
Wartburg a iné, T: 0940 100 473
» Kúpim Jawa, CZ, Manet,
Tatran, Stadion, Babetu a
iné, diely, doklady, T: 0940
100 473

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

13 121 0266

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

www.michalhagara.com

75-09

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

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

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera 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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

Do nášho tímu hľadáme skúsených kolegov s chuťou vyrábať slovenské okná u popredného slovenského výrobcu.
• Práca v modernej výrobnej prevádzke so špičkovou
technológiou
• Precízne zaškolenie a priebežný mentoring
• Mzda v závislosti od skúseností minimálne od 3,6€/hod.
• Dochádzkový bonus do 35€
• Jednozmenná prevádzka
• Stravné lístky sú samozrejmosťou
• Seriózny prístup zamestnávateľa a dlhodobá pracovná
perspektíva
• Dobrá dostupnosť do zamestnania – práca priamo v Prievidzi

Kontakt:

INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza
E-mail: zamestnanie@incon.sk, http://www.incon.sk
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Partner
Wüstenrot
13 121 0007

Chcete si
podať inzerát?

Hľadáte novú pracovnú výzvu v stabilnej serióznej spoločnosti? Máte skúsenosti s výrobou plastových okien, alebo
sa to chcete naučiť? Radi by ste pracovali v jednozmennej
prevádzke bez únavných poobedných a nočných?

13 121 0260

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá
priateľa na zoznámenie, T:
0944 724 181
» Ponúkam lásku žene, T:
0908 634 706

4

TÉMA, SLUŽBY

Renovačné a udržiavacie nátery
Ak na fasáde vášho domu nie sú vidi- kvapkou vody však nie je jediný smeroteľné nijaké trhliny alebo iné poško- dajný test.
denia, potrebuje iba oživenie a vaša
Ak sú na povrchu mechanické popráca bude jednoduchá a rýchla.
škodenia (napr. po krupobití) alebo
praskliny, musíme náter obnovit‘. DreUsadené nečistoty na fasáde znižu- vo je potrebné aj dôkladne skontrolojú priľnavosť nového náteru, preto je vat‘ a zistit‘, či nie je napadnuté škodpred nanesením novej fasádnej farby cami. V takom prípade je ešte potrebná
potrebné vyčistiť povrch fasády čis- renovácia a pred tým aj sanácia dreva.
tiacim prostriedkom. Následne stačí
V rámci obnovy náterov je dobré
naniesť dva nátery kvalitnou fasádnou zhodnotiť, čo od dreva očakávame. Ak
farbou a váš dom opäť zažiari.
chceme zachovať jeho drevenú kresPovrchové úpravy dreva sú iná ka- bu, vyberáme lazúru, ktorá môže mať
pitola. Majú dvojaký význam – plnia priamo aj konkrétny odtieň. Ten drevo
ochrannú, ale aj estetickú funkciu. Vo nefarbí, len mu dodáva nádych konvonkajšom prostredí sú drevené kon- krétneho odtieňa, ak je aplikovaný na
štrukcie a nábytky vystavené vplyvom svetlejšie drevo. Drevená kresba zostápočasia, preto je posilnená ochranná va naďalej.
funkcia, najmä odolnosť náteru proTenkovrstvá lazúra sa používa na
ti vode, mrazu a UV žiareniu. Nátery nefarbené drevo. Najmä to, kde chceurčené na použitie v interiéri nemusia te využiť a oceniť prirodzený drevený
natoľko odolávať nepriaznivým pod- vzhľad. Jej využitie je všade tam, kde
mienkam, v istých prípadoch však tiež je nelakované a farbené drevo vystamusia chrániť pred vlhkosťou (podla- vené poveternostným podmienkam
hy, kúpeľňový nábytok) či oškretím a vzdušnej vlhkosti. Lazúru doprajte
(pracovné dosky, podlahy).
svojmu plotu, zábradliu a iným dreveAk neviete, kedy už nastal čas nevy- ným plochám a konštrukciám raz za
hnutne nátery na dreve obnoviť, ľahko dva roky prípadne viac rokov, podľa
potreby. Na terasy, kde je vyššie pôsosa to dozviete.
Na drevo kvapnite kvapku kvapku benie vody a dažďa je vhodné používať
vody – keď kvapka rýchlo vsiakne, mu- olejové nátery určené na terasy. Obnovujúca lazúra na drevo, ktorá obsahuje
síme náter renovovat‘.
Ak sa voda udrží na povrchu dlhšiu UV ochranu, umožní dlhšie zachovať
dobu alebo ak stečie zo zvisle natretej farbu na slnku vystavovanom dreve.
plochy, náter je ešte postačujúci a ob» red
nova náteru ešte nie je potrebná. Test s

5

ODVOZ A ODBER
ODPADOV

13 121 0030

PRIEVIDZSKO

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

Objednajte si
z bezpečia domova.

99
13 121 0021

5,99
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www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0005

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

SPOMÍNAME / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Rozlúčili sme sa
s časťou národného pokladu

„Hoci odišla, niet jej medzi nami,
ale v srdciach zostáva navždy s nami.“

Dňa 6.5.2021 nás navždy opustila
naša drahá a milovaná manželka,
mamička, starká a prastarká

Odišiel Viliam Turčány, PhDr., CSc., Dr.
h. c., slovenský básnik, vysokoškolský
pedagóg, jeden z najvýznamnejších
slovenských vedcov a prekladateľov a
najstarší člen Spolku slovenských spisovateľov.

v Kalifornii v roku 2000 titul doktor literatúry, boli viackrát ocenené. V januári 2002
sa stal nositeľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil
prezident SR za prínos v literárnej vede a
prekladateľstve. Medzinárodná federácia
prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou
Odprevadili sme ho pred týždňom v Karla Čapka, viackrát získal Cenu Jána Holrodnej Suchej nad Parnou, kde bude na- lého a v máji 2017 získal Cenu Blahoslava
Hečka za celoživotné dielo.
vždy odpočívať v pokoji.
„... Najväčším pokladom, najväčším
„Jeho poézia je plná hravosti, tepla, životnej múdrosti a hlbokej úcty k dôstojnosti vývozným artiklom malého národa, nie sú
človeka... Významnú časť života i svojich autá, zbrane a suroviny, ale jeho kultúra.
tvorivých schopností venoval najstaršej Bez nej nie sme ničím. Kultúra si zaslúži
slovanskej literárnej pamiatke, veľbásni po rokoch devastácie opäť zaujať ústredné
Proglas. Ako neustále nespokojný pedant ju miesto v našom bytí. A majster Turčány bol
prebásnil do slovenčiny viac ako desaťkrát, jej noblesným veľvyslancom.“ (Citát Eduvenoval jej množstvo štúdií a článkov, sám ard Chmelár).
ju recitoval a prednášal o nej. Viliam TurČesť jeho večnej pamiatke.
čány bol však predovšetkým jedným z najvýznamnejších slovenských prekladateľov.
Každá národná literatúra si svoju vyspelosť
a rovnocenné postavenie v kultúre našej civilizácie potvrdzuje prekladmi najvýznamnejších diel svetovej literatúry. Turčányho
trojzväzkový preklad Danteho Božskej komédie s nádhernými ilustráciami Vincenta
Hložníka patrí medzi najväčšie poklady
nášho písomníctva a už dlhé roky zdobí aj
moju domácu knižnicu...“ napísal po prijatí
správy o odchode veľkého barda na sociálnej sieti Eduard Chmelár.
Dielo a práca Viliama Turčányho, kto» REGIONPRESS
Reprofoto zdroj YouTube (@Televízia TA3 )
rému udelila Akadémia umenia a kultúry

Eva Mokrá

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí ju odprevadili na poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Taktiež ďakujeme pani doktorke Lojovej z hematologickej ambulancie
v Bojniciach, za príkladnú starostlivosť a ústretovosť.
Smútiaca rodina.

13 121 0273

z Nitrianskych Sučian vo veku 80 rokov.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 7. mája 2021
s milovaným

Jankom Cibulom
z Bojníc,
ktorý nás navždy opustil dňa 2. mája 2021 vo veku 70 rokov.

Milujúca manželka Zuzka, dcéra Zuzka, vnučka Emka a ostatná smútiaca rodina.

„Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť, žiaľ a strata.
Len smútok žiaľ a slzy v očiach ostali nám, keď teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu s nami.“

13 121 0265

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

„Ako tíško žila, tak tíško odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.“

Dňa 23.5.2021 si pripomíname
1. výročie úmrtia

Dňa 15.5.2021 sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás opustila

pani Gabriely Čauderovej, rod. Štrbákovej,

Pavlína Luptáková
z Prievidze.

ktorá nás opustila vo veku nedožitých 55 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

13 121 0272

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Manžel Gabriel, syn Jozef a smútiaca rodina. Navždy zostaneš v našich srdciach.

13 121 0276

6

„Oči máš zavreté, čiernou tmou zastreté.
Spíš svoj večný sen. My spomíname na teba
pri plameni sviečok, spomienky sa vynárajú
a slzy po tvári stekajú.“

Dňa 21.5.2021 si pripomíname
5. smutné výročie, čo nás navždy
opustil vo veku 49 rokov náš
milovaný syn, brat, manžel a otec
pán Michal Svitek

S láskou spomína mama a ostatná rodina.

PD21-20 strana-
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13 121 0277

z Prievidze.

REALITY, ZDRAVIE, ZAMESTNANIE
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32-0055-1

PRIEVIDZSKO

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

61-0056

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO

PD21-20 strana-
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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OD PONDELKA 24 . 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

odchované na

Mleté
mäso mix
cena za 1 kg

-35%

Supercena

5.39

1 000 g balenie

49

3

Kuracie
prsné rezne

49

3

350 g
150 g

99

1

120 g

19

1

(1 kg = 5,69)

;ïÔàĊóÏēóĒï

(100 g = 0,79)

Parenica
• údená/
neúdená

89

0

(100 g = 0,74)

DÀúȍÙĮVìïǯÏõ
• krájaný

1l
250 g

60 kusov

99

Vajcia “M”

4

(1 kus = 0,08)

]½ċïėċÒ¤óÏ
õÿÙÏ

99

1

(1 kg = 7,96)

99

8

DÀàÒÿótà¤Ï
• extra jemná
38 %
ÒÏà½àÒÿ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƏıƐı¤àƎƋıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0024

2 x 30 ks

INTERIÉR

PRIEVIDZSKO
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OD PONDELKA

ØÿÒúǯìÏ

24. MÁJA

Pampers
úǯĊ¨Ē
C¨¸VÏ
• veľ.: 3/4/4+/5

12 x 0,5 l

152/132/120/110 ks

6l

Òúē
ęÙúōƒƎ

99

19

99

7

żƌÒŭƌİƎƎŽ

żƌÏÿóŭƋİƌƎĮ
ƋİƌƐĮƋİƌƒĮƋİƌƓŽ

250 g

89

0

żƌÏ¸ŭƎİƐƑŽ

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

]ØàúÙàĊ
Ùúǯ¨ïÏ
• rôzne druhy

dàÒ¨úȅē
papier
• 4-vrstvový

.ÙóúÙúȅ
ÏĊ

500 g

99

99

żƌÏ¸ŭƌƎİƎƋŽ

1

żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƎƌŽ

żƌÏ¸ŭƎİƔƓŽ

500 g

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

zz=

4

&ïÙÏà

300 g

3

99

500 g
balenie

33

3

(1 kg = 6,66)

99

6

żƌÏ¸ŭƌƎİƔƓŽ

VÀóúÀ¨
• rôzne druhy
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33-0024

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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ŠKOLOVEDA / SLUŽBY

Ako vybrať základnú školu?
Ťažko radiť rodičom budúcich
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si
vybrať, keď v okolí máte iba jednu
alebo je rozhodujúcim kritériom
vzdialenosť od bydliska. Niekedy
je nemožné dostať sa na inú ako
spádovú školu. Súkromné školy si
nemôže dovoliť každý. Ani domáce
vzdelávanie. Napriek tomu sa mnohí rodičia snažia svojim budúcim
školákom nájsť to najlepšie.

komunikujte so zamestnancami školy,
overte si ich pri zápisoch. Komunikácia veľa prezradí. Pýtajte sa absolventov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž
stať, že škola na I. stupni nevykazuje
problémy, no na druhom stupni sa objavujú. Neberte doslova klebety o ZŠ,
overujte si ich, negatívne referencie
môžu mať reálny základ. Pristupujte k
nim konštruktívne. Nehľadajte utopicky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v
blízkych materských školách, ktoré ju
Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné
podľa štátnych testovaní a podivných správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa porebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô- vinne zverejňujú na webe. Obsahujú
sobenie školy navonok i vo vnútri. informácie o prospechu žiakov, o aktiVizuálne zanedbaná škola prezrádza vitách či úspechoch školy. O škole vám
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v môže podať informácie aj zriaďovateľ,
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško- hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. prelistujte miestne médiá a články na
Dôležité je všímať si, ako škola funguje internete.
Napriek všetkým vašim zisteniam
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľmi veľa vám prezradí vstup do školy. Či sa môže stať, že škola sa bude správať
je temný, uzatvorený, bez informácií a inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba
kútikov na sedenie alebo je naopak uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie
otvorený návštevníkom. Keďže boli podradení) členovia komunity školy a
školy dlho zatvorené, užitočným zdro- je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na
jom informácií je aj webová stránka. jej fungovaní či na riešení problémov,
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra- ktoré ničia povesť školy, znižujú kvalividelne aktualizovaná, obsahujúca tu vyučovania či znepríjemňujú životy
komplexné informácie. Veľa prezradia detí.
fotografie z aktivít. Ak je web iba proformou, nie je to dobrá vizitka. Všímajte si aj okolie školy, či obsahuje hracie
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
Deti tu predsa budú pol dňa. Ak sa dá,
pedagóg ZŠ a VŠ

Najčítanejšie regionálne noviny

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

88-0037
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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INTERIÉR
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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

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

PD21-20 strana-

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

11

13 121 0282

www.inexdecor.sk

SLUŽBY,
ZDRAVIE
DOMÁCNOSŤ
/ SLUŽBY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

5.
31.

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD21-20 strana-
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63-36

splátky od 98 €

1
202

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

SLUŽBY

PRIEVIDZSKO

Generálni partneri:

13

Sledujte od 21. mája
na RTVS

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e -bajk navždy, zapoj sa a
pošli heslo

CITRONADA
na číslo 7000

viac na www.citronada.show

PD21-20 strana-

49-0016

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show
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TÉMA
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Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie

PD21-20 strana-
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

PRIEVIDZSKO

MESTO PRIEVIDZA
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platená inzercia

Začína nový ročník participatívneho rozpočtu
Mesto Prievidza začína aktivity ďalšieho ročníka projektu participatívneho rozpočtu. Obyvatelia budú
môcť v najbližších mesiacoch navrhnúť a hlasovať za
projekty, ktoré podľa ich názorov zlepšia prostredie v
meste. Prvé verejné stretnutie sa uskutoční v stredu
26. mája 2021 za dodržania aktuálnych pandemických
opatrení.
Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú
môcť obyvatelia mesta Prievidza priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť
konkrétne projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia mesta v celomestskom hlasovaní.

Prvé verejné stretnutie, kde budú môcť obyvatelia predstaviť svoje nápady a projekty sa uskutoční v stredu 26. mája o
16.00 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi.
Verejná diskusia umožní rokovania o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.
Obyvatelia, ktorí majú záujem využiť finančné prostriedky
participatívneho rozpočtu, budú môcť predkladať návrhy a
podnety z rôznych oblastí spoločenského života ako šport,
kultúra, životné prostredie, mládež, seniori a ďalšie. Prostredníctvom rôznych mechanizmov participatívneho rozpočtu sa podnety postupne spracujú do projektovej podoby.

Doručovanie rozhodnutí miestnych daní
a poplatku za komunálne odpady
Mesto Prievidza ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom mesta, že od 15. mája začalo doručovať rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za
psa a poplatku za komunálne odpady prostredníctvom zamestnancov mesta priamo do domácnosti (
s predpokladom do konca júna).

dňa doručenia). Aj keď sa situácia v súvislosti s ochorením na COVID-19 zlepšuje, mesto obyvateľom odporúča,
aby obmedzili osobný kontakt pri hotovostnej platbe v
pokladni mestského úradu a prioritne uskutočňovali
platby bezhotovostne.

Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú
Prvá splátka daní a poplatku sú splatné do 15 dní od prá- aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie sú
voplatnosti rozhodnutí, čo je najneskôr 45 dní odo dňa rozhodnutia zasielané elektronicky cez ústredný portál
doručenia rozhodnutí (lehota na odvolanie je 30 dní odo verejnej správy.

Technické služby mesta Prievidza v týchto dňoch
realizujú výmenu zastaralých svietidiel LV Modus
za nové svietidlá. Z prevádzkových prostriedkov vymenia celkovo 135 svietidiel.

Technické služby postupne realizujú výmenu svietidiel
na verejnom osvetlení napr. na Dlhej ulici, Nábreží sv.
Cyrila a Ulici Matice Slovenskej. Celková cena modernizačných prác je naplánovaná na sumu 23 670 eur.
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Na viacerých uliciach modernizujú verejné osvetlenie

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO
V
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARSKU

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

85_0196

TEL.:
TEL
TE
L.:: 09
0950
50 3301
01 301
301

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

85_0373

85_0360

- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu
hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie
a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

ZĽAVA

25%

87-0012

0944 113 140

13 121 0150

DO 31.5.
2021
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