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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

Objektívnosť buď je, alebo nie
je. Nemôže byť ani väčššia, ani
menšia. Objektivita je snaha čo
najviac priblížiť sa podstate, a
teda čo najviac obmedziť vplyv
osobný. Je žiaduca práve preto, že
nezávisí na osobách. A ich chcení
či nechcení, sympatiách či antipatiách, odmietaní či naopak zbožňovaní.
Zdá sa, že sa vracajú časy, v ktorých sú vopred mantinely „objektivity“ až priveľmi politicky zúžené.
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno,
tam však už nemožno.. Nie je žiadúce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť
objektívny, používať svoj rozum je
možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore, keď sa zbaví detinských
snov o vševedúcnosti a všemohúcnosti.“ Túto myšlienku nielen vyslovil, ale aj v praktickom živote
presadzoval Erich Fromm, nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filozof, dialektický humanista,
ktorý sa zameral na človeka bojujúceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.
Sloboda a dôstojnosť nemôže existovať bez objektivity. Inak
osobnostne nikdy nikam nedospejeme. „Nedospelosť je neschopnosť
používať svoj rozum bez cudzieho
vedenia.“ Prikladám zas výrok Immanuela Kanta, nemeckého filozofa,
tvorcu kriticizmu.

Nikto ani na súčasnom Slovensku nemá právo žiadať od nás, aby
sme myšlienkovo a názorovo nedospievali a nedospeli. Ani vládna
moc, oháňajúca sa grandióznym
voličským mandátom spred viac ako
roka, z ktorého však už zostal iba
smutný, ak nie výsmešný fragment.
Nikto nemá právo nás poučovať o
potrebe menej či viac objektívnosti.
Postaviť sa indoktrinácii moci je
občianskou povinnosťou. Je to záležitosť práva na vlastnú svojstojnosť,
osobnú hrdosť.
Žijeme si tu na Slovensku tak
nejak divne. Tvárime sa, že sme zmenili systém, že moc sa správa inak.
Ale všetko to, čo pomáhalo pred
Novembrom 1989 udržať sa moci pri
moci, si aj tá súčasná moc prevzala
za svoju politiku moci. Máme tu síce
ústavu, áno, demokratickú ústavu,
ale nemáme politiku, ktorá by ju rešpektovala. Kompetenčné zákony sa
jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc
môže ignorovať zákony, zakotvené
už priamo v ústave, prečo
by to nemohli robiť aj
občania, ktorí si tú moc
financujú? Že by to bola
cesta k anarchii? Nie, to
už je anarchia.
So želaním aspoň toho relatívne dobrého

ASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov
• manuálna a strojová
pokládka asfaltu

www.pd-cesty.sk
T: 0911 820 342

13 121 0231

Objektívnosť nemožno nariadiť

Výročia a udalosti
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang

3. júna 1989

PALIVOVÉ DREVO
MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0948 468 858

13 121 0157
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0905 492 435

T: 0908 13 11 99

dajana.svecova@gmail.com
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• predaj bytov, domov,
Dajana Švecová
pozemkov, chaty, záhrady
• výkup nehnuteľností
www.masterreal.sk
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131210170

0905 773 959

Odstavčatá

13 121 0289

www.zaluzie-hudec.sk

13 121 0152

Pečené
prasiatka
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PRIEVIDZSKO Je čas opäť sa venovať naplno záhrade

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

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

výhodná poloha – v centre Prievidze

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

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

13 121 0004

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

Predám 80-árový pozemok
v tichej zastavanej časti Liešťan.
Možno využiť na stavbu RD a hospodárske účely. Výhodou je IS pred pozemkom,
cena dohodou.

T: 0918 360 939

Prenájom nebytového priestoru
školského bufetu
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.
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.

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

Kontakt: +421 906 771 202 akrpelanova@hbp.sk
statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Košovská 11B, Prievidza

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

a iné i právne účely

na Ul. Matice slovenskej 10

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

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.
13 121 0006

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

PRE DEDIČSKÉ KONANIA

» red

KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM

Západné Slovensko

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

13 121 0261

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

13 121 0286

0905 719 148

13 121 0269

INZERCIA
Simona Pellerová

Vybehnime opäť do záhrady. Čaká
na naše ruky. Základom pre stromy je
ich rast. V prvých rokoch života stromu
chceme, aby silno rástol (a neplodil). Ak
rastie, je to známka toho, že koreň zásobuje letorasty živinami.
Na dobre prijatom strome rok po výsadbe, ktorý nemá žiadne poškodenia,
má adekvátnu výživu a dostatok vlahy,
narastie približne 3 – 6 výhonov. Najdlhšie sú obvykle tie najvyššie sa nachádzajúce, nižšie na kmeni rastú kratšie
výhony.
Niekedy treba vyvinúť viac úsilia,
aby stromy prosperovali, niekedy menej.
Záleží to od rôznych okolností. Nedostatočná starostlivosť znamená najmä
absentujúcu alebo nedostatočnú doplnkovú závlahu v období so zrážkovým
deficitom.
Ak je sucho, to znamená, že pár týždňov neprší, je naozaj dobré mladé stromy poliať, najmä prvý rok po výsadbe.
Ideálny termín na polievanie je vtedy,
keď je nízky tlak, vtedy sú rastliny ochotnejšie prijímať vodu než napríklad za slnečného teplého dňa, keď vodou šetria.
Ak polievať, radšej polejme väčším
množstvom vody v dlhších časových in-

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

0948 353 000

PONÚKNITE

62-0006

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

tervaloch, povedzme raz za týždeň alebo
raz za dva týždne, 60 – 80 litrov na strom.
Je to lepšie ako polievať často malým
množstvom vody. No a ak máme možnosť
vybrať si aj dennú dobu, uprednostnime
ráno, prípadne večer.
Starostlivosť sa týka aj kontroly prerážajúcich podpníkov. Ovocné stromy sa
skladajú z dvoch zrastených častí, podpníka a naštepenej odrody. Miesto štepenia býva v rôznej výške a pri mladých
stromoch ho celkom dobre vidno. To, čo
vyrastá pod miestom štepenia, pravidelne odstraňujte.
Súčasťou pravidelnej starostlivosti je
aj okopávanie motykou, plytko a ďalej od
kmeňa, tak aby sme nepoškodili kmeň a
nenarušili korene.
Kvalitná, vyvážená výživa zohráva
pri vývoji stromov dôležitú úlohu. Preto
ak vaše stromy nerastú, patrí výživa spolu so závlahou a potláčaním konkurencie
k základným opatreniam. Cieľom nie je
len dodávať živiny stromom, ale najmä
vytvoriť také pôdne prostredie, v ktorom fungujú mikrobiálne procesy. Toto
dosiahneme najmä tým, že pôdu obohacujeme o objemové hnojivá obsahujúce
uhlík. Základným hnojivom je určite
kompost a maštaľný hnoj. Pre dlhodobý
rozklad organickej hmoty, podporu biodiverzity a viazanie vlhkosti sú vhodné aj
objemné kusy mŕtveho dreva. Pre rýchle
dodanie živín a vitalizáciu rastlín zas slúžia rôzne výluhy a zákvasy z rastlín.

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

+421 910 598 927
www.drevopd.sk
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Je to jasné, dom so záhradou si vyžaduje starostlivosť. Majiteľ niekedy nevie, kam skôr skočiť. Je však jasné, že
nevyhnutné práce na dome či záhrade
treba počas roka selektovať a niektoré
odkladať s cieľom uprednostniť iné.

13 121 0210

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0241

Redakcia:

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, ZDRAVIE
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SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

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

roh na sedenie

polohovateľné opierky 3ks

polohovateľné opierky 4ks

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

Madlo 37cm
+ taburetky

ROZMER: 335/320/160cm

Úložný priestor
Úložný priestor

zľava
-1erá5%
tom

Úložný priestor

Spanie š138x198cm

1.760 €
2.680 €

Akcia platí do 12.6.2021 s inzerátom

LÁTKA - B - 2.168€ - 15% zľava =
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.154€ - 15% zľava =
+ darček-taburet+okrasné vankúše ZDARMA

13 121 0229

s inz

ODVOZ A ODBER

5

ZÁRUKA

ODPADOV

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

13 121 0030

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

KLIMATIZÁCIE

REKUPERÁCIE

Veľmi obľúbené
� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

0800 162 162

PREDAJ A MONTÁŽ

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

Klimatizácie, Rekuperácie

0940 600 300

0944 366 615

a DEBNENIA
Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy
13 121 0007

Partner
Wüstenrot

0918 867 518

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.
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• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku
www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

13 121 0245

LEŠENIA

13 121 0274

prenájom

13 121 0216

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

13 121 0240

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

52-0064-1

�

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Čz - Jawa odkúpim motocykel,
diely – seriózna dohoda, T: 0908
205 521
» Kúpim Jawa Cz Manet Tatran
Stadion Babetu a iné, diely doklady, T: 0940 100 473
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom stave
alebo nepojazdný, T: 0949 350 195

FRÉZOVANIE PÔDY

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

Poskytujeme prípravu pôdy
pre výsev alebo pokládku
trávnika so strojom

Green Climber.

T:0948 975 710

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

13 121 0221

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

13 121 0003
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0908 774 282

03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Ponúkam do prenájmu 1-izb.
byt, zariadený aj nezariadený
v PD, v RD Sever. Bez akontácie,
dlhodobo. 220€/mes./osoba. T:
0944 589 022
47-026

05 DOMY 5/ predaj
domy/predaj

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

0905 402 526

08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908 532 682

STROJOVÉ
POTERY
ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO

0948 300 988

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

61-0056

0907 314 214

(Staré sídlisko)

13 121 0248

domáce brojlerové
kurence.
Čistá váha 2,5 - 3 kg.
Cena 3,50€/kg.

M. R. Štefánika 38, Prievidza

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

PREDÁM

13 121 0298

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim starší rodinný dom v obci
Nedožery-Brezany, Lazany, Poruba, Liešťany, Rudno, Kostolná Ves,
Sebedražie, Malinová, Lehota,
Podhradie, Diviacka, Pravno. Nie
pri hlavnej ceste, tichá lokalita
výhoda. Prípadne vymením za 3i.
byt Staré sídlisko Prievidza + doplatok. Ponúknite, T: 0905 882 710

13 121 0246

06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj

10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC

13 121 0040

11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
» Kúpim akordeón, heligónku,
husle, saxofón, T: 0915 876 860
» Kúpim staré, mechanické hodinky a bankovky. T: 0905 767 777
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13 predaj
rôzne/predaj
» Predám 3 50L kanistre plastové
s priemerom hrdla 21cm čisté s
uzáverom na závit kus cena dohodou a 20L demižón opletený,
dohoda, T: 0949 868 093
» Predám premietačku Meopta na
8mm film a rôzne filmy, T: 046/547
18 73 po 19 hod.
14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
» Kúpim staršiu vzduchovku VZ35,47, Slavia, T: 0910 419 469
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
» Dôchodca bez zdravotných s
vlastným autom hľadá prácu ako
vodič, T: 0915 343 208
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

13 121 0021

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

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane »
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PRVÁ VEREJNÁ KNIŽNÁ BÚDKA
V PRIEVIDZI!

ODVOLANIE RIADITEĽA NEMOCNICE
V BOJNICIACH

Občianske združenie Lepšia Prievidza osadilo tento mesiac prvú verejnú knižnú búdku, ktorá sa nachádza vo vnútrobloku na ul. Šafárika a
Šulekova na sídlisku Zapotôčky. Je prvá v Prievidzi, ktorá je komukoľvek
a kedykoľvek verejne prístupná a je na verejnom priestranstve. Cieľom
knižnej búdky je dať knihám nový život, oživiť vnútroblok a zvýšiť podporu čitateľskej gramotnosti detí a verejnosti. Funguje na jednoduchom
princípe. Zoberiete si knihu, vrátite alebo vymeníte za inú.

Nemocnica v Bojniciach je kľúčovým zdravotníckym zariadením na hornej Nitre. Bohužiaľ, náš región už dlhodobo bojuje so
zlou povesťou. Tento stav mal zvrátiť nový a zastupiteľstvom
Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolený riaditeľ Vladimír
Vido. Jeho vízie o znižovanie zadlženosti a skúsenosti nás presvedčili, preto sme mu dali dôveru.
Avšak nie slepú dôveru. Každý si zaslúži čas na ťažkú úlohu,
akou je reštart systému. No pozorne som sledoval kroky nového
riaditeľa a aktuálna situácia v bojnickej nemocnici ma nemôže
nechať chladným. Po viac ako 2 rokoch, kedy by sa mali prejaviť systémové zmeny, sa prejavili práve tie zmeny, ktoré sme
skutočne nečakali. Pod vedením Ing. Vladimíra Vidu dochádza
k odchodu kvalifikovaných doktorov (primárov), čo je zapríčinené buď nevhodným vedením alebo priamym zásahom, a to aj
vyhodením, ktoré mal iniciovať spomínaný riaditeľ. Medzi ,,odídencov“ patrí pani primárka patológie MUDr. Eva Moráveková,
známy primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr.
Jozef Ďurčenka, primárka RDG oddelenia MUDr. Zuzana Šošková. Aby toho nebolo málo, vyhodená bola aj námestníčka pre
ošetrovateľstvo PhDr. Iveta Pastieriková.
V čase, kedy je kvalitných doktorov na Slovensku obrovský
nedostatok, si nemôžeme takéto precedensy
dovoliť a preto na najbližšom zasadnutí TSK
budem iniciovať odvolanie súčasného riaditeľa nemocnice v Bojniciach. Verím, že konečne
nájdeme vhodného manažéra, ktorý pozdvihne našu nemocnicu a zaradí ju medzi nemocnice 21. storočia.

Za týždeň fungovania žiaľ už niekto búdku poškodil. Napriek tomu nás
neodradí robiť podobné projekty, ktoré skvalitnia verejný priestor, budú
spájať komunity a aj znížia množstvo odpadu. Táto knižná búdka nie je
určite posledná a počas leta pribudnú ďalšie.

www.lepsiapd.sk

Branislav Gigac
poslanec MsZ Prievidza

13 121 0191

Budem rád, ak napíšete na info@lepsiapd.sk, kde by ste si priali takúto
knižnú búdku. Spoločne za lepšiu Prievidzu pre všetkých!

Miroslav Žiak
poslanec NR SR a TSK

13 121 0191

PRIEVIDZSKO

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

SPOMÍNAME, SLUŽBY
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09-56

„Tak veľmi by sme chceli s kyticou pri tebe stáť
a všetko najlepšie ti k sviatku zaželať.
Osud však inak rozhodol a ťa nám vzal,
prežiť tú krásnu chvíľu s tebou nám už nedoprial.
A tak môžeme iba nad hrobom stáť
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.“

Dňa 30.5.2021 si pripomíname
nedožitých 70 rokov
pani Evy Murárovej, rod. Benkovej,

S láskou spomína celá smútiaca rodina.

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

75-15

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-159

ETERNITOVÝCH STRIECH

PD21-21 strana-
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ktorá nás navždy opustila 26.2.2021.

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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• podlahy • koberce • vinyl • záclony
5,49€

Chcete

4,59€

13 121 0049-5

CIA
K
A
sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

DIEGO Prievidza

13 121 0008

PRIEVIDZSKO

Objednajte si
z bezpečia domova.

Vás pozýva na výpredaj skladov
od -33% do 50% na vybraný tovar.

Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,
So od 9:00 - 13:00 hod.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

tel. číslo +421 919 288 832
Objednávky prijímame aj e-mailom
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk
Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk
13 121 0293

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza
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Máme otvorené
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Časť Autobusovej stanice v Prievidzi čaká rekonštrukcia

Spoločnosť Advance Investments, ktorá vlastní väčšinu pozemkov na Autobusovej stanici a je správcom a
prevádzkovateľom Autobusovej stanice pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu v Prievidzi,
pripravila plán jej rekonštrukcie. Práce by mali začať
už v júni tohto roku.
Autobusovú stanicu v Prievidzi čaká rekonštrukcia. Práce
budú smerovať predovšetkým do úpravy oceľových prístreškov, ako aj samotných nástupíšť pre cestujúcich, nástupných ostrovčekov, obrubníkov a ostatného mobiliáru.

bezpečnosti prepojené prechodmi pre chodcov. Samotné
okraje ostrovčekov budú ohraničené oceľovým zábradlím.
Tým sa zabezpečí vyššia miera bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Na nástupištiach bude vytvorená nová pochôdzna vrstva. Nástupištia budú debarierizované, čím sa zvýši
komfort cestujúcich. Samozrejmosťou rekonštruovaného
priestoru bude dlažba pre nevidiacich s výstupkami a drážkami. Do priestoru bude doplnený mobiliár ako lavičky a
odpadkové koše.
Rekonštrukcia stanice bude realizovaná vo viacerých fázach. Dôvodom etapizovania rekonštrukčných prác je predovšetkým zabezpečenie plynulého chodu autobusovej
stanice. „Pre obdobie rekonštrukcie sme so spoločnosťou
Advance Investments vypracovali plán presunov autobusových nástupíšť pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu na dočasné nástupištia, o čom budeme včas
informovať cestujúcu verejnosť. Avšak presuny nástupíšť
nebudú tak zložité, ako to
bolo pri rekonštrukcii stanice
v časti MHD počas septembra
2020,“ informoval Marek Dežerický, riaditeľ dopravy spoločnosti SAD Prievidza.
Práce by mali trvať 6 mesiacov. „Veríme, že sa nám podarí dodržať časový harmonogram. Sme presvedčení, že po

Pôvodné oceľové prístrešky nástupíšť 8
– 18, spoločne s oceľovým prístreškom
výstupišťa budú opravované. Oceľové prístrešky na severnom okraji autobusovej
stanice, t.j. nástupištia 20-22 budú odstránené a nahradené
novými. Na oceľovú konštrukciu prestrešenia bude umiestnený elektronický informačný panel.
Okraje jednotlivých nástupíšť budú tvorené novými betónovými, cestnými obrubníkmi. Ostrovčeky budú kvôli

sfinalizovaní prác ľudia ocenia zlepšenie bezpečnosti, debarierizáciu a estetický vzhľad stanice. Týmito investíciami
chceme zatraktívniť autobusovú dopravu pre širokú verejnosť. Práce budeme financovať zo zdrojov našej spoločnosti,“ uzavrel Jaroslav Štrba, člen predstavenstva spoločnosti
Advance Investments.
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Rekonštrukcia stanice bude realizovaná v
tej časti autobusovej stanice, ktorú vlastní spoločnosť Advance Investments. Ide o
priestor v ktorom sú situované nástupištia
pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú
dopravu, t.j. čísla 8 -22.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

PRIEVIDZSKO
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PONÚKAME PRÁCU V ČR

Kúpele Bojnice, a.s.

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

Bližšie informácie na t.č. 046/5116107,
e-mail:pam@kupele-bojnice.sk

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU
- 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

TEL.: 0950 301 301

85_0321

HĽADÁTE

13 121 0287

Spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s.
prijme do zamestnania pracovníkov
na pozíciu kuchár/kuchárka.
Dvojzmenná prevádzka.
Platové podmienky: základná mzda
700€/mesiac + 20% prémie + príplatky
za soboty, nedele a sviatky.

09-54

0800 500 091

85_03478

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje
kd

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

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

87-0007

farba
ANTRACIT

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.

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

PD21-21 strana-
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splátky od 98 €
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6. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

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

PD21-21 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 121 0292

www.inexdecor.sk

SLUŽBY
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Zmluva na výstavbu detských jaslí je podpísaná

Na realizáciu projektu výstavy detských jaslí získalo mesto Prievidza nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 469
879,40 eur, z Integrovaného regionálneho operačného programu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

nu „A“, objektu MŠ A. Mišúta, na detské jasle. Ich obsahom
budú predovšetkým úpravy zabezpečujúce bezbariérovosť
objektu; zateplenie fasády a strechy objektu; výmena okenných a dverných výplní otvorov; výmena vnútorných zdravotechnických rozvodov a zariaďovacích predmetov; výmena
vykurovacích telies a rozvodov. Súčasťou bude aj prístavba
kočikárne; rekonštrukcia plochy ihriska; sadové úpravy a
umiestnenie detských hracích prvkov.

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Stavebné
práce sú zamerané na rekonštrukciu a transformáciu paviló-

Termín realizácie prác závisí od procesu kontroly zo strany
sprostredkovateľského orgánu, ktorý poskytuje nenávratný
finančný príspevok.

Mesto Prievidza je o krok bližšie k vybudovaniu detských
jaslí. V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na stavebné
práce.

V parku Skotňa pribudnú fitness stroje
Mesto Prievidza v najbližšej dobe doplní nové prvky workoutového ihriska na Dlhej ulici. Po náročnom období,
ktoré máme za sebou, je to jedna z bezpečných možností,
ako tráviť svoj voľný čas plnohodnotne.

skej časti Staré mesto. Realizácia rozšírenia tohto ihriska sa
začne v najbližšom období prostredníctvom mestskej spoločnosti Správa majetku mesta.

Predmetom riešenia je doplnenie 5 vonkajších fitness strojov:
eliptický trenažér, veslovací trenažér, trenažér chôdze, rebrina a posilňovací stroj na hrudník. Tieto zaradenia budú slúžiť
na efektívne precvičenie celého tela, pretože pri cvičení pracujú všetky Vaše hlavné svalové skupiny. Jednoduchá povaha
týchto strojov je ideálna pre všetkých obyvateľov, či už nováčikov alebo pokročilých športových nadšencov.
„Aj touto cestou zvýšiť záujem obyvateľov o aktívnejší život
a sprístupniť ho ľuďom, ktorí nemajú dostatočné finančné možnosti na iné formy športu . Mladí ľudia, ktorí aktívne športujú, majú viac energie, vyššie sebavedomie a lepšie
znášajú stres. Veľmi sa však teším, že vonkajšie fitness stroje
využívajú s obľubou aj staršie ročníky a seniori,“ vysvetlila
primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
Doplnením týchto strojov chce mesto Prievidza docieliť širšie
využitie parku Skotňa verejnosťou a hlavne obyvateľmi mest-

Podobné fitness stroje pribudnú aj v parku Skotňa.

Výsev lúčnych kvetov 2021

Technické služby začali s výsevom lúčnych kvetov. Tie
skrášlia verejné priestranstvá sídliskových častí. V aktuálnom roku budú kvety vysiate aj v parku Skotňa. V tejto sezó-

ne bude vysiata letničková zmes zložená zo 16 druhov kvetov,
napr.: nevädza, vlčí mak, cínia, krasnočka, slnečnica, krasulka, nechtík a klinček.
Zmes takýchto kvetov by mala poskytnúť včelám možnosť
opeľovať okolité stromy a rastliny. Vyčlenenie zelených plôch
na výsev lúčnych kvetov má obyvateľom priniesť prijemný estetický dojem z mesta.
„Ospravedlňte vysokú trávu, včely ju potrebujú.“
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Už štvrtý rok realizujú Technické služby mesta výsev lúčnych kvetov. Pôvodné miesta na sídlisku Necpaly Píly a
Kopanice, sa rozšírili aj o výsev v parku Skotňa. Jeden z
najväčších parkov v meste Prievidza sa nachádza pod Mariánskym vŕškom a Kostolom Nanebovzatia Panny Márie,
na Dlhej ulici, neďaleko centra mesta.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

85_0187

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

FIRST MOMENT POBYT
LETNÝ RELAX

d

na o

Ce
Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
Plná penzia
na o
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

260 €

LIEČEBNÝ POBYT
JARNÝ RELAX

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

021
1. 6. 2
E

RAM
OTVÁ HOTEL
NÝ
Ľ
E
P
KÚ
O
KUB
Cena

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

od

€
240

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
na o
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.kupele-lucky.sk
Realizované s ﬁnančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.
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Recepcia: +421 44 43 75 111 | recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561 | kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657 | liecba@kupele-lucky.sk
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky

