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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

Prázdniny by bolo treba premenovať

T: 0908 13 11 99

T:0948 975 710

13 121 0003

Pečené
prasiatka

13 121 0035

Už teraz, na ich začiatku, som sa vždy tešil k starej mame na Považie, alebo k prababičke na Chodsko. U jednej aj u druhej ma
pravidelne čakalo množstvo dobrodružstiev, zaujímavých činností, zážitkov. Na
Chodsku som sa k prababičke pridal každé
ráno, chodili sme na celý deň do Múzea Jana
Sladkého Kozinu, v ktorom bola kustódkou
a ja som tam turistom púšťal hracie hodiny.
„Kdyby ty muziky nebyly“ mali návštevníci najradšej. A potom ešte „Domažlice sů
pěkný městečko“. Tú mám dodnes v lete v
ušiach. A chodili sme na čučoriedky, prababička piekla chodské koláče a bolo úžasne.
Aj so šantením na kúpalisku Babylon. Na
hranici s Nemeckom.
U starej mamy na Považí sme chodili
právať koberce na Váh, kosiť lúky, na sená,
so susedovie koníkom na rôzne dobrodružné
výpravy. Alebo len tak, „na repík“. Na jej parené buchty, naložené na celom kuchynskom
stole nikdy nezabudnem. Raz za dva týždne
telefonát s rodičmi „na výzvu“. To už ani
mnohí nevedia, čo je. Na určitý čas som bežal
na poštu a v určenú hodinu nastalo spojenie.
Cez moje plniny neexistovali táboroví

„animátori“, neexistovali prázdninové tábory a prázdno už vôbec nie. Moje plniny,
tak isto ako toto letné obdobie mnohých
mojich rovesníkov, ma naplnili zážitkami
a spomienkami na celý život.
Boli ste niekedy kúpať koníka? Spúšťali ste niekedy hracie hodiny? Bielili ste
na slnku posteľnú bielizeň? Viete, že koberce sa vlastne ani neprali, ale špina sa z
nich vybúchavala drevenými lopatkami na
plochom kameni či privezenej lavičke pri
vode? Vy možno daktorí ešte áno, ale vaše
deti už asi nie. Ale je len vo vašich rukách,
vás, dospelých, aké detstvo pripravíte deťom a aké spomienky naň si budú niesť celým životom. Veď aj dnes žijú starí a prastarí
rodičia. Aj dnes žijú rodičia, ktorí pre pracovné povinnosti nemajú čas. A aj dnes žijú
deti, túžiace po zážitkoch.
Možno iba život je iný, taký akýsi šedivejší. Vraj jednoduchší. Na výzvu na poštu
sa už dávno nemusí, mobil má
každý a kto by dnes pral koberce či obracal seno? Veď
to sa...
Všetko sa... Iba zážitky
sa nevymyslia, tie musíme
zažiť.
Pekné „plniny“,
milí čitatelia!

13 121 0370

Prázdniny ako slovo s veľkou pravdepodobnosťou vznikli zo základu „prázdno“. Ja by som toto letné obdobie skôr
nazýval „plniny“.

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

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

13 121 0350
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Nám. Slobody 16 /vedľa MÚ/

131210170

LETNÉ ZĽAVY v reštaurácii MEDELLÍN
využite 20-% zľavu na menu počas priamej konzumácie
pri stoloch na novo-otvorenej terase a v interiéri reštaurácie.

a iné i právne účely

Zabezpečujeme komplet gastronomický servis. Dovoz balenej stravy, výdaj jedál pre firmy,
spoločnosti, svadby, promócie, recepcie, bankety, rauty, garden party.

0904 614 108

Sme tu i naďalej pre Vás.

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

13 121 0365

PRE DEDIČSKÉ KONANIA

0905 639 479, www.superobed.sk
Reštaurácia Medellín
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13 121 0359

*po predložení kupónu/inzerátu zľava platí na
všetky objednané menu hlavného jedálneho lístka

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

HLAVU HORE / REALITY, SLUŽBY

2
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PRIEVIDZSKO Opravujeme krajinu

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, Radobica, 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,
Ráztočno, Sebedražie, Tužina,
Veľká Čausa, Kľačno

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

Západné Slovensko
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
48.090
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

Stále je možnosť využiť výjazdovú očkovaciu službu nemocnice. Očkovanie priamo v teréne realizuje Nemocnica s
poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Ak ste imobilný alebo Váš zdravotný stav je natoľko vážny,
že nemáte iný spôsob, ako sa dať zaočkovať na COVID-19
v zriadených očkovacích centrách, potom môžete požiadať
o očkovanie mobilnú očkovaciu jednotku. Zdravotný personál príde priamo k Vám domov v rámci celého okresu
Prievidza. Výjazdovú očkovaciu službu v Trenčianskom kraji
prevádzkuje naša bojnická nemocnica.
Využite túto službu alebo ju ponúknite vašim rodičom
alebo starým rodičom. V prípade záujmu je potrebná registrácia o tento spôsob očkovania. Registrovať sa môžete
nasledovne:
• cez infolinku, ktorú prevádzkuje Trenčiansky samosprávny kraj, 032/65 55 150
alebo
• prostredníctvom-mailovej adresy zdravotnictvo@tsk.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
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Očkovanie prostredníctvom
výjazdovej očkovacej služby
priamo u Vás doma

KÚPIM VHS VIDEOKAZETY
0915 859 682

V prípade akýchkoľvek problémov
ma môžete kontaktovať e-mailom
na michaldureje@gmail.com. Pomôžeme.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec
Trenčianskeho samosprávneho kraja

13 121 0075

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

SOŠ Nováky ponúka
na prenájom
nebytové priestory o celkovej výmere 22,5 m2.

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.sosnovaky.sk, na úradnej tabuli TSK
a na telefónnom čísle 046/546 13 10.

vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová,
katastrálne územie Handlová, LV č. 1.

3 izbový byt

Termín predkladania súťažných návrhov 28.06.2021 - 30.07.2021 (13.00 h).

Prievidza
Najnižšie podanie: 67 860,00 EUR

Predmet súťaže:
Stavba: súp. č. 692 – rodinný dom - postavená na parcele C-KN č. 1628
Pozemky: parcela C-KN č. 1628 – zastavaná plocha o výmere 104 m2
Ťarchy: Bez zápisu
Minimálna východisková kúpna cena: 2 475,41 €
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh,
nájdete na www.handlova.sk, resp. na Mestskom úrade v Handlovej č. d. 13.
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.

0948 353 000

PONÚKNITE
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Termín konania dražby:
dňa 20.07.2021 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby:
Administratívno-technologické centrum Facility System Hub, miestnosť:
Meeting room II (Meeting room 2),
Bratislavská 614, 91105 Trenčín
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 64,37 m2, na ul. A. Rudnaya v
meste Prievidza. Byt č. 3 je na prízemí, vchod č. 5, v bytovom dome súpisné č.
20198. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu
je o veľkosti 75/1386. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 127 je o
veľkosti 75/1386. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 7550, k.ú. Prievidza.
Kontakt: 0911 833 869
bela@heypay.sk, www.heypay.sk
52-0007-24

INZERCIA
Simona Pellerová

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

13 121 0364

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

nimi inovatívne firmy. Je medzi nami aj
komunita OZ Dobrý Pastier a tak na spoločných projektoch spolupracujú podnikatelia s ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj
spoločnosti. Repasujú sa staré nábytky a
zariadenia, prerábajú sa staré budovy na
Inovátori sú podnikatelia, ktorí majú domy sociálnych služieb, triedia nepoodvahu prekonávať prekážky. Sledujú darky z výroby, budujú spoločné farmy a
nové trendy a premieňajú ich na príle- podniky.
Okrem toho pracujeme na projekžitosti, realizujú zmeny a opravujú svet.
Pred rokmi sa začali podnikatelia stre- toch zameraných na automatizácia práce
távať v Podnikateľskej univerzite. Učili v priemysle a v poľnohospodárstve, čistesa podnikaním priamo v podnikoch a nie vzduchu, vody a materiálov, spracovanamiesto skúšok vytvárali nové výrobky nie odpadov, elektro bicyklov a ľahkých
a služby. Zdieľali spoločné podnikateľské elektrických vozidiel, zelenej energetiky,
princípy tak, aby inovácie prospievali ľu- modulárnych stavieb, digitálnych sysďom a prírode, aby sa rozvíjali rešpekt, témov pre zlepšenie fungovania firiem a
dôvera a spolupráca. Podnikatelia, ktorí kvality života. Nerozumné rozhadzovaza 30 rokov vybudovali úspešné firmy, nie eurofondov a prázdne reči politikov
spojili sily – inovátori, priemyselní di- nezlepšia život v našej krajine. Musíme
zajnéri, strojári, priemyselní inžinieri, si krajinu opraviť sami
experti na digitalizáciu, dátovú integrá- – podnikatelia, samociu a analytiku, obchodníci a marketéri, správy a proaktívni
odborníci na medzinárodnú prepravu, ľudia v regiónoch.
technológie, výrobu, logistiku, testovanie Pripojte sa k našim
a skúšanie výrobkov. Známi podnikatelia platformám Inovato,
založili inovačnú sieť Inovato – www.ino- Regstart alebo Podnikateľská
vato.sk
Pridávajú sa k nám mladí ľudia vo univerzita.
veku našich detí, ktorí sa vracajú zo zahraničných univerzít a rozbiehame s
» Ján Košturiak

62-0006

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Inovácia nie je čarovné slovíčko, ktoré
otvára pokladnicu s eurofondmi. Je to
základ evolúcie a zlepšovania života.
Inovácia pridáva hodnotu výrobku alebo službe a odstraňuje škodlivé funkcie.

13 121 0006

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0369

Redakcia:

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, ZDRAVIE

Učitelia nechcú vyučovať

3
VODA

Ešte stále je štandardom to, že
si učiteľ sám kupuje pomôcky, keďže
škola nemá prostriedky na samozrejmosti. Niekedy nie sú ani kvalitné alebo aspoň dajaké učebnice. Obsahová
reforma je iba snom, učitelia musia učiť
Táto situácia sa zhoršuje. Ak si ľu- to, čo už nekorešponduje s potrebami
dia mimo škôl myslia, že sa ich to netý- súčasnosti. Čelia výsmechu, že učia zaka, mýlia sa. Nedostatok učiteľov, častá starane to, čo žiak v živote nebude pofluktuácia, neodborné vyučovanie sa trebovať. Kritike čelia aj pre testovania,
závažným spôsobom odráža na kva- v ktorých žiaci kvôli zlému nastaveniu
lite vzdelávania. Ak ste aj odporcom zlyhávajú.
zvyšovania platov učiteľov, platí to, čo
Nekončiaca byrokracia, ktorú si
na celom svete: málo peňazí = malá často vymýšľajú riaditelia, tiež nie je
kvalita. V oblasti školstva môže byť (je) motivačným faktorom. Školy sú personekvalita fatálna.
nálne poddimenzované, učitelia musia
Od učenia žiakov odrádzajú aj iné plniť viacero úloh, neraz bez odmeny.
fakty, ktoré vlády prehliadajú. Naopak, Tieto práce si prenášajú domov, kde by
podrážajú učiteľom nohy, a tým znižu- mal byť relax po psychicky náročnom
jú ich status a verejnú mienku o nich. výchovno-vzdelávacom procese, ktorý
Hoci by mali ďakovať, že v školstve zo- bývaval prioritou. Za toto dostanú plat,
stávajú.
za ktorý v mnohých regiónoch nemajú
Učitelia narážajú na bossing, mob- ani na bývanie.
bing. Stačí, aby mali názor a suvereJe hlúpe obmedziť nezáujem vynitu. Systém to nerieši. Ak si k tomu učovať na plat. Rovnako je hlúpe neprirátate pravidelné a neraz neodborné uznať, že plat súvisí s kvalitou. A najútoky rodičov (žiakov), tak tu máme do- hlúpejšie je nepozrieť sa na iné vplyvy,
pady na psychiku učiteľov. A ak je ria- ktoré môžu spôsobiť, že naše deti budú
diteľ ten, čo útoky zametá pod koberec, čeliť nestabilite, chaosu a častému
tak sa učiteľ ocitne v bezradnej situácii. striedaniu učiteľov s rôznou úrovňou
Problémom je aj výberové konanie kvality. Plánovať reformu v tejto situána riaditeľa, keď sa ním môže stať ne- cii je príkladom politickej povrchnosti.
kvalitný, byrokratický, ale zriaďovateľovi lojálny človek, ktorý nasledujúcich
5 rokov terorizuje učiteľský zbor. Taký
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
štýl zasiahne aj žiakov, aj rodičov.
pedagóg ZŠ a VŠ
Zistilo sa, že časť učiteľov sa dlhodobejšie nevidí v školstve. Pravidelne
sa konštatuje nedostatok (kvalitných) pedagógov. Študenti učiteľstva zase nechcú vyučovať.

KÚRENIE

PLYN

DLAŽBY

VODÁR/KÚRENÁR

na kontrolu a čistenie
kotlov
€
ny už od
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• stabilná firma
• nástup ihneď
• pre viac info:
0902 164 303
unimat@unimat.sk

0903 414 723

13 121 0303

tel.:

OBKLADY

Hľadáme kolegov

AKCIA
ce

SANITA

www.unimat.sk

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

Bc. Alena Majorová

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

13 121 0012

PRIEVIDZSKO

CHCETE POTEŠIŤ SVOJE DETI?
PRÍĎTE DO NOVO-OTVORENÉHO ŠPORTOVO
- ZÁBAVNÉHO AREÁLU HAPPYLAND v Prievidzi
NA VÁPENICKEJ UL. cca 100 m od Gewisu.

5

ZÁRUKA

Či prší - či slnko svieti, u nás pod stanom sa hrajú deti.
OTVORENÉ KAŽDÝ DEŇ OD 10:00 hod. DO 19:00 hod.
fb: Happyland

13 121 0345

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
� Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

ASFALTOVANIE

� 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

• opravy asfaltových povrchov
• manuálna a strojová

stoličkového výťahu peňažný príspevok

0800 162 162

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

52-0064-1

BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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13 121 0316

pokládka asfaltu

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
�
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

Občianska
riadková
inzercia

Vo veľkochove pri Lučenci
odhalili africký mor ošípaných

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

komorou. Jedinou cestou, ako znížiť
riziko šírenia v prírode, je pristúpiť na
radikálne zníženie stavov diviačej zveri. Každý ulovený kus má byť skontrolovaný veterinárom. Zároveň MPRV SR
rokuje aj so spracovateľmi divinového
Ide o veľkochov v okrese Lučenec, mäsa a obchodnými reťazcami, aby
nákaza sa vyskytla v jednej hale, ktorú sme zrýchlili a zefektívnili kontroly s
veterinári izolovali a pravidelne testujú cieľom zaistiť, že sa na pulty dostane
celý chov. Ministerstvo pôdohospodár- absolútne čerstvé a kvalitné mäso.
stva v spolupráci so Štátnou veterinárMPRV SR spotrebiteľov ubezpenou a potravinou správou SR pristúpilo čuje, že diviačie mäso na pultoch je
k okamžitým krokom na zastavenie zo zdravotného hľadiska bezpečné a z
šírenia nákazy.
hľadiska výživy pre ľudský organizmus
,,Na základe môjho rozhodnutia energeticky hodnotné.
vznikla na ministerstve pracovná skupina, ktorá prinesie odborné návrhy
ako v takýchto prípadoch postupovať.
Doterajším zisťovaním sa nepreukázalo, že domáce ošípané prišli nejakým
spôsobom do kontaktu s diviačou zverou, u ktorej sa nákaza v okrese Lučenec potvrdila už skôr. Spôsobov, ako sa
mohol africký mor do veľkochovu dostať je však viac – či už na oblečení ľudí,
na motorových vozidlách, prostredníctvom hmyzu, či hlodavcov. Pracovná
skupina má priniesť konkrétne riešenia
ako zabrániť zavlečeniu a rozširovaniu
moru diviačou zverou do domácich
chovov, aby sme zamedzili ďalším škodám,“ uviedol minister Samuel Vlčan.
Zástupcovia ministerstva už ro» red
kovali aj so Slovenskou poľovníckou

03 BYTY /3predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6 predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908
532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim staré, mechanické
hodinky a bankovky. T: 0905
767 777
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / 13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

Prvý tohtoročný prípad výskytu
afrického moru ošípaných medzi
domácimi ošípanými potvrdilo Národné referenčné laboratórium pre
africký mor ošípaných vo Zvolene.

hurtis@advokathurtis.sk

13 121 0002

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim staré auto Škoda
Ford Tatra Simca Trabant
Wartburg a iné, T: 0940 100
473

Najčítanejšie regionálne noviny

13 121 0008

FARMÁRI / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

Partner
Wüstenrot
13 121 0007

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá
priateľa na zoznámenie, T:
0944 724 181

PALIVOVÉ DREVO

Chcete si
podať
inzerát?

MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na zadnej strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

Objednajte si
z bezpečia domova.

99
13 121 0021

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

0905 402 526

PALIVOVÉ DREVO
metrovica

13 121 0351

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

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

45€/prm

ODVOZ A ODBER

vrátane dovozu

ODPADOV

0904 262 684

13 121 0307

5,99

13 121 0005

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

prenájom
13 121 0030

LEŠENIA

PREČO REKL

AMNÁ

NÁS?

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

0918 867 518

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

 Patríme medzi najčítanejšie týždenníky
 Poskytujeme riešenia, ktoré fungujú
 Zvyšujeme konkurencieschopnosť
 Šetríme starosti
 Sme kreatívny a vieme počúvať

prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148

PD21-26 strana-
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13 121 0302

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy
13 121 0152

INZERCIA U

a DEBNENIA

SPOMÍNAME, SLUŽBY
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od utorka 6. 7.
U nás si nemusíte
vybera� medzi

�erstvos�ou,
kvalitou a cenou.
Sotanový
jogurt
• rôzne druhy

200 g

0

60 kusov

29
(100 g = 0,15)

Vajcia „M“

-21%

-40%

3.19

• údená

Pepsi/
Pepsi Max/
7UP/Mirnda/
Mountain Dew

2,5 l

0

79
(1 l = 0,32)

Kuracia šunka
• krajaná
• rôzne druhy

2

2.99

49
(1 kg = 7,90)

Marhule

Nitan/Paprkáš
• krájaný

200 g

1

1

(1 kg = 6,63)

1

79

300 g

99

(1 kus = 0,08)

cena za 1 kg

3 x 105 g = 315 g

Liptov Parenica

4

99

59
(100 g = 0,80)

300 g
Viedenské
ini párky

1

99
(1 kg = 6,63)

PD21-26 strana-
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*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 6. 2021.

Ponuka tovaru platí od 6. 7. do 11. 7. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ, REALITY
Brav�ové karé

PRIEVIDZSKO

od utorka

• bez kost, v celku

7

6. júla

cena za 1 kg

-32%
5.19

3

49

150 g

-44%
1.59*

Babino

0

89

• tavený syr v �revku

(100 g = 0,59)

950 g

Caebert

4 x 120 g
480 g

2

3

33

Med
kvetový

99

(1 kg = 3,51)

(1 kg = 6,23)

R
Rybí
šalát
v ajonéze

Tekutý prací
prostedok

• rôzne druhy
• v ponuke aj
Prací prášok
54 pracích dávok
za 7,99 €
• v ponuke aj Persil
Duo Caps 42
pracích dávok
za 7,99 €

60 praní

-42%
13.99*

7

99
(1 pranie = 0,13)

440 g

1

99
(1 kg = 4,52)

Brav�ové
äso
v skle

• rôzne druhy

1,5 l

2

29
(1 kg = 4,58)

11 kg

-36%
1.55*

Corgo�
• svetlé
vý�apné
pivo

0

99

Suché krmivo
pre psy

(1 l = 0,66)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 6. 2021.

7

99
(1 kg = 0,73)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 6. 7. do 11. 7. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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RADÍME / SLUŽBY, SPOMÍNAME
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Povinnosť účastníkov letných táborov
„Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ju mal rád, nemôže zabudnúť.
Že čas ranu zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýba nám.“

Dňa 11.7.2021 si pripomenieme
1. výročie smrti našej drahej mamičky,
babky a prababky

S láskou v srdci stále spomínajú dcéry Anka, Zdena a Elena s rodinami.

13 121 0362

Anny Oprchalovej.

Dňa 26.6.2021 uplynul 1. smutný rok,
kedy nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec

pán Valent Vida
z Lehoty pod Vtáčnikom.
S láskou a úctou spomína manželka Terka, syn Marcel, dcéra Margaréta s rodinami,
svatovci Borkovci, svatovci Vidovci a ostatná smútiaca rodina.

» red

13 121 0332

Účastníci pobytových táborov trvajúcich viac ako štyri dni sa budú musieť
preukázať negatívnym výsledkom PCR
testu na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 72 hodín od doručenia výsledku.
Táto povinnosť neplatí pre deti do desiatich rokov, zaočkované osoby a pre tých,
ktorí prekonali ochorenie COVID-19.
Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR k zotavovacím podujatiam pre deti a mládež, ktorá je účinná od
pondelka (28. 6.).
Táto povinnosť sa týka zotavovacích
podujatí, pod ktoré spadajú pobytové
tábory. „Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a
mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší
ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia
a zvýšenie ich telesnej zdatnosti,“ spresnila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.
Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír
Lengvarský 16. júna pripomenul, že PCR
testy budú pre deti, ktoré v letných mesiacoch navštívia letný tábor, preplácané
štátom.
Pred nástupom do detského tábora
je potrebné predložiť vyhlásenie o bez-

infekčnosti a potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti. U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič
alebo iný zákonný zástupca. Vo vyhlásení sa uvádza, že dieťa alebo iná fyzická
osoba prítomná na akcii nejaví známky
akútneho ochorenia a ani v priebehu 14
dní pred odchodom neprišlo dieťa alebo
iná osoba prítomná na akcii do styku s
osobou chorou na infekčné ochorenie.
„Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
rodičovi, respektíve zákonnému zástupcovi dieťaťa, vydá pediater najskôr jeden
mesiac pred začiatkom detského tábora,“ spresnila Račková. Na účel výletov
detí ÚVZ organizátorom odporúča využívať súkromnú hromadnú dopravu.
Organizátor musí mať podľa Račkovej zabezpečený priestor na izoláciu
osôb. Izolácia a následne odvoz z akcie
infekčne chorého alebo podozrivého z
nákazy musia byť zabezpečené bezodkladne. „O situácii musí byť okamžite
informovaný príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva. V prípade potvrdeného výskytu infekcie bude akcia
ukončená, budú nariadené potrebné
protiepidemické opatrenia pre osoby a
vo vzťahu k užívaným priestorom,“ opísala Račková. Organizátori tiež musia
podľa hovorkyne vykonávať zvýšený
zdravotný dohľad počas trvania tábora
či opakovane informovať účastníkov tábora o platných protiepidemických opatreniach.

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
no každý deň patrí tebe naša spomienka.
Už nepočuť po byte tvoj hlas,
už viac neprídeš medzi nás.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 1.7.2021 uplynulo 38 rokov,
čo nás bez rozlúčenia opustila

Zuzanka Maďaričová.
S láskou spomínajú otec a sestra Mirka.
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13 121 0340

Účastníci táborov budú musieť mať
negatívny výsledok PCR testu. Šéf
rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripomenul, že PCR testy
budú pre deti, ktoré v letných mesiacoch navštívia letný tábor, preplácané štátom.

FINANCIE

PRIEVIDZSKO

9

Prí�te si aj vy pre Pôži�ku
teraz so z�avou z úroku až do 50 %.
Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobo�ke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Výška z�avy z úroku a odmeny je závislá od výšky Pôži�ky.
Príklad výpo�tu ro�nej percentuálnej miery nákladov Pôži�ky po zoh�adnení 50 % z�avy z úroku (RPMN):
celková výška Pôži�ky: 30 000 EUR, výška mesa�nej splátky: 372,86 EUR, poplatok za poskytnutie: 0 EUR, po�et
splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 4,45 % p. a. (xná), RPMN: 4,61 %, celková �iastka,
ktorú zaplatíte: 35 794,56 EUR. Po zoh�adnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 3,9 % p. a. (xná),
RPMN: 4,04 % a celková �iastka, ktorú zaplatíte: 35 042,56 EUR. Odmena vám bude vyplatená za riadne splácanie
každý rok vo výške až 94 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 752 EUR.
Raiffeisen pôži�ka je spotrebite�ský úver a môže by� poskytovaná bankou v rámci akcií pod ozna�ením PARÁDNA
PÔŽI�KA alebo Parádna pôži�ka alebo Pôži�ka.

32-0074

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

PARÁDNA PÔŽI�KA

PD21-26 strana-
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13 121 0366
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Oznámenie o prerušení dodávky tepla v meste Prievidza
Oznamujeme obyvateľom termíny prerušenia dodávok
tepla a teplej úžitkovej vody v meste Prievidza. Na sídlisku
Píly dôjde k ďalšej odstávke z dôvodu plánovanej rekonštrukcie primárneho rozvodu tepla na Ul. B. Björnsona.
Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje odberateľom tepla zo systému
účinného centralizovaného zásobovania, že v dňoch 12. až 17.
júla a v dňoch 22. až 28. augusta bude z dôvodu plánovanej
opravy, údržby a revízie Tepelného napájača SE- ENO-Prievidza a primárnych rozvodov tepla v Prievidzi prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.
V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková voda
dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania tepla (okrem plynových kotolní) spoločnosti Prievidzské

tepelné hospodárstvo v meste Prievidza.
Prerušenie dodávky tepla na sídlisku Píly
Oznamujeme odberateľom tepla zo systému účinného centralizovaného zásobovania (zdroj tepla v ENO), že v dňoch 8. až
17. júla bude z dôvodu plánovanej rekonštrukcie primárneho
rozvodu tepla na Ul. B. Björnsona prerušená dodávka tepla a
teplej úžitkovej vody na sídlisku Píly.
Bez tepla a teplej úžitkovej vody bude taktiež Zimný štadión,
Športová hala, Kino Baník, ZŠ S. Chalupku, MŠ Benického,
Spojená škola internátna, RM Colony, Mestská plaváreň, všetky domové OST na sídlisku Píly, domové bloky z tepelného
okruhu VS-11 a VS-22.
Za pochopenie ďakujeme.

Kultúrne leto na námestí v Prievidzi 2021
Osviežte sa kultúrou počas teplých
letných dní a strávte príjemné chvíle s
rodinou i priateľmi. Tešíme sa na vás
na námestí Slobody.
Program Kultúrneho leta 2021:
Piatok 9. 7.
21.30 h: premietanie filmu Rocketman
Štvrtok 15. 7.
15.00 – 17.30 h: Angličtina hravou
formou s Jazykovou školou Elite
18.00 h: Divadlo Natraky – Zlaté kuriatko
Sobota 17. 7. koncert country / alt. folk
18.00 h: B2
19.30 h: SHZ Nany
21.00 h: Country Limit Club
Premietanie filmov v rámci podujatia
Bažant Kinematograf:
-Utorok 20. 7. so začiatkom o 21.30 h:
Meky
-Streda 21. 7. so začiatkom o 21.30 h:
Bourák
-Štvrtok 22. 7. so začiatkom o 21.30 h:
Šarlatán
-Piatok 23. 7. so začiatkom o 21.30 h:
3Bobule
-Sobota 24. 7. so začiatkom o 21.30 h:
Cesta do nemožna

a Sniwko1: A klauniáda u Perinčanov
Piatok 30. 7.
21.30 h: premietanie filmu Favoritka
Sobota 31. 7. koncert funky/ska/RNB
19.00 h: Fuera Fondo
20.30 h: Homosapiens
Kultúra v auguste
Piatok 6. 8.
21.30 h: premietanie filmu Green Book
Sobota 7. 8. od 19.00 h
koncert pop-rock
19.00 h: Jana Krištof Lehotská
20.30 h: Kapellka
Štvrtok 12. 8.
15.00 – 17.30 h: Angličtina hravou
formou s Jazykovou školou Elite
18.00 h: Divadlo Severka:
Zajkovia spod kríčka
Piatok 13. 8.
21.30 h: premietanie filmu Havel

13 121 0299

Štvrtok 29. 7.
15.00 – 17.30 h: Angličtina hravou
formou s Jazykovou školou Elite
18.00 h: Divadlo Zábavka – Buwko

Sobota 14. 8.
od 9.00 h: Blší trh na námestí
Nedeľa 15. 8. koncert dychová
hudba
17.00 h: DH Maguranka
18.30 h: DH Bojnická kapela
20.00 h: DH Prievidžanka
Štvrtok 19. 8.
15.00 – 17.30 h: Angličtina hravou
formou s Jazykovou školou Elite
18.00 Divadlo zo šuflíka: Pinokio
Sobota 21. 8. koncert hip-hop/rap
19.00 h: Dizydent
20.30 h: Modré hory
22.00 h: Tono S. a Zverina
Breakfans
Nedeľa 29. 8. záverečný koncert
Kultúrneho leta koncert
pri príležitosti výročia SNP
17.00 h: SZ Rozkvet
18.30 h: Adventures Strings
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

87-0012

0908 914 180

85_0302

12
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Týždenne do 41 340 domácností

BITU FLEX s.r.o.

r. v. 2020/2021

137,16 €

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku

62,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.m i kona.s k
S FIT EQ

www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

13 121 0330

88-0037

0950 266 604

225/60 R 17 99H

37-0080

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

VÝP R EDA J

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PDzel21-26 strana- 1
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splátky od 98 €
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7. 2

ssplátky
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d49€€€
splátky
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Prišiel jeho čas. Repík kvitne od pencových hlinách, na pasienkoch, lújúna do augusta a v tomto časo- kach, rúbaniskách, vo svetlých lesoch
vom okne je rastlinka priam nabitá a na vápencoch. Repík býva aj súčasvšetkým potrebným pre zdravie a ťou čajových zmesí určených napr. na
uzdravovanie.
močové cesty, imunitný systém alebo
podporu funkcií dýchacieho systému.
V starovekom Grécku bol Repík
Veľmi obľúbené je použitie repíka
lekársky rastlinou zasvätenou bohyni vo forme nálevu k oplachu kožných
Pallas Aténe. Jeho liečivé účinky opísal ťažkostí rôzneho charakteru. Nálevom
nbapríklad rímsky spisovateľ Plínius je možné niekoľkokrát denne utierať
Starší, ktorý je autorom prírodopisnej ložiská kože, alebo si pripraviť silnejší
encyklopédie Naturalis Historia, či odvar a použiť ho na kúpeľ celého tela
grécky botanic a lekár Pedanius Disco- alebo končatín. Repíkový kúpeľ nôh
rides. Vo folklóre sa verilo, že ak sa vám urobí po celodennom dni dobre.
mladý Repík lekársky uloží pod hlavu
Repíkovú masť môžeme využiť ako
spiacej osoby, tá sa neprebudí kým sa prvú pomoc k hojeniu akýchkoľvek porastilna neodstráni. Používal sa tiež na ranení kože. Uľahčuje zacelenie a hozaháňanie zlých duchov, chránil pred jenie rán. Podporuje správne funkcie
škriatkami, zlom, jedom a slúžil na od- cievnej výstelky, preto masť môžeme
vrátenie čarov a zisťovanie prítomnosti použiť aj na otlaky, pomliaždeniny,
čarodejníc.
unavené nohy a kĺby.
Z krátkeho drevnatého podzemku vyrastá až meter vysoká, priama,
niekedy rozvetvená, v dolnej časti listnatá, drsne chlpatá stonka. Listy sú
pretrhované s lístkami vajcovitými, na
okraji pílkovité a na rube sivé plstnaté.
Súkvetia sú klasovité alebo strapcovité, veľkosti 10 milimetrov, krátko stopkaté, obojpohlavné s päťpočetnými
žltými kvetmi, s ryhovanými počas
plodu priamymi chlpatými a drevnatejúcimi receptákulami (útvary listového
pôvodu). Plodom je nažka uzavretá v
drevnatejúcej štetinatej šešuli.
Rastlina žije na sprašových a vá» red
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Redakcia:

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.
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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
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

47-026

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

NAJLACNEJŠIA

Východné Slovensko
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32.750

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
už aj u ambulantných lekárov
Záujemcovia o očkovanie proti
ochoreniu COVID-19 sa už budú
môcť zaočkovať aj u svojho lekára. Od 1. júla sa spustí očkovanie u
všeobecných lekárov pre dospelých
a všeobecných lekárov pre deti a
dorast. Očkovať sa bude vakcínou
Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech.

prihlasovať do takzvanej čakárne, ale
priamo u svojho obvodného lekára.
Ten si bude mať možnosť pacientov
objednať na očkovanie sám, či už telefonicky, sms správou alebo emailom.
Keďže vakcinácia v ambulanciách nie
je povinná, je dobré si vopred zistiť či sa
váš lekár do očkovania zapojil. Každý
zaočkovaný bude môcť na stránke korona.gov.sk požiadať o medzinárodný
Rezort zdravotníctva chce, aby očkovací certifikát.
bolo očkovanie čo najdostupnejšie.
Ambulantní lekári pre dospelých
„Záujemcovia o očkovanie proti CO- a pre deti, ktorí majú záujem zapojiť sa
VID-19 už nemusia navštíviť očkovacie do očkovacieho procesu, sa môžu pricentrum či čakať na možnosť výjazdo- hlásiť cez webovú stránku Ministerstva
vého očkovania,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva, kde nájdu na jednom
zdravotníctva. „Očkovanie v ambu- mieste aj všetky potrebné linky a matelanciách bude prebiehať štandardným riály k očkovaniu.
spôsobom, pričom ambulancie majú
možnosť očkovať len svojich kapitovaných pacientov. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude v tom, že celý
proces od objednania na očkovanie,
cez realizáciu, až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Objednávanie vakcín a ich distribúcia budú zabezpečené v spolupráci s lekárňami,“
informoval rezort zdravotníctva.
Objednáte sa priamo u svojho lekára
Zaočkovať sa bude možné nielen vo
veľkých mestách, ale aj v zdravotníckych zariadeniach v menších obciach.
Záujemcovia sa nebudú na očkovanie

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zdroj: foto pixabay

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148

PRIEVIDZSKO

Milí Prievidžania,
štvrtý júnový týždeň sme mali na Pílach výjazdové zasadnutie
v teréne spoločne s poslancami a primátorkou. Ako predseda komisie dopravy sa veľmi teším, že sa budú riešiť nové parkovacie
miesta vo viacerých lokalitách. V podmienkach zhotovenia na Svätoplukovej ulici je zahrnutá aj nová ekologickejšia vodopriepustná
technológia.
Ďalšou dobrou správou je otvorenie nového ročníka participatívneho rozpočtu. Na úvodných stretnutiach bolo predstavených viacero výborných projektov. Aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí
sa aktívne zapájajú do zveľaďovania nášho mesta.

Ako bývalý basketbalista sa veľmi teším, že juniori MBA Prievidza
obsadili na finálovom turnaji Final 8 konečné 3. miesto. Do prvého All-stars tímu boli za svoje výkony
zaradení hráči Maxim Matuška a Patrik
Lukáč. Obom hráčom a rovnako celému
tímu trénera Helmecyho gratulujem.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza
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13 121 0341

Ak vás trápi akýkoľvek problém, neváhajte ma kontaktovať lubos.jelacic@
prievidza.sk. Som tu pre vás.

ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Hľadáme kolegu do závodu v Prievidzi na pozíciu:

NASTAVOVAČ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Náplň práce:

- vykonávať nastavenie, prechody, prestavby a opravy výrobných, skladových
a ostatných zariadení
- vykonávať preventívne prehliadky zariadení podľa plánu
- dopĺňať technický materiál a náhradné diely na zariadeniach
- pracovať v SAP-e (vyhľadávanie náhradných dielov a zaznamenávanie pracovného
výkonu AMM-SAP)
- podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní čistiacich plánov technickej dielne, štandardov
a plánov preventívnej údržby
- v prípade potreby sa zúčastňovať na projektoch a pracovných skupinách

Požadujeme:

- minimálne stredné odborné vzdelanie technické s výučným listom
- odborná spôsobilosť elektrotechnika, podmienkou prijatia je minimálne §22
- skúsenosti s prácou nastavovača alebo mechanika, elektromechanika
- manuálnu zručnosť a technické myslenie
- prácu s MS Excel na užívateľskej úrovni, znalosť práce so SAP výhodou
- preukaz pre prácu v potravinárstve

Ponúkame:
Ihneď po nástupe:
- Základný plat 1.150€ a mesačný bonus 125€
- Zmenové a ďalšie príplatky min 50€ až 150€
- Práca na trojzmennú alebo nepretržitú prevádzku
- Ročný bonus – až 600€
- Stravovanie za dotovanú cenu, nápoje zdarma
- Firemné kultúrne a športové podujatia
Po odpracovaní šiestich mesiacov v hlavnom pracovnom pomere:
- Príspevok na detskú výživu – až 360€ za 2 roky
- Príspevok na DDS – až 35€ mesačne
- Ďalšie finančné príspevky: detská rekreácia, životné a pracovné jubileum, darovanie krvi
- Návratné bezúročné pôžičky – až 1.500€

Žiadosť so životopisom posielajte na e-mailovú adresu: hr@sk.nestle.com
alebo na adresu: Personálne oddelenie, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza.
Bližšie informácie na tel.č.: 046/5197107.
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www.
pracujvnitre
.com

PRIJMEME VODIČOV
NA KAMIÓNOVÚ DOPRAVU

PRACUJ S NAMI
V NITRE

- F, DE, SK, turnusy 3 týždne z DE
- vítaná ADR, výhodné platové podmienky,

MESAČNE SI VIEŠ
ZAROBIŤ AŽ 950 €

MUŽI - ŽENY - PÁRY

85_0470 61_0136

ZABEZPEČENÉ
UBYTOVANIE
0800 500 808
nabor@projob.sk

info 0905 490 644

13 121 0356

PRIEVIDZSKO

Chata priehrada
Nedožery-Brezany prijme

• čašníčky s praxou
môžu byť aj absolventi,

HĽADÁTE

• pomocné sily do kuchyne

regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 719 148

Plat dohodou.

Kontakt: 0915 788 185

13 121 0367

môžu byť aj dôchodkyne, či ZŤP.

ZAMESTNANCA?

www.michalhagara.com

Hľadáme šikovných stolárov.

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV

Chcete aj Vy vyrábať takéto veci?

VÝPLATA
KAŽDÝ DEŇ

gazdovske.produkty@gmail.com
0902 606 436 • 0902 692 290

88-0084

Životopisy
zasielajte na mail:

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

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.

dôchodcov,
študentov...

HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE
Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

TEL.: +421 950 301 301

85_0321

PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA HRADENÉ
FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPECENIE NÁRADIA A FIREMNÉHO
AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO NA ŽIVNOST

Výrobný
pracovník
pre montáž
základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

09-64

www.ic-aumont.sk

75-09

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659
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Kuchynovo.sk
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Rotunda sv. Juraja - najstaršia stojaca
sakrálna stavba

V pohorí Považský Inovec na malom skalnom ostrohu pod úbočím
Kozieho chrbta stojí útulný kostolík s vežou a pustovňou - Rotunda
sv. Juraja. Ide o najstaršiu stojacu
sakrálnu stavbu na území Slovenska a v rámci strednej Európy.
Vek tejto národnej kultúrnej pamiatky stanovili medzi roky 790 až 870, čiže
mohla byť postavená ešte pred príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú
Moravu. Rotundu tvorí kruhová loď s
priemerom 7,3 metra a podkovovitá apsida. Pôvodné múry sú z lomového kameňa a na niektorých miestach siahajú
do výšky 6,5 metra. Súčasťou kostolíka
je pristavaná veža a pustovňa.

Vývojové etapy rotundy
Po zániku osídlenia v 13. storočí sa rotunda zmenila na ruinu. Po 300 rokoch
došlo k jej obnove v renesančnom slohu.
Iniciátorkou prestavby bola v roku 1530
Mária Magdaléna Thurzová. Koncom 16.
storočia bola k rotunde pristavaná pustovňa. K radikálnej prestavbe došlo v
roku 1777, kedy boli vybudované tehlové
klenby nad apsidou a loďou a vymurovaná empora - chórus nad vchodom a vykonané ďalšie úpravy. V rokoch 2009 až 2016
sa uskutočnilo komplexné reštaurovanie
rotundy a pustovne, ktoré tiež prinieslo
nové významné objavy či už ide o pôvodný okenný otvor v juhozápadnej stene alebo fragmenty nástenných malieb.

Pustovňa a stredoveká škola
O kostolík sa kedysi staral pustovník,
ktorý bol tiež hlohovským terciárom.
Farská matrika zomrelých zaznamenala, že v roku 1804 zomrel Ján Viktor
Zimány, predposledný pustovník od
Jurka, ktorý vyše 40 rokov vyučoval deti
v škole pri rotunde. Posledného pustovníka údajne vyhnal vtedajší blatnický
zemepán Viktor Zerdaheli.

Pustovňa.

Prikostolný cintorín
Rotunda sv. Juraja.

môžete vydať z obce Nitrianska Blatnica, od ktorej je vzdialená približne
5 kilometrov. Zavedie vás tam Náučný
chodník Považský Inovec. Na mieste si
môžete oddýchnuť v pokojnom prostredí chránenom korunami košatých stromov a asi dvesto metrov od rotundy si
môžete doplniť z prameňa zachyteného
v betónovej šachte zásoby vody.
K Rotunde Jurko
zdroj informácií a foto
vás privedie náučný chodník
Občianske združenie Rotunda Jurko
Na cestu k Rotunde sv. Juraja sa
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ologický ústav SAV Nitra pod vedením
A. Ruttkaya odkryl a zdokumentoval
126 hrobov. Na ploche cintorína sa našlo
vyše 20 veľkých náhrobných kameňov.
Nálezy boli bohaté, išlo o strieborné
šperky, košíčkovité náušnice, náhrdelníky zo sklenených a ametystových korálikov, prstene či mince.

Okolo rotundy sa nachádzal tiež cintorín. V rokoch 1974 – 1980 tam Arche-

Máme právo žiť
bez povinného
testovania
a očkovania!
strana-zivot.sk
strana-zivot

Predseda Život-NS

Marek Géci
Podpredseda Život-NS
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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

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

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

13 121 0347

www.inexdecor.sk

